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التنظيمية  القوانني  وضع  باب  فتح  ان 
جميع  أمام  األمازيغية  اللغة  ألجراة 
ال  سياسية،  أو  كانت  مدنية  اإلطارات 
بل  القضية،  هذه  سيخدم  أنه  اعتقد 
طرف  لكل  ألن  الصحيح  هو  العكس 
باختالف  تختلف  النوايا  هذه   و  نواياه 
اإلطارات  من  فهناك  املرجعيات، 
السياسية واملدنية و حتى الشخصية من 
األمازيغية  مستقبل  هم  يحمل  بالفعل 
يجعلها  متقدما  قانونا  لها  ويريد 
من  عقود  بعد  بها  الالئقة  املكانة  تتبوأ 
– بالطبع   وهناك  والتهميش،  التمييز 

هذا  من  يهمه  ال  من   – أكثرهم  وما 
امللف اال تحيني الفرصة للرتاجع عن ما 
اسطوانة  واعادة  مكتسبات  من  تحقق 
ال  وبالتايل  بالعربية،  املغلفة  العروبة 
الواجهة  إىل  تقفز  أن  لها  القبول  يمكن 
األمازيغية  أن  وتزعم  اليوم  اإلعالمية 
يكن  لم  تحقق  ما  ألن  للجميع،  ملك 
فاملخاطب  لذا  لها،  تحقق  وال  بفضلها 
مرشوع  بصياغة  يتعلق  فيما  األول 
ترسيم  لتفعيل  التنظيمي  القانون 
األمازيغية  الحركة  هو  األمازيغية 
وفعاليتها  بتنظيماتها  باملغرب 
األطراف  بقية  أما  املعروفة،  الرشعية 
يف  للمساهمة  مدعوة  كانت  لو  فحتى 
حقيقي  إنصاف  لتحقيق  املبذول  الجهد 
مباالة  بال  تتعامل  إما  فإنها  لألمازيغية 
أو بتخوف مع أي تقدم يف إقرار الحقوق 
باملغرب،  األمازيغية  والثقافية  اللغوية 
لذا فهي وضعت نفسها وال زالت ضمن 
بما  و  معنيني.  الغري  أو  املعادين  دائرة 
منحى  يف  يصب  األمازيغية  ترسيم  أن  
وتحقيق  لألمازيغ  الدولة  إنصاف 
نصف  من  أكثر  بعد  معهم  املصالحة 
فاني  والعنرصية،  التهميش  من  قرن 

فيما  األمام  إىل  قفز  النقاش  أن  أعتقد 
لألمازيغية  التنظيمي  بالقانون  يتعلق 
القانون  مضمون  إىل  الجميع  توجه  إذ 
األحقية  له  من  استحضار  دون  من 
هذا  إعداد  يف  والدستورية  القانونية 
وبالتنسيق  طبعا  بالتشاور  القانون، 
األساسيني،  الفاعلني  مختلف  وبإرشاك 
الحية  القوى  بقية  ثم  أوال،  األمازيغيني 
تدفع  أن  شأنها  من  التي  املغربية 
هذا  ومن  األمام،  نحو  باألمازيغية 
وحتى  الحكومة  استبعد  فاني  املنطلق 
بني  من  كانت  ان  الربملانية   املؤسسة 
مهامهما مهمة إعداد مشاريع القوانني 
مجموعة  تضمان  أنهما  إال  التنظيمية 
اآلن  إىل  التي  السياسية  األحزاب  من 
مواقفها  مراجعة  نفسها  تكلف  لم 
أساسا  املبنية  ومرجعياتها  ومبادئها 
ترسيم  مع  االمازيغية  معاداة  عىل 
الحايل،  املغربي  الدستور  يف  األمازيغية 
األحوال   من  حال  بأي  يمكن  ال  وبالتايل 
إعداد  حق  الحكومة  منح  تم  وإن 
القوانني التنظيمية لألمازيغية أن ندعي 
أننا مطمئنون وأن األمازيغية بني أيادي 
مرور  فبعد  تماما  بالعكس  بل  أمينة، 
والربملان  الحكومة  عىل  سنوات  ثالث 
أكثر  القناعة  تعززت  الحاليني  املغربيني 
من  مجموعة  عداء  حول  األمازيغ  لدى 
والربملان  للحكومة  الحزبية  املكونات 
القرارات  بعض  وما  لألمازيغية، 
الحديث  منع  قبل  من  العنرصية 
حدود  إىل  الربملان  داخل  باألمازيغية 
عن  ناهيك  ذلك،  عل  دليل  خري  إال  اآلن 
القانون  حول  الحوار  فتح  يف  التماطل 
ال  قد  وربما  لألمازيغية،  التنظيمي 
لألمازيغية  بالعداء  التماطل  هذا  يفرس 
لدى  التيه  من  بنوع  حتى  بل  فقط، 

عىل  نفسها  وجدت  سياسية  أطراف 
يرسم  دستور  يؤطرها  حكومة  رأس 
األمازيغية وهو ما لم تكن تتوقعه يوما 

ما، بل لطاملا سعت عرب عقود ضده.
يف  تحقق  ما  ان  حول  اثنان  يختلف  وال 
املغرب لالمازيغية يف غياب تام إلطارات 
إىل  باألساس  يعود  أمازيغية  سياسية 
إيجابيا  تفاعلت  التي  امللكية  املؤسسة 
الحركة  مطالب  مع  سنة2001  منذ 
امللكي  املعهد  إنشاء  فتم  األمازيغية، 
للثقافة األمازيغية بنفس السنة ، وتاله 
ترسيم األمازيغية سنة 2011 يف خطوة 
تاريخية ايجابية، جاحد من يتنكر لها. 
من  للخروج  املناسب  الحل  ان  واعتقد 
اآلن  االمازيغية  فيه  تتواجد  الذي  املأزق 
إرشاف  تحت  خاصة  لجنة  إحداث  هو 
االستشارية   اللجنة  غرار  عىل  ملكي 
االستشارية  واللجنة  الدستور  لصياغة 
الحركة  اعتبار  مع  املوسعة   للجهوية 
أساسيا  طرفا  بالطبع  األمازيغية 
والتأكيد كذلك عىل االنفتاح عىل األطراف 
ذات  الديمقراطية  املغربية  واملكونات 
إعداد  مهمة  لها  توكل  الحسنة،  النية 
ترسيم  لتفعيل  التنظيمي  القانون 
تتواجد  الذي  للمأزق  حال  األمازيغية،  
فيه األمازيغية اآلن ألنه إىل حدود اليوم 
القوانني  عن  الحديث  أن  متأكد  أحد  ال 
أو  الصحيح  املكان  من  يبدأ  التنظيمية 

يخاطب العناوين املناسبة.
وقديما قال الحكيم االمازيغي:
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تميزت الدورة األوىل للمهرجان اإلفريقي للفنون 
الجمعويني  الفاعلني  من  عدد  بتكريم  الشعبية 
والفنانني املغاربة واألجانب، ، بحيث تم تكريم 
لحزب  األول  الكاتب  لشكر:  إدريس  من   كل 
أمينة  الشعبية،  للقوات  االشرتاكي  االتحاد 
األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيسة  الشيخ:  بن 
املكلفة باملغرب، إدريس اليازمي: رئيس املجلس 
الوهاب:  عبد  اإلنسان،أحمد  لحقوق  الوطني 
األمني العام السابق لحكومة جزر القمر،زكيتو 
للسياحة  السابقة  الوزيرة  هلتني:  ولت 
أنوار:  نجاة  مايل،  بدولة  التقليدية  والصناعة 
رئيسة جمعية ماتقيش ولدي،فاطمة بوبكدي: 
برملانية  الباهي:  سينمائية،السعدية  مخرجة 
أكادير،عيل  النسائي  العمل  اتحاد  ورئيسة 
الديمقراطية  للمنظمة  العام  الكاتب  لطفي: 
للشغل، هيلني يامتا: ريسة جمعية صوت املرأة 
دار  مديرة  السالمي:  وعزة  باملغرب،  املهاجرة 

الجنوب للرتاث الصحراوي بالرباط.
Uni- ألكادير الدولية  الجامعة   وإحتضنت 

اإلفريقي  املهرجان  فعاليات   ،  versiapolis
للفنون الشعبية، الذي نظمته جمعية املهرجان 
اإلفريقي للفنون الشعبية برشاكة مع الجامعة، 

املحبة  أجل  من  الطبول  “حوار  شعار  تحت 
الحايل  الشهر  والسالم”، وذلك مابني 3 و6 من 
يمثلون  الفلكلورية  الفرق  من  عدد  بمشاركة 

حوايل 12 بلدا إفريقيا.
وشدد منظمو هذه التظاهرة، التي يحل ضيف 
االشرتاكي  لالتحاد  األول  الكاتب  عليها  رشف 
األهمية  عىل  لشكر،  إدريس  الشعبية  للقوات 
العالقات  تعزيز  يف  الثقايف  البعد  يكتسيها  التي 
ببعده  املغرب  تجمع  التي  العريقة  التاريخية 

اإلفريقي.
كما عرف املهرجان تنظيم ندوة حول موضوع 
إىل  املساعدات  منطق  من  بإفريقيا:  ”التنمية 
السابق  العام  حتمية االستثمار” أطرها األمني 
الوهاب  عبد  أحمدد  القمر  جزر  لحكومة 
يف  التقليدية  والصناعة  السياحة  ووزيرة 
السابقة بجمهورية مايل زكيتو ولت  الحكومة 
السياسية  الشئون  يف  املرصي  والخبري  هلتني، 
الفاعلة  إىل  واالقتصادية مدحت رشيف إضافة 
الجمعوية املغربية وداد التوزاني. و ندوة حول 
الجهوية  االنفصالية،  ”الحركات  موضوع 
املوسعة والحكم الذاتي: أية آفاق لحل النزاعات 
السياحة  وزيرة  أطرتها  سلميا؟”  بإفريقيا 

السابقة  الحكومة  يف  التقليدية  والصناعة 
وعضو  هلتني،  ولت  زكيتو  مايل  بجمهورية 
باإلضافة  هادف،  سعيد  الجزائر  كتاب  اتحاد 
اإلرهابية  التهديدات   ” موضوع  حول  ندوة  إىل 
أي  والصحراء:  الساحل  منطقة  الستقرار 
تأطري  من  موحدة؟”  أمنية  لسياسة  مستقبل 
رئيس حزب الصواب املوريتاني عبد السالم ولد 
حرمة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية يف 
السابقة بجمهورية مايل زكيتو ولت  الحكومة 
الدولية  العالقات  يف  املغربي  والبحاث  هلتني، 

أنغري بوبكر.
بتأسيس  املهرجان  هذا  فعاليات  وأختتمت 
للديمقراطية  األزوادي  املغربي  املركز   ”
مغاربة  ونشطاء  فاعلني  طرف  من  والتنمية” 
تماشيا  بمايل،  أزواد  منطقة  طوارق  ونشطاء 
لها جاللة  التي دشن  االنفتاحية  السياسة  مع 
اإلفريقي  العمق  مع  السادس  محمد  امللك 
 ” إعداد  تتبع  لجنة  تشكيل  عىل  عالوة  لبالدنا، 
للمهاجرين  القانونية  واملصاحبة  للدعم  مركز 

األفارقة بأكادير الكبري”.

املهرجان اإلفريقي للفنون الشعبية يكرم فعاليات مغربية وإفريقيا

تستعد جمعية فستيفال تيفاوين بتعاون مع جماعة أملن وبلدية 
تافراوت لتنظيم فعاليات الدورة األوىل ملهرجان »تيفاوين تالدرار«، 
وهو النسخة الربيعية ملهرجان تيفاوين الكبري الذي دأبت الجمعية 
عىل تنظيمه صيف كل سنة منذ عام 2006، وذلك يف الفرتة املمتدة ما 
بني 16 و 20 أبريل 2014، بمدينة تافراوت بإقليم تزنيت، وستكون 
الشابة  الفنية  املواهب  الستكشاف  متميزا  موعدا  الدورة  هذه 
باإلقليم،  من خالل فقرة تيفاوين –أياون وهي عبارة عن تظاهرة 
يومي  باملدينة  السادس  محمد  ساحة  ستحتضنها  كبرية  فنية 
2014، حيث سيتم خاللها تنظيم  18 و19 أبريل  الجمعة و السبت 
اختيارها يف  تم  التي  الشبابية،  الغنائية  للمجموعات  فنية  مسابقة 
إقصائيات قافلة أياون، التي حطت الرحال بكل من تزنيت وتافراوت 
أواسط شهر مارس املايض،  وسيتمكن املتوجني خالل هذا التباري، 
يف  تيفاوين  لفستيفال  التاسعة  الدورة  فعاليات  يف  املشاركة  من 
القادم، وسيرشف عىل تفاصيل هذه املسابقة االستكشافية  غشت 
املتميزة، لجنة تضم كل من الفنانني، عموري امبارك وحميد إنرزاف 
وجمال راس الدرب، وستتحف هذه الوجوه الفنية الوطنية، جمهور 

تيفاوين، ببعض الوصالت الغنائية، خالل هذه التظاهرة الفنية.     
للمسابقة  الخامسة  الدورة  تنظيم  الدورة،  هذه  خالل  سيتم  كما 
برشاكة  تفيناغ«  »أوملبياد  األمازيغية  باللغة  اإلمالء  يف  الوطنية 
والتكوين  الرتبية  وأكاديمية  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  مع 

هذا  والبيئة،  للرتبية   BMCE ومؤسسة  درعة  ماسة  سوس  لجهة 
األوملبياد الوطني الهادف يف جوهره إىل املساهمة يف إرساء وترسيخ 
اللغة األمازيغية يف نفوس األطفال املتمدرسني عرب مشاركة جميع 
األكاديميات املغربية. وسيتم خاللها تنظيم لقاء حول دور املجتمع 
كل  بمشاركة  األمازيغية  اللغة  تدريس  وتجويد  دعم  يف  املدني 
مدريس  جمعية  كونفدرالية  والبيئة،  للرتبية   BMCE مؤسسة  من  
والحريات،  للحقوق  األمازيغي  املرصد  االمازيغية،  اللغة  ومدرسات 
أكاديمية  الوطنية،  الرتبية  بوزارة  األمازيغية  للغة  املركزية  الوحدة 
باملعهد  الديداكتيكي  واملركز  التكوين  و  للرتبية  درعة  سوس  جهة 

امللكي للثقافة األمازيغية.
 وسعيا منها، إىل إنجاح املرشوع األكاديمي للجمعية، سيتم تنظيم 
السبت  يومي  الدين،  خري  محمد  القروية  للجامعة  الرابعة  الدورة 
بتافراوت،  الخامس  محمد  بمؤسسة   2014 أبريل  19و20  واألحد 
أملن  جماعة  مع  وبتعاون  وثروة،  تراث  أركان:  موضوع:  حول 
مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  مع  وبرشاكة  تافراوت  وبلدية 
من  عدد  مشاركة  وستعرف   ،  ANDZOA األركان  وشجر  الواحات 
األساتذة الباحثني يف مجاالت التاريخ و االنرتوبولوجيا واألدب والفن 
واإلقتصاد والقانون، وستعرف تنظيم ورشة لفائدة عموم املهتمني 
النفع اإلقتصادي بتافراوت  النسوية واملجموعات ذات  والتعاونيات 

واملناطق املجاورة. 

تنظيم  سيتم  كما 
الدورة التاسعة للدوري 
للكرة  السنوي  الوطني 
مع  برشاكة  الحديدية 
الحديدية  الكرة  نادي 
وتحت  أملن  بتافراوت 
إرشاف الجامعة امللكية 
املغربية للكرة الحديدية 
سوس  وعصبة 
وبتعاون  الصحراء 
اإلقليمي  املجلس  مع 
لتزنيت وبلدية تافراوت 
أملن،  وجماعة 
مشاركة  وسيعرف 
الفرق  من  كبري  عدد 
الوطنية املمارسة لهذه 

الرياضة، وذلك يوم األحد 20 أبريل 2014. كما سيتم تنظيم دوري 
محيل لكرة القدم بتعاون مع جمعية نجم شباب تافراوت، وسيعرف 
مشاركة عدد من الفرق الرياضية املحلية، وستنظم مقابلة النهاية 

يوم السبت 19 أبريل بامللعب البلدي بتافراوت.

تافراوت حتتضن الدورة األوىل  ملهرجان »تيفاوين تالدرار«



imssiÄn iddukman : tiguriwin
tisdram imlan

ammctg imlan i tyafut tazddagt ili n trbiot
s +33% izrin 1,2 umlyar udrham. D uggafiy ad
ikkad uçu n tsbbabt iddukman llig trcco s
+10% tnbdut tazddagt lbank d tnbdut tamatut
ussulv.

Tiguriwin timsmajjalin ivudan i twuriwin n
trbiot d ikkan tamut ivudan g tnbdut
tazddagt ili n trbiot :

- Taguri ivudan i wsnuccg lbank g lmavrib
sumta s tmssumant n BMCE Bank SA d usanf n
twuriwin ilttavn yulin s +55% d +52% yat
dart tayÄ :

- Aggafiy i tguriwin timaÄlanin n trbiot.
Yamun s uggafiy n 47% sumata i tguriwin g
afriqya ddaw n tniri mi tga tlttavt ns g
tyafut tazddagt ili n trbiot ugar wis
kraÄ(41%).

yuli watig umsdar s +17% i 1,3 umlyar udrham
g 2013 : d tmssumant tamsdust i wsmutty
iyddatn i wsikkm iyddan g imsdarn imatutn
(PRG) imuggutn umsdar imltavn s 503 umlyun
udrham g 2013 mnid i 217 umlyun udrham g 2012.
S ggafin tazzliwin iyddatn imsdarn
imatutn(PRG) imuggutn vr 976 umlyun udrham.

tga tnbdut tazddagt lbank iddukman 9.891
umlyun udrham g 2013, mnid i 9.018 umlyun udrham
g 2012, iggafin s +10%K d ikkan kraÄ iwtlan(i)
tayafut n twuriwin ugdz20%(ii) assinf idrimn
+14,5% d (iii) assinf n tyafutin+6,4%.

am uynna d iwin isanfn n twuriwin, ikkad uggafiy
ad zg +7% n tssavulin zg lmavrib (BMCE Bank SA
d tguriwin n tmqucca as iÄfar)) d s +13,4% i
tguriwin timaÄlanin : tga afriqya ddaw n tniri
42% zg tnbdut tazddagt lbank iddukman.

tivudi unzziv ussulv yavul s 0,1 n tmqqit vr
60,2% g 2013 mnid i 60,3% g 2012.

tizwiri n tyafut tazddagt ussulv s +10% i
watig n 3 .936 umlyun udrham g 2013 mnid i 3 .583
umlyun udrham g 2012.

ammctg i tazliwin isrusn imltavn d itmmucn
nsn igan 149 umlyar udrham yulin s +3% d +7,5%
yat dart tayÄ.

asdus i wbuÄ idrimn n trbiot s usnuccg n +4,5%
i yddatin uçlign ili n trbiot BMCE BankK s am
15 umlyar udrham. S uyad ayd gan iyddatn
iddukman 19,1 umlyar udrham mnid i 18,4 umlyar
udrham dat uyad, igan wis 8 g imuggutn iyddatn.

imssiÄn n tmqaccut taymmat :
tiguriwin ivudan

ammctg amddukmu i tnbdut tazddagt lbank s
+56% iggafin s 1.109 umlyun udrham g 2013, mnid
i 713 umlyun udrham g 2012 s ummctg wammas
+43% g isggwasn kraÄ zrinin.

Tizwiri n tnbdut tazddagt lbanl s +5% igan
4.809 umlyun udrhamk d ikkan taÄuri n tmuzunin
g 2013(344 umlyun udrham mnid i 450 umlyun
udrham g 2012 d awd tmuzunt tuçligt n
BMCE Bank madrid). D issufuvn tanbdut tazddagt
lbank isnuccugn tavawsa yas s +8%.

Zg iwtlan n tnbdut tazddagt lbank :

- (i) assinf n tyufa iga igar n 6% zg issavul

lbank iddukman s +7,1% ;

- (ii) tga tyafut n tguriwin ugdz 20% zg

tnbdut tazddagt lbank tzmmem ammctg

ivudan s +12% ;

- (iii) iga ussinf idrimn 15% zg issavul n

BMCE bank s walay n +7,5% mnid i 2012.

alay i yrçan imatutn ussulv s +4,1% s

mayd idrn zg usnuccg n tnbdut tazddagt

lbank, isvudan s imik anzziv ussulv

s 60,2% g 2013 mnid i 60,6% g 2012 d 64,9%

g 2011.

arcco i tnbdut tamatut ussulv s +21% igan

2.223 umlyun udrham g 2013 mnid i 1.840 umlyun

udrham g 2012.

Asnuccg iyddatn lbank s +2% i 109 umlyar

udrham s yili ugdz n 14,5%.

atamma wamu lbank g ussdrm n tdmsa lmavribk

am uylli d iddan g tyddatin timatutin s +5,2%

i 98,4 umlyar udrham s tyufa i yilan ugdz igan

+38% n tmqqit tarasalt mnid i tingiri n 2012

zg 13,21% ar 13,59% ;

tamssumant tamddakmut g usays
ufrru irçan

Tizwiri ifssusn i yili irçan igan 5,22 g

usays g viyn irçan ad ilin g isuyas iccrmÄn

zg 5,13% ar 6, 31%.

Tazdgi iyddatn, g iga yili irçan 1,93% g 2013

mnid i 1,32% dat s yan usggwas d 2,45 i wsays

lbank.

Tamssumant inmn i wfrruy irçan isrusn

yavul xf usnuccg iyddatn izddagn i yssavul

s +45% i watig n 742 umlyun udrham, gin iyddatn

ad win irçan imatutn (PRG) imuggutn igan 503

umlyun udrham( 317 umlyun udrham azddag). D

imaffar g iyddatn irçan imatutn (PRG) yulin

vr 976 umlyun udrham amatuk s imun g

tmssumant ismuttuyn iyddan zg ittunca g 2011,

gan tazliwin iyddatn imatutn 4,2 umlyar

udrham.

Asddukmu i wbuÄ asdram

Asnaw d usdus i yddatn idrimn n

BMCE Bank llig iffv warra usnuccg s idrimn

n brra s 300 umlyun udularK igan walli issufv

bank lmavrib.

Asvudi usddukmu asdram lbabnk am uylli

illan g umsdus unzziv usnam- taguri g

lmavrib- zg 12,20% g 2012 ar 12,31% g 2013 s

uusufv umrwas amÄfur igan amlyar udrham g

tizwiri usggwas asdram.

apbubÄ unzziv idrimn uçlign Tier 1 g uswir

izrin awttu anadda amsnay igan 9% : 9,27% g 2013

mnid i 9,64% g 2012.

IMMSIÄN IDDUKMAN I
TRBIOT BMCE BANK

S IMLYUN UDRHAM

asggwas

2013

AAMMSSAAWWAAÄÄ AASSEEDDRRAAMM  II TTRRAABBBBUUTT NN BBMMCCEE BBAANNKK

+10%

+11%

20132012

tanbdut tazddagt lbank

3 936

+10%

+19%

20132012

tayafut tamugut ussulv

1 231
922

+33%

TCAM*

+9%

2013

tayafut tazddagt ili n trbiot

3 583

9 018

2011

2011

850

2011

3 016

8 140

2012

+20%

TCAM*

+10%

TCAM*

+14%

9 891

TCAM : *ili uggafy asggwsan anammas

TTIIYYUUFFAA TTIISSDDRRAAMM IIGGGGAAFFIINN
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نظمت جريدة العالم األمازيغي وجمعية »أمور ن واكوش« يف مدينة 
مراكش يوم السبت 22 مارس 2014، ندوة حول "القانون التنظيمي 
لتفعيل رسمية األمازيغية" بقاعة فندق رياض موكادور، حارض 
املغربي  الخارجية  وزير  العثماني  الدين  سعد  السيد  من  كل  فيها 
الرباط  بهيأة  واملحامي  تاباعمرانت،  فاطمة  والربملانية  السابق، 
التجمع  عضو  محمد  حمي  السيد  وكذا  ملكي،  الحسني  السيد 
الندوة السيدة أمينة بن الشيخ  العاملي األمازيغي، وسريت أشغال 
مديرة جريدة العالم األمازيغي ورئيسة التجمع العاملي األمازيغي 

باملغرب، كما عرفت أشغال ذات الندوة حضورا كبريا.
تنظيم  أن  عىل  الشيخ  بن  أمينة  السيدة  أكدت  الندوة  بداية  يف 
الندوة، ووجه بصعوبات وحمالت رشسة وصلت إىل درجة التهديد، 
أشهر  طوال  شاغرة  لكونها  نظرا  الثقافة  دار  غياب  إىل  باإلضافة 
العالم  جريدة  اضطر  ما  عنها،  املسؤولون  به  رصح  ما  حسب 

األمازيغي إىل تنظيم الندوة بقاعة فندق رياض موكادور.
ويف عالقة بموضوع الندوة، أكدت السيدة أمينة بن الشيخ عىل أن 
املدة املحددة يف الدستور املغربي لصياغة القانون التنظيمي لتفعيل 
فالجميع  وبالتايل  اإلنتهاء،  عىل  أوشكت  رسمية  كلغة  األمازيغية 
األمازيغية  ترسيم  تفعيل  أجل  من  الفاعل  بالتحرك  اليوم  مطالب 
الحكومة  مقدمتها  ويف  الدولة  بمؤسسات  باألمر  أتعلق  سواء 
ويف  املغربي،  الشعب  وأفراد  املدني  املجتمع  بجمعيات  أو  والربملان 
هذا اإلطار أشارت مديرة جريدة العالم األمازيغي إىل مبادرة حملة 
مليون توقيع لتفعيل ترسيم األمازيغية يف املغرب، التي كان أعلن 
عنها منذ أشهر والتي تروم الضغط عىل الحكومة والربملان وبقية 
مؤسسات الدولة لدفعها للعمل من أجل تفعيل ترسيم األمازيغية 
أي  دون  من  املطلوب  بالشكل  التنظيمي  القانون  صياغة  عرب 
تماطل. كما شددت السيدة أمينة بن الشيخ عىل أن تفعيل الدستور 
املغربي من مسؤولية الشعب وجمعيات املجتمع املدني كذلك وليس 
فقط مؤسسات الدولة من حكومة وبرملان ومؤسسة ملكية،  لذا 

عىل كل طرف أن يقوم من موقعه بدوره املطلوب.

الندوة  ملنظمي  خاصا  شكرا  وجه  كلمته  يف  العثماني  الدين  سعد 
اللغة  رسمية  لتفعيل  تنظيمية  قوانني  إقرتاح  يف  ساهم  من  ولكل 
األمازيغية، وأشار إىل أن املغرب هو الدولة األوىل بشمال إفريقيا التي 
دسرتة اللغة األمازيغية كلغة رسمية، ومن واجب الدولة واملؤسسات 
لتفعيل  التنظيمية  القوانني  تنزيل  أجل  من  الرتسيم  بذلك  الدفع 
األمازيغية كلغة رسمية سريا عىل نهج الدول املتقدمة يف هذا املجال 
والتي لها نفس الوضع، كما أكد عىل أن األمازيغية ال يجب التنازع 
جميع  بني  مشرتكا  رصيدا  لكونها  األطياف  مختلف  بني  حولها 

وشدد  املغاربة، 
الخارجية  وزير 
السابق  املغربي 
عىل أن األمازيغ  ال 
يسقطوا  أن  يجب 
اعتبارهم  من 
تداولهم  حني 
رسمية  لتفعيل 
قضية  األمازيغية 
األعىل  املجلس 
والثقافة  للغات 
ن  نو لقا ا و
املتعلق  التنظيمي 
به، وأكد العثماني 
القانون  أن  عىل 
لتنظيمي  ا
يغية  ز ما لأل
املجلس  وقانون 
للغات  األعىل 
أمران  والثقافة 
وعىل  مرتابطان 
من  الدرجة  نفس 
بالنسبة  األهمية 
لتفعيل األمازيغية 

كلغة رسمية.
كذلك  العثماني 

يتعلق  فيما  واإلرتجالية،  العشوائية  عن  اإلبتعاد  رضورة  إىل  أشار 
تدريس  قضية  طبعت  التي  تلك  مثل  األمازيغية،  ترسيم  بتفعيل 
ركزت  لكونها  موفقة،  غري  العثماني  اعتربها  التي  األمازيغية 
اإلبتدائي  التعليم  عىل  البداية 
حيث  العايل،  التعليم  وأسقطت 
األمازيغية  أن  العثماني عىل  أكد 
يف  إدماجها  يبدأ  أن  يجب  كان 
التعليم من التعليم العايل لتوفري 
األطر. وشدد ذات املحارض كذلك 
كل  بني  التوافق  رضوروة  عىل 
بصياغة  يتعلق  فيما  األطراف 
رسمية  لتفعيل  تنظيمي  قانون 
العثماني  يفت  ولم  األمازيغية، 
القانون  عىل  مالحظاته  تسجيل 
أعده  الذي  لألمازيغية  التنظيمي 
وكذا  ملكي،  الحسني  األستاذ 
من  املعد  التنظيمي  القانون 
طرف التجمع العاملي األمازيغي، 
لكنه  بالقانونني،  أشاد  حيث 
تفعيل  قانون  أن  عىل  شدد 
أن  يجب  ال  األمازيغية  رسمية 

يكون مفصال للغاية أو عاما.
تاباعمرانت  فاطمة  الربملانية 
إرادة  توفر  رضورة  عىل  أكدت 
الفاعلني  مختلف  لدى  حقيقية 
التنظيميني  القانونني  لصياغة 
املتعلقني بتفعيل رسمية األمازيغية واملجلس األعىل للغات والثقافة، 
املتعلقة  املفاهيم  من  مجموعة  تصحيح  رضورة  عىل  أكدت  كما 
باللغة والثقافة والهوية والتاريخ مع استحضارها للمجهود الذي 
مجهودات  أخذ  جانب  إىل  األمازيغية،  اللغة  رسمية  تفعيل  يروم 
بعني  األمازيغي  الحقل  يف  العاملة  اإلطارات  و  واألفراد  الجمعيات 
الحديث  منع  قضية  إىل  الربملانية  السيدة  أشارت  كما  اإلعتبار، 
توفري  رضورة  عىل  وشددت  املغربي  الربملان  داخل  باألمازيغية 

وسائل الرتجمة التي طال انتظارها.

األمازيغي،  العاملي  التجمع  عضو  حيمي  محمد  السيد  مداخلة 
انصبت يف مجملها عىل رشح القانون التنظيمي لتفعيل األمازيغية 
كلغة رسمية املعد من طرف التجمع العاملي األمازيغي، والذي تم 
توزيع نسخ منه للحضور، وأوضح السيد محمد حيمي الدور الذي 
يمكن أن تلعبه مجموعة من املؤسسات املقرتحة يف ذات القانون 
القانون ودوره املستقبيل يف  إىل جانب أهمية بعض مواد وفصول 

تفعيل رسمية األمازيغية.
املحامي بهيأة الرباط وصاحب مرشوع مقرتح القانون التنظيمي 
لتفعيل رسمية األمازيغية املطبوع يف كتاب صدر مؤخرا باملغرب، 
األستاذ الحسني ملكي شدد عىل أن موضوع الندوة يهم كل املغاربة 
مطلوبة  والفاعلني  األطراف  مختلف  قبل  من  اإلجتهادات  وكل 
وعدم  الرتيث  كون  عىل  أكد  كما  األمازيغية،  مصلحة  يف  وتصب 
الترسع مطلوبني يف معالجة قضية تفعيل رسمية األمازيغية، من 

أجل البناء عىل أسس قوية.
األستاذ ملكي استحرض فصول الدستور املغربي وخطب امللك حول 
األمازيغية وشدد عىل أن كل كلمة يف الدستور املغربي لها معناها 
للدولة  اسرتاتيجي  ورش  األمازيغية  وأن  اعتباطا،  توضع  ولم 
املغربية ولها دورها مستقبال الذي ال يمكن أن تؤديه غدا أو بعد غد 
بل بعد عرشات السنني، ما يستوجب أخذ الوقت يف صياغة القانون 
األمازيغية  يجعل  وبما  املطلوب  النحو  عىل  لألمازيغية  التنظيمي 
يعترب  التنظيمي  القانون  لكون  ونظرا  مستقبال،  دورها  تلعب 
التنظيمية.  القوانني  غياب  يف  ناقصا  يبقى  الذي  للدستور  مكمال 
الجغرايف  البعد  استحضار  رضورة  إىل  ملكي  األستاذ  أشار  كما 
لألمازيغية وعدم إسقاط تمازغا )شمال افريقيا( قبل مبارشة أي 

عمل له عالقة باألمازيغية.
بعد ذلك توالت مداخالت الحضور التي ركزت عىل موضوع النقاش، 
كما وجهت أسئلة خاصة لوزير الخارجية املغربي األسبق حول دور 
العدالة والتنمية لكونه يرتأس الحكومة املغربية الحالية، باإلضافة 
إىل  بعض الترصيحات املعادية واملقاومة إلنصاف األمازيغية، فما 
كان من العثماني يف معرض رده عىل تدخالت الحضور إال أن وصف 
بعض من ال زال يعادي األمازيغية بإعطاء مثل أمازيغي له معناه 
دفعه  ما  أمان"، وهو  إفيياسن  إيفيلوسن  كر  أيتيلني  واش  يان   "
يعادي  أو  يقاوم  من  كل  لوصف  "واش"  مصطلح  إستعمال  إىل 
األمازيغية وسارت عىل نفس النهج السيدة أمينة بن الشيخ التي 

سريت أشغال الندوة.

العثماين: القانون التنظيمي لألمازيغية وقانون املجلس األعلى للغات والثقافة أمران 
مترابطان وعلى نفس الدرجة من األمهية بالنسبة لتفعيل األمازيغية كلغة رمسية.

فاطمة شاهو:البدمن إرادة حقيقية لدى خمتلف الفاعلني لصياغة القانون التنظيميل 
تفعيل رمسية األمازيغية

احلسني ملكي: التريث وعدم التسرع مطلوبني يف معاجلة قضية تفعيل رسيمة 
األمازيغية، من أجل البناء على أسس قوية

يف الندوة اليت نظمتها جريدة العامل األمازيغي ومجعية »أمور ن واكوش« يف مدينة مراكش يوم السبت 22 مارس 2014، حول »القانون التنظيمي 
لتفعيل رمسية األمازيغية« بقاعة فندق رياض موكادور  أكد املشاركون على :
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* تصدير
تراث  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  لكون  -اعتبارا 
لكل املغاربة ولكون دسرتة اللغة األمازيغية، كما 
خطابه  يف  السادس  محمد  الجاللة  صاحب  أكد 
»للطابع  تكريس  هي   2011 مارس   9 بتاريخ 
بتنوع  الغنية  املوحدة،  املغربية  للهوية  التعددي 
لجميع  كرصيد  األمازيغية  صلبها  ويف  روافدها 
 2011 يونيو   17 بتاريخ  خطابه  ويف  املغاربة« 
 une initiative  « الدسرتة   هذه  أن  اعترب  والذي 
d’avant-garde, qui constitue le couron-

 nement du processus de réhabilitation de
 l’Amazigh, comme patrimoine commun à

.» tous les Marocains
تندرج  األمازيغية  اللغة  دسرتة  لكون  -اعتبارا 
الديموقراطي،  املجتمعي  املرشوع  بناء  إطار  يف 
امللك  جاللة  حوله  أرىس  الذي  والحداثي  التعددي 
التعديل الدستوري حيث أكد يف خطابه بتاريخ 9 
2011، ألن من بني مرتكزات هذا التعديل  مارس 
»ترسيخ دولة الحق واملؤسسات، وتوسيع مجال 
الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها 
أبعادها  بكل  اإلنسان  حقوق  منظومة  وتعزيز 
والتنموية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
ينص  الذي  املرشوع  هذا  والبيئية..«،  والثقافية 
عليه الدستور يف الفقرة األوىل من التصدير بالنحو 
التايل«إن اململكة املغربية ووفقا الختيارها الذي ال 
رجعة فيه، يف بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق 
وتقوية  توطيد  مسرية  بعزم  تواصل  والقانون، 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة  دولة  مؤسسات 
دعائم  وإرساء  الجيدة،  والحكامة  والتعددية 
باألمن  الجميع  فيه  يتمتع  متضامن  مجتمع 
الفرص  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  والحرية 
والعدالة االجتماعية ومقومات العيش الكريم...«

األمازيغية  اللغة  ترسيم  هدف  لكون  اعتبارا   -
الهوية  أن يصب يف حماية وتقوية وتنمية  يجب 
والثقافية والحضارة املدنية طبقا ملبادئ وحقوق 

اإلنسان املتعارف عليها دوليا.
اللغة األمازيغية يجب أن  - اعتبارا لكون ترسيم 
وتقوية  الوطنية  الوحدة  ترسيخ  إطار  يف  يندرج 
إىل  االنتماء  ثقافة  وزرع  املدني  املجتمع  لحمة 

وحدة مصري هذا املجتمع.
تنفيذه  تم  الذي  الدستور  ملقتضيات  طبقا   -
بالظهري رقم 91-11-1 بتاريخ 27 شعبان 1432 
إصداره  تم  والذي  يوليوز2011،   29 ل  املوافق 
بالجريدة الرسمية رقم 59648 بتاريخ 28 شعبان 
1432 املوافق ل 30 يوليوز 2011، والذي ينص يف 
كل  ومكافحة  »حظر  الدولة  التزام  عىل  ديباجته 
أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد 
أو  الجهوي  أو  االجتماعي  االنتماء  أو  الثقافة  أو 
اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص، مهما كان«.

- طبقا ملقتضيات الفصل الخامس من الدستور 
الصادر بظهري رقم 91-11-1 بتاريخ 27 شعبان 
تم  والذي   ،2011 يوليوز   29 ل  املوافق   1432
نرشه بالجريدة الرسمية رقم 59648 بتاريخ 28 

شعبان 1432 املوافق ل 30 يوليوز 2011.
رشوط  تحديد  إىل  التنظيمي  القانون  هذا  يهدف 
طبقا  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  تنفيذ 

للمقتضيات التالية.

املادة األوىل
الفقرة األوىل: مبادئ ومقتضيات عامة

الفصل1: 
تحديد  إىل  التنظيمي  القانون  هذا  يهدف 
األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع  تنفيذ  مسار 
جميع  ويف  التعليم  يف  إدماجها  كيفية  وتثبيت 
العامة  القواعد  وتحديد  العامة،  الحياة  ميادين 

الستعمالها، لتطويرها وتنميتها وحمايتها.
الفصل2: 

اللغة األمازيغية تطبيقا ملبدأ املساواة املطلقة مع 
اللغة العربية، لغة رسمية للدولة املغربية.

الفصل3: 
والثقافة  الهوية  صلب  هي  األمازيغية  اللغة 
والشخصية املغربية وهي تراث لكل املغاربة بدون 

استثناء.
الفصل 4: 

تكتب اللغة األمازيغية بحرف تيفيناغ.
الفصل 5: 

جهوية  مكونات  وتمازيغت  تريفيت  تشلحيت، 
للغة األمازيغية.

الفصل 6: 
حدود  يف  كل  الرتابية،  والجماعات  الدولة 
وانجاز  سن  عن  مسؤولتان  اختصاصاته 

سياسات وبرامج هدفها حماية وتطوير وتنمية 
األمازيغية طبقا ملقتضيات هذا  والثقافات  اللغة 

القانون التنظيمي.
املادة الثانية 
الفقرة األوىل:

كيفية أدراج اللغة األمازيغية يف التعليم ومرافق 
احلياة العامة

الفصل7: 
املواطنني  لكل  إجباري  األمازيغية  اللغة  تدريس 

واملواطنات.
الفصل 8: 

كل  عىل  إلزامي  األمازيغية  اللغة  تدريس  تعميم 
املؤسسات التعليمية للمنظومة التعليمية املغربية 
أو عمومية بكل أسالكها، بدءا من  خاصة كانت 
املؤسسات  ذلك  يف  بما  الجامعة،  إىل  الحضانة 

التعليمية املهنية.
الفصل9: 

الوحدة  عىل  األمازيغية  اللغة  تدريس  يستند 
العلمية  املؤسسات  تعمل  التي  املعيارية  اللغوية 

املختصة واملعرتف بها قانونيا عىل سنها.
الفصل10:

واملراحل  الزمني  الجدول  قانون  بموجب  يحدد   
يجب  التي  واإلمكانيات  احرتامها،  يجب  التي 
تطبيقها،  املزمع  البيداغوجية  والربامج  رصدها، 
وكل اإلجراءات الرضورية إلدماج اللغة األمازيغية 

يف املنظومة التعليمية، يف كل األحوال.
 إن أجرأة إدماج اللغة األمازيغية يف أسالك التعليم 
تاريخ  من  انطالقا  سنوات   5 تتعدى  أن  يجب  ال 
نرش الدستور رقم 91-11-1 بالجريدة الرسمية 

رقم 5964 مكرر  املوافق ل 30 يوليوز 2011.

املادة الثالثة:
تعزيز الوحدة الوطنية وتنمية الثقافة األمازيغية

الفصل 11:
التاريخ  تدريس  برامج  يف  النظر  أعادة  يجب 
املغربي ملالءمته مع حقيقة التطورات التاريخية 
للمجتمع املغربي، وإعطاء معنى وبعدا للرتسيخ 
للهوية  كصلب  األمازيغي  للرافد  الدستوري 

املغربية.
الفصل 12:

واإلجراءات  القواعد  كل  وممنوعة  ملغية  تعترب   
تهدف  التي  العنرصي  الطابع  ذات  واملمارسات 
إىل محو كل تفكري يف اإلنتماء للثقافة والحضارة 
اإلحساس  ومن  الفردية  املذكرة  من  األمازيغية 

الجماعي. 
الفصل 13:

ميادين   يف  البحث  بتنمية  ملزمة  الجامعات   
املساهمة  أجل  من  عام  بشكل  األنثربولوجيا، 
لتنمية  مالئمة  واسرتاتيجيات  سياسات  سن  يف 

الثقافة والحضارة األمازيغية.
الفصل 14:

مبادرات  كل  وتمويل  بتشجيع  ملزمة  الدولة   
املجتمع املدني التي تصب يف تنمية اللغة والثقافة 

األمازيغية خصوصا ما يتعلق ب:
- تنمية الصحافة املكتوبة.

- تنمية الصحافة اإللكرتونية. 
- خلق وتنمية املحطات اإلذاعية الخاصة. 

- خلق و تنمية املحطات التلفزيونية الخاصة. 
بالفن  يتعلق  ما  خصوصا  الفني  اإلنتاج   -
التشكييل  و املرسح و السينما والغناء و الرقص. 

- اإلنتاج األدبي و الفكري.

املادة الرابعة:
ميدان استعامل اللغة األمازيغية

الفقرة األوىل:
الدولة  مؤسسات  يف  األمازيغية  اللغة  استعمال   
ذات  املؤسسات  و  العمومية  اإلدارة  مصالح  و 

الطابع العمومي. 
الفصل 15:

واإلدارات  الدولة  مؤسسات  كل  عىل  يجب 
واألحزاب  املحلية  والجماعات  العمومية 
السياسية والنقابات العمالية والجمعيات املهنية 
واملؤسسات العمومية والرشكات العمومية وشبه 
استخدام  املدني،  املجتمع  ومنظمات  العمومية 

اللغة األمازيغية يف أنشطتها. 
الفصل 16:

العقود واالتفاقيات مهما كانت طبيعتها  تحرير 
وتسجيالتها الخاصة بها باللغة األمازيغية. 

الفصل 17:
الوظيفة  إىل  للولوج  اختبار  أي  يشمل  أن  يجب 
باللغة  الخاصة  املعارف  عىل  اختبار  العمومية 

األمازيغية.
الفصل 18:

الخاصة  الرسمية  واإلشارات  والطوابع  األختام 
والشبه  العمومية  واإلدارات  الدولة  بمؤسسات 
العمومية والجماعات املحلية واالحزاب السياسية  
املهنية  الجمعيات  و  العمالية  والنقابات 
العمومية  والرشكات  العمومية  واملؤسسات 
وجمعيات املجتمع املدني تدون باللغة األمازيغية.

الفصل 19:
باللغة  املغربية  للمملكة  الرسمية  الجريدة  نرش 

األمازيغية. 
الفصل 20:

ووسائل  اتخاذها  الواجب  التدابري  القانون  يحدد 
مراعاته  الواجب  الزمني  والجدول  تنفيذه 
الستعمال اللغة األمازيغية يف اإلدارة واملؤسسات 

ذات الطابع العام يف أجل أقصاه سنة. 

الفقرة الثانية: 
 استخدام اللغة األمازيغية يف امليدان القضائي. 

الفصل 21:
التي  املساطر  كل  يف  األمازيغية   اللغة  استعمال 

يجب إتباعها  أمام املحاكم. 
الفصل 22:

يحدد القانون اإلجراءات الواجب اتخاذها وكيفية 
مراعاتها  الواجب  الزمنية  والجدولة  تنفيذها 

الستعمال اللغة األمازيغية يف املجال القضائي. 

 الفقرة الثالثة:
 استعامل اللغة األمازيغية يف القطاع اخلاص. 

الفصل 23:
املقاوالت الصناعية والتجارية واملالية والخدماتية 
العقود  يف  األمازيغية  اللغة  باستخدام  ملزمة 
اللوائح  وكذا  القانون  بموجب  املطلوبة  والوثائق 
واالستمارات  والشواهد  واالتصاالت  واإلشعارات 

الخاصة بموظفيها.

الفقرة الرابعة:
 استخدام اللغة األمازيغية يف الفضاء العام.  

الفصل 24:
للعامة  املعروضة  والشارات  املعلومات  كل 
باللغة  أن تكتب  الظرفية يجب  العالمات  وجميع 

األمازيغية. 
الفصل 25:

بالغة  يكتب  أن  يجب  نوعه  كان  كيفما  اإلعالن 
األمازيغية. 

الفصل 26:
نقش  وأي  إعالنات،  شعارات،  الفتات،  العالمات، 
نشاك  إىل  يشري  منقوش  أو  منحوت  ضوئي 
يعرض  مقر  أو  رشكة  أو  منظمة  أو  مؤسسة 

باللغة األمازيغية.
الفصل 27:

تستخدم األمازيغية يف املطبوعات واألغلفة والعلب 
ووصفات  التقنية  املواصفات  عىل  تحتوي  التي 
الكيمائية،  املواد  الصيدلة  قبيل  من  االستعمال 
املواد الخطرة ، معدات اإلنقاذ ومكافحة الحرائق 

والكوارث. 
الفصل 28: 

باملنتوجات  املتعلقة  واإلشارات  األسماء  تكتب 
املصنعة  املواد  وكافة  والخدمات  والسلع 

واملستوردة باللغة األمازيغية. 
الفصل 29:

والواجب  واإلجراءات  الرشوط  القانون  يحدد 
الفضاء  يف  األمازيغية  اللغة  الستخدام  إتباعها 

العام يف أجل اليتعدى ستة أشهر.

 الفقرة اخلامسة:
                 استعامل اللغة األمازيغية يف الفضاء 

السمعي البرصي و املجال الفني. 
الفصل 30:

وجميع  اإلعالنات  وجميع  الربامج  جميع  تدرج 
برامج الهيئات العمومية والشبه العامة السمعية 
البرصية وااللكرتونية باللغة األمازيغية، وترتجم 

إىل هذه اللغة إذا اقتضت الرضورة ذلك. 
الفصل 31:

وجميع  والتليفزيونية  السينمائية  األفالم  جميع 
العروض املرسحية التي تبثها املحطات العمومية 
أو  ترجمتها  أو  األمازيغية  باللغة  تكون  أن  يجب 

دبلجتها بهذه اللغة.
الفصل 32:

اللغة  استخدام  وطريقة  رشوط  القانون  يحدد 
واملجال  البرصي  السمعي  الفضاء  يف  األمازيغية 

الفني يف أجل ال يتعدى سنة بعد نرش هذا القانون 
التنظيمي يف الجريدة الرسمية.

املادة اخلامسة: 
هيأت املحافظة  وتنمية اللغة والثقافة األمازيغية. 

الفقرة األوىل:
 املجلس األعىل للمحافظة وتنمية األمازيغية. 

الفصل 33:
اللغة  وتنمية  للمحافظة  األعىل  املجلس  ينشأ 
تحديد  مهمته   تكون  األمازيغية  والثقافة 
اللغة  ونمو  للمحافظة  االسرتاتيجية  التوجهات 

والثقافة األمازيغية. 
الفصل 34:

واإلختصاصات  التنظيم،  قانون،  بموجب  يحدد 
وكيفية تسيري هذا املجلس. 

الفقرة الثانية:
املفوضية السامية حلامية وتطوير والنهوض باللغة 

والثقافة األمازيغيتني. 
الفصل 35:

وتطوير  لحماية  سامية  مفوضية  إنشاء  يتم 
والنهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني. 

الفصل 36:
تهتم املفوضية السامية لحماية وتطوير وتعزيز 

اللغة والثقافة االمازيغيتني ب:
_تتبع تنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي: 

لتطوير  والربامج  السياسات  وصياغة  وضع   -
التي  األمازيغيتني،  والثقافة  باللغة  والنهوض 
وتتبع  بها  يلتزم  التي  املشاريع  تحقيق  تكفل 
واإلدارات  املصالح  برامج  وتنفيذ  انجاز  ومراقبة 

والوزارات األخرى. 
الفصل 37:

والنهوض  وتطوير  لحماية  السامية  املفوضية 
تقرير  بإعداد  تقوم  األمازيغية،  والثقافة  باللغة 
والثقافة  باللغة  والنهوض  تطوير  بشان  سنوي 

األمازيغيتني ويعرض عىل الربملان ملناقشته.
الفصل 38:

لحماية  السامية  املفوضية  عمل  وتدابري  هيكلة 
األمازيغتني  والثقافة  باللغة  والنهوض  وتطوير 

يحددها القانون.

الفقرة الثالثة:
 أكاديمية اللغة األمازيغية

الفصل 39:
وتتمتع  األمازيغية  اللغة  أكاديمية  تنشأ 

بالشخصية املعنوية وباالستقاللية املالية.
الفصل 40:

مهمة أكاديمية اللغة األمازيغية تكمن يف :
-ضبط اللغة األمازيغية للحفاظ عىل خصائصها  
نحو  عىل  استعمالها  وتحديد  تطوراتها  متابعة 
سليم من خالل وضع املعاجم العامة والقواميس 

املتخصصة.
العلمي يف  البحث  لتشجيع  - منح جوائز سنوية 

مجال النهوض باللغة األمازيغية. 
- تخصيص منح دراسية وتمويل البحوث الرامية 

اىل النهوض باللغة األمازيغية. 
الفصل 41:

عمل  وإجراءات  ووظائف  هيكلة  القانون  يحدد 
أكاديمية اللغة األمازيغية.

الفقرة الرابعة:
املعهد الوطني للثقافة األمازيغية

ويتمتع  األمازيغية  للثقافة  الوطني  املعهد  ينشأ 
بالشخصية املعنوية واإلستقاللية املالية.

الفصل 43: 
يعهد للمعهد الوطني للثقافة األمازيغية ب:     

وتعابريالثقافة  مظاهر  كل  وتدوين  جمع   -
االمازيغية حفظها وحمايتها وضمان إشعاعها 

الثقافة  حول  والدراسات  البحوث  إجراء   -
ونرش  عدد  أكرب  إىل  الوصول  وسهولة  األمازيغية 
يف  والخرباء  والخرباء  الباحتني  وتشجيع  النتائج 

املجاالت املتعلقة بها.
االـمازيغية  بالثقافة  الفني  االبداع  تشجيع   -
املغربي  للثرات  والرتويج  التجديد  يف  للمساهمة 

وخصائصه الحضارية.
- مساعدة الجامعات عند االقتضاء بتنظيم مراكز 
األمازيغي  والثقايف  اللغوي  والتطوير  البحوث 

وتكوين املكونني .
مكانة  وتعزز  تشجع  التي  الطرق  يف  البحث   -

األمازيغية يف مجاالت االتصاالت واملعلومات.
-  إنشاء عالقات تعاون مع املؤسسات الثقافية 

مشروع التجمع العاملي األمازيغي حول 
مقترح القانون التنظيمي املتعلق بشروط تنفيذالطابع الرمسي للغة األمازيغية
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*  عىل سبيل التقديم:
 ان التأخر يف إخراج القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع 
بعد  وخاصة  العامة  الحياة  يف  وإدماجها  لألمازيغية  الرسمي 
كمتتبعني  يجعلنا  الحكومي،  العمل  من  ونصف  سنتني  مرور 
وكمهتمني بالشأن االمازيغي ، ان نطرح عدة تساؤالت  وكذلك ان 
نستفرس عن هذا التماطل لدى الحكومة الحالية وكذلك التماطل 
من طرف جميع اجهزة الدولة املغربية حول هذا امللف... لنعود 
من جديد ونؤكد بان كل ما يتعلق باالمازيغية سياسيا واداريا 
واعالميا وحتى ثقافيا يواجه بنوع من عدم االهتمام و بالتايل 
امللكية   العاجل والفوري من املؤسسة  التدخل  الفرج و  ننتظر 
العالج.  الزمن جزء من  ليكون  ربما  وننتظر  دائما  ننتظر  وان 
فلماذا من جديد ويف عهد الدستور الجديد ملغرب القرن الواحد 
والعرشين هذه السلوكات التي تعرب وبشكل كبري جدا عن غياب 
تلك االرادة السياسية والجاهزية املرشوعة والقانونية و  كذا عن 
السكوت املرغوب فيه؟ هل الن االمر  مازال كما عهدناه يف العقود 
والسنني املاضية منذ فجر االستقالل وبالتايل رضورة العودة اىل 
النضال سواء الفردي او الجماعي عن طريق الجمعيات املدنية، 
ام ان املسألة فقط مرتبطة بالخوف الكبري من صياغة قانون 
تنظيمي بشكل  مستعجل  وبالتايل احتماالت كبرية للوقوع يف 
اخطاء قد ال يحمد عقباها وبالتايل رضورة القيام بمشاورات و 
بحوار وطني حول املوضوع؟ ام ان الدولة املغربية قد ندمت عىل 
هذه الخطوات وبالتايل تحاول الرجوع بالعداد اىل الصفر والبدء 
منه من جديد وما فكرة اعادة النظر يف مسألة الحرف والرتاجع 
املغرب  سيصبح  متى  و  ذلك؟  عىل  لدليل  املكتسبات  كل  عن 
»سويرسا افريقيا«  كدولة نموذجية يف الديمقراطية عن طريق 

الوحدة يف إطار التعدد اللغوي والثقايف وعىل جميع االصعدة؟
يان:  ماذا بعد دستور 2011 : هل األمر مرتبط بالقوانني 

التنظيمية ام باالرادة السياسية الفعلية؟ )القراءة الثانية 
للدستور(

السادس،  محمد  عهد  يف  واملغرب،  الثالثة  األلفية  مطلع  منذ 
منخرط كل االنخراط يف قطار الحداثة والتقدم املطلوب، ونظرا 
التطورات  بعض  وكذلك  املجتمعية  التغريات  بعض  تفرضه  ملا 
الصعيد  عىل  أو  الداخيل  الصعيد  عىل  سواء  والجهوية  الدولية 
الخارجي؛ فأصبح بذلك املغرب يصنف ضمن الدول النموذجية 
يف فتح نقاش موسع والرشوع يف إصالحات هيكلية وجوهرية 
ترتكز عىل ملف حقوق اإلنسان وشعار املساواة والعدل واحرتام 
املنطلق  هذا  من  التعدد.  من  إطار  يف  الشعب  مكونات  جميع 
جاء التعديل الدستوري لسنة 2011 والذي نص عىل مجموعة 
اللغة  دسرتة  أبرزها  كان  األساسية  والتغريات  التعديالت  من 
االمازيغية اىل جانب اللغة العربية و كذلك التنصيص عىل رضورة 
تشكيل هيئة وطنية تعمل عىل حماية وتنمية اللغات العربية 
كذلك  ثم   ، املغربية  الثقافية  التعبريات  ، ومختلف  واالمازيغية 
والشبابية  واملدنية  الحقوقية  املؤسسات  إحداث مجموعة من 
... ومبدأ الجهوية املتقدمة الذي بات الدعامة األساسية لإلدارة 
الرتابية...  وبالتايل اصبح اليوم من الرضوري اإلرساع يف القيام 
بالقراءة الثانية للدستور وإنتاجه من جديد عن طريق إصدار 
تنظيمي(  قانون   18 عن  يزيد  )ما  التنظيمية  القوانني  جميع 
واإلرساع بتحويل بنود ومواد الدستور املغربي لسنة 2011 اىل 
لكي  إداريا ومرفقيا،  لالجرأة  وقابلة  تنظيمية مفصلة  قوانني 
التفكري يف كيفية رصف و  تفعيل ذلك يف جميع  يتم بعد ذلك 
القيام  حولنا  ما  واذا  اختصاصاته.  حسب  كل  القطاعات 
بقراءة وصفية ملا تقوم به الحكومة الحالية والتي هي مطالبة 
)حسب الدستور الجديد( بانتاج كل هذه القوانني خالل واليتها 
الترشيعية وبالتايل فهي فعال مطالبة بجهد كبري جدا سيجعل 
الدولة  منها كاول حكومة مسؤولة عن تفعيل أعىل قانون يف 
الجديد...  الدستور  بتنفيذ مقتضيات  اي هي مطالبة  املغربية 
لكن السؤال املطروح حاليا هو  ماذا بعد الدستور ؟ وماذا عن 
االولويات يف  القوانني التنظيمية؟ ماذا عن الرسعة التي تسري 
البطيئة جدا  الرسعة  بامكان هذه  الحالية وهل  الحكومة  بها 
ان توصل قطار الدستور املغربي اىل محطة الوصول املرتقبة ؟ 
وماذا عن الحالة املكانيكية لهذا القطار والذي ربما يتناوب عليه 
املقدمة  الخدمات  يف  اختالف  وبالتايل  السائقني  من  كبري  عدد 

لجميع املسافرين )القوانني( ؟ 
سني: القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية 

رهني بحوار وطني هادف:
لقد اختلف األمر حاليا وخاصة منذ أن أصبحت االمازيغية 
القضية  أصبحت  اذ  املغربي،  الدستور  يف  رسمية  لغة 
االمازيغية قضية وطنية تتحمل الدولة وبجميع اجهزتها 
كامل املسؤولية يف انصافها ويف تفعيلها وحمايتها وتنميتها 
ثم كحضارة وثقافة مغربية  كلغة وطنية وكلغة رسمية 
الجمعيات  فيه  تنعت  الذي  السابق  مثل  وليس  بامتياز... 
االمازيغية وحدها بهموم و مصري االمازيغية. وهذا فعال 
ما جعلنا اليوم نقول بان املغاربة جميعا معنيون بتفعيل 
الطابع الرسمي لالمازيغية وبالتايل فعىل الحكومة الحالية  
الترشيعية  الوالية  برسم  الترشيعي  املخطط  اطار  ويف 
التاسعة« الذي وافق عليه املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ 
22 نونرب 2012 ، فهي ملزمة اليوم باخذ املبادرة واحداث 
مقتضيات  حول  الوطني  الحوار  عىل  تسهر  وطنية  لجنة 
لالمازيغية   الرسمي  الطابع  لتفعيل  التنظيمي  القانون 
وكذلك القانون التظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة 
حول  الوطني  للحوار  الوطنية  اللجنة  غرار  عىل  املغربية، 
يف  وخرباء  وجمعيات  فعاليات  هناك  ألن  املدني.  املجتمع 
هذا  يف  خربة  لهم  بالخصوص  واالمازيغي  الثقايف  الشأن 
املجال. كما يمكن لهم االستعانة بالتجارب الدولية كنموذج 
الوقت  ان  الحكومة كذلك  دولة سويرسا... وان تستحرض 
املوقف واالنخراط بجدية  ال يرحم وبالتايل علينا استدراك 
يف األولويات للعمل الحكومي منها تفعيل الطابع الرسمي 
ثم  واملتقدمة  املوسعة  الجهوية  ارساء  و   لالمازيغية، 
تحديد ادوار  املؤسسات الترشيعية والربملانية واملؤسسات 

الحزبية، ثم استقاللية جهاز ا لقضاء.
وفيما يخص تحقيق رسمية اللغة االمازيغية، ال بأس ان 

الدستور والذي يحدد فعال كيفية  الخامس من  نذكر بالفصل 
حاولنا  ما  اذا  وخصوصا  لالمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل 

تحليل مضامني هذا الفصل الذي يشري اىل ماييل:
عىل  الدولة  وتعمل   . للدولة  الرسمية  اللغة  العربية  »تظل 
أيضا  األمازيغية  تعد  حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. 
لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة، 
الطابع  تفعيل  مراحل  تنظيمي  قانون  يحدد  استثناء.  بدون 
الرسمي لألمازيغية، و كيفيات إدماجها يف مجال التعليم، ويف 
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام 

مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارها  الحسانية،  صيانة  عىل  الدولة  تعمل 
اللهجات  حماية  وعىل  املوحدة،  املغربية  الثقافية  الهوية  من 
والتعبريات الثقافية املستعملة يف املغرب، وتسهر عىل انسجام 
السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعىل تعلم وإتقان اللغات 
للتواصل،  وسائل  باعتبارها   ; العالم  يف  تداوال  األكثر  األجنبية 
واالنخراط والتفاعل مع مجتمع املعرفة، واالنفتاح عىل مختلف 

الثقافات، وعىل حضارة العرص.
يُحَدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية، مهمته، عىل وجه 
الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية واألمازيغية، ومختلف 
التعبريات الثقافية املغربية، تراثا أصيال وإبداعا معارصا. ويضم 
تنظيمي  قانون  ويحدد  املجاالت.  بهذه  املعنية  املؤسسات  كل 

صالحياته وتركيبَته وكيفيات سريه.« 
ويظهر من خالل هذا الفصل بان االمازيغية كلغة رسمية تشكل 
رصيدا مشرتكا لكل املغاربة بدون استثناء، لكن يف اطار قانون 
تنظيمي سيحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وبالخصوص 
كيفية ادماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات 
االولوية وبالتايل فبعد الدستور مازلنا ننتظر القانون التنظيمي 
العامة  الحياة  مجاالت  وبعض  الرتسيم  مراحل  سيحدد  الذي 
اىل جانب التعليم، فاننا فعال ستأتي مرحلة اخرى يكون فيها 
االولوية وهل  ذات  العامة  الحياة  الجدال حول ماهية مجاالت 
كل الحياة العامة بالنسبة لالمازيغية ليست اولوية ام فقط ان 
التعليم واالعالم والثقافة والسياحة هي املجاالت االساسية؟ ثم 
عبارة »ايضا لغة رسمية » يف الفصل الخامس تحمل بني طياتها 
داللة ترشيعية قوية وربما يقصد بها حاليا ان االمازيغية لن 
 ) Semi-officiel( تكون رسمية بشكل كيل ولكن نصف رسمية
كما هو الشأن للغة الرومانشية يف الدستور السويرسي، ثم ملاذا 
لم يتم اإلشارة أيضا إىل أنها لغة وطنية؟ وملاذا ايضا لم يكتفي 
املرشع بالقول بان االمازيغية ستكون رسمية مثل اللغة العربية 
وستستفيد االمازيغية من تجربة اللغة العربية يف تفعيل طابعها 
الرسمي؟ ام ان االمازيغية ستصبح مرتبطة بالجهات وبالتايل 
تبقى اختيارية يف اعتمادها من طرف الهيئات املحلية املنتخبة 
واالعالم  االولوية)التعليم  ذات  العامة  الحياة  ماعدا يف مجاالت 

والقضاء والثقافة والسياحة(؟  
 إنها اسئلة كثرية تجعلنا نؤكد بان طريق تفعيل الطابع الرسمي 
الجزء  سيشكل  الذي  هو  الزمن  وان  طويال  مازال  لالمازيغية 
األكرب من العالج، وطبيعي جدا ان تكون االمور بشكل تدريجي 
الن الظرفية الحالية تحتم عىل االمازيغية ان تقف بشكل سليم 
جدا و تتقوى داخليا وخاصة عىل مستوى االنتاج...لكن السؤال 
ضمان  و  املكتسبات  عىل  الحفاظ  كيفية  هو  املطروح  العام 
الرجوع بالعداد كل  املنشودة دون  العادي نحو االهداف  السري 
دوامة  ويف  رصاع  يف  السقوط  وبالتايل  الصفر  نقطة  اىل  مرة 
و  هائلة  امكانيات  يفقد  املغرب  من  ستجعل  مفرغة،  وحلقة 
والتفسري  لالخر  والكراهية  الحقد  بسبب  اساسية  صالحيات 

االديولوجي لكل السياسات التنموية؟  
كراض: متى سيصبح املغرب »سويرسا افريقيا« ونموذج 

للديمقراطية اللغوية والثقافية؟
لقد اصبح اليوم املغرب، ويف ظل الظروف التاريخية و التغريات 
الجيوسياسية ،مطالب وبشكل رسيع جدا ان يفكر يف مستقبله 
الزعامة  حول  الدولية  املنافسة  وسط  واالقتصادي  السيايس 
وحول النمدجة الفكرية والديمقراطية...اذ بعد كل االحداث التي 
عرفتها دول شمال افريقيا والرشق االوسط وبعد نجاح املغرب 
يف التألقم مع املوجة ومع الوضع السيايس الجديد، أصبح من 

الالزم عليه كدولة تقع يف منطقة 
ان تستغل كل هذه  اسرتاتيجية 
القدر  بها  جاء  التي  االمكانات 
لكن   ، شعبها  لصالح  الكوني 
رضوري ان تستحرض بان الزمن 
النجاح،  ومن  العالج  من  جزء 

االمام واستغالل  السري نحو  اذ البد من ترسيع وثرية ورسعة 
الفرص و ما يمكن استغالله... وهنا سأذكر ببعض األمثلة التي 
الدولية،  السياسة  لنا كمتتبع فقط وليس كمختص يف  تظهر 
كيف يعقل لدولة ينظر اليها حاليا بانها نموذجية  ولها تجربة 
عاجزة  مازالت  احزابها  و  وحكومتها  الديمقراطية،   يف  قوية 
عىل اصدار جميع القوانني التنظيمية التي يحتاج اليه التفعيل 
خطوة  كل  ان  يف  جميعا  نفكر  اال  الجديد؟  للدستور  االجرائي 
مطالب  فهو  وبالتايل  صالحه  يف  فهي  اليوم  املغرب  يخطوها 
يف  ...سواء  واملستويات  االصعدة  جميع  عىل  تجربته  بتسويق 
ادماج املرأة او يف تدبري امللف اللغوي والهوياتي املتعدد وكذا يف 
الديني، ثم يف  تفعيل الجهوية املوسعة، واعادة هيكلة القطاع 
لتفعيل  ايضا  ثم   ، املدني  للمجتمع  و  للشباب  االهمية  اعطاء 
الطابع الرسمي للغة االمازيغية... وهنا أقول بأن كل هذه األمور 
ستعود بالنفع عىل املغرب اذ هو مطالب االن ان ينقل تجربته 
اىل جريانه يف شمال وغرب وجنوب إفريقيا) االمازيغية يف ليبيا 
وتونس ومرص  ومايل مثال وكذا الحقل الديني وحقوق االنسان 
الجهوية   ( االوسط  الرشق  دول  واىل  االقتصادية(،  والتنمية 
وحقوق اإلنسان والتنمية....(  وربما اىل دول اسيا وجميع الدول 
السائرة يف النمو. وبالتايل فهو  كدولة سويرسا يف الديمقراطية 

االفريقية والثالثية.
وتجدر اإلشارة اآلن إىل أن املؤسسة امللكية واعية كاملة الوعي 
اليوم )وهي  الريادي ولذلك نجدها  الدور  الظرفية وبهذا  بهذه 
السباقة( تأخذ مبادرات شتى عىل مستوى االنفتاح عىل دول 
عديدة  لدول  امللك  لجاللة  األخرية  الزيارات  ذلك  ودليل  افريقيا 
السياسيني  للفاعلني  موجه  أخر  درس  وهذا  إفريقيا...  يف 
و  العرب  ليستشعروا  املغاربة  والجمعويني  واالقتصاديني 
ليتوصلوا اىل فهم خارطة الطريق التي رسمها جاللة امللك  عىل 
املستوى الداخيل أوال  )بعد خطاب 9 مارس 2011 وبعد خطاب 
الوالية الترشيعية 2013( وكذا عىل املستوى الخارجي عن طريق 
ان  لنا  يمكن  كيف  أتساءل  وهنا  امللكية.  الدبلوماسية  تفعيل 
نفهم الدرس ونحن مازلنا نعاني من اختالالت يف ترتيب البيت 
الحق  له  الحكومة والربملان حول من  اللبس بني  الداخيل )أثري 
يف املبادرة الترشيعية يف القوانني التنظيمية( وإتمام التجربة و 
اإلرساع بإعداد املنتوج املغربي  املنتظر للتسويق نظرا الرتفاع 

الطلب عىل الخربة املغربية؟
عىل سبيل اخلتم:

القاسم  التأويالت، لكن  املوضوع فعال قابل لجميع  يبقى هذا 
ان  البلد  بهذا  نريد  كمغاربة  به  االيمان  يجب  ،والذي  املشرتك 
يسري نحو التقدم وان يصبح نموذجيا وان يجسد تلك السمعة 
الديبلوماسية  بفضل  وذلك  بها  يتمتع  التي  والعاملية  الدولية 
امللكية وكذا بفضل الوعي الكبري للمجتمع املغربي، هو التشبع 
بفكر وبثقافة التغيري نحو األفضل واإليمان بان الوحدة الوطنية  
رهينة بالتعدد اللغوي والثقايف وكذا باملصالحة مع الذات أوال ، 
وألنه ال يعقل أن نسوق دوليا وافريقيا ملنتوج حضاري ومنفتح 
ومعتدل يف الوقت الذي مازالت فيه بعض التيارات والتوجهات 
يف  األحادية  وكذا  القومية  سمفونية  عىل  تغرد  املغرب،  داخل 
اليوم  ملغرب  والتخطيط  التدبري  يف  املطلقة  االنانية  و  القطب 
والغذ.  ولهذا فان انخراط املغرب اليوم يف قطار التحديث والتقدم 
، نظرا لكون قيادته فتحت اوراشا كبرية عىل املستوى الوطني 
املجتمع  عىل  يفرض  والعاملي،  االفريقي  املستوى  عىل  وكذا 
فيه  وااليجابي  الفعيل  االنخراط  رشائحه،  بجميع  املغربي 
وبالتايل التفكري بعقلية متسمة بنوع من االنفتاح الحقيقي و 
تقبل الفكر األخر واالحتكام اىل القانون واىل الرشعية الوطنية 
للفرص  واالستغالل  االحادي  التفكري  من  وكفانا  واملجتمعية. 
واللعب عىل عامل الزمن وضياع الوقت الن االمر مرتبط به ايضا 

كجزء من العالج رغم كل التأويالت واملراوغات السياسية. 

يف شأن القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية
- الزمن جزء من العالج –

امحمد عليلوش

تقدم حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، بمقرتح 
املالحظات  حوله  نورد  العربية"،  اللغة  لـ"حماية  قانون 

التالية:
مناورة  الحكومة  يرأس  الذي  الحزب  عليه  أقدم  ما  أن   )1
تتعارض مع ما ورد يف الترصيح الحكومي الذي تاله رئيس 
حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، والذي ينّص عىل أن 
الرسمي  الطابع  الخاص بتفعيل  التنظيمي  القانون  إصدار 
أن  كما  األولويات،  من  الحكومة  لدى  يعّد  األمازيغية  للغة 
ما أقدم عليه الحزب يتعارض مع ما ورد يف الخطب امللكية 
األمازيغية ضمن  والتي تضع  الدستور  بتفعيل  تتعلق  التي 

القضايا األربعة األوىل التي ينبغي إعطاؤها األهمية.
لغة  هي  التي  للعربية  قانون  باقرتاح  الحزب  إرساع  أن   )2
باقرتاح  اإلرساع  عوض  قرن،  نصف  من  أزيد  منذ  رسمية 
املؤسسات  هامش  عىل  ظلت  التي  األمازيغية  للغة  قانون 
أو  بأي دعم مادي  تتمتع خاللها  املذكورة، ولم  املّدة  طوال 
للغات  اليونسكو  عامليا ضمن الئحة  أدرجت  معنوي، حتى 
يكنه  الذي  العداء  عن  يكشف  هذا  أن  باالنقراض،  املهّددة 
ونحن  األمازيغية.  للغة  السياسية  إيديولوجياه  يف  الحزب 
العربية  باللغة  "الحماية"  مفهوم  ربط  تم  كيف  نتساءل 
وضعية  عن  للحديث  عامليا  مستعمل  هو  بينما  الرسمية 
اللغات املهددة باالنمحاء التام، والتي ال تحظى بأية عناية 
التي  املرافق. ونتساءل عن األسباب  أو غريه من  التعليم  يف 
سنة  إال  يظهر  ال  العربية"  اللغة  "حماية  خطاب  جعلت 
يكن  لم  إذا  وما  االستقالل،  من  سنة  خمسني  بعد   ،2007
هذا الخطاب قد ظهر يف حقيقته بعد إقرار الدولة ملأسسة 

األمازيغية والنهوض بها تحت شعار "األمازيغية مسئولية 
وطنية لجميع املغاربة". 

بقانون  يتقدم  أنه  من  مقرتحه  يف  الحزب  أورده  ما  أن   )3
العربية "يف انتظار تمديد مفعوله إىل اللغة األمازيغية" هو 
رضب من التضليل ال ينطيل عىل أحد، فالقانون التنظيمي 
لألمازيغية ال ينتظر قانون العربية وال يرتبط به وال يتوقف 
الذات، وأن  عليه، بل هو قانون خاص بلغة رسمية قائمة 
لتفعيل  ليس رشطا  لكنه  العربية مطلوب دستوريا  قانون 

الطابع الرسمي لألمازيغية يف املؤسسات. 
إن حقيقة هذا التربير أنه ينّم عن إيديولوجيا ال وطنية تعترب 
أية نهضة لألمازيغية تشكل "خطرا" عىل العربية، ويخلق 
اللغوية لبلدنا لم يعد له من مربّر بعد  تنازعا بني املكونات 

دستور 2011.
العربية  موضوع  تدبري  وفقه  ينبغي  الذي  املبدأ  أن   )4
واألمازيغية معا باعتبارهما لغتني رسميتني للدولة هو مبدأ 
املساواة بني اللغتني، وإصدار قانونهما معا، وليس املفاضلة 
أو  الحق،  الوطنية  الروح  مع  تتناىف  والتي  بينهما  املعيارية 

اعتبار إحداهما تحت وصاية األخرى أو رهينة بها.
بها  اإلقرار  املحافظون  يريد  ال  التي  العربية  أن معضلة   )5
لغات  وجود  هو  ليس  مصلحتهم،  مع  يتعارض  ذلك  ألن 
اللغة وقعت منذ  أّن هذه  أو أجنبية،  بل هي  أخرى وطنية 
عقود طويلة فريسة اللوبيات التقليدية التي تعوق تطورها، 
وتوظفها يف اسرتاتيجية تتعارض مع التطور ومع الحداثة 
والثورة العلمية املعارصة. إن حماية اللغة العربية ينبغي أن 

تكون من أوالئك الذين يّدعون "حمايتها".

 حزب العدالة والتنمية يتقدم مبقترح قانون يتعلق حبماية اللغة العربية

والعلمية املحلية واألجنبية واملؤسسات املهنية 
التي تسعى إىل تحقيق أهداف مماثلة.

الفصل 44:
 يحدد القانون هيكلة ووظائف وإجراءات عمل 

املعهد الوطني للثقافة األمازيغية. 

 الفقرة اخلامسة: 
اهليأة السمعية البرصية

تنشا رشكة وطنية أمازيغية لإلذاعة والتلفزة 
املعنوية  بشخصية  تتمتع  جهوية  ورشكات 

واإلستقالل املايل.
الفصل 46:

لهده  املطلقة  املساواة  بمراعاة  ملزمة  الدولة 
الرشكات مع نظريتها الناطقة باللغة العربية 
فيما يخص املوارد املخصصة لسريها ونموها.

الفقرة السادسة:
 هيأت املحافظة وتنمية اخلصوصيات اللغوية 

والثقافية املحلية.
الفصل 47:

هيأة  ترابية  جماعة  كل  صعيد  عىل  ينشأ 
إليها بسن وتطبيق السياسات والربامج  يعهد 
املتعلقة باللغات والثقافات املحلية باألمازيغية.

الفصل 48:
الوزارة  رعاية  تحت  جهوية  مديريات  تنشأ 
مساعدة  بغرض  الثقافية،  بالشؤون  املكلفة 
وبرامج  سياسات  سن  يف  املحلية  الجماعات 
األمازيغية،  واللغة  الثقافة  وتنمية  املحافظة 
مالئمة لتوجهات الدولة يف هذا املجال، وتتمتع 
هذه املديريات بالشخصية املعنوية واالستقالل 
تطبيق  عىل  املديريات  هذه  تعمل  كما  الذاتي. 
سياسات وبرامج الدولة الخاصة بتنمية اللغة 

والثقافة األمازيغيتني.
الفصل 49:

والالمركزية  للجهوية  املنظمة  القوانني 
اإلعتبار  بعني  باألخذ  ملزمة  والالتمركز 

ملقتضيات هذا القانون التنظيمي.

 املادة السادسة:
 متويل النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني:

الفصل 50:
ماليا  غالفا  سنة  لكل  املايل  القانون  يخصص 
الدولة لتمويل  يقدر بثالثة باملائة من ميزانية 
املتعلقة  واإلجراءات  والربامج  السياسات 
والثقافة  اللغة  وتنمية  وتطوير  باملحافظة 

األمازيغيتني.
الفصل 51:

إثنان  تخصص  والعمالت  واألقاليم  الجهات 
لتمويل  السنوية  ميزانيتها  من  باملائة 
املتخذة  واإلجراءات  والربامج  السياسات 
املحلية  والثقافات  اللغات  وتنمية   للمحافظة 

األمازيغية.
الفصل 52:

ومالية  الدولة  مالية  لتسيري  املنظمة  القوانني 
مع  مالءمتها  يجب  الرتابية  الجماعات 
مقتضيات هذا القانون التنظيمي، فيما يخص 
فإن  املالءمة  عدم  حالة  ويف  املايل،  الجانب 
مقتضيات هذا القانون تطبق ابتداء من نرشه 

يف الجريدة الرسمية.

املادة السابعة:   
 املسؤولية                  

الفصل 53:
خالل  سنويا  يقدم  أن  الحكومة  رئيس  عىل 
عن  مفصال  تقريرا  للربملان  الربيعية  الدورة 
والثقافة  باللغة   والنهوض  تعميم  وضعية 

األمازيغية.  
الفصل54:

السلطة العمومية كل  يف مجال اختصاصه هي 
املسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون. 

الفصل55:
كل مواطن وكل مواطنة له مصلحة مادية أو 
معنوية يف تطبيق هذا القانون، يمكن له رفع 
دعوى أمام السلطات اإلدارية املختصة أو رفع 
هذا  أحكام  مع  يتعارض  عمل  أي  ضد  دعوى 

القانون.
 

 أحكام ختامية 
الفصل 56:

التعليم  مؤسسات  يف  األمازيغية  اللغة  تدريس 
العام  ابتداء من  املفعول  نافذ  االبتدائي يصبح 

الدرايس الذي ييل نرش هذا القانون. 
الفصل 57:

تمنع  التي  األحكام  جميع  وتحظر  تلغى 
استخدام اللغة األمازيغية.

الفصل 58:
التنفيذ  حيز  التنظيمي  القانون  هذا  يدخل 

اعتبارا من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
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يف  واللغوي  الثقايف  التعدد  تدبري  عن  نتحدث  أن  يمكن  ال 
نشأة  تاريخ  عند  باختصار-  ولو   – التوقف  بدون  بلجيكا 
الدولة البلجيكية وتطورها السيايس واالقتصادي  والثقايف 

والجهوي.
فبلجيكا لم تحصل عىل استقاللها التام، إال سنة 1830 م. 
واستعمارا  غزوا  التاريخ  هذا  قبل  أراضيها  عرفت  حني  يف 
األسبان  طرف  من  حكمت  إذ  واأللوان،  األطراف  متعدد 
الهولنديني  طرف  من  أخريا  ثم  والفرنسيني  والنمساويني 
بالدولة  كلها   البلجيكية  األقاليم  ألحقت   1815 فمنذ   .
الهولندية، بحيث كانت بلجيكا وهولندا تشكالن معا اململكة 

الهولندية بقيادة امللك غيوم األول »لوغانج/الربتقايل«.
تحمل  يستطيعون  البلجيكيون  يعد  لم   1830 سنة  ففي 
أفواجا  الشوارع  إىل  ينزلون  جعلهم  مما  الهولنديني،  حكم 
فعل  رد  واالستقالل.  بالحرية  للمطالبة  وجماعات 
عىل  بلجيكا  »انفصال«  ل  ورافضا  عنيفا  كان  الهولنديني 
الجيش  يأمر  الربتقايل،  غيوم  امللك  جعل  مما  هولندا، 
الذي تم فعال  بالتدخل  وإخضاع بروكسيل بالقوة، اليشء 
جوبه  الهولندي  الجيش  لكن   .1830 شتنرب   23 بتاريخ 
مما  أطيافهم  بكل  البلجيكيني  طرف  من  عنيفة  بمقاومة 
جعله )أي الجيش الهولندي( يضطر لالنسحاب أربعة أيام 
وصمود  مقاومة  بسبب  لربوكسيل  إخضاعه   عىل  فقط 
للهولنديني ليس من  الذين واصلوا مطاردتهم  البلجيكيني، 

بروكسيل فحسب، بل من باقي األقاليم البلجيكية.
االستقالل  يعلنون  البلجيكيون   ،1830 اكتوبر   4 بتاريخ 
ووالدة »الدولة البلجيكية«  مشكلني حكومة مؤقتة ثورية  

مكونة من قيادات الثوار. 
* كيف نظمت الدولة البلجيكية بعد االستقالل

لجنة  الجديدة  الحكومة  كلفت  االستقالل،  بعد  مبارشة 
ما  النتخاب  حرة  انتخابات  وتنظيم  للدولة،  دستور  إلعداد 

سمي آنذاك ب »املؤتمر الوطني« البلجيكي.
بلجيكا  ملك  يكون  أن  الوطني( رفض  )املؤتمر  األخري  هذا 
الجديدة، هولنديا وال فرنسيا وال فالمانيا وال حتى بلجيكيا، 
»ليوبول  ب  واملسمى  أملانيا  من  أمري  الستقدام  توجه  بل 

دوزاكس-كوبور غوطا«.
يوم 21 غشت 1831 ، »ليوبول« سيصبح عاهال لبلجيكا، 
واإلخالص  الدستور  احرتام  عىل  ويتعهد  القسم  ويؤدي 
ملكية  إىل  البداية-  -يف  بلجيكا  لتتحول  بلجيكا،  لشعب 
دستورية بمعنى أن الدولة البلجيكية يقودها ملك ال يملك 
كل السلطات، ولكن يحكم وفق الخصائص التي حددت له 

سلفا يف الدستور.
* الدستور البلجيكي

ييل:  ما  عىل  البلجيكي  الدستور  من  األول  الفصل  ينص 
)الثقافية  املجموعات  من  مكونة  فيدرالية  دولة  »بلجيكا 
واللغوية( والجهات«. والشعب يظل مصدرا لكل السلطات. 

كما نص عىل فصل السلطات:
ومجلس  النواب  مجلس  من  املكونة  الترشيعية:  السلطة 
ويصادق  ويعدلها  القوانني  مقرتحات  )يناقش  الشيوخ 

عليها(.
السلطة التنفيذية: املكونة من الحكومة وامللك وتسهر عىل 

تطبيق القوانني املصادق عليها يف الربملان.
بما  القانون  يحرتم  ال  من  كل  تعاقب  القضائية:  السلطة 

فيهم امللك واألمراء.
* بلجيكا: بلد التعدد وتاريخ حافل بالتجاذبات واالختالفات

لم ينتظر البلجيكيون كثريا إلظهار اختالف مصالحهم ليس 
املبنية  االختالفات  أيضا  بل  واالقتصادية،  السياسية  فقط 
مصدرا  تاريخيا  شكلت  التي  وثقافية  لغوية  أسس  عىل 

للنزاعات والخالفات العميقة أحيانا بني أبناء البلد الواحد.
رسيعا،  سينفجر  والوالونيني  الفالمانيني  بني  فاالختالف 
االستقالل  فجر  فمنذ  بلجيكا.  استقالل  بعد  مبارشة 
إال  تتحدث  )ال  مفرنسة  برجوازية  تقودها  بلجيكا  كانت 
رسمية   كلغة  الفرنسية  لغتها  فرضت  والتي  الفرنسية( 
بها  املعرتف  الفرنسية  اللغة  أن فقط  بمعنى  للبلد.  وحيدة 
رسميا عىل كافة الرتاب البلجيكي بما يف ذلك  جهة فالندر، 
اإلدارات   يف  بها  التعامل  ويلزم  املدارس  يف  تدرس  حيث 

واملحاكم أما الفالمانية فكانت تعترب مجرد دارجة.
هذه الوضعية أدت إىل غضب متصاعد للفالمانيني وخاصة 

أن غالبيتهم املطلقة ال يفهمون اللغة الفرنسية.
- ففي سنة 1840 تم إنشاء »حركة فالمانية« التي تطالب 
برتسيم اللغة الفالمانية وهذا ما تحقق بعد عدة عقود من 

الزمن.
- يف سنة 1898، ألول مرة تم ترسيم قانون يقر باملساواة 
وهذا  الفالماني،  وواملوطن  الفرانكوفوني  املواطن  بني 
االنجاز فتح شهية الفالمانيني للمطالبة بمزيد من الحقوق 
فالندر  تتمتع   وأن  للجهات  السلطات  من  مزيد  وإعطاء 
باختصاصات واخذ قرارات يف بعض امليادين بشكل مستقل 

عن الحكومة الفدرالية.
الفرنكفونيني  أزعجت  الفالمانية«  »الحركة  مطالب  إن 
يشء   كل  وفقدان  مصالحهم  عىل  يخشون  بدؤوا  الذين 
املجموعات  مع  مقارنة  عددا  اكرب  الفالمان  أن  وخاصة 

السكانية األخرى )الفروكوفونية  والجرمانية(.
1919 )بعد تغيري قانون االنتخابات(، ألول مرة  - يف سنة 
يف  لهم  ممثلني  الفالمانيون  ينتخب  البلجيكي  التاريخ  يف 

الحكومة البلجيكية.
قبل  والونية  حركة  تأسيس  تم  أن  سبق  بأنه  ويشار 
االستقالل، وبالضبط سنة 1800، تدافع عن اللغة والثقافة 
مرور  ومع  الفرونكوفونية.  التقاليد  ومجموع  الفرنسية 
الزمن فان بعض الوالونيني كانوا دائما يحلمون بحكم البلد 

لوحدهم وعدم تقسيمه مع أي كان.
اللغة  مبدأ  يتضمن  قانون  عىل  صودق   ،1932 سنة  يف   -
الجهات  مختلف  يف  واحدة(  لغة  )استعمال  الواحدة 
اللغة  والونيا  يف  الفالمانية  اللغة  فالندر  يف  البلجيكية. 

)الفرنسية  اللغتني  فتستعمل  بروكسيل  يف  أما  الفرنسية 
والفالمانية(.

وأزمات  مشاكل  وقعت  عندما  وخاصة   ، الزمن  مرور  مع 
عدمها  من  هومغادرة  واالختالف  العاملية   )الحرب  كربى 
الفعل  أن ردود  بدا يتضح  للحكم،  الثالث«   »ليوبول  للملك 
ردود  عن  تماما  تختلف  )فالندر(  بلجيكا  شمال  لسكان 

سكان الجنوب )والونيا(.
الواضح يف  االنقسام  نوعا من  1960، سنشاهد  - يف سنة 
تتأسس  بدأت  إذ  املستويات،  كل  عىل  البلجيكي  املجتمع 
عىل  والرياضية  الثقافية  والجمعيات  والنقابات  األحزاب 

أسس جهوية ولغوية محضة. 
نحوالجهوية،  خطوة  أول  بلجيكا  عرفت   ،1962 سنة  -يف 
حدودا  البلجيكي  التاريخ  يف  مرة  ألول  سرتسم  بحيث 
جهوية مبنية عىل اللغة بني فالندر ووالونيا، والتي سميت 
اللغة  الهولندية  أصبحت  حيث  اللغوية«.  ب«الحدود 
يف  الرشوع  تم  حيث  )فالندر(،  البالد  شمال  يف  الرسمية 

استعمالها  رسميا يف املدارس واملحاكم والبلديات.
يف حني حافظ جنوب بلجيكا عىل استعمال اللغة الفرنسية 
تم  لييج(  اقليم  )نواحي  االخرية  هذه  ويف  والونيا.  جهة  يف 
بالفرنسية  املتحدثة  األقاليم  بني  أخرى  لغوية  رسم حدود 
وتلك املتحدثة باألملانية وبهذا تم تفويت عدة اختصاصات 

الدولة املركزية إىل املجموعات اللغوية والجهات.
األكثر  التقسيم  يظل  املذهل:  واالنقسام   1967/1968  -
الجامعة  شهدته  الذي  هوالتقسيم   - شك  بدون   - إذهاال 
مدينة  )وهي  الستينات  أواخر  بلوفان  الكاثوليكية 
فالمانية(. وذلك عندما خرج أالف من الطلبة الفالمانيني إىل 
الشارع وهم يرددون شعار »والن بوتن ... لوفان فالمس« 
بما معناه بالعربية »الوالوني خرج برا.... لوفان فالمانية«، 
لوفان  مغادرة  الفرونكوفونيني  الطلبة  إلرغام  وذلك 
سنة  برسعة  السياسيون  له  استجاب  ما  وجامعتها.وهذا 
جديدة،  فرونكوفونية  جامعة  بناء  عرب   ،)1968( ذلك  بعد 
تأخذ نفس االسم وهي و«جامعة لوفان -ال - نوف« حيث 

تم تحويل الطلبة الفرنكوفونيني إليها.
* بلجيكا من دولة مركزية إىل دولة فيدرالية

منذ االستقالل )1930( إىل سنة 1970، ظلت بلجيكا تحت 
ومجلس  النواب  )مجلس  وبرملانيني  واحد  مركزي  حكم 
الشيوخ(، رقم كل القوانني والتعديالت التي رافقت تطورها 
الحاد  الوالوني  الفالماني  والرصاع  والسيايس  االقتصادي 
التاريخ  يف  كربى  تحول  نقطة   1970 سنة  وكانت  أحيانا. 
بلجيكا  عرفت  التاريح  ذلك  منذ  بحيث  البلجيكي  املعارص 
 ،1988-1989  ،1980  ،1970( عميقة  إصالحات  ستة 
من  بلجيكا  خاللها  من  انتقلت  و2011(،   2001  ،1993
ثالثة  تتأسس عىل  فيدرالية  دولة  إىل  حكم مركزي مطلق 
لغوية  ومجموعات  وبروكسيل(  والونيا  )فالندر،  جهات 
بحيث  والجرمانيني(،  الفالمانيني  )الفرونكوفونيني، 
والربملان  الحكومة  لدى  تعد  لم  القرار  سلطة  أصبحت 
الفدرايل، بل إدارة البالد أصبحت تديرها مختلف املؤسسات 
وفق  مستقل  بشكل  الحكم  تمارس  التي  والهيأت 

الصالحيات واالختصاصات التي يضمنها لها الدستور. 
ذات  دولة  اىل  بلجيكا  تحولت   ،1970 سنة  من  ابتداء 
تنظيم عمودي فيدرايل وساكنتها مقسمة رسميا إىل ثالثة 

مجموعات حسب اللغات املتداولة بلجيكيا.
الذين  البلجيكيني  كل  تضم  والتي  الفالمانية،  املجموعة   -

يتحدثون اللغة الفالمانية يف كل من فالندر وبروكسيل.
كل  بدورها  تجمع  والتي  الفرنكوفونية  املجموعة   -

الناطقني بالفرنسية يف كل من والونيا وبروكسيل.
الذين  البلجيكيني  كل  تضم  التي  الجرمانية  واملجموعة   -

يتحدثون األملانية.
يف الثمانينات، تم تقسيم بلجيكا إىل ثالثة جهات كربى:

- الجهة الفالمانية )تم إحداثها سنة 1980(
- الجهة الوالونية )أحدثت سنة 1980(

- جهة بروكسيل العاصمة ) تم إحداثها سنة 1989(.
ب«الحدود  املسماة  الحدود  مع  تتوافق  الجهة  حدود  إن 
أضحت  التي  الجرمانية  املنطقة  الحدود  عادا  ما  اللغوية« 

جزءا من جهة والونيا.
* اإلصالحات الدستورية

أمام ضغط الفالمانيني، عرفت الدولة البلجيكية منذ 1970 
من  تدريجيا  تتطور  جعلها  مما  دستورية  إصالحات  عدة 
دولة مركزية إىل دولة فيدرالية مكونة من جهات سياسية 
ومجموعات ثقافية ولغوية لها صالحيات واسعة يف تسيري 

شؤونها بنفسها.
- عىل املستوى القانوني: لم يعد هناك أي عالقة تربط بني 
امللك والوحدات )الجهات واملجموعات اللغوية( سوى أداء 

رؤساء الجهات واملجموعات القسم أمام امللك.  .
- عىل املستوى السيايس: ال تعد هناك أي عالقة سياسية 

بني امللك والوحدات.
امللك ال يتدخل يف طرق االشتغال الداخيل للمؤسسات، فقط 
املربمجة  واملشاريع  للبلجيكيني  العامة  الحياة  عن  يخرب 

وانجازات املجموعات اللغوية والجهوية.
منذ االستقالل إىل يومنا هذا تناوب ستة ملوك عىل العرش 

البلجيكي:
ليوبول األول: )من 1931 إىل 1865(

ليوبول الثاني: )من 1865 إىل 1909(
البري األول: )من 1909 إىل 1934(

ليوبول الثالث: )من 1934 إىل 1993(
بودوا األول: )من 1951 اىل 1993(
البري الثاني: )من 1993 إىل 2013(

فيليب: امللك الحايل للبالد منذ21 يوليوز 2013
* االختصاصات والصالحيات 

امللك
العديدة  اإلصالحات  بعد  للدولة  الجديدة  البنية  يف  امللك   -

يوفق  بان  الدستور  يلزمه  البلجيكية  الدولة  عرفتها  التي 
بني دوره كرئيس دولة ودوره الدستوري  لضمان استمرار 

وجود الدولة البلجيكية.
- امللك يف الدستور الحايل: »ملك يسود وال يحكم«، وال يلعب 
أي دور إال يف الحكومة الفدرالية ) التي تأخذ القرارات لكل 

البلجيكيني(.
)دون  القوانني  يوقع  الجيش،  يقود  الوزراء،  يعني   -
عن  مسئول  وزير  كل  ويضل  أوتعديلها(.  مناقشتها 

سياساته والقرارات التي يتخذها.
- امللك ال يشارك يف الحكم يف الجهات واملجموعات اللغوية 
البلجيكية.  للدولة  املكونة  البعض  بعضها  عن  املستقلة 
امللك ال يعني وزراء الجهات وال يوقع القوانني الصادرة عن 

برملاناتها.
- امللك يمثل بلجيكا يف الخارج. يلتقي باملسئولني السياسيني 
أن  بإمكانه  بحيث  االجتماعيني  والعاملني  األعمال  ورجال 

يعرب لهم عن انشغاالته ويقدم لهم املشورة.
* احلكومة الفدرالية

ميادين  يف  اختصاصات  بعدة  الفدرالية  الحكومة  تحتفظ 
العدالة،  الوطني،  الدفاع  الخارجية،  العالقات  أبرزها  شتى 
مهم  جزء  االجتماعي،  أوالضمان  االجتماعي  األمن  املالية، 

من ملف الصحة العمومية والشؤون الداخلية.
* املجموعات اللغوية واجلهات

أدت اإلصالحات املتتالية للدولة إىل خلق نوع من التوازنات 
السياسية الضامنة لالستقرار السيايس االقتصادي للدولة  
البلجيكية، يف إطار حوار وطني وتشاور واسع ينتهي دائما 
يف  والثقافية  اإلقليمية  الهويات  تدبري   حول  بالتوافقات 

البنية الفدرالية. 
فاملجموعات اللغوية تتكلف قانونيا باالختصاصات التالية: 

التعليم، الثقافة، جزء مهم من ملف الصحة والسياحة....
تدبرها.  التي  األرايض  داخل  القرارات  فتأخذ  الجهات،  أما 
الفالحة،  البيئة،  ب  املتعلقة  تلك  القرارات  هذه  وأهم 

الصناعة والطاقة، واملوامئ والصيد البحري.... الخ .
عالقات  ربط  والجهات  اللغوية  للمجموعات  يحق  كما 
خارجية وإبرام اتفاقات مع الدول األجنبية وخاصة حول 
امللفات التي تديرها يف إطار الحكم  الذاتي للجهات يف إطار 

الصالحيات واالختصاصات املخولة لها.
* خامتة

- يمكن اإلشارة أن العامل االقتصادي ظل عامال مؤثرا يف 
تاريخ بلجيكا الحديث. فبلجيكا بدأت يف التصنيع مبارشة 

بعد االستقالل سنة 1830. فعدة مصانع بنيت آنذاك حول 
الفحم/ شكل  إذ  )والونيا(،  البلد  جنوب  يف  الفحم  مناجم 

الشاربون  آنذاك مصدرا أساسيا لتشغيل املصانع وتحريك 
القطارات. 

ففي الوقت الذي كانت فيه والونيا معروفة بصناعة املعادن 
والصوف والزجاج، ضلت فالندن منطقة فالحية وزراعية 
بمدينة  التكستيل  استثنينا بعض معامل  إذا  املائة  يف   100

خينت.
وبسبب معادنها، ضلت والونيا منطقة غنية إىل حدود سنة 
1950. لكن ابتداءا من سنة 1960 تغريت األمور رأسا عىل 
عقب، إذ استنزفت مناجم والونيا بشكل شبه كيل، وشاخت 

مصانعها وبدأت مناجم الفحم تغلق أبوبها شيئا فشيئا.
االقتصادي  املشعل  فالندر  جهة  أخذت  اللحظة  هذه  يف 
استثمارات  عىل  اعتمادا  ومصانع،  معامل  عدة  وشيدت 
محلية وأجنبية حول ميناء اونفريس. ومنذ ذلك التاريخ إىل 

اليوم أضحت الجهة الفالمانية أكثر غنى من والونيا.
والتدبري  التطور  من  بالرغم  فانه  هذا  إىل  ناهيك   -
الديمقراطي والتوافقي للحكم يف بلجيكا جهويا وفدراليا، 
موعد  اقرتب  كلما  لالشتعال  قابلة  ملفات  عدة  تضل 
الذي تطالب  التضامن االجتماعي  االنتخابات، أهمها ملف 
فالندر بكل أحزابها عىل تقسيمة وجعله من اختصاصات 
»بروكسيل-هال-  ب  إعالميا  املعروف  امللف  وكذا  الجهات. 

فيلفورد« و اختصارا  بملف »ب. ه. ب«.
من  كل  تواجد  عن  أساسا  نابعة  امللف  هذا  مشكلة 
الفالمانية.  باألرايض  و»فيلفورد«  و»هال«  »بروكسيل« 
جهة  وتشكل  خاص  وضع  لها  بروكسيل  كانت  فإذا 
ببلدياتها  تشكل  أنها  إال  وفالندر  والونيا  كجهتي  مستقلة 
»هال«  من  كل  إىل  املنتمية  بلدية   33 إىل  باإلضافة   19
و»فيلفورد« دائرة قانونية وانتخابية مشرتكة حيث يعامل 

سكانها بالتساوي أمام العدالة واالنتخابات.
ينتخبوا  أن  الدائرة  هذه  لسكان  يحق  االنتخابات  ففي 
أن  بالرغم  اختيارهم  حسب  والفالمانيني  الفرونكوفونيني 
جزء مهم من هذه األرايض فالمانية 100 يف املائة )فيلفورد 

+ هال والبلديات املجاورة(.
من  العديد  كون  راضون  غري  الفالمانيون  السياسيون 
يصوتون  فالندر  جهة  يف  القاطنني  الفرونكوفونيني 
يطالبون  ولهذا  الفرونكوفونية.  األحزاب  لصالح 
يرفضه  ما  وهذا  »بروكسيل-هال-فيلفورد«  بتقسيم 

الفرونكوفونيون جملة وتفصيال.

حول تدبري التعدد الثقايف و اللغوي ببلجيكا 
 سعيد العمراني - بروكسيلبلجيكا، من السلطة املركزية إىل الدولة الفيدرالية

إعــــالن
عن نداء من أجل إبداء الرغبة يف إجناز مشاريع حبث بالتعاقد

يف إطار برنامج عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، برسم سنة 2014، يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن طلب 
عروض من أجل إبداء الرغبة يف إنجاز مشاريع بحث عىل وجه التعاقد، يف املجاالت العلمية التالية:

1. ديداكتيك وبيداغوجيا اللغة األمازيغية
- إنجاز دليل املؤطرين الرتبويني للغة األمازيغية الخاص بمسلك التعليم األويل واالبتدائي يف املراكز      

    الجهوية ملهن الرتبية والتكوين؛
- تسجيل صوتي لحوارات تعليم األمازيغية للمستوى األول؛  

- تسجيل صوتي لحوارات تعليم األمازيغية للمستوى الثاني.  
2.األنتروبولوجيا والسوسيولوجيا

- جمع وتحليل عدد من النصوص املتعلقة بالقانون العريف األمازيغي؛  
- الوساطة يف القانون العريف األمازيغي.  

3. الترمجة 
- ترجمة مختارات من نصوص أدبية من األمازيغية إىل لغات أخرى ) العربية، أو الفرنسية، أو                         

اإلنجليزية، أو االسبانية(، أو من إحدى هاته اللغات إىل األمازيغية؛
- ترجمة دراسة أنجزها دافيد هارت حول أيت عطا من اإلنجليزية إىل العربية.  

4. التاريخ والبيئة
- إنجاز دراسة حول دور املؤسسات الجماعية يف تدبري املوارد الطبيعية؛  

- دراسة حول دور املؤسسات الجماعية يف التدبري الجماعي؛  
- دراسة حول دور املؤسسات الجماعية يف التدبري االقتصادي واملجايل.  

5. التعابري األدبية والفنية 
- جمع وتدوين املتون األدبية؛  

- إنجاز بحوث يف مجال أدب العادات والطقوس ) العادات االجتماعية والثقافية  والفالحية..(.   
6.  املعلوميات وأنظمة اإلعالم واالتصال

- العنونة املورفولوجية الرتكيبية للمتن األدبي األمازيغي؛  
- تطوير تطبيقات للهاتف النقال واللوحات الرقمية؛  

- إنجاز رسومات  فنية باأللوان لقاعدة معطيات معلوماتية.  
طلب إبداء الرغبة هذا مفتوح للباحثني، الجامعيني وغري الجامعيني، املختصني يف املجاالت السالفة الذكر.

يمكن تحميل معلومات إضافية حول املجاالت السالفة الذكر، وكذا الورقات واالستمارات الخاصة بتقديم العروض من املوقع 
اإللكرتوني للمعهد www.ircam.ma  )باب اإلعالنات(.

يشمل ملف تقديم العروض الوثائق التالية:
- طلب خطي إلبداء الرغبة يف إنجاز بحث أو خدمة بالتعاقد؛  

- استمارة اقرتاح مرشوع البحث، معبأة بعناية؛  
- سرية ذاتية للباحث مشفوعة بالشواهد والشهادات الرضورية؛  

- نبدة عن تجربة الباحث العلمية ومؤلفاته واملشاريع املنجزة يف مجال التخصص املعني باألمر.  
امللفات. وسيتلقى  بانتقاء  والقيام  العروض  دراسة  الذكر  اآلنفة  الحقول  املختصني يف كل حقل من  الخرباء  لجنة من  ستتوىل 
املرتشحون املقبولة عروضهم، بواسطة الربيد املضمون، امللف التقني للمرشوع املزمع إنجازه. وسيتم استدعاؤهم لجلسات عمل 

لتدقيق إجراءات إنجاز املشاريع املذكورة وإبرام عقود الخدمات.
يمكن للباحثني املعنيني، يف مرحلة أوىل، إبداء الرغبة يف إنجاز املشاريع السالفة الذكر، بإرسالهم ملف العروض، يف أربع نسخ، 
إىل عميد املعهد، بالعنوان أسفله، خالل مدة أقصاها 18 مـاي 2014، عىل الساعة الثانية عرشة والنصف زواال كآخر أجل، وذلك 

بالربيد املضمون مقابل وصل، أو إيداع امللف، مقابل وصل، لدى مكتب الضبط باملعهد، بنفس العنوان، 
»X ويحمل عبارة »نداء من أجل إبداء الرغبة يف إنجاز مشاريع بحث عىل وجه التعاقد: مجال

العنـــــوان
 السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية

شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، ص.ب. 2055 
حي الرياض- الرباط

www.ircam.ma :املوقع اإللكرتوني
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االهتمام  إطار  يف 
املعهد  يوليه  الذي 
للثقافة  امللكي 
يغية  ز ما أل ا
باأليام  لالحتفال 
والوطنية   العاملية 
بالثقافة  الخاصة 
وتخليدا  والفنون، 
العاملي  لليوم 
يوافق  الذي  للشعر، 
والعرشين  الواحد 
مارس  شهر  من 
نظم  سنة،  كل  من 
الفرتة  يف  املعهد، 
إىل   17 من  املمتدة 
 ،2014 مارس   21
الفنان'،  إقامة   '
خاللها  استضاف 

عائشة  السيدة  من  بكل  األمر  ويتعلق  شعراء،  ثالثة 
كوردي والسيدين عسو إقيل وعبد الله خطاب و بيهي 

أجالض.
يوم  شعرية،  أمسية  املناسبة،  بنفس  نظم،  كما 
قراءات  خاللها   قدمت    2014 مارس    19 الجمعة 
شعرية تناولت قضايا متنوعة ألقاها كل من الشعراء: 
صفية عز الدين )ورزازات( ونزيهة الزروايل )الناظور( 
ثالثة  تكريم  عىل  عالوة   ، )النيف(  بقي  الحكيم  وعبد 
عبويش  وعيل  )طاطا(  أوطالب  الحبيب  هم  شعراء 

)إفران( وعبد الغني بوحميدي )الحسيمة( .
السيد  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  وأكد 
أحمد بوكوس، يف ترصيح لوسائل اإلعالم أن االحتفال 
اليونسكو  منظمة  توليه  الذي  للشعر،  العاملي  باليوم 
الصنف  هذا  ووظيفة  قيمة  إىل  بالنظر  كبرية  أهمية 
للشعراء  الفرص  إتاحة  عىل  املعهد  يحفز  األدبي، 
املبدعني باللغة األمازيغية من مختلف جهات املغرب، 

لعرض إبداعاتهم، والتعريف بها، السيما لدى األجيال 
إبراز  الحفل  هذا  تنظيم  من  الهدف  وأن  الصاعدة. 
اإلبداع الشعري األمازيغي الذي يزخر به األدب املغربي.

كلمة  يف  عصيد،  أحمد  األستاذ  أكد  السياق  نفس  ويف 
واإلنتاج  األدبية  والتعابري  الفنية  الدراسات  ملركز 
اعرتافا  تأتي  املبادرة  هذه  أن  البرصي،  السمعي 
الشعر  بقيمة  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  من 
املركز  دأب  التي  التظاهرة،  هذه  خالل  من  والشاعر 
املبدعني  إلسهامات  تقديرا  سنة  كل  يف  تنظيمها  عىل 
األمازيغي،  الشعري  باإلبداع  والنهوض  الحفاظ  يف 
اعرتافا  وتكريمهم،  الرواد  الشعراء  ببعض  واحتفاء 
للشعر ولإلنسانية من ثمرات  بجميلهم، وبما قدموه 

طيبة يطبعها الجمال والنزعة اإلنسانية. 
مطبوعة  دواوين  إصدار  إىل  الفنان  إقامة  وتهدف 
نائية  بمناطق  املتواجدين  الشفويني  الشعراء  لهؤالء 

ومهمشة.
*  خديجة عزيز

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حيتفي برواد اإلبداع الشعري

نظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مساء يوم األربعاء مبقره بالرباط أمسية شعرية مبناسبة اليوم العاملي للشعر )21 مارس(، واليت مت خالهلا تقدمي قراءات شعرية وتكرمي جمموعة من الشعراء االمازيغ املرموقني، كل من الشاعر احلبيب 
أوطالب )طاطا( وعلي عبوشي )إفران( وعبد الغين بومحيدي )احلسيمة( تقديرا إلنتاجهم وإبداعاهتم، وقدمت كل من صفية عز الدين )ورزازات( ونزيهة الزروايل )الناظور( وعبد احلكيم بقي )النيف( قراءات شعرية قاربت قضايا متنوعة 
منها القضية األمازيغية، عالوة على شهادات يف حق املحتفى هبم. كما ألقيت هبذه املناسبة كلمة باسم مركز الدراسات الفنية والتعابري االدبية واالنتاج السمعي البصري التابع للمعهد،  مت خالهلا التوقف عند مكانة الشعر األمازيغي ووضعية الشعراء، 

عالوة على عرض شريط قصري تضمن تصرحيات وقراءات لشعراء الشفاهة والشعراء الكتاب.

ورقة  لنا  تقدم  أن  نود  البداية  يف   *
تعريفية عنكم؟ 

من  أوطالب  الحبيب  إسمي   **
وبالضبط  بطاطا،   1933 مواليد 
لفن  اهتمامي  أمتيك،  منطقة 
كان  أسايس  يف  "أكوال"  احواش 
الثانية  السن  يف  حوايل  مبكرا، 
لم  الوقت  ذلك  يف  تقريبا،  عرش 
"أكوال"  الفن  هذا  قواعد  أتقن 
انذاك  املحرتفني  الشعراء  أن  إال 
قدما،  للميض  يشجعونني  كانوا 
الحنجرة  بصاحب  ولقبوني 

الذهبية ومن أحسن األصوات. 
* بماذا يتميز شعر الحبيب أوطالب؟ 
** أعمل بجدية يف الرسد والنظم، 
أحرتم القواعد التقليدية للنظم، ال 
القصيدة حتى   " أقول "تنظامت 
وأعرف  الزوايا،  كل  من  أقرأها 
أستعمل  تتجه،  وأين  معناها 
أن  أحب  ال  املعنى،  ذات  كلمات 
الكلمات  أتجنب  فراغ،  عن  أتكلم 

القدحية والتي قد تفهم يف غري محلها، ال انظم 
بالرضر،   عيل  تعود  قد  التي  املواضع  يف  الشعر 
أي مكان  تداوله يف  الحبيب يمكن  وبالتايل شعر 

سواء أمام العائلة أو غري ذلك. 
* ما هو النوع الشعري الذي تتقنه؟   

** انأ أتقن نوع شعري يسمى " تمسوست" يف 
فقال  )ضحك(  مشاكل،  أية  فيه  أجد  ال  أسايس 

كمربي األفاعي ال يخشاهم أبدا.
* بماذا تتميز شخصية الحبيب أوطالب؟ 

لست  تشاء،  متى  تجدني  عادي  شخص   **
طلبات  ألبي  السياسة،  أكره  مادي،  إنسانا 
اآلخرين، ال أفرق بني الضعفاء واألغنياء، الحبيب 
من  أبلغ  لله  الحمد  أحد،  عىل  يحقد  ال  اوطالب 
العمر 81 سنة و ال أعاني من أي مرض، أما يف ما 
يخص ما انظمه من القصائد "تنظامني" أقدمها 
ألي كان وال انتظر املقابل من أحد، الذي يعطي 

هو الله.       
* مارستا مجموعة من املهن  إىل جانب فن احواش، 

تحدث لنا عن ذلك؟
سنة،  عرشة  اثنتي  ملدة  الغنم  أرعى  كنت   **
البقال  الفخار  بائع  تم  الحمال،  مهنة  مارست 
رغم أني لم أعرف القراءة و الكتابة، تم انتقلت 
إىل مهنة أخرى أداوي الناس باألعشاب الطبيعية، 
وأداوي بعض األمراض مثل " لكزيما و بوصفري 
احد عىل  أرغم  الكي، وال  الحساسية بواسطة  و 
زلت  ما  املهنة  دفعه، وهذه  ال يستطيع  ما  دفع 

أمارسها إىل يومنا هذا.
* ما هي األحداث الهامة التي نظمت فيها شعرك؟ 

التي قد  النظم يف املجاالت  ** كما قلت ال أحب 

تؤثر  والتي  حقيقتها،  عكس  األخرين  يفهمها 
األخر  قيمة  من  تنقص  أن  فعوض  نفسيا،  عيل 
صورته،  غري  صورة  له  تعطي  أن  تحاول  أو 
أفضل النصيحة، يف الحقيقة أحببت امللك الراحل 
محمد الخامس، فنظمت أول قصيدة حول نفيه 
املغرب،  استقالل  حول  وأخرى   ،  1952 سنة 
الصخريات  انقالب  الستينات،  يف  أكادير  زلزال 
العاملي بأمريكا  التجارة  سنة1973، قصف برج 

سنة 2001 إىل غري ذلك. 
وزارة  من  تكريم  أو  بدعم  حظيتم  أن  سبق  هل   *

الثقافة؟ 
ال  قلت  كما  ذلك،  يف  فكر  أن  ألحد  يسبق  لم   **
الدعم  أريد  كان،  أي  من  املادي  الدعم  أنتظر 
سأقدمه  وما  قدمته  بما  االعرتاف  و  املعنوي 

مستقبال، والحفاظ عليه لألجيال القادمة.   
فن  يلعبون  الشباب  من  مجموعة  تعلمون،  كما   *

أحواش، هل يحافظون عىل قواعده؟
هؤالء  أن  أسباب،  لعدة  الفن  هذا  تراجع   **
الشباب يف بعض األحيان يخرجون عن املوضوع 
يف حني أنه يجب أن تنهي "تنظامت " أو القصيدة 
بنفس املوضوع الذي بذات به، يجب آال يستعملوا 
ألفاظ ليست متداولة أو مخلة لألدب، كما قلت 
أن  يمكنك  "تانظامت"  ننظم  كنا  سبق  ما  يف 
ترددها يف أي مكان وأمام والديك وليس هناك أي 
مشكل، كن ننظر إىل الشاعر كالعالم يتحدث عن 
ما هو معقول ومنطقي، وهذا الرتاجع الحاصل 
راجع إىل العوملة والتطور الذي أزال تلك الحشمة 

واإلحرتام بني الناس.
* حاوره حسن بوعزا

احلاج احلبيب من أعالم الشعر األمازيغي القدمي واملعاصر
يف حوار مع جريدة »العامل األمازيغي«:

 ال أنتظر الدعم املادي من أي كان،
 أريد الدعم املعنوي و االعتراف مبا 

قدمته وما سأقدمه مستقبال، واحلفاظ 
عليه لألجيال القادمة  

إعالن عن الترشح للمشاركة يف لقاء خاص بالفن التشكيلي 
 

يف إطار االهتمام الذي يوليه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية للثقافة عامة و للفنون األمازيغية 
خاصة، وتعزيزا إلسهامه يف تكوين الفنانني وتأهيلهم، ستنظم املؤسسة لقاًء خاصا بالفنانني 

التشكيليني،  لرسم جداريات فنية بفضاء املعهد، وذلك من 26 إىل 30 ماي 2014.
  

ويشرتط يف الراغبني يف املشاركة ما يأتي:
- أن تكون للمرتشح أعمال يف الفن التشكييل؛  

- أن تكون له خربة يف رسم الجداريات؛  
- أن تكون له مشاركات سابقة يف معارض فنية؛  

- أن يكون بصدد إعداد أعمال، أو لديه أعمال مستوحاة من الثقافة      
    األمازيغية، أو ذات صلة بها.

يتكون ملف الرتّشح من الوثائق اآلتية:

1( طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ 
2( ملف فني يتضمن بيان سرية ونماذج من األعمال الفنية؛

3( تصميمان )maquettes( للجداريتنْي اللتني يقرتح املرتشح املشاركة بهما؛  
4( نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

5( صورة شمسية؛
6( رسالة تحفيز.

وسيعلن عن أسماء الفنانني الذين تم انتقاؤهم، بعد دراسة ملفات الرتشح. وكل ملف ال يستويف 
الرشوط املذكورة أعاله يعترب الغيا.

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذا اللقاء إيداع ملفاتهم لدى مكتب الضبط باملعهد، أو إرسالها إىل 
عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، يف أجل أقصاه 25 أبريل 2014، إىل العنوان التايل:

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

ص. ب. 2055، الرباط

يعترب احلاج احلبيب أوطالب من أعالم الشعر األمازيغي القدمي واملعاصر، ويعترب من كبار إنضامن أو 
الشعراء األمازيغ مبنطقة سوس جنوب املغرب.

اجلواالت  من  بالعديد  قام  ذلك  وبعد  الستينات،  قبل  ما  فترة  إىل  أحواش  فن  يف  مشاركته  وترجع 
فقد  امليدان  يف  وقدراته  حلنكته  ونظرا  إميتك  نفوذ  عن  البعيدة  أو  القريبة  املناطق  يف  والترحال 
لقب باحلنجرة الذهبية وكانت أوزان شعره أصعب على غرار نظرائه من الشعراء ويعرف جبديته يف 
السرد والنظم زمناقشة القضايا اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمنطقة يف كل املحافل اليت كان 

يرتادها ومن هنا ميكن القول أنه شاعر املنطقة بال منازع
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France sans l’Alsace, la Bretagne, 
le Pays basque, ni l’Angleterre sans 
l’Ecosse. » L’ayant écouté, je m’étais 
[Aherdan] demandé pourquoi l’on 
me reprochait de défendre l’amazi-
ghité du Maroc » p. 138
« Sa Majesté nous libéra, non sans 
lui avoir rappelé la question de la 
culture berbère avec, pour com-
mencer, la création d’une chaire à 
l’Université » p.157
« Lamrani me conseilla, à la suite de 
l’une de mes remarques sur le Ma-
roc et sa langue berbère :
« Mieux vaut faire les choses sans en 
parler. »
« La chaire de berbère étant pro-
mise, il faudra aussi la faire exister 
à travers les émissions de télévision 
qu’il y a tout intérêt à développer, 
ne serait-ce que pour nous garan-
tir contre la propagande insidieuse 
des ennemis du pays comme, par 
exemple, la Libye. On venait de 
redonner lecture du discours his-
torique de Tanger en 1947 par feu 
Mohammed V. Et ainsi le Maroc 
devenait arabe parce que son sou-
verain ne parle pas berbère. L’équi-
voque persistait. » p. 325
« Le roi me fit monter une fois dans 
sa voiture  en même temps qu’Ouf-
kir et que Benhima, de Tinejdad 
jusqu’à Tineghir, pour aborder la 
question de l’enseignement et, par 
voie de conséquence, la « chaire 
berbère ». Il ne manqua pas de 
dire : « Comme on ne peut revenir 
en arrière, on ne peut supprimer 
l’époque des transistors mais il faut 
faire connaître l’apport berbère à 
l’histoire du Maroc. » p. 159
Aherdan écrit : «La réflexion me 

choqua car les Berbères étaient 
ceux-là mêmes qui le recevaient 
en grande pompe, sans compter le 
groupe des ministres qui se trou-
vaient dans sa voiture. Oufkir, sans 
oublier Benhima, originaire des 
Aït Atta, et la propre mère de Sa 
Majesté, elle-même de la Tribu 
des Glaouas. C’était à ne rien com-
prendre à ses réticences » p. 159
Et de pérorer ainsi » La concrétisa-
tion de la menace qui pesait sur la 
culture amazigh, son rayonnement 
dans l’espace, sa force dans l’action 
» p.159

Que faire ?
« Il y a tant à relater et tant à faire 
afin que l’érosion s’arrête et pour 
ne pas continuer à être nos propres 
victimes. Sauver la langue, ce mode 
d’expression particulier avec ses 
résonances singulières, sa richesse 
incomparable, son identité, unique 
en elle-même dans le concert des 
parlers auxquels elle ne peut être 
comparée car forgée dans la chair 
de la vie même. Héritage des an-
cêtres, précieux et sacré. Ecrire 
donc, et prêcher pour que la graine 
vive dans la motte. Vivre, oui, de la 
vie des hommes libres, puisque tel 
est notre nom. » p.171
Aherdan reçut une lettre de l’écri-
vain kabyle Mouloud Maâmeri lui 
demandant d’entreprendre un tra-
vail sur la poésie amazighe. Il écrit 
: « Il m’envoya, pour me stimuler ou 
me donner un avant-goût, sa tra-
duction des Isefra de si Mohand ou 
M’hand, poète kabyle de grande 
renommée, dans l’œuvre duquel, 
l’on voit défiler, sous forme de qua-

trains, la vie de l’auteur, ses amours, 
ses déceptions, sa hargne contre un 
monde de faussaires, ses départs et 
ses retours. Je répondis à Mouloud 
Maâmeri que je me chargerais du 
travail pourvu qu’il m’aidât de ses 
conseils. Tant de choses étaient à 
consigner en donnant un panorama 
aussi complet que possible de la 
poésie tamazight, dont Tamawayt, 
l’Izlan, le Tiyfrine, chaque genre 
circonscrit dans des limites compré-
hensibles, c’est-à-dire une trame, 
une finalité, un appel et l’écho, 
l’échantillon d’une vibration » p. 
236
Lors d’une discussion avec le hol-
landais Flint, professeur à Mar-
rakech et collectionneur des tapis 
et des bijoux amazighes, Aherdan 
lui confessa : « Nous ne vivons plus 
avec les choses, nous les regardons. 
Et ce qui est vrai des objets est vrai 
du reste, langue, poésie, danses, 
habits, comportements. La civilisa-
tion est un ensemble, une atmos-
phère, une culture, un sens précis 
de la vie où l’homme doit trouver 
sa réelle dimension et le sens de sa 
démarche. Celle qui le fait avancer 
la tête haute. » p.430
Dans ce contexte de l’époque, de 
pire il n’y a pour un peuple que de 
voir désarmées s’évanouies ses va-
leurs comme une parure qui allait 
à vau-l’eau et de voir son identité 
confisquée, balayée d’un revers de 
main. Pis encore que de s’efforcer 
d’être ce qu’il n’est point et ce qu’il 
ne sera jamais. 

Rabat, le 18 mars 2014.

Des acteurs associatifs s’activant 
dans le domaine de la culture et de 
l’identité amazighes ont tenu, sa-
medi à Marrakech, une rencontre de 
débat sur la mise en œuvre de l'offi-
cialisation de la langue amazighe 
conformément aux dispositions de la 
Constitution de 2011.
La rencontre, organisée par l’asso-
ciation "Amur n Wakuch", focalise 
ce débat sur une "proposition de loi 
organique relative aux conditions de 
mise en œuvre de l'officialisation de 
la langue Amazighe".
La proposition de loi, qui a été adop-
tée en assemblée générale de l’As-
semblée mondiale Amazighe à Tiznit 
en décembre dernier, s’inscrit dans 

l’esprit de l’article 5 de la nouvelle 
Constitution et du discours de SM le 
Roi Mohammed VI du 9 mars 2011 
où le Souverain affirme que la langue 
et la culture amazighes sont le patri-
moine de l’ensemble des Marocains.
Intervenant à cette occasion, M. Saad 
Eddine El Othmani, ancien ministre 
des affaires étrangères, a souligné 
qu’après la consécration consti-
tutionnelle de l’Amazighe comme 
langue officielle dans la Constitution 
de 2011, il importe actuellement 
de fédérer les efforts et d'initier les 
concertations pour la mise en appli-
cation de cette reconnaissance.
L’article 5 de la Constitution qui re-
connait la langue amazighe comme 
langue officielle et la culture ama-
zighe comme "patrimoine de tous les 
marocains sans exclusive" a clôturé 
l’ancien débat sur cette question, a-
t-il affirmé, relevant que le chantier 
de la mise en œuvre de cette recon-
naissance devra faire l’objet d’un 
débat collectif dépassionné qui im-
plique l’ensemble des composantes 
de la société marocaine.
Après avoir salué la proposition de loi 
organique issue de l’Assemblée mon-
diale Amazighe comme contribution 
de la société civile à ce chantier, M. 
El Othmani a rappelé que la nouvelle 
Constitution stipule la création d’un 
Conseil national des langues et de la 
culture qui aura pour mission de pi-
loter la phase de la mise en applica-
tion du caractère officiel de la langue 
Amazighe.
En vue de parvenir à des résul-
tats probants et éviter les blocages, 
l’ensemble des parties concernées 
devront adhérer à ce chantier de 
mise en œuvre dans un esprit de 
concertation et de concordance, a-t-
il conseillé.
Dans cet esprit de concertation et de 
concordance devant assurer la célé-
rité de cette mise en œuvre de l'offi-
cialisation de l'amazigh, les parties 
prenantes dans ce chantier devraient 
privilégier une approche progressive 
avec des objectifs précis et des prio-
rités, a-t-il dit. Et d’expliquer qu’il 

importe de commencer par les points 
où il y’a consensus pour, ensuite, 
ouvrir le débat sur les questions qui 
risquent de soulever des divergences.
Dans une déclaration à la MAP, le 
président de l’Assemblée mondiale 
amazighe, Rachid Rakha, a indi-
qué que la rencontre de Marrakech 
a pour objectif d’ouvrir un débat 
constructif sur une proposition de 
loi organique issue de l’assemblée 
générale de son ONG à Tiznit qui a 
connu la participation des amazighs 
des pays de l’Afrique du Nord et de la 
région Touareg. Lors de cette assem-
blée générale tenue il y’a trois mois 
à Tiznit, on a pris le Maroc comme 
modèle, étant donné que c’est le 

premier pays à reconnaitre dans sa 
Constitution le caractère officiel de 
la langue Amazighe, a-t-il dit, assu-
rant que la rencontre de Marrakech 
veut impulser un nouvel élan à cette 
initiative pilote en centrant le débat 
sur l’importance de l’intégration de 
la langue amazighe à tous les niveaux 
de la vie publique, notamment l’ad-
ministration, l’enseignement et les 
médias.
La directrice de la publication 
"Monde Amazigh", a relevé pour sa 
part, que ce débat initié par un col-
lectif d’associations est une initia-
tive de la société civile pour amener 
le gouvernement et le Parlement à 
se pencher sur l’urgence des lois de 
mise en application de l'officialisa-
tion de la langue amazighe tel que 
stipulé par la nouvelle Constitution.
"La proposition de loi organique 
relative aux conditions de mise 
en œuvre de l'officialisation de la 
langue amazighe" est un projet ex-
haustif et détaillé pour la mise en 
œuvre de l’article 5 de la nouvelle 
Constitution, a-t-elle souligné, pré-
cisant que le corps associatif à l’ori-
gine de cette proposition est disposé 
à tenir des rencontres avec les diffé-
rents groupes parlementaires dans la 
perspective d’amener le parlement 
et le gouvernement à honorer leur 
engagement légal envers la mise en 
application des dispositions de la 
Constitution.
"La proposition de loi organique 
relative aux conditions de mise 
en œuvre de l'officialisation de la 
langue amazighe" est constituée de 
58 articles répartis en six chapitres.
Elle porte sur les différents aspects 
de la mise en œuvre de l'officiali-
sation de cette langue, de fixer les 
modalités de son intégration dans 
l’enseignement et dans les différents 
domaines de la vie publique, de dé-
terminer les règles générales de son 
utilisation, de son développement, de 
sa promotion et de sa protection.

Des acteurs associatifs se 
penchent à Marrakech sur la mise 

en œuvre de l'officialisation 
de la langue amazighe

Nous voici donc, nous amazighs, 
grand peuple généreux éparpillés 
sur plusieurs Etats dans un espace 
qui s’étend de Siwa aux Iles Cana-
ries,  amenés, par la force des choses 
et le poids d'une tradition multisé-
culaire, à assumer dignement notre 
destin, avec souffrance et combat 
pour nous inscrire volontairement 
dans le concert des grandes nations, 
nous arrimer spontanément, pour 
ainsi dire, dans la marche inéluc-
table de la civilisation planétaire, à 
laquelle souscrivent toutes les socié-
tés qui avancent vers des lendemains 
meilleurs. 
Au tournant d'une histoire qui se 
fera avec nous, celle de notre pays et 
du grand Tamazgha (Iles Canaries, 
Siwa, Libye, Tunisie, Algérie, Niger, 
Mali et Burkina Faso en plus de la 
Diaspora amazighe en Occident), 
contre les forces obscurantistes, ara-
bo-intégristes anesthésiées par des 
gloires factices et un passé désuet en 
rupture avec la modernité qui bous-
cule les dogmes, pulvérise les re-
pères puérils et les convictions dog-
matiques, pose la problématique des 
identités dans des termes universels. 
Dans notre territoire amazighe, 
souillé par la barbarie de la rhéto-
rique et les fantasmes d'une idéologie 
obsolète, offrant l'image désolante 
d'un paysage politique «clanisé», 
nous aspirons à un avenir meilleur et 
prometteur, libéré des dogmes falla-
cieux d'une idéologie moribonde et 
anachronique. Nous avons consenti 
tant de sacrifices. C'est notre des-
tin. Nous l'assumerons avec convic-
tion et sans regret aucun. Nous irons 
de l'avant, la tête haute et fières du 
legs si précieux de nos ancêtres, si 
naïve et si généreuse si sincères et si 
stoïques. 
Le drame que nous vivons est le fruit 
d'une tractation de la honte menée 
par la partie des droits de l'homme 

avec une élite esclavagiste et moye-
nâgeux qui a enfanté la tyrannie que 
seuls les amazighes pourraient dés-
tabiliser. Remettre sur les rails. 
Depuis des années, l'amazighité et 
ses dépositaires sont dans le col-
limateur des fossoyeurs de l'iden-
tité. Aux interdictions arbitraires se 
conjuguent la répression, la torture 
et l'incarcération. Des amazighes 
croupissent dans les prisons. Des 
communautés amazighes sont répri-
mées. La résistance continue. 
Nous avons tant souffert. Nous avons 
épuisé le potentiel qui est le notre, à 
savoir la patience et la sérénité im-
bue de sagesse. Nos détracteurs sont 
sourds. Le pouvoir qui chapeaute la 
gestion de la cité est englué dans la 
pourriture. Les icônes qui sont mis en 
relief ne sont que des marionnettes, 
des eunuques au service d'une idéo-
logie liberticide. 
Nous amazighs, sommes condamnés 
à assumer notre destin. Consentir 
des sacrifices pour sortir notre par-
tie de la morosité qui l'accable et de 
l'injustice qui la ronge comme un 
cancer.
L'arabo-intégrisme est en déca-
dence. Nous amazighs, sommes tenus 
de léguer aux futures générations un 
horizon dégagé, source de fierté et 
d'espoir. Nous sommes condamnés à 
assumer notre responsabilité histo-
rique. Ce n'est pas un choix, c'est un 
destin. 
Face à notre ennemi désemparé, nous 
devons maintenir nos constantes et 
nos repères. Notre unité. L'usure ne 
viendra pas à bout de l'autochtonie. 
Nous vivons aux rythmes des bou-
leversements qui se produisent à 
l'échelle planétaire. Point de regrets. 
L'idéologie arabo-intégriste a ins-
tauré un pouvoir en rupture avec nos 
aspirations légitimes. Elle payera le 
prix. C'est le destin. Nous ne sommes 
pas sensés peser le pour et le contre, 

nous de-
vons nous 
f o c a l i s e r 
sur notre 
o b j e c t i f . 
A dv i e n n e 
que pourra. 
Les eu-
nuques qui nous gouvernent rendront 
les comptes, au moment opportun. 
Notre pays est en proie à un politique 
bâtarde, boiteuse, incertaine qui 
rêve encore de razzias et de victoires 
métaphysiques. Nous vivons l'ère des 
droits humains, l'ère de la transpa-
rence et de la clarté auxquelles nous 
adhérons spontanément. 
Nous devons être fiers des sacri-
fices de notre jeunesse, si pure, si 
sincère et si déterminée. Elle ravive 
le flambeau de l'espoir. Disposée, 
par conviction à s'investir quelles 
que soient les conséquences. A nous 
d'être à la hauteur de ses aspirations. 
De nos aspirations. 
Le pouvoir marocain mène une poli-
tique amazighicide, en collaboration 
avec la caste des andalous. Il a cru 
opportun de nous amadouer par des 
feux d'artifices sans lendemains. 
Personne n'est dupe. La négation et 
l'exclusion de l'amazighité sont des 
actes politiques délibérés, volon-
taires et programmés. Notre combat 
fait son chemin. Serein. 
Nous vivons l'ère de la décadence 
des dictatures. A nous d'assumer la 
transition. Contre les idéologies fac-
tices implantées à Tamazgha, contre 
les pantins téléguidés contre l'ama-
zighité. Notre investissement ne sera 
pas sans suite. Car la suite, c'est 
nous. Que l'on se montre digne de 
l'assumer. Avec courage et abnéga-
tion. L'avenir nous appartient. Sans 
doute. Nous sommes chez nous. Ne 
l'oublions jamais. 

Notre destiN d’amazighes

Par : Moha Moukhlis
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«  Le chevreau ne saute que sur sa mère » disait 
un proverbe amazighe bien connu.
Délicieuse, exquise, indicible, cette deuxième 
livraison d’Aherdan, toute faite de poésie, elle 
est. Le récit, politique, poétique, économique, 
philosophique, se conjugue dans une symbiose 
admirable, envoûtante et sublime. 
                     
Artiste, poète, écrivain, homme politique, 
plusieurs fois ministre, Aherdan raconte, 
dévoile, rompt le silence, divulgue même les 
discussions des salons huppés de la Capitale 
et d’ailleurs. Des entrevues, séances de tra-
vail restreintes ou élargies. Ses pérégrinations 
nombreuses en Europe, en Afrique, dans les 
pays arabes, en Amérique, ses activités 
 politiques, artistiques ne sont pas du reste. 
C’est dire, un parcours exceptionnel et hors 
normes ajouté à un caractère fait d’une seule 
étoffe ; il ronge et dérange ; il est ainsi fait ; 
sans concession est son regard. Ce qui lui va-
lait, on s’en doute, des retraites bucoliques, 
sans être en retrait, à Oulmès, sur sa terrasse 
perdu dans ses rêveries, ou sous son figuier, à 
l’écoute du piaillement des oiseaux. Le repos 
du combattant, combattu, avec en prime, des 
pensées qui lui rappellent la recherche des 
temps perdus  ou des temps à rattraper. Mili-
taire au caractère rebelle qui frôle le belli-
cisme, c’est dans l’adversité que ce personnage 
emblématique trouve plus de force et de per-
sévérance.
Que dire quand lui-même écrit : « On me disait 
très actif sur la question du berbérisme et que 
mon action risquait de donner des résultats 
fâcheux. En conclusion, on conseilla à Sa Ma-
jesté de m’empêcher de nuire en m’arrêtant. 
Mais le roi, apparemment, ne tenait pas à faire 
de moi un héros ! » p.305
Raffinée, cette relation dévoile avec finesse 
les grands événements qui ont marqué la 
période allant de l’intronisation du roi feu 
Hassan II à l’amorce de la Marche Verte avec 
tous les protagonistes, toutes les tractations, 
la mise en place de nouvelles institutions, les 
hésitations, les complots qui finirent par jeter 
la graine dans la motte.
Aherdan met, ainsi, à la disposition du lecteur 
et du chercheur un matériau incontestable-
ment riche dont il faut, bien entendu, saisir les 
subtilités et les nuances.
L’on se préoccupera dans cette livraison, non 
de donner un compte rendu exhaustif de ce 
deuxième tome, du reste riche et fourni, mais 
d’en extirper autant que faire se peut les prin-
cipales questions en relation avec l’amazighité 
à un moment crucial de notre Histoire, mo-
ment où les dès étaient jetés, les quiproquos 
s’affermirent et perdurent encore, même de 
façade, amoindris.

La substance amazighe
L’amazighité est plus qu’une question poli-
tique; elle est « une essence de vie, la manière 
d’être d’une société avec sa culture, ses tra-
ditions, ses tons, ses sons, son engagement 
propre, ses forces convergentes… » pp.413-
414.
L’accession à l’indépendance pour laquelle 
les imazighen ont consenti d’énormes sacri-
fices n’a pas été ressentie dans leur quotidien. 
Oubliés, ils n’ont hérité que de ressentiment, 
d’amertume. Leur lutte armée, acharnée, leur 
a été confisquée par ceux-là mêmes qui ont 
collaboré et profité de la colonisation ! Et qui 
plus est, leur ont lancé l’anathème !
« Chez les Aït Morghad, une drôle de femme 
nommée Talghomt s’exprima ainsi : « Nos 
hommes font l’objet d’abus de toutes sortes, 
des caïds, des juges, les « imghars », sans parler 
de la misère qui nous prend la gorge… » p. 29
« Les gens d’ici réclamaient ou se plaignaient 

la tête haute. Nulle bassesse dans le regard ou 
dans le geste, parce qu’ils sont éminemment 
dignes » p. 81
A ma connaissance, écrit Aherdan : « Leglay 
était le seul à avoir compris « ces êtres si com-
pliqués, si naïfs, si généreux et quelquefois, 
si stupides » et dont voici une comparaison 
tellement pertinente, une métaphore qui en 
dit beaucoup: « L’Oued qui [aurait pu s’appe-
ler « ighzer » ou même « assif », c’est-à-dire, 
ruisseau et rivière], quitter la montagne et 
ses cèdres et va joyeux en gambadant vers 
la plaine. Il traverse les Aït Ouahi, arrose et 
gronde. L’esprit frondeur, il prend, dès lors, 
l’allure de gens dont il traverse la zone. On a 
cru, un certain moment, qu’il allait se civili-
ser. Mais le voilà, adulte, enrichi de nombreux 
ruisseaux, redevenir pour un temps, sous le 
pseudonyme Beht, belliqueux, fantasque et 
insoumis au contact des Zemmours. » L’his-
toire du ruisseau de montagne devenu rivière 
ne s’achève pas là. La plaine et sa richesse le 
domestique et le transforme. « A force de com-
promissions, il devint marécageux ; « merja » 
car l’oued ne fraie plus. » L’histoire même du 
Berbère [Amazighe] que sa montagne ne peut 
retenir et qui, mené sur la pente, finit par 
oublier le panache de la cascade, ce que, bien 

entendu, je ne devrais jamais oublier. » p. 111
 «  …toutes les sources qui jaillissent de nos 
montagnes finissent par arroser les prés et les 
vergers de tant d’autres. Il est ainsi, pour le 
moment, de la destinée des Imazighènes » p. 
112
Cette métaphore délicieuse me rappelle Na-
thalie Sarraute quand elle écrivait (in L’ère du 
soupçon) : « Le temps cesse d’être ce courant 
rapide qui poussait en avant l’intrigue, pour 
devenir une eau dormante au fond de laquelle 
s’élaborent de lentes décompositions ».
« Le père Peyriguère s’était forgé une méthode 
personnelle, averti qu’il était des questions 
psychologiques, empreint de la réalité de la 
vie berbère dont il avait appris à parler la 
langue à la perfection (…) Etudier l’œuvre de 
Peyriguère, ce père blanc qui vécut un quart 
de siècle à El Kebab dans les tribus Ichqiren, 
était plus qu’un devoir. En le lisant, je me ren-
dais compte qu’il y avait en nous tant de choses 
à découvrir en revenant sur nous-mêmes pour 
tenter de sauver ce qui fait nos particularités 
et notre essence » p. 210
Pétris dans des valeurs ataviques, héritiers 
d’une histoire plusieurs fois millénaire, atta-
chés à la terre-mère, jaloux d’une liberté 
altière, ils se retrouvent anachroniques et 
rejetés « en marge de l’Histoire » par ceux qui 
ne revendiquent qu’une autre encore frémis-
sante. Aherdan écrit :
« Si l’on analyse les malheurs de notre race, 
nous nous découvrons victimes de l’indivi-
dualisme, de l’orgueil, de la dispersion, de 
l’esprit de clan. Il y a eu rupture d’équilibre. 
L’ignorance du passé empêche de se projeter 
dans l’avenir. Et cela aboutit à la dislocation 

de tout ce pourquoi l’on vit et ce pourquoi 
l’on meurt car la volonté d’être, c’est avant 
tout le refus de vivre en contradiction avec 
soi-même. L’équivoque réside dans le fait de 
rendre responsable les autres. En effet, pour 
les Imazighènes, il ne s’agit que de vouloir 
être puisque, en réalité, ils sont, mais divi-
sés et éloignés les uns des autres, livrés aux 
mensonges comme à l’intoxication depuis des 
siècles au point d’être enfermés dans une pri-
son sans barreaux devenue carapace de tortue 
pour un peuple naturellement libre. » p. 191

La première constitution :
Difficile était cette période de transition mar-
quée par des contingences, des calculs et des 
magouilles de toutes sortes. L’intronisation du 
nouveau roi, feu Hassan II, créa un remue-mé-
nage pour la fondation de nouvelles structures 
institutionnelles, économiques et sociales.
Lors des discussions préliminaires pour l’éla-
boration de la Constitution, le Roi « comprit 
que la force du trône réside dans les respon-
sabilités accordées au peuple…la Constitution 
doit protéger le peuple de l’arbitraire ».
« Allal [El Fassi] comme Khatib tenaient à 
mettre en exergue le côté islamique de l’Etat 
marocain. Satisfaction donnée, mais Khatib 

fait remarquer 
le fait de ne 
pas avoir évo-
qué la langue. 
Allal sauta sur 
le sujet, plus 
que tout autre, 
pour mettre en 
avant la langue 
arabe comme « 
langue natio-
nale ! Je rétor-
quai, vivement, 
officielle, oui, 
nationale, non 
» p.52
Aherdan pen-
sait aux pays 
africains qui 
ont adopté la 
langue du colo-
nisateur sans 

faire d’eux  des français ni des anglais…
Et de répliquer : « …Vous tenez à votre « ara-
bisme », tant mieux pour vous, dans votre 
sphère, mais à présent il s’agit de la Consti-
tution marocaine où arabophones et berbéro-
phones sont ensemble » p.52
«  Je voudrais aussi que l’on parle du Tama-
zight et qu’il soit enseignée au même titre que 
l’arabe afin qu’il soit dit : « c’est la langue na-
tionale » p.53
La tendance inverse justifie l’officialisation de 
l’arabe par le fait qu’elle s’écrit. « Le berbère 
s’écrivait et s’écrit encore » réplique Aherdan.
Et de se poser cette pertinente et récurrente 
question :« Sommes-nous un peuple dont cha-
cune des composantes doit défendre sa culture 
si telle est l’exigence de son éthique, ou bien 
une partie s’estime-t-elle supérieure au point 
de vouloir imposer à l’autre sa volonté ? Dans 
ce dernier cas, cela revient à dire qu’il y a une 
occupation de fait. » p. 412

Tamazight essaimée
Lors d’un voyage officiel en Libye, Aherdan a 
eu une discussion avec le ministre libyen de la 
défense, lui-même amazighe des Nefoussa, qui 
lui raconta l’histoire d’un marocain qui allait à 
la Mecque et qui s’était fait arrêter à un poste 
qui était sous sa responsabilité. Il donnait ses 
ordres en tamazight. Le marocain lui sauta au 
cou en disant « A ouma, a ouma », alors disait-
il à Aherdan : « je pensais que la tribu Nefous-
sa était la seule à parler berbère ! » p. 61
« Je constatais, sur le plan tant du parler, de 
l’accent que des traditions, une commune 
identité avec nos Zayans du Moyen Atlas. 
Grâce à cette rencontre, mon séjour en Libye 

changea du tout au tout, étant de plain-pied 
avec des  frères dont rien ne nous sépare si ce 
n’est la distance, tout en constatant l’appau-
vrissement du berbère parlé en Libye du fait 
de l’arabisation massive. Cette visite en Libye 
me donna à réfléchir sur l’immensité de notre 
drame en tant qu’Imazighen » p.61
 Lors d’un voyage en Ecosse, Aherdan découvre 
une étonnante similitude entre « le gaélique », 
la vieille langue d’Ecosse et tamazight. Il en 
retient « ayic », le cheval, en berbère « ayis » 
; « oden », le visage, en berbère « odem » ; « 
akmakh », qui signifie dans les deux, partons. 
p.199

De la langue amazighe
Aherdan a eu une altercation avec Mohamed 
El Fassi, alors ministre de l’Education natio-
nale à propos de la langue amazighe. Revanant 
d’Egypte, il raconta à Aherdan ce qui suit :
« Notre discussion devant Sa Majesté à Fès 
m’a donné à réfléchir, au point de faire ma re-
cherche sur la langue tamazight une priorité. 
J’ai trouvé qu’elle est sœur de la langue arabe 
tant par la structure que par ses résonances. 
Armé de cette certitude, je me suis rendu au 
Caire pour participer à une conférence sur 
l’apport des langues, sous la présidence de 
Taha Hussein. D’emblée, j’ai posé la ques-
tion du berbère en tant que langue considérée 
comme une part de notre vie culturelle. On 
essaya de démontrer le contraire. Mais Taha 
Hussein intervient : « Laissez-le parler de 
cette langue qui fut la langue de nos ancêtres 
! » p.230
Et Aherdan de pérorer : « Je remerciai le 
ministre pour sa délicatesse et son sens des 
convenances tout en constatant que tant 
d’autres « arabistes », dans leur ignorance, 
tournaient le dos à nos réalités nationales » p. 
230

De l’arabisation
L’indépendance théorique recouvrée, le para-
digme de la pensée unique avalé, l’apparte-
nance à l’arabité consommée, la diversité re-
jetée, reste à mettre en place les instruments 
pour asseoir une stratégie intégratrice dont la 
politique insidieuse de l’arabisation devint le 
cheval de bataille.
 « …l’arabisation s’étant avérée catastrophique 
pour la jeunesse marocaine » p.132
« L’arabisation à outrance ne pouvant aboutir 
en fin de compte qu’à une génération de « fqihs 
» peu adaptés au monde moderne » p. 166
Le problème de l’instruction dans les cam-
pagnes, l’affectation des ressources et des 
infrastructures se font au dépens des cam-
pagnes, cet eternel parent pauvre des poli-
tiques publiques.
Une nouvelle décision : « le retour à l’ensei-
gnement du français, de front avec l’arabe qui, 
tout en étant une belle langue littéraire, n’en 
restait pas moins une langue en perte de vi-
tesse » pp. 166-167 

Du Maghreb arabe
« Les Berbères sont ulcérés chaque fois que le 
roi déclare que le Maroc est arabe » p.192
« Le monde arabe a sa propre logique. Il s’était 
longtemps nourri d’elle pour, du jour  au len-
demain, échapper à ses conclusions. » p. 185
« L’Islam servira à l’arabisme et l’arabisme à 
l’islamisme » p. 185
Et d’ajouter : « …nous voyons des musulmans 
responsables, à tous les niveaux, se servir de 
l’Islam comme des braconniers se servent de 
leurs collets, tout en vantant la beauté de la 
forêt et des bêtes qui l’animent. » p. 312

De la chaire de Tamazight
Lors d’une discussion le Roi, selon Aher-
dan, avait dit : «  Je ne voudrais pas faire de 
mon peuple un paquet où toutes les ciga-
rettes ont la même taille. Le Maroc doit gar-
der sa personnalité, parler ses dialectes, gar-
der ses traditions. La France ne serait pas la 
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ⴰⵍⵇⵎ - alqm : gerffer
ⴰⵍⵉⴷ - alid  :  monte !
ⴰⵍⵍ - all   :   préparer
ⴰⵍⵍⴰⵖ - allav  : blé humide consommé en hiver
ⴰⵍⵍⵎ - allm :   marquer, tracer
ⴰⵍⵍⵏ - alln :  les yeux
ⴰⵍⵍⵉⵍ - allil :  agacé 
ⴰⵍⵍⵢ - ally :  s’élever, faire monter 
ⴰⵍⵎⴰⵛ - almac : le milieu
ⴰⵍⵎⵢ - almy : jusqu’à tel lieu, telle limite
ⴰⵍⵓⴼⴰⵏ - alufan : bébé
ⴰⵍⵓⵛ - aluc : le beau-frère 
ⴰⴽⵢⴰⵏ - akyan :  de aalayan : haut : élevé
ⴰⵍⵢⵎ - alym :  paille broyée 
ⴰⵎⴰⵛⵀ - amach :  faire un cadeau de faible valeur
ⴰⵎⴰⴷⴰⵖ - amadav : un buisson 
ⴰⵎⴰ - amal : la confidence
ⴰⵎⴰⵍⵡⵓ - amalwu :  un champ près de l’habitation 
ⴰⵎⴰⵍⵓ - amalu :  le verger  ou le jardin 
ⴰⵎⴰⵏⴰ - amana : cette eau 
ⴰⵎⴰ - aman  :  l’eau
ⴰⵎⴰⵔ - amar  :   de izamaren : peties agneaux 
ⴰⵎⴰⵢ - amay   :   de  amane : l’eau
ⴰⵎⴰⵣⴰ - amaza  :   du mot tamazra, pays des ima-
zighens
ⴰⵎⴰⵣⴰⵢ-amazay  : lent
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ - amaziv  :  l’homme libre, nom que se 
donnent les habitants de la Numidie
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ - amaziv  :  prince numide
ⴰⵎⴰⵣⵓⵣ - amazuz  :  le cadet  
ⴰⵎⴱⴰⴷ - ambad  :  vendredi 
ⴰⵎⵛⴷ - amcd  :   aiguise !
ⴰⵎⵛⵉⵛ - amcic   :  le chat
ⴰⵎⵛⵓⵎ- amcum  :  le méchant
ⴰⵎⴷⴰⵏ - amdan  :   un individu 
ⴰⵎⴷⴰⵢ - amday  :   debout 
ⴰⵎⵛⵡⴰⵔ - amcwar  :  galoper 
ⴰⵎⴻⵛⵓⵎ- amcum  :  le diabolique 

ⴰⵎⴷ - amd  :  de eâmed: faire exprès
ⴰⵎⴷⴰⵃ - amdah  :  le troubadour 
ⴰⵎⴷⴰⵣ - amdaz  : le maillet 
ⴰⵎⴷⴷⴰⵣ - amddaz : un bâton
ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ - amdyaz  : le poète
ⴰⵎⵖⴰⵔ - amvar  : le vieux 
ⴰⵎⵖⵉ - amvi   : une pousse
ⴰⵎⵃⴰⵍ - amhal  :une véranda 
ⴰⵎⵍ - aml  : faire confiance
ⴰⵎⵍⴰⵍ - amlal  : le blanc
ⴰⵎⴻⵏⴰⵛ - amnac  : de amena  : un souhait
ⴰⵎⵏⴰⵔ -  amnar  : le suile de la porte 
ⴰⵎⵏⴷⵉⵍ - amndil  : le chèche 
ⴰⵎⵔ -  amr  : faire le plein
ⴰⵎⵔⴳⵓ -  amrgu : un grive 
ⴰⵎⵔⵏⴰⵢ-amrnay : rajouter

ⴰⵎⵔⵔ -  amrr :  rempli !
ⴰⵎⵔⵥⴰⴳ -  amrzag  : une lance, un javelot
ⴰⵎⵥⵡⴰⵔⵓ - amzwaru  : le premier 
ⴰⵎⵥⵡⵉ - amzwi  : une gaule 
ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ - amzyan  :  le petit
ⴰⵎⴰⵖⴰⵔ - amvar  : il est âgé, il est vieux 
ⴰⵎⵖⵉⴷ -  amvid   : il est inspiee la pitié 
ⴰⵎⴳⵓⵏ - amgun   : le foetus
ⴰⵎⵉ-  ami    :   cousin 
ⴰⵎⵉⵏ - amin   : pourquoi ?
ⴰⵎⵉⵔⵓⵛ - amiruc  : l’arrosé 
ⴰⵎⵉⵙⵙ - amiss  : son fils
ⴰⵎⵊⴰⵀ - amjah  : dépensier, dévoyé
ⴰⵎⵊⵉⵔ - amjir  :  mauve 
ⴰⵎⵎ -  amm  :  l’abondance
ⴰⵎⵎⵔ - ammr  :  si jamais
ⵄⵎⵎⵓ -  ammu  : aveugle
ⴰⵎⵎⵢ  -  ammy   : mon fils
ⴰⵎⵏⴰⵔ - amnar   : le seuil  d’une maison ou une 
marche
ⴰⵎⵏⴰⵙ -  amnas  :  un souhait
ⴰⵎⵏⴰⵢ - amnay   :  un cavalier
ⴰⵎⵡⵓⵛ  -  amwuc  :   le frêle 
ⴰⵎⵔⴰⵏ - amran   :  ajouter 
ⴰⵎⵔⴰⵏⵢ -  amrany  :   rajouter
ⴰⵎⵔⴰⵢ-  amray   :     le chef 
ⴰⵎⵔⵡⵛ -  amrwc   :   l’arroseur
ⴰⵎⵙⴰⴷ - amsad   :  aiguisé
ⴰⵎⵙⴰⴳ -  amsag  : accoupler 
ⴰⵎⵙⵔⴰⵔ -  amsrar  :  charmant
ⴰⵎⵙⵔⵉ -  amsri  :   pur 
ⴰⵎⵙⵙⴷ - amssd  :  pierre à aiguiser 
ⴰⵎⵓⴷ -  amud    :   donner 
ⴰⵎⵓⴼⴰⵡ - amufaw  :  un homme fort ou gros 
ⴰⵎⵓⵍ -  amul  :    décourager
ⴰⵎⵓⵔ -  amur :   part, portion

* dictionnaire des noms et prénom bérbères 
de Shamy CHEMINIS

Les prénoms masculains amazigh



EDITIONS AMAZIGH
BILAN FINANCIER POUR L'EXERCICE 2013



 u^^ïïn 162 /ⴰⴰⴰⴰⴰⴰ ⴰⵏⵔⵉⵍ-2014/2964 tira5 AMAäAL AMAZIV

ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵢ,ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵓⴳⵓⵣ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴱⴱⴻⵢ 
ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ,ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⴻⴹⵕⵕⴰ 
ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵙ,ⴰⵔ 
ⵉⵙⵙⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴻⴽⵛⵎ .ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵍⴰ 
ⴰⵙⵏⵉⵔⵣ(ⴰⵙⵎⵓⵎⵎⴻⵢ).
ⵉⵜⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⴻⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ 
ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ .ⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⴻⵢ 
ⴰⵙⵍ ⵏ ⵜⴰⵥⵉⵟ.ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵓⵅⵓⴱ ⵏ 
ⵡⴰⴹⵓ ⴷ ⵡⵓⵜⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵜⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ 
ⵉⵜⵜⴻⵙⴻⵏⵢⵉⴼ ⴰⵎⵜⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ .ⵉⵖⵚⴰⵏ 
ⵏⵏⴻⵙ ⵣⴹⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⴻⴽⵯⵕⴰⵕ ⵉⵖⵎⵓⵙⵙⴰⵏ.
ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴻⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢ ⴰⵙⴰⴽⴰⵛ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ..ⵉⵎⵎⵓⵖⵢ 
ⴰⵙ ⵡⵓⵍ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ .ⵓⵔ ⵢⵓⵛⵉ 
ⴷ ⵓⵎⴻⵃⵔⴰⵢ ⵜ ⵉⴳⴳⵯⵉⵏ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ :
-ⵇⵇⴰⵍ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵔⴰ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⴳ 
ⵉⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ.ⵉⵙ ⵜⴳⴻⵏⴷ ?
ⵉⵍⵓⴽⴽⴻⵣ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ.ⵢⵓⵏⴼ ⵓⵎⵉⵡⵙ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ 
:
-ⵎⴰ ⵖⴻⵕ ⵜⴻⴷⴷⵉⴷ ?
-ⵙ ⵉⵎⵉⵏⴳ .
-ⵏⴻⵢ.
ⴽⵓⴷ ⵉⵏⵢ ⵓⵏⴻⵊⴷⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ 
ⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⵢⵓⴼⵉ.
ⵉⵃⴻⵏⴽⵔⵓⵔⵢ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ .ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ ⵓⵏⴻⵊⴷⵉ :
-ⵎⴰ ⴳ ⵜⵜⴻⵖⵉⵎⴰⵖ ?
ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵓⵎⵉⵡⵙ :
-ⴱⴻⴷⴷ ⴷⵉ ⴰⵔⴷ ⵢⴰⵔ ⵛⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵡⵔ .
-ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵖ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵖ .
-ⵙⵖⴻⵔⵔⴻⵙ.(ⵣⵣⵉⴹⵕ)
ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵎⵉⵡⵙ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵃⵔⴰⵢ ⴰⵀⴰ 
ⵢⵓⵙⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵖⵉⵎ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴷⴰⵢ ⵢⵓⵡⵢ 
ⴰⵙ ⵜ ;
-ⵇⵇⵉⵎ ⵖⵉⴼ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔⴷ ⵢⴰⵔ ⵛⴰ ⵏ 
ⵓⵙⴳⴳⴰⵡⵔ.
ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ .ⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ 
ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⵉⵜⵜⴻⴱⴷⴰⴷ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵉⵍⴻⵢ 
ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ.ⵛⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷ ⵛⴰ ⵉⵖⴻⵔⴱⵣ .ⴽⵓⴷ 
ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⵉⵣⵣⵓⴳⵓⵣ ,ⵉⵙⵙⵉⵍⵢ 
.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵃⴻⵣⵡⴰⵢⵏ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ 
ⵉⵣⴰⵖⵉⵎⵏ .ⴰⵖⵏⵜ ⵜⵓⵇⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵃⴻⵎⵎⵓ 
ⵓⵍⵢⴰⵣⵉⴷ ⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⵜⵙⵏ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ ⴼⴼⵉⵔ 
ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵖⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴷ ⵎⴻⵖⵏⵉ 
ⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵏ.ⵜⴻⵜⵜⵓ 
ⵜⴻⵎⵖⴰⵕⵜ ⴰⴳⴳⵓ ⵜ ⵉⵙⴼⵓⵍⵜⵓⵏ .ⵜⴰⵖⵓⵍ 
ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵣⵔⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵢ 
ⵓⵏⴰⴽⵉⵅ ⵏ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ(ⵜⵉⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⵍ)ⴷ ⵓⵏⴰⵣⵉⵣ 
ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵏⵉⵜ(ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 
ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ) ⵏ ⴱⵓⵜⴻⴳⵣⵓⵜ(ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ 
ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⵏⴻⵥⵡⴰⵕ ⵡⴰⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ 
ⵔⵡⵉⵛⴰ )..ⵥⵎⴰⵏⵜ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵜⵙⴻⵏⵜ 
ⵜⵎⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵉⵔⵣⴰⴳⵏ ⴽⵓⴷ ⵜⵙⴻⵍⵍⴰ 
ⵉ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ “ⴰ ⵡⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⴻⵄⵏⵉⴷ ⴰ 
ⵢⵓⵍ ⴰ ⵡⴰ ⵛⴻⵢ ⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴻⵖⵉⵎⴰ ⵍⴻⵖⵢⴰⵕ”,”ⴰ 
ⵡⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⴻⵄⵏⵉⴷ ⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ 
ⴰ ⵡⴰ ⵢⵓⴼ ⵛ ⵓⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢ”,”ⴰ ⵡⴰ ⵜⵓⵙⵉⴷ 
ⵔⵔⵃⵉⵍ ⴰ ⵡⴰ ⴰ ⵡⴰ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⴻⵙⵙⵓⵖ 
ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ” .ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵓⴼⵓⵖⵍ ⵉⵎⴰⵡⵏ ,ⵉⵎⴰⵏ 
ⴷ ⵉⴼⴻⵙⵜⵉ ,ⵜⴻⵙⵏⵓⵛⵛⴻⴳ ⵜⵙⴻⵏⵏⵉⵜ 
ⵉⵍⴻⴽⵎⵉⵎⵥ (ⵜⵉⵔⴳⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵖⴷ).
ⴰⵏⴰⵣⵉⵣ ⴰⴼⵓⵖⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵏⴻⵣⵣⴻⵖ ⵉⴳⵓⵍⴰⵣ ⵏ 
ⵜⵉⴼⵇⵇⴻⵃⵜ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵓⴽⵉⵣⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ 
ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵏⴻⵥⵡⴰⵕ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵛⵜⴰⵢⵏ 
ⵉⵥⴻⵖⵕⴰⵏ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵛⵜⴰⵢ 
ⵜⵙⴻⵏⵏⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵜⴻⴳⵣⵓⵜ.ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵢⵓⵖⵢ 
ⵡⴰⴳⴳⵓ ⵜⵉⵢⵏⵣⴰⵔ ⵏ  ⵜⴻⵎⵖⴰⵕⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓ 
ⵎⴰⵢⴷ ⵜ ⵢⴰⵖⵏ .ⵜⴻⵛⵜⵢ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ 
ⵜⵓⵔⵡ ;ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴳ 

ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵙⵙⴻⵍⵙⵉⵏ 
ⴰⵇⴻⵍⴱⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴷⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ 
ⵜⵏⴻⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ,ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⵛⴰ 
ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵉⵎⵣⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵍⴻⵍ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔ 
ⵢⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵎⵉⴷ ⵍⴻⵎⵥⵏ ⵜ 
ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ.ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⵎⵓⵏⵏⵓⵣ 
ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵃⵓⵢⴹ ⵎⵉⴷ 
ⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵛⴰⵍ .ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⴰⵡⴷ 
ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ 
ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ 
ⵓⵎⵖⴰⵕ .ⵉⴷ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵏ 
ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙ,ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵢ 
ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵜⴻⴷⴷⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵢ ⵉⵖⴼ ,ⵓⵔ 
ⵜⴻⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⴰⵙ ⵉⵍⵍⴻⴼ 
ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⵃⴻⵎⵎⴻⵇ ⴰⴷ 
ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷⴰⵜ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵏⴱⵓⵔⵜ (ⵜⴰ-
ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵢⵉⵡⵉⵍⵏ),ⵉⴷ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵜⵣⵓⴳ 
ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵣⴷⵖ ⵢⴰⵜ 
ⵜⵃⴻⵏⴹⵕⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵢ ⵏ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵏ 
ⵡⴰⵏⴼⴰ.ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ, ⵉⵏⵢⴰⵎⴰ ⵙ 
ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵓⵏⴻⴱⴳⵉ 
ⵎⴰ ⴳ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵖⵕⴹ ⴰⴹⴰⵕ,ⵜⴻⵏⵙⴰ 
ⵖⵓⵕ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵃⵎⵉⵍ ⴰⴷ 
ⵖⵓⵕ ⵙ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵓⵔ ⵜⴻⵎⵢⴰⵔ 
ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵉⵏⵢⴰⵎⴰⵏ . ⵎⵔⵉⴷⴷⵉ ⵜⵖⵓⴼⵉ 
ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵜⴻⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⵖⵓⵕ 
ⵙ.ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⴽⴽⵉ ⵉⴹ ⵏⵏⴰⵖ ⴷⴰⵔ ⵙ ⴰⵍⵍⴻⵢ 
ⵢⴰⵥ ⵓⵔⴰⴽⵯ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴻⴼ. ⵜⵎⴻⵣⵍⵍⴰⵄ 
ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵅⴰⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ 
ⵡⴰⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵜⴰⴳⵓⵊⵉⵍⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ 
ⵢⵓⵔⴰⵏ .ⵉⵣⴻⵎⵣⵄⵡⴻⴹ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ 
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⴳ ⵉⵖⴼ ⵉ 
ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴽⴻⴼⵔⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵓⵏⵥⴰⵕ 
ⵎⴻⵛⵜⴰ ⴰⵢⴰ.ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ 
ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ 
ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵇⵇⵓⵕⵏ ⵡⵓⵍⴰⵡ,ⴰⵔ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ 
ⵓⵇⵎⵉⵕⵏ ⵉⵛⴻⵊⵊⴻⵕⵏ ⵙ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵉⵣⵡⴰⵏ ⵎⴰⵔ 
ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵢⴰⴱⴱⵓⵀ.
ⵉⵙⵓⵍ ⴱⵓⵜⴻⴳⵣⵓⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴳⵎ ⴰⴼⵓⵖⵍ ⴷ 
ⵓⴱⴻⵢⵜⵍ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵉⵛⴱⴰ .ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵖⵏ 
ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ , ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵖⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ, 
ⴰⴷ ⵉⵔⵉⵔⵏ , ⵙⵓⵍⵏ ⵉⵇⵕⵕⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵍⵍⵉⵢⵏ.
ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎ ⴰⵔ ⵙⵙⴻⵎⵎⴻⵛⵜⴰⵢⵏ 
ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⵎⵎⴻⵛⵜⴰⵢⵏ 
ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵜ.
ⵎⴻⵔ ⵓⴼⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴱⴹⵏ ⴳ ⵓⵖⴻⵏⵊⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ 
ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵡⵏ 
ⵏⵙⴻⵏ .ⵉⵍⵓⴽⴽⴻⵣ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ,ⵉⴱⴻⴷⴷ .ⵉⵙⴰⵡⵍ 
ⵓⵎⵉⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ :
-ⵖⴻⵊⴷⵎⴰⵜ ⵖⴻⵊⴷⵎⴰⵜ ⵀⴰⵜ ⵜⵜⵓⴳ 
ⵜⵎⴻⴷⴷⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ .
ⵓⵔ ⵉⴼⵉⵏ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⴻⵔⴱⵣⵏ .ⵢⵓⵍⵢ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵔⴳⴰⵣ ,ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ 
,ⵉⵏⵏⴰ:
-ⵡⵉ-ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⴳⴳⴻⵣⵏ.
ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵏ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⴳⴳⴻⵣⵏ ⴰⵀⴰ 
ⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵍⵍⴻⵢ 
ⵖⵉⴼ ⵙⴻⵏ ⵉⵅⵍⴹ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⴰⵀⴰ ⵏⵉⵏ ⴷⵉⵖ 
.ⴽⵓⴷ ⵉⵣⵣⵓⴳⵓⵣ ⵉⵙⵙⵉⵍⵢ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ 
ⵅⴰⵙ ⴰⵙⵖⴻⵔⵔⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴽⵎⵔ.ⴽⵓⴷ 
ⵓⴽⵛⵎ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⵔⵓⵙⵜ ⵢⵓⵍⵢ ⴷⵉⵖ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵎⴻⵜⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ,ⵢⴰⵏ ⵢⵓⵙⵢ 
ⴰⵜⴻⴽⵍⵉⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⵍⵍⵓⵏ .ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ 
ⵖⵉⴼ ⵓⵏⴰⵣⵉⵣ ⵏⵙⴻⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵄⴻⵔⵔⵉⵎⵜ 
ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵢⵉⵡⵍⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ 
ⵜⴰⵖⵔⴰⴳⴳⴰⵏⵜ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵍ 
ⴱⴰⵏⴰⵏ) ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜ ⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴷⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵔ 

ⵉⵙ ⵜⴰⵟⵟⴰⵊⵉⵏⵜ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⵖⴰⵍ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵣⴻⴳ 
ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⵅⵓⴹⵕⴰ).
ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ ⵉⵎⵉⵇ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⵜⵙⵏ 
ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ .ⵓⵣⴹⵏ  ⵡⵉ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵍⵍⵓⵏ ⵎⴰⵔ 
ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵖⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ 
ⴷⵉⵙ ⵢⴰⵖ ⵅⴰⵙ ⵛⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ .ⴳⴳⴻⵣⵏ ⴰⵔ 
ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵜⴻⴽⵍⵉⵙ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ 
ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⴽⴰⵎⴰⵏⵊⴰ)ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ :
-ⵇⵇⵓⵕⵏ ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ,ⵛⴻⵜⵎⵏ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ,ⴰⴷ ⴰⵖ 
ⵢⴰⵔⵢ ⵕⴻⴱⴱⵉ.
ⵢⵓⵍⵢ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⴹⴻⵕⵖⴰⵍ :
-ⵏⴻⵛ ⴰ ⵉⵙⵜ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⴰ ⵓⵔ ⵙⵙⵓⴷⴷⵉⵖ.
ⵎⴻⵔ ⵍⵉⵖ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵣⴹⵖ 
ⵜⵉⴷⵉⴽⵍⵜ ⵉⵏⵓ ⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ .ⴰⵢ-ⴷⴷⴻⵖ 
ⴰⵢⴷ ⵉⵛⴰ ⵕⴻⴱⴱⵉ .ⵉⴳⴰ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵔⵜⴰⵎ 
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵛⴻⵏ ⵢⴰⵔⵢ ⵕⴻⴱⴱⵉ .ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ 
ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⴽⴹ 
(ⴰⴹⴻⵕⵖⵍ).ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ 
ⵀⴰⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⴳ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ ⴰⴷ 
ⵛⴻⵏ ⵢⴰⵔⵢ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⵣⴻⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ 
ⵓⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵉⴽⴽ ⴳⴻⵔ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ ,ⵢⵓⵣⴹ ⴰⴼⵓⵙ, ⵉⴳⴳⴻⵣ 
ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵎⵎⵓⵢ ;
- ⵓⵔ ⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⵣⴻⵖ ⵉⵙⴻⵎⴹⵍ 
ⵉⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⵓ..
ⵜⵓⵍⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵙⴷⵏⵜ, ⵜⴻⵔⴱⴰ ⵜⴰⴹⵕⴰⵏⵜ ⵖⵉⴼ 
ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⴻⵙ :
-ⵏⴻⵛ ⴰ ⵉⵙⵜ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⴰ ⵎⴻⵔ ⵔⵉⵖ 
ⴰⴷ ⴼⴼⴻⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵏⴻⵎⵏ ⴰⴷⵢⴰⵍⵉ 
ⵍⵙⵉⵖ ⵉⵣⴻⴱⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ 
ⵎⴰⵛⴰ ⵃⴻⵎⵎⴻⵇⵖ ⴰⴷ ⴷⴷⴻⵔⵖ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ 
ⵏ ⵓⵄⵓⵕⵉⴹ. ⵢⵓⴼ ⵖⵓⵕⵉ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ 
ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵜⵜⴻⵙⴳⴰⵔⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ 
ⴷ ⵜⵣⴰⵅⵎⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵢ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ 
ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⴼⴰⴹⵏ ⵜⵉⵡⴻⵕⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵓⵕⵉⴹ.
ⵏⴻⵛ ⴳⵉⵖ ⵜⴰⴷⵢⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⵉⵔⴰⵏ 
ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⴽⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵢⵓⴷⵊⵉ 
ⵓⵔⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ . ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵡ ⵙ 
ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ-ⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵇⵍⵓⵍⵢ ⵜⵉⵎⵄⵉⴷⵉⵜ ⵏⵏⴰ 
ⵜ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ ⵉⴳⴳⴻⵣ ⵉⵍⴻⵍ .ⵙ ⴷⵖⵉ ⵓⵔ 
ⵓⴼⵉⵖ ⴰⵣⴻⵏⵇⵉⵇ ⵏⵏⴻⵙ. ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵉ ⵜⴰⴹⵕⴰⵏⵜ 
ⵖⵉⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵜ 
ⵙⵙⴻⴳⵎⵖ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴻⴼⵕⴰⵕⴰⵖ. ⵎⴻⵛ 
ⵜⵖⵉⵎ /ⵎⵜ ⵉ ⵛⴰ ⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴻⴹⴰⵕⴰⵏⵜ  
ⵏⵏⴰ ⵔⴱⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ/ⵏⵜ 
ⵉⵙⵙⴻⴼⵙⵉⵙ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ 
ⵏⵏⵓⵏ/ⵏⵜ.
ⵜⵓⵣⴹ ⵜⵉⴷⵉⴽⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ,ⴰⵖⵏ ⵜ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.
ⵉⵙⵖⵓⵢ ⵓⵎⵉⵡⵙ :
-ⴳⴳⴻⵣ ⴰ ⵍⴰⵍⵍⴰ ,ⴳⴳⴻⵣ ⵉⵔⴰ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⴰⴷ 
ⵉⵙⵔⵔⴰ.
ⵉⴽⴽⵯⴻⵢ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴽⵯⴻⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⵓ 
ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵛⵛⴻⴽⵯⵕⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ 
ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ .ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵢⴰⵏ ⴱⵓ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵉ 
ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ :
-ⵃⵔⵉⵖ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵍⵉ 
ⵎⴰⵛⴰ ⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵣⵣⴻⵏⵣⵖ 
ⵕⵥⴻⵎⵖ ⴰⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵖⵓⵍⵖ ⴷ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵏⵓ..
ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵇⵇⵉⵎⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵣⴻⵏⵣ 
ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵄⴰⵢⵏ ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ ⵎⴰⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ 
ⵏⴻⵜⵜⴻⴳⴳⴰ .

* ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵢⴻⵔⵢⴰⵏ 
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** ⵉⵙⵓⵍ



ⴳⴳⵓⴼⵉⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵄⴻⵔⵔⵉⵎⵉⵏ, 
ⵕⴻⵥⵎⵏⵜ ⵉ ⵓⵄⴻⵕⴹⵓⴹ ⵏⵏⵉⴳ 
ⵉⵖⴰⵕⵉⵡⵏ ⵏⵙⴻⵏⵜ,ⵖⵎⴰⵏⵜ ⴰⵏⵛⵓⵛⵏ 
ⵏⵙⴻⵏⵜ ,ⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴻⵔⴱⴰⵢ ⵉⵙⴻⵍⵖⵏ 
ⴳ ⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⵏⵙⴻⵏⵜ .ⵜⴰⵍⵍⴻⵏⵉⵏ 
ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵕⴻⵕⵕⵓⵢⵏⵜ ,ⴰⵔ 
ⵙⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴳⴳⴰⵡⵔ 
ⵢⵓⵔⴰⵏ .ⴰⵛⴱⴰⴱⵏ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⵎⴰⵏⵜ 
ⵙ ⵓⵎⴰⵍⵉⴹ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵏ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ.
ⴰⵔ ⵜⴻⵏ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ 
ⵏ ⵜⵎⵉⵔⴰ ⵣⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ.
ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⴻⵢ ⴰⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ 
:
-ⵀⴰ ⴰⵣⴰⵇⵉⵎ ⵢⵓⵔⴰⵏ.
ⵜⴻⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⵢⴰⵜ ⴷⵉⴳ ⵙⴻⵏⵜ:
-ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⴻⵛ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵏⵔⵉ 
ⴰⴷ ⵏⴻⴱⴹⵓ.
-ⵅⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵏⵜ 
ⴼⴼⴻⵖ ⴰⴹⵖⴰⵕ.
-ⴰⵛ  ⵉⵙⴱⵓⵔⵣ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰ 
ⴳⵎⴰ ⵏⵓ .
ⴷⵔⵓⵖ ⴰⵢⴷ ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ ⵢⴰⵏ 
ⴱⵓ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ: ”ⵎⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ-ⵏ 
ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵎⵜ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴰ 
ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⵔⴰⴽⵜⴰⵙ (Le 
Satan)? ”ⵉⵍⵎⵥ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ 
ⵙ ⵓⴱⴻⵢⵜⵍ.ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⴼⵉ 
ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰ .ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵓⵇⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ 
ⵜⵄⴻⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ 
ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵇⵇⴻⵏ : 
-ⵅⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵙⵉⵏⴷ ⵎⴰⵏ 
ⵉⵎⵛ ⴰⵙ ⵜⵜⴻⴳⴳⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ 
ⵜⵙⵓⵙⵙⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵛⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ.
ⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ 
ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵜⵉⵡⵜⵎⵉⵏ.ⵢⴰⵖ ⵖⵉⴼ ⵉ 
ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖ ⵍⴰⵥ 
ⴷⵔⵓⵖ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵅⵎ(Mordre) 
ⵜⴰⴱⴱⵓⵛⵜ ⵉⵏⵓ ⵎⵔⵉⴷ ⵉⵙ ⴰⵙ 
ⵔⴻⵡⵍⵖ.ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎ ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ 
?ⵓⵔ ⴰⵙ ⵓⴷⵊⵉⵖ ⵎⴰⵢⴷ 
ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ.ⵉⵙⵙⵓⵎⵎ ⵜⵉⴷⵉ ⵉⵏⵓ 
.ⵉⵙⵢⴰⵔ ⵜⴰⴹⴹⴻⵖⵕⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ 
ⵜⴽⴻⵛⵛⵉⵜ ⵉⵏⵓ .ⵎⴻⵔ ⵇⵇⵉⵎⵉⵖ 
ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵍⵖ ⵙ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ 
ⵏ ⵓⴽⵓⵛⵔ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵍⵙⴻⵖ 
ⵅⴰⵙ ⵉⵀⴻⴷⵔⵓⵔⵓⵛⵏ .ⵎⴰ ⴰⵢⴷ 
ⵖⵓⵕ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵜ 
ⵉⴼⴽ ?ⵉⴽⴽⵯⴰⵔ ⵓⵛⴰⴽⵓⵛ ⵏⵏⴻⵙ 
ⵙ ⵜⵉⵅⵅⵓⵛⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ 
ⵎⴰ ⵙ ⵜ ⵉⵔⵙⵎ.
-ⵉⴷ ⴽⵓ ⵡⵓⴷⵓⵛ ⵙ ⵓⵜⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ?
-ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⴷⵊⵉ ⵙ ⵓⵜⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ 
,ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵊⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⴷⵊⴰⵊ ⵙ ⵓⵜⵉⴳ 
ⵏⵏⴻⵙ .ⵉⵙ ⵉ ⵜⴻⴳⵣⵉⴷ?
ⵜⴻⵍⵍⴻⵢ ⵜⴻⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⵖⴼ 

ⵏⵏⴻⵙ :
-ⵙⵏⴻⵄⴷ ⵉ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵔⵎⵖ 
ⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ.
-ⴰⵙⴰⴳ ⴰⵖⵓⵍⵖ ⴰ ⵛⴻⵎ ⴳⵔⵓⵖ 
ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵎⵓⵏ.ⵓⵔ ⵜⴻⵏⵏⵉⴷ ⴰ 
ⵛⴻⵎ ⵜⴻⴳⵕⴰⵥ.ⴰⵔ ⵎⴰⵏ ⵜⵓⵔ 
ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵛⴰ? ⴰⵔⵛⴰⵍ ⴰⵔ 
ⵉⵜⵜⴻⴷⵔⵓⵙ,ⴰⵡⵜⴰⵢ ⴰⵔ 
ⵉⵣⵔⵔⴻⵢ,ⴰⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⵣⵓⵍ 
,ⵜⵉⵟ ⵜⵏⵏⴰⵔⵣ ⵛⵉⴳⴰⵏ,ⵉⴷ ⴰⴷ 
ⵏⴻⴽⴽ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵏⵙⵓⵍ ⵏⴳⴰ 

ⵜⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ?
ⵢⴰⵥ ⴱⵓ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ, 
ⵉⵎⵉⵇ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ,ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙ 
ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴻⵣ,ⴰⴷ 
ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴳⴰⴷⵊ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵇⵇⴻⵏ 
ⵜ ⵓⵡⴰⴷⵉⵙ ⵏⵏⴻⵙ.ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵓⵍ 
ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴰⴷⵊ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⴷⴰ 
ⵜⵜⴻⵏⵣⴰⵍⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ-
ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵣⴻⵏⵣⵉⴼⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⴷⵔ 
ⵉⵖⴼ,ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜ ⵙ ⵜⴷⵓⵃⴰⵍⵉⵏ 
ⵏⵏⴻⵙ,ⵢⵓⵙⵙⴰ ⵜ ⵎⵙⴻⵇⵇⴻⵎ ⵎⴰⵔ 
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰⵛⴰ 
ⵎⴻⵛ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ 
ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵜⵉⵢⵏⵣⴰⵔ.ⴰⴹⵓ ⵏ 
ⵜⴷⴰⵀⴷⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵛⴱⵓ ⵏⵏⴻⵙ 
.ⵢⴰⵥ ⴰⴷ ⵉⴱⴱⴻⴹⵢ .ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜ 
ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙⵙⵉⴳⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵉ 
ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴽⵏ 
ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴻⵢⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵛⵜⵎ 
ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴻⵙ.ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴻⵛⵜⵉⵢ 
ⵓⵙⴰⴽⴰⵛ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ 
ⵡⵓⵍⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⴰⵖⵉⵏ,ⵉⵃⴻⵏⴽⵔⵓⵔⵢ 
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Après les agressions racistes et  programmées contre 
eux, les mozabites sont poursuis en justice et empri-
sonnés  pour légitime défense !!

Demain mardi 01 avril  2014 se déroulera à la cour 
de justice de Ghardaïa le procès des jeunes moza-
bites poursuivaient   par des accusations  fomentés  
par la police  comme attroupement  armé  et autres 
accusations, approuvées par le procureur et  le juge 
d’instruction. Ces jeunes mozabites étaient arrêtés 
alors qu’ils défendaient leurs familles et biens.
Ce procès vient après tant d’autres où le juge avait 
infligé des lourdes peines de prison ferme contre de 
jeunes mozabites, alors que les agressions se pour-
suivent quotidiennes contre les mozabites et leurs 
biens, pour rappel tout le monde a vu des policiers 
avec leurs responsables pris en flagrant délit dans 
de dizaines de photos et vidéos alors qu’ils  s’alignés  
côte à côte avec des bandes de criminels  et de terro-
ristes  et montre des policiers prêter main forte aux 
criminels lors de leurs attaques sur des quartiers 
mozabites et même lors de profanation des cime-
tières mozabites…
Le citoyen  mozabite avale avec amertume le ra-
cisme, l’oppression, l’humiliation programmé par 
des institutions officielles, lors de son arrestation, 
son mise en accusation  et son emprisonnement alors 
qu’il était obligé de se défendre des agressions dan-
gereuses par différentes armes blanches et cocktail 
Molotov menées par des bandes terroristes car les 
forces de l’ordres ont abandonné  leurs devoir essen-
tiel de protéger les personnes et les biens,  ce qui est 
sure c’est que ces même forces de l’ordres se sont 
alignées avec les agresseurs!!!
Il était plus judicieux que les plus hauts respon-
sables au pouvoir algérien suite à leurs plans au 
Mzab  ajoutent  une annexe  judiciaire dans le code 
pénal algérien  spéciale pour les mozabites  qui les 
incriminent de délit ou crime de légitime défense 
!! dans ce cas-là  les jeunes mozabites qui sont en 
prison ou qui vont comparaitre demain devant les 
juges ne trouveront aucun alibi pour s’échapper de 
ces accusations !!  Dans les plus bizarres procès des 
temps modernes !!!
Quelle  crédibilité   reste-il à la police Algérienne  
et en ses procès-verbaux  vis-à-vis de la justice ??
Quelle crédibilité reste-il  à la justice algérienne qui 
poursuit  des citoyens algériens sur la base des pro-
cès-verbaux d’une police qui ne fait pas son devoir 
mais qui s’est transformé en partie pris dans les évè-
nements ???
 Et ce que ces intimidations judiciaires contre les 
jeunes Mozabites - le seul rempart au peuple Moza-
bite -  pour les démobiliser et les terroriser ne rentre 
pas dans le cadre des préparations des attaques pro-
chaines et n’ont de finalité que de faciliter les taches 
aux bondes des mercenaires terroristes ??
Et en fin quelle crédibilité reste-il dans un système 
qui a programmé et a exécuté tous ces plans crimi-
nels et dont  personne ne connait ni les dimensions 
ni les fins ?? 
Il ne reste au peuple autochtone Mozabite d’espoir 
que l’intervention rapide des institutions interna-
tional et à leur tête l’ONU   pour échapper au risque 
accru de génocide programmé par un pouvoir illégi-
time et dictatorial et qui sera exécuter avec plaisir  
par  les bandes de terroriste appartenant au clan de 
terroriste notoire Belmokhtar qui assiègent de plus 
en plus toute la ville de Ghardaïa et qui traitent les 
Mozabites d’apostats  et appellent publiquement à 
la guerre sainte.  

* Dr Kameleddine FEKHAR             
                              Ghardaïa

* Journaliste indépendant et Militant pour la 
démocratie, Activiste pour la défense des droits 

humains
Algérien appartenant au peuple  Mozabite victime 

d’ethnocide
kameleddine.fekhar@yahoo.fr

Requête 
au procureur général 

de la cour pénale
 internationale

La Fédération des Caisses DesJar-
dins, dénommée ‘’Mouvement Des-
Jardins’’, le premier groupe financier 
coopératif du Canada, et la Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur  
- BMCE Bank -  ont conclu un ac-
cord de coopération signé en marge 
des Assemblées Générales Annuelles 
de ce Groupe qui se sont tenues les 
28 et 29 mars dernier au Québec 
(Canada).
Ce type de partenariat s’inscrit dans 
une volonté plus globale de la part 
de la Fédération des Caisses DesJar-
dins de se rapprocher des différentes 
communautés culturelles vivant au 
Québec.
Dans ce contexte, cet accord contri-
buera à faciliter les besoins des 
Marocains résidant au Québec, en 
matière de transactions bancaires. 
De plus, cette entente permettra de 

faciliter l’intégration des nouveaux 
arrivants marocains dans leur pays 
d’accueil, en leur donnant accès à 
des conditions bancaires améliorées, 
à leur avantage, rapides et sécuri-
taires.
Mme Monique F. Leroux, présidente 
et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins se réjouit de ce partena-
riat. « Je remercie les dirigeants de 
la BMCE de la confiance qu’ils nous 
manifestent. La communauté maro-
caine, déjà établie au Québec ainsi 
que les nouveaux arrivants issus du 
Maroc, trouveront, en Desjardins, 
un groupe financier coopératif à 
leur écoute et désireux de répondre 
à l’ensemble de leurs besoins finan-
ciers. »
Déjà très présent à l’internatio-
nal, la Fédération des Caisses Des-
Jardins souhaite se rapprocher des 

communautés culturelles établies au 
Canada. Ainsi, ce modèle d’affaires 
permettra de développer des parte-
nariats similaires avec ces commu-
nautés.
Pour sa part, M. Othman Benjelloun, 
Président et Directeur Général de 
BMCE Bank, précise « Notre parte-
nariat embrasse l’essence même de 
notre identité, celle d’une banque à 
dimension internationale proche de 
la communauté marocaine résidant 
à l’étranger mais aussi d’une banque 
de financement de l’investissement 
qui soutient et accompagne les in-
vestisseurs marocains et étrangers 
dans leur quête de développement 
à l’international. Les investisseurs 
bénéficieront également d’une porte 
d’accès à l’Afrique grâce à la position 
privilégiée du Groupe BMCE Bank 
sur ce continent. »

BMCE BANK
ET  LA  FEDERATION DES CAISSES  DES 

JARDINS  DU  CANADA  CONCLUENT  UN 
PARTENARIAT  DE  COOPÉRATION 

Objet : persécution de la 
communauté amazighe Mo-
zabite d’Algérie

Monsieur le  Secrétaire 
d'Etat,
En Algérie, les populations 
amazighe, d’une façon géné-
rale, et celles du M’zab en 
particulier, font l’objet d’une 
persécution, d’abus, d’exac-
tions et de crimes conduits 
et orchestrés par le pouvoir 
algérien.  Celui-ci, à travers 
ses « forces de l’ordre » et 
par  le biais de bandes chau-
vinistes arabes ou d’extré-
mistes islamistes, commet 
des crimes, portant atteinte 
aux droits humains élémen-
taires et nourrit un climat 
permanent de terreur contre 
les populations précitées. 
Les évènements de la ville 
de Ghardaïa, dans le M’zab, 
pour ne citer que ce cas, ne 
sont qu’un exemple, parmi 
d’autres, de la violation des 
droits humains en Algérie.  
Diverses institutions telles que Human Rights Watch, 
le Réseau Euro-méditerrannéen et autres relèvent 
dans leurs rapports une partie des crimes et viola-
tions commis.
L’action du pouvoir algérien est en contradiction 
flagrante avec les engagements pris vis-à-vis de la 
communauté internationale à travers  la souscription 
aux différentes chartes et conventions relatives aux 
respects des droits de l’homme  et dont on peut citer 
particulièrement la charte des droits de l’homme des 
Nations Unies,  la Déclaration  et le Plan d’action de 
Vienne,  l’accord d’association conclu avec l’Union 
Européenne et l’ensemble des conventions de coopé-
ration  de développement contractées avec l’Algérie  
en vertu de  la Politique européenne de bon voisi-
nage.   
La conduite du pouvoir algérien  ne s’apparente pas 
à un excès d’autorité ; il s’agit  d’une politique dont 
l’objectif est la négation de l’identité, de la culture et 
de la civilisation amazighes. Cette politique s’insère 
dans le cadre d’une vision globale dont la finalité 
consiste à instaurer un ordre social dont les fonde-
ments philosophiques reposent sur la suprématie de 
la civilisation arabo-musulmane, et  s’inscrit dans 
la continuité du processus  initié par les premiers 
conquérants arabes. Ordre, qui à travers l’interac-
tion de la religion  et  de la langue et d’une lecture 

salafiste d’un islam politique 
violent, ne tolère aucune dif-
férence risquant de remettre 
en cause les intérêts de l’élite 
au pouvoir.  
La constitution algérienne 
ne reconnaît pas de carac-
tère officiel à la langue ama-
zighe, des  mesures destinées 
à effacer de la conscience 
individuelle et de la mémoire 
collective toute idée de l’ap-
partenance à l’identité et à 
la culture amazighe ont été 
prises et le recours à la ré-
pression  se poursuit contre 
toute communauté revendi-
quant des droits quant à sa 
culture et à son identité.
La portée d’une telle façon de 
concevoir et de gérer la so-
ciété n’a pas seulement pour 
effet  d’étouffer les libertés 
individuelles et collectives 
du peuple algérien,  mais 
aussi et surtout de semer les 
gènes de la production  et du 
développement du  radica-
lisme religieux. Celui-ci,  à 

travers des groupes comme l’AQMI, affilié à Al QAI-
DA, n’épargne aucun effort pour imposer un obscu-
rantisme total aux sociétés d’Afrique du  nord et du 
Sahel.  
 Je  vous demande en conséquence de bien vouloir 
réévaluer la coopération de votre pays,  aussi bien 
bilatérale que multilatérale, avec le pouvoir algérien 
à la lumière de la situation des droits de l’homme en 
général et du respect de l’identité et de la culture  du 
peuple amazighe en particulier.
Monsieur le Secrétaire Général, 
Nous ne comprenons pas comment un Etat qui ne res-
pecte pas les droits les plus élémentaires de l’homme, 
qui commet des crimes contre l’humanité,  qui refuse 
même de délivrer des visas d’entrées en Algérie aux 
associations des droits de l’homme soit admis a sié-
ger au Conseil des Droits de l’Homme des Nations 
Unies et bénéficie des avantages conférés par les 
accords d’association alors qu’il ne remplit pas l’une 
des conditions de sa composante politique : celle du 
respect de la dignité humaine.
Je vous prie, monsieur le secrétaire d'Etat, de croire 
à l’assurance de notre considération distinguée.

 * M. Sekouti Khoudir 
       Le président délégué de

 L’Assemblée Mondiale Amazighe pour l'Algérie

M. Sekouti khoudir  écrit au Secrétaire 
d'etat aMéricain Sur Mzab
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A Son Excellence,
M. John Kerry, Secrétaire 
d’Etat américain
Objet : Etat des lieux des 
droits humains des citoyens 
et populations amazighs au 
Maroc
Excellence,
Nous avons l’honneur de 
vous souhaiter la bienvenue 
à notre région de Tamazgha 
(Afrique du Nord) et nous 
profitons de votre présence 
au Maroc pour attirer votre 
attention sur les violations 
des droits humains en ce qui 
concerne les citoyens ama-
zighs, (populations autoch-
tones), en vous demandant de 
vous pencher sur cet épineuse 
question avec les autorités 
marocaines.
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
L’examen de l’évolution des droits des imazighen 
(berbers) au Maroc est assez décevant. Dans ce 
sens, nous vous exprimons notre profonde décep-
tion quant au recul de l’Etat et du gouvernement 
marocains 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, deux 
années et neuf mois, les principes constitutionnels 
qui devaient être traduits sous forme de lois orga-
niques, de décrets, arrêtés et circulaires d’applica-
tions, comme la loi organique devant consacrer le 
caractère officiel de la langue amazighe, ainsi que 
la loi organique devant préciser le droit à l’autono-
mie des régions n’ont pas encore vu le jour.
Excellence,
Exception faite de quelques déclarations politiques 
de forme et la récente circulaire autorisant les 
prénoms amazighs, nous continuons à constater la 
perpétuation de la discrimination et de la ségréga-
tion contre l’amazighité et les Amazighs au Maroc. 
Ainsi, à titre d’exemple:
- 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 ;
- Absence de la langue amazighe et de son écriture 
dans les nouvelles monnaies nationales ;
- Absence d’évolution dans le dossier de l’appren-
tissage de l’amazighe, et le frein à sa généralisation 
dans l’enseignement primaire et secondaire ;;
-Absence d’intégration de l’amazigh dans les pro-
grammes de l’alphabétisation des adultes et dans 
la formation ;
- Frein d’intégration de l’amazigh dans les médias 
audio-visuels et absence totale de politique de « 
discrimination positive », sachant que la langue 
amazighe a été privée de jouir de ses droits depuis 
l’indépendance du pays, soit depuis cinquante huit 
ans ;
-Les prisonniers politiques amazighs, notamment 
Mustapha Oussaya et Hamid Aadouch continuent à 
être incarcérés à la prison de Meknès, sans que le 
Conseil Consultatif des Droits Humains, ni le mi-
nistère de la Justice s’en préoccupent pour ouvrir 
de nouveau leur dossier juridique caractérisé par 
de graves anomalies ;
- Diverses promotions de diplômés amazighs dans 
différents domaines et en  langue amazighe sont 
confinées au chômage et subissent de continuelles 
répressions policières devant le parlement, à l’ins-
tar des sévices contres des enseignants. 

- La ségrégation continue à persister en ce qui 
concerne le soutien de l’Etat  au cinéma, à l’art, aux 
journaux, à la culture, aux auteurs amazighs et aux 
associations... A propos de ce dernier point, le sit 
in que notre ONG, l’Assemblée Mondiale Amazighe 
voulait organiser à la frontière algéro-marocaine, 
le 9 février dernier, en solidarité avec les popula-
tions amazighes du Mzab algérien et en faveur de 
l’ouverture des frontières, a été formellement in-
terdite par les autorités marocaines par écrit ;
- A ce jour, le bilan du gouvernement en cours est 
très négatif en ce qui concerne la question ama-
zighe. En outre, durant le mandat des derniers 
gouvernements conservateurs, on a pu relever des 
décisions racistes, des pratiques ségrégationnistes 
et des répressions inédites contre les populations 
Amazighs (Ayt Bu Ayache/Imzuren, Tinghir, Imi-
der, Ayt Sgugu à Mrirt, Ait Baha au sud, Targuist…) 
;
- La continuation de la spoliation des terres col-
lectives des tribus amazighes par des décrets de 
l’époque coloniale;
- Malgré le rapport accablant du Conseil de l’Eu-
rope (CDE) qui dénonce la corruption générali-
sée au Maroc, placé à la 91e place dans l’Indice 
de perception de la Corruption, le gouvernement 
marocain continue à être sourd à ces rapports. 
Par exemple, il insiste à maintenir à son poste M. 
Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, 
et il le charge de diriger l’opération de nouveau 
recensement de la population en septembre pro-
chain. (Ce monsieur, mis en cause par le rapport 
de Driss Jettou, président de la Cour des Comptes, 
dans le détournement des fonds publics, est très 
connu pour son penchant discriminatoire anti-
amazigh, du fait de son appartenance idéologique à 
une formation politique, liée au défunt Mehdi Ben 
Barka, qui selon les mémoires de Mahjoubi Aher-
dan, est mis en cause dans l’assassinat d’Abbass 
Messaadi, le chef amazigh de l’armée de libération. 
M. Ahmed Lahlimi, du fait de sa profonde haine 
envers les autochtones, a falsifié délibérément le 
nombre des amazighophones, en les réduisant à un 
chiffre dérisoire de 28,4 % de la population lors de 
recensement de 2004, soit moins de 8 millions et 
demi de la population, alors que la communauté 
amazighs constitue la majorité !!!
En vous remerciant de votre diligence à interpeller 
les autorités marocaines afin qu’elles changent de 
cap et respectent effectivement les droits humains 
en général dont ceux des citoyens et populations 
amazighs, veuillez agréer, Excellence, l’assurance 
de notre considération fort distinguée.

* Signé: Rachid RAHA
 Président et chargé des Relations Internationales 

de l’AMA

L'AssembLée mondiALe AmAzighe 
interpeLLe John kerry sur LA 

situAtion des AmAzighs Au 
M. Othman Ben-
jelloun, PDG du 
Groupe BMCE 
BANK, a présenté la 
maquette du futur 
siège du groupe à 
Casablanca Finance 
City (CFC), sous 
forme d’une fusée 
lors de la conférence 
de presse tenue au 
siège de Casablanca, 
le 24 mars dernier. 
Un ambitieux projet 
qui va se construire, 
d’ici deux ans, sur un terrain d'un hectare et 
demi environ et qui va regrouper toutes les 
sociétés de Finance.Com. Cette tour-fusée 
sera composée de 33 à 35 étages sur une hau-
teur de 190métre, juste un peu au dessous de 
la Tour de la Grande Mosquée Hassan II. Ça 
sera une belle œuvre architecturale futuriste 
va  contribuer à rendre la ville de Casablanca 
dans sa volonté de leadership régional de la 
finance marocaine et africaine.
Lors de la dite conférence de presse, les ad-
ministrateurs directeurs généraux de BMCE 
BANK ont exposé les performances de la 
banque pour l’exercice 2013. Cet exercice est 
caractérisé par un résultat net part groupe 
(RNPG) dépassant la barre de 1,2 milliard 
de dirhams (MMDH), plus exactement 1.231 
millions de dirhams, une augmentation de 
33% par rapport à l'exercice précédant, par 
une hausse de 10% du Produit Net Bancaire 
(PNB) à 9.891 Millions DH et du Résultat 
Brut d'Exploitation (RBE), à 3.936 Millions 
DH. 
M. Brahim BENJLLOUN-TOUIMI, Adminis-
trateur Direction Général Délégué, prenant 
la parole au début de la dite conférence de 
presse, a affirmé dans son allocution intro-
ductive que :  « J’ai intentionnellement utilisé 
le terme d ‘ ENGAGEMENT’ car ces propos 
introductifs parleront d’engagements, ceux 
qui furent pris aux termes de la mise en œuvre 
du Plan Stratégique de développement 2012-
2015.
PREMIER  ENGAGEMENT: L’AMELIORA-
TION DE LA CAPACITE  BENEFICIAIRE.

C’est l’engagement l’ultime vis-à-vis des ac-
tionnaires et de l’opinion publique. C’est le 
‘’Bottom line’’.  L’ambition du Groupe était de 
doubler le RNPG entre 2011 et 2015. A mi-
chemin de la réalisation du Plan Stratégique, 
la cible 
2015 est proche car le trend d’évolution des 
principaux agrégats est 
Foncièrement positif depuis 2010. En effet :
- le Résultat Net Part de Groupe connait un 
Taux de Croissance Annuel Moyen, TCAM, de 
34% au cours des quatre derniers exercices 
et atteint, alors, 1,2 Milliard de Dirhams, un 
niveau jamais atteint auparavant ;
- le TCAM du Produit Net Bancaire Consolidé, 
toujours depuis 2010, est de 11%, atteignant 
près de 10 Milliards en 2013, un autre record 
battu;
- le Résultat Brut d’Exploitation Consolidé 
croît depuis 4 ans à un rythme moyen annuel 
de 15% et dépasse les 3,9 Milliards de Di-
rhams, autre niveau jamais égalé.

Le DEUXIEME  ENGAGEMENT : LA MAI-
TRISE DES RISQUE.

Depuis 2010, plus 4 Milliards de Dirhams 
furent dotés aux provisions dont prés d’un mil-
liard (976 MDh) au titre des provisions pour 

Risque Généraux.
TROISIEME ENGAGEMENT:   

 L’AMELIORATION    DE    L’EFFICACITE 
OPERATIONNELLE.

 Grâce à la structuration du Réseau d’agences 
au Maroc pour en renforcer l’efficacité com-
merciale ; à la mise en place de la plateforme 
européenne et la mise en œuvre de la stratégie 
de développement sur le marché des Migrants 
avec la création de BMCE Euroservices .

LE 4EME ENGAGEMENT : LE DEVELOP-
PEMENT ACCELERE ET MAITRIZE EN 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE.
En atteste la montée en puissance dans le ca-
pital du Groupe Bank Of Africa par le Groupe 
BMCE Bank à hauteur de 72,6% du
Capital. Le fonds de commerce du Groupe 
Bank Of Africa continue de se renforcer  du fait 
du maillage du Réseau d’Agence et l’ouverture 
de plusieurs milliers de comptes – clients.

LE 5EME ENGAGEMENT :  ‘’LE RETOUR 
A L’EQUILIBRE DES ACTIVITES EU-

ROPEENNES ‘’.
Davantage que  le mot  ‘’retour à l’équilibre’’, 
il s’agit d’une ‘’rentabilité croissante’’ des acti-
vités européennes. BMCE Bank International 
Londres affiche à fin 2013 un résultat qui tu-
toie les 3 Millions de Pounds et son PNB est en 
hausse de +25%. On notera donc que le plan 
de restructuration que nous avions initié et 
mené depuis 2010 a réussi. Il a même abouti à 
la mise en place d’une Plateforme Européenne 
qui regroupe, BBI Londres, BBI paris et BBI 
Madrid.

Et LE 6EME ENGAGEMENT  EST  DE  
PRENNISER  L’ENGAGEMENT SOCIETAL.

La pérennisation de l’engagement sociétal est 
institutionnalisée de par la volonté du pré-
sident  BENJELLOUN depuis plusieurs an-
nées. Une  dotation financière correspondant 
à 3 ou 4 % du RBE de BMCE Bank lui est an-
nuellement allouée. Il s’agit donc des actions 
de développement communautaire menées 
grâce au programme éducatif Medersat.Com 
dans le monde  rural par la fondation BMCE 
Bank puis, progressivement,  son déploiement 
s’opère dans certains pays d’Afrique Subsaha-
rienne.    L’engagement sociétal, c’est égale-
ment le respect, par BMCE Bank et ses filiales, 
de l’Environnement inscrit dans la mission et 
les actions de sa fondation. Il se reflète dans 
la certification ISO 14001 ou l’engagement 
raisonné et progressif dans la finance durable, 
respectueuse des impacts environnementaux 
et sociétaux des projets financés par Banque». 
Il a terminé son allocution en énumérant les 
nombreuses distinctions et marques de recon-
naissances, nationales et internationales dont 
notre support en a fait l’écho comme le Prix 
WISE Awards 2013 et le Dauphin d’or au Fes-
tival de Cannes pour le documentaire « l’école 
de la Palmeraie ».

Le groupe bmCe bAnk Construi-
rerA sA tour Futuriste sous 

Forme de Fusee
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السبت29   يوم  بالحسيمة  واإلجتماعية  الثقافية  ثيموزغا  جمعية  نظمت 
بني  الريف  ضد  الكيماوية  »الحرب  موضوع:  يف  علمية  ندوة   2014 مارس 
قاعة  احتضنتها  املبارشة«،  واإلنعكاسات  الدولية  القانونية  املسؤولية 
جديا  نقاشا  عرفت  والتي  بالحسيمة،  والريايض  الثقايف  باملركب  الندوات 
وعلميا من قبل الحضور النوعي الذي جاء للمشاركة يف أشغال هذه الندوة 

العلمية.
وقد ترأس هذه الندوة رئيس الجمعية األستاذ سليمان املسعودي والذي قام 
يف البداية بتقديم الشكر للحضور الكريم من باحثني ومهمتمني وإعالميني، 
الندوة  هذه  أشغال  يف  للمشاركة  الجمعية  دعوة  قبلوا  الذين  ولألساتذة 
العلمية، بعد ذلك انتقل للحديث عن السياق العام والخاص الذي يأتي فيه 
أن  إىل  ومشريا  امللف،  هذا  يكتسيها  التي  األهمية  وكذا  الندوة،  هذه  تنظيم 
طرح هذا املوضوع من قبل الجمعية يهدف بالخصوص إىل إعادة اإلهتمام 
بهذا امللف بشكل إيجابي وتوجيهه يف مساره الصحيح بعيدا عن أي توظيف 
سيايس مناسباتي له من أي طرف كيفما كان، خاصة وأن الجمعية ورفقة 
مجموعة من الباحثني الشباب سبق لهم أن خاضوا مجموعة من النقاشات 
رئيس  فسح  ذلك  بعد  امللف،  هذا  بخصوص  أكاديمية  دراسات  وأنجزوا 
الخامس  الدكتور رشيد يشوتي من جامعة محمد  املجال لألستاذ  الجلسة 
السوييس بالرباط، ومؤلف كتاب »اسبانيا والريف والرشيف محمد أمزيان 
بداية  يف  اإلسبانية  املغربية  العالقات  دراسة  يف  مساهمة   :1909-1912
»الريف زمن  بـ  املعنونة  والذي عرب يف مستهل مداخلته  العرشين«،  القرن 
بعد  املوضوع،  هذا  تميز  التي  والشوائك  الصعوبة  عن  الكيماوية«  الحرب 
التي تثبت مساهمة كل من  التاريخية  الوثائق  ذلك أشار إىل رضورة جمع 
فرنسا وإسبانيا وأملانيا وتحملها املسؤولية يف حرب الريف، وهو العمل الذي 
قام به الباحث من خالل دراسته وتحليله بعض من هذه الوثائق والتي قام 
الندوة، فبعد عرضه لخريطة طبوغرافية للريف واملناطق  بعرضها يف هذه 
التي تعرضت للغازات السامة، انتقل لعرض مجموعة من الوثائق والتعليق 
عليها، الوثيقة األوىل تتحدث عن إحدى الرشكات األملانية التي كانت املزود 
الرئييس للعتاد والذخرية والغازات السامة التي تم نقلها إىل مليلية، الوثيقة 
الثانية وهي من وثائق اإلستخبارات الفرنسية والتي تحكي أن إسبانيا لم 
Carta-  تقترص عىل الغازات السامة التي توجد بمليلية وفقط، إنما أيضا

إبرامها  خالل  من  وذلك  السامة،  الغازات  صنع  يخص  فيما  ومدريد   jena
إلتفاقيات رسية بينها –إسبانيا- وأملانيا وفرنسا، حيث كان الريف منطقة 

لتجربة تلك الغازات عليه.
هذه  يف  يشوتي  رشيد  الباحث  األستاذ  قدمها  التي  األخرى  الوثائق  ومن 
الندوة تلك التي تتعلق ببعض الرسائل التي كان يبعثها القائد حدو البقيوي 
بما  دراية  عىل  كان  املتدخل  وحسب  حدو  القائد  موحند،  موالي  األمري  إىل 
التي  الشخصية  هذه  السعيدية،  حدود  عىل  بالجزائر  اإلستعمار  أثناء  يقع 
حظيت بتعتيم إعالمي، رغم أنه كان يملك شبكة استخباراتية فيما يتعلق 
كانت  التي  العسكرية  بالعمليات  علم مسبقا  كان عىل  كما  الريف،  بحرب 
تعتزم القيام بها إسبانيا، وهو ما قاده يف إحدى فرتات حرب الريف بتحرير 
رسالة خاصة إىل األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي مزودة بمجموعة من 
املعطيات واألرقام يخربه فيها بالعمليات العسكرية التي ستعرف استتخدام 
الريف،  عىل  كتجربة  األفق  يف  ستكون  والتي  ‘’أرهاج«،  السامة  الغازات 
البقيوي  حدو  الشخصية  مميزات  عن  للحديث  يشوتي   االستاذ  ويميض 
بكونه كان عىل اطالع وإملام بالعديد من املواثيق الدولية من ضمنها معاهدة 
فرساي 1919، وعىل علم بالغازات السامة التي استعملت يف الحرب العاملية 
مبارشة  ابتدأ  بالريف  السامة  الغازات  استخدام  أن  يشوتي  واعترب  األولىـ 
بعد معركة أنوال والعروي أي يف سنة 1921، ليختم تحليله لهذه الوثيقة/

الرسالة من طرف  بعد تحرير هذه  التي وقعت  االحداث  أن  ليؤكد  الرسالة 
حدو البقيوي أكدت صحتها.

وثيقة  الندوة،  هذه  أشغال  يف  يشوتي  قدمها  التي  العديدة  الوثائق  ومن 
اإلستخبارات الفرنسية التي تؤكد استعمال اسبانيا لغاز الخردل وما ينتجه 

من انعكاسات خطرية.
هذا وقد ختم األستاذ رشيد يشوتي مداخلته بالقول أن التباين الكيل ملوازين 
القوى بني أسلحة تقليدية وأسلحة فتاكة استطاعت أن تأتي عىل األخرض 
واليابس مع استعمال غاز الخردل القاتل، ليضيف يف األخري أن ملف الغازات 

السامة بالريف يعد موضوعا شائكا ومسيسا.
Les armes chimiques du point de vue scien- »ويف مداخلة تحت عنوان: 

العضوية  الكيمياء  يف  الباحث  التغدويني  سعيد  األستاذ  تطرق    »tifique
والبيئية بجامعة محمد األول بوجدة، باالستناد إىل علم الكيمياء والبيولوجيا، 
لالنعكاسات التي يمكن أن تخلفها األسلحة الكيميائية من الناحية الصحية 
والبيئية واالقتصادية...، كما هو الشأن بالنسبة لألسلحة الكيميائية التي 
السامة من قبيل  الغازات  الريف واملتمثلة يف مجموعة من  استخدمت ضد 
الخردل  غاز  عالية  وبنسبة   Phosgène, diphosgène et chloropicrine
الدمار  أسلحة  خانة  ضمن  تصنف  التي  األسلحة  هذه   ،)gaz moutarde(
الشامل، ويف معرض حديثه حول هذا املوضوع قام املتدخل بطرح مجموعة 

الخردل  غاز  هل  بينها  ومن  األسئلة  من 
املستعمل إبان الحرب الكيميائية ضد  الريف 
الرسطان  نسبة  ارتفاع  عن  املسؤول  هو 

بمنطقة الريف إيل يومنا هذا؟
و قبل اإلجابة عن هذا التساؤل قام املتدخل 
مفهوم  حول  ومركز  شامل  تعريف  بتقديم 
األسلحة الكيميائية حيث اعترب أن األسلحة 
التي  السامة  املواد  كل  تشمل  الكيميائية 
األعراض  من  ومجموعة  املوت  تسبب 
الكيميائية  األسلحة  وصنف  الجانبية، 
 Agents Suffocants,  ( أصناف  ثالثة  إىل 
Agents Vésicants, Agente Neuro-

كل  خصائص  عن  تحدث  كما    )toxique
من  مجموعة  خالل  ومن  حدة.  عىل  واحدة 
املعطيات التاريخية التي تشري اىل االستخدام 
قام  الريف  حرب  يف  الخردل  لغاز  املكثف 
االستاذ بالحديث عن الخصائص الكيميائية 
الكبرية  التفاعلية  وقدرته  القاتل  الغاز  لهذا 
وخصوصا اذا كان يف وسط غني بالدهنيات 
نظر لقدرته الذوبانية العالية يف هذا الوسط.

بقوة  يتميز  الخردل  فغاز  املتدخل  وحسب  
رسيعة يف اخرتاق بعض املواد التي يمكن ان 
يحدث معها تماس، فهذا الغاز عند اخرتاقه 

النووي  الحمض  من  »خيطني«  مع  قوية  تساهمية  روابط  يحدث  الخلية 
وذلك بتفاعل املسمى األلكلة )la réaction de l‘alkylation( مع املركبات 
Pyrimi-( Purines(الرببميدات  البيورينات،  االزوتية  الحلقية  )الكيميائية 

 )Nucléotides( والنيوكليوتيدات )Nucléosides(والنيوكليوسيدات )dines
ومن املركبات الكيميائية الحلقية االزوتية التي تتفاعل برسعة كبرية مع غاز 
الخردل مركب القوانني )Guanine(  مما يؤدي اىل كرس حلقة االيميدازول 
)l‘ouverture de cycle imidazole( وبالتايل موت الخلية وظهور الرسطان.

ومن خالل ما سبق ذكره توصل املتدخل اىل الفرضية التالية:
املركبات  من  وبمجموعة  بالدهنبيات  غنى   ADN النووي  الحمض  أن  بما 
بنفس  يتميز  الخردل  وغاز  كبرية،  تفاعلية  بقدرة  تتميز  التي  الكيميائية 
وحدوث  »االلكلة«  عن  بعيدة  تفاعالت  حدوث  اىل  سيؤدي  مما  الخصائص 
تغريات يف الحمض النووي وظهور رسطان يف األمد البعيد واألجيال الالحقة. 
وان  حتي  التجربة.  نتائج  غياب  يف  الفرضية  تأكيد  الصعب  من  املرحلة  يف 

كانت صحيحة عىل مستوي النظري.
املداخلة الثالثة واملعنونة بـ »محمد بن عبد الكريم الخطابي، حرب الغازات 
الراخا  رشيد  والصحفي  الباحث  لألستاذ  األمازيغية«  والقومية  السامة 
بغرناطة،  هارت  دافيد  مؤسسة  ورئيس  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس 
الريف،  ضد  الكيميائية  الحرب  يف  البحث  ملجموعة  العلمية  اللجنة  وعضو 
التي  ثيموزغا  للجمعية  شكره  خالص  بتقديم  األستاذ  بدايتها  يف  تفضل 
دائما ما تطرح مواضيع وملفات هامة خاصة ملف الحرب الكيماوية ضد 
الريف الذي يهم الريف واملغاربة وكل بالد تامازغا، هذا املوضوع الذي يطرح 
واملعززة  مداخلته  مضامني  لعرض  ذلك  بعد  لينتقل  بالحسيمة،  مرة  ألول 
الفرنيس  التحالف  ملاذا  بسؤال:  ليبدأها  والوثائق،  الصور  من  بمجموعة 
اإلسباني ضد الريف؟ حيث أتى عىل ذكر مجموعة من األحداث واملعطيات 
ترجم يف طريقة  والذي  الداخلية  اإلسبانية  الفرنسية  بالتناقضات  املتعلقة 
األكرب من  القسط  إفريقيا حيث استولت فرنسا عىل  توزيع اإلستيالء عىل 
أرايض افريقيا، ومتحدثا بعد ذلك عن مرشوع موالي موحند املتعلق بإقامته 
دولة وطنية وهي الجمهورية الريفية، وذلك يف إطار حرب تحررية، ويضيف 
األستاذ الراخا مجموعة من األحداث والوقائع املرتبطة بحرب الريف خاصة 
فاس،  إىل  موحند  موالي  األمري  توغل  دون  حالت  التي  باألسباب  يتعلق  ما 
ويضيف األستاذ املتدخل أن األمري موالي موحند كان كان يهدف إىل مرشوع 
والالئكية،  القومية  عىل  مبنية  وهي  الرتكية،  الدولة  كنموذج  حداثية  دولة 

وهو ما جوبه به من طرف القوى املحافظة ووصفه بمجموعة من التهم.
أزعج  حداثية  دولة  إقامة  إىل  موحند  موالي  سعي  فإن  أخرى  جهة  ومن 
هذا  إلجهاض  عسكري  تحالف  بإنشاء  قام  الذي  األخري  هذا  اإلستعمار، 
الكيميائية  األسلحة  من  مجموعة  استخدام  إىل  اللجوء  خالل  من  املرشوع 
األسلحة  تلك  لتجربة  ومنطقة  لها  ضحية  الريف  كان  والتي  القاتلة، 

الكيميائية.
الذي ورد فيه حديث عن  الريف  املتدخل أتى عىل ذكر بيان جمهورية  ذات 
اختالف اللغة الريفية عن لغة املغاربة وكذا جغرافية الريف ضمن افريقيا 
بفكرة  جاء  موحند  موالي  أن  إىل  الراخا  األستاذ  أشار  كما  املغرب،  وليس 
»الوطنية«  الحركة  رجال  عنه  أخذها  Etats-nationauxالتي  الدولة-األمة 
بها  جاء  كما  األمة«  مفهوم«دولة  لتحريف  ونتيجة  الجزائريون،  وكذا 

إنتاج  موالي موحند، لتصبح مبنية عىل القومية العروبية وهو ما أدى إىل 
ديكتاتوريات يف كل شمال إفريقيا.

األستاذ رشيد الراخا تطرق كذلك إىل الفرتة ما بني 1947 و 1963 من حياة 
موالي موحند حيث أشار أن األمري كان يحمل مرشوع بناء شمال إفريقيا 

مبنية عىل اللغة األمازيغية ومبادئ الديمقراطية.
املصابني  بنسبة  خاصة  وثيقة  بعرض  الراخا  رشيد  األستاذ  قام  وقد   
املصابة  الحاالت  من   50% أن  تفيد  التي  الوثيقة  باملغرب،  الرسطان  بداء 
بالرسطان توجد بمنطقة الشمال، هذا وقد قام املتدخل بإعطاء مثال حول 
اليهود وأملانيا )محرقة الهولوكست(، إذ أنه ورغم التعويضات التي حصل 
عليها اليهود فهم الزالوا يطالبون باملزيد، باملقابل فالريفيون حتى الدعوى 
لم يقوموا بتسجيلها، وهو ما جعل املتدخل يؤكد عىل رضورة تسجيل هذه 

الدعوى من قبل املجتمع املدني والتي تكلف العديد من التكاليف املالية.
األستاذ سمري املرابط ويف مداخلة  تحت عنوان »املسؤولية القانونية الدولية 
يف حرب الريف بني التوظيف السيايس والبدائل الحقيقية املمكنة«، استحرض 
األول  املنطلق  مداخلته،  يف  عليها  سيعتمد  التي  منطلقات  ثالث  بدايتها  يف 
تحت  إقليم  الفرنيس-اإلسباني  اإلستعماري  بالهجوم  يتعلق  سيايس  وهو 
الريف  استعمار  بفرتة  يتعلق  الثاني  املنطلق  الريفية،  الجمهورية  سيادة 
وارتكاب العديد من املجازر، استعملت فيها السلطات اإلستعمارية سلطة 
إدارية منحت لها بموجب معاهدة الحماية وبمباركة من السلطان، يف حني 
يتعلق املنطلق الثالث باستعمال الغازات السامة بالريف كخرق سافر لكل 

اإلتفاقيات واملواثيق الدولية.
هذا وقد قام املحارض بالحديث عن مفهوم املسؤولية الدولية، كما أشار إىل 
الخرق املشني لقواعد القانون الدويل الذي قامت به السلطات اإلستعمارية 

من التجائها إىل استعمال مجموعة من األسلحة الكيماوية يف الريف.
املتدخل ويف معرض حديثه حول املوضوع املطروح للنقاش أشار إىل أن مبدأ 
»عدم التقادم« الذي من خالله تظل املسؤولية قائمة لحد االن عىل األطراف 
الرئيسية واملشاركة يف هذه الجريمة من فرنسا، اسبانيا واملغرب، ويضيف 
بهذا الصدد أنه ليس املطلوب من الدولة املغربية التحرك يف هذا امللف ألنها 
تعترب رشيكا يف هذه الجريمة، وبالتايل ال يمكن عرض هذا امللف عىل أنظار 
محكمة العدل الدولية ألن الدولة التي ستقوم بعرضها هي مشاركة أيضا يف 
هذه الجريمة، وأبناء الريف ال يملكون دولة للقيام بذلك، لكن يمكن اللجوء 
إىل املحاكم اإلدارية الفرنسية من طرف املواطنني من ذوي أصول ريفية من 

أقارب وجمعيات أصدقاء ضحايا الغازات السامة بالريف.
هذا وقد أشار املتدخل إىل وجود وثائق تتعلق بمشاركة مجموعة من املرتزقة 
طرف  من  تنويه  عىل  حصلوا  الجريمة  هذه  يف  األمريكيني  الطيارين  من 
السلطان أنذاك عىل حسن تأدية مهاماتهم بإمطار الريف بالغازات السامة.

به  ويسرتزق  امللف  هذا  يوظف  من  هناك  أن  إىل  املتدخل  أشار  األخري  ويف 
السياسية الضيقة  لتحقيق أغراض شخصية، وطرحه يف إطار املساومات 

بخصوص التفاوض حول قضايا معينة.
الندوة  هذه  أغنى  الذي  املتميز  النوعي  بالحضور  الندوة  هذه  تميزت  وقد 
املطروح  باملوضوع  املتعلقة  املعطيات  من  مجموعة  أضافت  بمداخالت 
للنقاش، وتقديم مجموعة من املقرتحات، من ضمنها رضورة تكوين ملف 
وكل  وحقوقني  وجمعويني  باحثني  من  املستقلة  الفعاليات  كل  طرف  من 

املهتمني بهذا امللف.

احلرب الكيماوية ضد الريف بني املسؤولية القانونية الدولية واإلنعكاسات املباشرة

نظم حزب التجديد واإلنصاف ومركز تينبكتو 
الرباط  مدينة  يف  الرباط  بفندق  للدراسات 
حول  ندوة  مارس،   13 الخميس  يوم  مساء 
حرضها  إفريقيا،  قلب  يف  املغرب  موضوع 
السياسية  األحزاب  رؤساء  من  مجموعة 
وزير  العثماني  الدين  سعد  إىل  باإلضافة 
رشيد  والسادة  السابق،  املغربي  الخارجية 
الشيخ  بن  وأمينة  الرشقي  وميمون  الراخا 
إىل  باإلضافة  األمازيغي،  العاملي  التجمع  عن 
نشطاء أمازيغ آخرين،  وقد تناول املتدخلون 
عالقة املغرب بإفريقيا ارتباطا بالزيارة امللكية 

األخرية لعدد من الدول اإلفريقية.
التجديد  لحزب  العام  األمني  أشهبار  شاكر 
املغربي  التوجه  أهمية  عىل  أكد  واإلنصاف 
مراعاة  رضورة  إىل  أشار  لكنه  إفريقيا،  نحو 
الوضوح والشفافية يف االستثمار املغربي بتلك 
طويلة  لعالقات  التأسيس  أجل  من  البلدان 
البلدان  وعىل  املغرب  عىل  باملنفعة  تعود  األمد 
اإلفريقية، كما أشار إىل أن التوجه امللكي نحو 
رفعه  الذي  للشعار  استمرارا  يعترب  إفريقيا 
قبل قرون امللك األمازيغي ماسينيسا وهو أن 

إفريقيا لألفارقة.
السياسية  األحزاب  رؤساء  من  مجموعة 
والتوجه  إلفريقيا  امللكية  بالزيارة  أشادوا 
امللكي نحو بلدان إفريقيا، وهو األمر الذي حذا 
بسعد الدين العثماني يف مداخلته إىل تصحيحه 
إفريقيا وأن  امللك سبق له وأن زار  أن  بالقول 
التوجه نحو بلدان القارة هو توجه دولة، وال 
يرتبط بحكومة دون غريها، وأن مثال تأسيس 
املغرب لشبكة بنكية بعدد من دول إفريقيا لم 
إسرتاتيجية  وضع  تم  بل  اللحظة  وليدة  يكن 
منذ سنوات من قبل الدولة املغربية مبنية عىل 
األبحاث  ملركز  الصدد  هذا  يف  وأشار  دراسات 
امللكي  املعهد  وكذا  اإلفريقية  والدراسات 

لألبحاث والدراسات اإلسرتاتيجية.
رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي األمازيغي 
دول  نحو  املغرب  توجه  أهمية  إىل  أشار 
إفريقيا، لكن ذلك ال يمكن أن ينجح من دون 
إعادة تصحيح املغرب ملفهوم الهوية الوطنية، 
وملا  إلفريقيا،  املغرب  النتماء  االعتبار  وإعادة 
ولغوية  ثقافية  مقومات  من  بذلك  يرتبط 
هذا  يف  كنموذج  باليابان  واستدل  أمازيغية، 

أمثلة  الراخا  رشيد  السيد  أعطى  كما  الباب،  
تحقيقه  يمكن  الذي  اإلقتصادي  النجاح  عن 
أخرى مشريا  أي منطقة  أكثر من  إفريقيا  يف 
االقتصادية  األزمة  أثناء  بنكية  مؤسسة  إىل 
مؤخرا يف بأوروبا أنقذتها استثماراتها بالقارة 

اإلفريقية من اإلنهيار.
نجاح  أن  عىل  أكد  بدوره  الرشقي  ميمون 
بنجاحه  رهني  اإلفريقي  توجهه  يف  املغرب 
الذاتي  الحكم  بتجربة  يتعلق  فيما  داخليا 
إىل  مشريا  للجهات،  أكرب  استقاللية  وإعطاء 
إلقليم  الذاتي  للحكم  املغرب  مساندة  رضورة 
أزاواد شمال مايل عىل اعتبار أن املغرب تدخل 

يف األزمة املالية مؤخرا.
بإستقبال  سعادته  عن  عرب  أحرضان  أوزين 
أزاواد،  لتحرير  الوطنية  الحركة  ألعضاء  امللك 
إدريس  فرتة  يف  كثريا  حاول  أنه  إىل  مشريا 
القضية  يف  التدخل  إىل  املغرب  دفع  البرصي 
الكناري،  األزاوادية، باإلضافة إىل قضية جزر 
وأنه تواصل مع البرصي أكثر من مرة لكن من 

دون أي نتائج تذكر.
الصعوبات  تناولوا  املتدخلني  من  مجموعة 

بلدان  نحو  املغربي  التوجه  تعرتض  التي 
القارة اإلفريقية، خاصة يف ظل منافسة دول 
كالجزائر والصني والدول األوروبية، باإلضافة 
دول  من  وعدد  املغرب  بني  العالقات  سوء  إىل 
إفريقيا  كجنوب  والكربى  القوية  القارة 

ونيجرييا والجزائر.
تنبكتو  مركز  رئيس  نائب  األنصاري  محمد 
عن  تساءل  حيث  بسؤال  تدخل  للدراسات 
من  بكل  املغرب  عالقات  يف  مفارقة  وجود 

إىل  أشار  إذ  ومايل،  لتحرير  الوطنية  الحركة 
الوطنية  الحركة  أعضاء  استقبل  امللك  أن 
ملايل  سافر  باملقابل  لكنه  أزاواد،  لتحرير 
ومداخيل  كثرية،  استثمارية  اتفاقيات  ووقع 
تسليح  يف  مايل  ستستغلها  اإلستثمارات  تلك 
إقليم  يف  الطوارق  السكان  وقمع  جيشها 
الحضور  من  طلب  األنصاري  محمد  أزاواد،  
ال  قال  ما  حسب  ألنه  املفارقة  لهذه  تفسريا 

يفهم يف السياسة كثريا.

سياسيون وأمازيغ يناقشون عالقات املغرب بإفريقيا
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• بيوكرى
انعقــد بمدينة بيوكرى ، أشــتوكن أيت باها ، يــوم2   أبريل الحايل، لقاء 
تواصيل بــن مناضيل ومنخرطي الحزب الديمقراطــي األمازيغي املغربي 
ومجموعة من املتعاطفن ، وقد تم خالل هذا اللقاء ، التذكري بأهم املحطات 
يف تاريخ الحزب منذ التأسيس سنة 2005 إىل اآلن ، كما تمت مناقشة عديد 
من القضايا السياســية والتنظيمية الخاصة بالحزب ، يف ظل املستجدات 
واملتغريات يف الساحة الوطنية والدولية . ويف األخري ، أجمع الحارضون عىل 
رضورة مواصلة النقاش وتعميقــه ورص صفوف مناضيل الحزب محليا 
ووطنيــا ملواجهة اإلكراهات الحالية . كما أعلنوا ، عن تشــبتهم برشعية 
الحزب واعتبارهم لقرار إبطال الحزب ، قرار تعســفي ال يستند إىل أساس 

قانوني .

 • غرداية
اعلن قايض محكمة الجنــح لوالية غرداية يف الجزائــر بتأجيل محاكمة 
املوقوفن يف احداث غرداية األخرية و املتابعن بتهمة حمل أســلحة بيضاء 
اىل يــوم 08 ابريل 2014 ، لســبب عدم تحويلهم من املؤسســة العقابية 
باألغواط اىل غرداية و يف ســابقة خطرية من نوعها رفض قايض الجلسة 
دخول اولياء املوقفن قاعة املحاكمة و كذا املواطنن يف وقت انها محاكمة 
علنية و يحكم فيها بإســم الشــعب ويعترب هذا خرق صارخ لكل قوانن 
الجمهورية الجزائرية و دســتورها و كذا املعاهدات الدولية وقرر أن تكون 

جلسة مغلقة.
ان املزابي يتعرض اىل جميع املمارســات العنرصية و القمع و شتى انواع 

اإلهانات من طرف مؤسسات رسمية امنية منها و القضائية. 
ان هده املمارسات و اإلستفزازات من طرف السلطة اتجاه أمازيغ الجزائر 
املزابن،  الشاوية، األزواد و القبائل يستوجب من كل أمازيغ العالم بتوحيد 
الصفوف و فضح ترصفات الحكومات الديكتاتورية يف جميع دول شــمال 
افريقيا وذلك بتنظيم وقفة يوم 20 ابريل 2014 . وعىل املرشع الجزائري ان 

يخصص قوانن خاصة لألقلية األمازيغية املزابية يف الجزائر.
* امضاء مندوب الجزائر
سكوتي خضري

• مسابقة إسافن
تعلن جمعية »تــازرا- آر« لإلبداع الفني أن أخر أجل املشــاركة يف الدورة 
الثالثة ملسابقة إسافن للشعر األمازيغي املزمع تنطينه بقلعة امكونة , هو 
يوم االثنن 7 أبريل 2014 عىل  الســاعة العارش ليال . فعىل كل الراغبن يف 
املشاركة إرســال قصيدتان مكتوبتان بالخط الالتيني إىل العناوين التالية 

يف نفس الوقت :
mallalmoh@gmail.com

sifawin@gmail.com
tagrawla.hur@gmail.com

مع كتابة االســم الكامل، رقم الهاتف، العنوان االلكرتوني، و أن ال تتجاوز 
كل واحدة من القصائد 30 سطرا. و ستحال القصائد املتوصل بها إىل لجنة 
تحكيم بحيث ســيتم اختيار 10 شعراء سيشاركون يف أمسية يوم السبت 
12 أبريل 2014 ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال باملركب الثقايف بقلعة 
امكونة أمام الجمهور و لجنة ثانية يتم من خاللها اختيار الشعراء الثالث 
الفائزون. كما ستتخلل األمسية فقرات موسيقية خفيفة.                                                                                                         

من هنا وهناك

اختتمت يوم األحد األخري بمدينة أكادير، 
الوطني  للمنتدى  الثانية  الدورة  فعاليات 
اإلتحاد  نظمه  الذي  األمازيغي،  لإلعالم 
باملغرب،  الشباب  للصحفين  الوطني 
متميز  و  خاص  تكريم  حفل  بتنظيم 
لعدد من اإلعالمين املشتغلن يف عدد من 
اإلعالمي  السادة:  هم  و  اإلعالمية  املنابر 
محمد  اإلعالمي  الواحد،  عبد  رشيد 
اإلذاعة  يف  التقنين  قيدوم  و  أكوناض، 
تميز  و  حرفاوي،  عيل  السيد:  الوطنية 
أكرب  من  كوكبة  بحضور  التكريم  حفل 
املدير  مقدمتهم   يف  كان  الشخصيات، 
عزالدين  و  اإلتصال،  لوزارة  الجهوي 
للصحفين  الجهوي  النقيب  الفتحاوي 
من  الكثري  و  اإلعالم  أساتذة  من  عدد  و 
ملختلف  املنتمن  اإلعالميات  و  اإلعالمين 
و  الجهوي  الصعيد  عىل  اإلعالمية  املنابر 

الوطني.
و تميزت الدورة الثانية من أعمال املنتدى 
القضايا  من  الكثري  غطى  أعمال  بجدول 
السمعي  باإلعالم  املتعلقة  املحاور  و 
البرصي األمازيغي، و إزالة العوائق التي 
التي  و  اإلعالمي  التقدم  سبيل  تعرتض 
املبادرات  تقف حائال يف طريق األفكار و 
وجه  تغيري  إىل  تهدف  التي  اإلعالمية 
اإلعالم السمعي البرصي األمازيغي نحو 

األفضل.
ولقاءات  ندوات  املنتدى  برنامج  وتضمن 
ونقاشات انصبت كلها حول واقع اإلعالم 
العراقيل  و  األمازيغي  البرصي  السمعي 
يف  التطرق  تم  وهكذا  يواجهها،  التي 
موضوع:«  إىل  األوىل  العلمية  الجلسة 
األمازيغي:  البرصي  السمعي  اإلعالم 
اللهجاتية«  الفروق  و  املعرية  جدلية 
رئيس  بنحمو:  إبراهيم   : بمشاركة 
العربي  املغرب  بوكالة  األمازيغي  القسم 
لألنباء )MAP(، عبد اللطيف بن الطالب: 
ورزازات،  مكتب  الثانية  بالقناة  صحفي 
إبراهيم  و  باحث  أستاذ  الحاحي:  رشيد 
املغربي  املركز  رئيس  و  إعالمي  املرابط: 
العلمية  الجلسة  أما  األمازيغي،  لإلعالم 
األحد  يوم  مساء  افتتحت  التي  الثانية 

»اإلعالم  موضوع:  تناولت  مارس   23
األمازيغي:  البرصي  السمعي  و  السمعي 
لحسن  بمشاركة:  تجارب«  و  شهادات 
مكتب  الثانية  بالقناة  صحفي  هبان: 
العيون، أحمد الخنبوبي: باحث يف العلوم 
واغزيف  أمازيغي،  ناشط  و  السياسية 
مع  سوس،   MFM صحفي  مصطفى: 
الحارضة  الفعاليات  لجميع  نقاش  فتح 
املتعلقة  املواضيع  حول  الرأي  إلبداء 

بالدورة الثانية.
تنظيم  الدورة  هذه  برنامج  شمل  كما 
الصحفين  لفائدة  تكوينية  ورشة 
املثالية  »الطرق  موضوع:  حول  الشباب 
أطرها  اإلخبارية«  النرشات  لتقديم 
استفاد  و  اللييل  رايض  محمد   : اإلعالمي 
شاب  صحفي  و  صحفية   40 منها 
يشتغلون يف الصحافة و اإلعالم، و شمل 
برنامج هذه الورشة عىل عدد من املحاور 
أهمها،التعرف عىل املبادئ األخالقية التي 
تعميق  التلفزيوني،  العمل  عليها  يقوم 
دوره  و  الصحفي  عمل  بطبيعة  الفهم 
خصائص  عىل  التعرف  مسؤولياته،  و 
مقومات  عىل  التعرف  التلفزي،  التقديم 
الشخصية،  و  اللغوية  و  املهنية  املذيع 
السنوات  يف  املغربية  التلفزة  تجربة 
التجارب  اإلطالع عىل  األخرية، فضال عن 

الدولية يف مجال التقديم التلفزيوني.
الجدير بالذكر أن الدورة الثانية للمنتدى 
الوطني لإلعالم األمازيغي املنظم بأكادير 
2014 بدعم من  23 مارس  22 و  يومي: 
قراءة  إىل:  يهدف  املؤسسات،  من  عدد 
األمازيغي بشكــل معمق..  اإلعالم  حال 
تاليف  و  اإليجابيات  تدعيم  عىل  العمل  و 
يعاني  التي  السلبيات  دراسة  السلبيات، 
منها اإلعالم األمازيغي و وضع تصورات 
األمازيغية  األقسام  أداء  تقييم  لتفاديها، 
بالعديد من اإلذاعات و القنوات التلفزية، 
تطوير  يف  اإلسهام  عىل  قدرتها  مدى  و 
مناقشة  عن  فضال  األمازيغي،  اإلعالم 
وضع  و  األمازيغي  اإلعالم  رهانات 

تصورات لبلوغها...

يف دورته الثانية: املنتدى الوطين لإلعالم 
األمازيغي يكرم عدد من اإلعالميني األمازيغ

للحالة  العليا  اللجنة  أصدرت 
ترأسه  سابق  لقاء  عقب  املدنية 
إىل  باإلضافة  وحرضه  املريني، 
إدريس  من  كل  اللجنة  أعضاء 
الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي 
لحقوق اإلنسان، وأحمد بوكوس 
للثقافة  امللكي  املعهد  عميد 
يف  ومسؤولن  األمازيغية، 
الداخلية والعدل، ناقشوا  وزارتي 
األسماء  اختيار  مسطرة  خالله 
اللجنة  وأكدت  الشخصية، 
بالغها  يف  املدنية  للحالة  العليا 
غموض،  لكل  »رفعا  أنه   عىل 
ضباط  بدعوة  اللجنة  أوصت 
بمقتضيات  للتقيد  املدنية  الحالة 
أبريل   9 لـ  الداخلية  وزير  دورية 
املتعلقة باختيار األسماء   ،2010
املرونة  واعتماد  الشخصية، 
الطلبات  معالجة  يف  الكافية 
والحرص  عليهم،  املعروضة 
التسهيالت  كافة  تقديم  عىل 
إىل  املجال«،  هذا  يف  للمواطنن 
األسماء  لوائح  »سحب  جانب 
الشخصية الصادرة يف ظل قانون 
جميع  من  القديم  املدنية  الحالة 
لكونها  املدنية،  الحالة  مكاتب 
القانون  بحكم  الغية  أصبحت 
املتعلق   99-37 رقم  الجديد 
حيز  دخل  الذي  املدنية،  بالحالة 

التنفيذ منذ تاريخ 7 ماي 2003.
العليا  اللجنة  قرار  ويشمل  هذا 
للحالة املدنية الرتخيص بتسمية 
بأسماء  ألبنائهم  املغاربة 
عربية  أو  عربية  أو  أمازيغية 
كيل  إلغاء  مع  اختيارهم،  حسب 
األسبق  الداخلية  وزير  ملذكرة 
سنة  الصادرة  البرصي  إدريس 
طوال  بموجبها  تم  التي   ،1996
األمازيغية  األسماء  منع  سنوات 
ال  التي  العربية  أو  العربية  أو 
توجد ضمنها، رغم أن تلك املذكرة 
عرش  حوايل  منذ  الغية  صارت 
ينهي  أن  املنتظر  ومن  سنوات، 
املدنية  للحالة  العليا  اللجنة  قرار 
مسلسل منع األسماء االمازيغية 
باملغرب الذي كان محل تنديد من 
قبل منظمات أمازيغية وحقوقية 

وطنية ودولية طوال سنوات.
املغرب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يتم  الذي  الوحيد  البلد  ليس 
تسمية  من  األمازيغ  منع  فيه 
ال  إذ  امازيغية،  بأسماء  أبنائهم 
تمنع  الجزائرية  السلطات  زالت 
األمازيغ من حرية اختيار أسماء 
مؤخرا  إال  تقم  ولم  مواليدهم، 
ثالثمائة  تشمل  الئحة  بإصدار 
للجزائرين  يمكن  أمازيغي  اسم 

أن يسموا أبناءهم بها.

قرار بإهناء منع األمساء األمازيغية 
وحتديد األمساء العربية 

والعربية

  زارت  يوم االحد 30 مارس 2014 قافلة املصباح مركز ايت ميلك اقليم 
اشتوكة ايت باها، القافلة مكونة من وفد رفيع املستوى وهم السادة 
النواب الربملانين محمد لشكر، محمد أمكراز، أمينة ماء العينن، عمر 
بن يطو إىل جانب الكتابة اإلقليمية و املحلية لحزب العدالة والتنمية 
بحضور األستاذ عبد الله بلشكر رئيس جماعة ماسة.و جاءت القافلة 
هموم  إىل  لالستماع  ميلك  أيت  جماعة  ساكنة  مع  التواصل  إطار  يف 

ومعاناة التي تتكبدها الساكنة باستمرار.
املدني  املجتمع  لفعاليات  الكثيف  الحضور  هو  اللقاء  هذا  ميز  ما 
وساكنة املنطقة، وعرف سيال من املداخالت  تهم البنيات التحتية التي 
تفتقرها إليها املنطقة واالختالالت املتعلقة بالنقل املزدوج  و تسيري 
الذي يشوب تسيري مرشوع  الطالب بأيت ميلك، واستأثر املشكل  دار 
املاء الصالح للرشب بأغلبية املداخالت،  حيث أن عدد كبري من الدواوير 
كدوار  أشهر   5 من  ألكثر  الحيوية  املادة  هذه  من  محرومة  أصبحت 

توالغرب  وأكدال ... 
اللقاء  حرضت  توالغرب  ملنطقة  املترضر  الساكنة  أن  االشارة  وتجدر 
بكثافة وتفاعلت مع اللجنة الربملانية وتأثرت هذه األخرية بمعاناتها 
فقررت  معاينة الدوار للوقوف عىل حقيقة الوضع املزري . ويف الطريق 
تضطر  الذي  كوران  واد  ملعاينة  القافلة  توقفت  توالغرب  منطقة   اىل 
أنها  عنها  القول  يمكن  ما  أقل  حالة  يف  وهو  يوميا  لعبوره   الساكنة 
جد مزرية، كما عاينت اللجنة عىل طول بقية الطريق وعورة املسلك 
وصول  وعند  توالغرب.  و  كوران  دوار  بن  الرابط  املعبد  غري  الطرقي 
الذين  توالغرب  عدد من ساكنة  استقبالها  يف  للمنطقة وجدت  الجنة 
عربوا عن استنكارهم ملا لحقهم من ظلم و رضر بسبب انقطاع خدمة 

الوطني  املكتب  ورفض  التعنت  نتيجة  باملنطقة  الرشوب  املاء  توزيع 
و  باملنطقة  مبارشة  بصفة  الخدمة  تدبري  تويل  للرشب  الصالح  للماء 
ارصاره عىل جعل املرفق محل مزايدات سياسوية ضيقة تضيع الحق 
الدستوري للساكنة يف الوصول اىل املاء بتسعرية تماثل ما هو معمول 
به وطنيا و بجودة تضمن سالمة و صحة املواطن. كما عربت الساكنة 
عن امتعاضها من املحسوبية التي كرست التفاوت املهول يف البنيات 
يف املنطقة و جعلت طريق توالغرب- كوران مأسات حقيقية للساكنة 
و سببا لضياع حقوق الناس  وللهدر املدريس للتالميذ الذين يتابعون 
دراستهم باإلعدادية والثانوية بمركز أيت ميلك كما هو الحال بفرعية 
توالغرب التي يحرم التالميذ من حصصهم الدراسية كاملة. أما حال 
فرعية توالغرب فكان موضع سخط الساكنة لكون املدرسة لم تشهد 
الساكنة  طالبت  آخر  موضوع  يف  و  عديدة.  سنوات  ملدة  إصالح  أي 
بفتح مكتب للمكتب الوطني للماء و الكهرباء بمركز سبت أيت ميلك 
مصاريف  و  عناء  من  الساكنة  وإعفاء  محليا  الفواتري  إلستخالص 

التنقل اىل مكتب ماسة أو بلفاع.
تدافعا  الذي عرف  املوضوع  للرشب هو  الصالح  املاء  يبقى مشكل  و 
كبريا و سخطا عميقا من الساكنة مما يربز مدى استياء الساكنة من 
سياسة » كم حاجة قضيناها برتكها » التي ينهجها املعنين باملشكل 
املنطقة  القافلة  غادرت  األخري  ويف  اإلنتظار.  من  املدة  هذه  كل  بعد 
ضمري  يستيقظ  ترى  يا  متى  يقول:  توالغرب  ساكنة  حال  ولسان 

مسؤويل املنطقة  ويبادروا  لحل املشكل ؟؟؟؟ 
* محمد النمط

      

قافلة تواصلية  مع ساكنة مجاعة أيت ميلك 

لغرداية  االبتدائية  املحكمة  أمام  إمتثل 
ملفقة  مختلفة  بتهم  مزابي  شباب 
وجهتها  وغريها  املسلح  كالتجمهر 
وكيل  وأيدها  القضائية  الضبطية  لهم 
الجمهورية وقايض التحقيق بعد أن تم 
أمالكهم  عن  يدافعون  وهم  توقيفهم  

وعائالتهم.
املحاكمات  بعد  املحاكمة  هذه  وتأتي   
أحكام  فيها  وصدر  سبقتها  التي 
املزابين  ضد  النافذ  بالسجن  قاسية 
التعديات  استمرار  ظل  يف  املوقوفن 
وممتلكاتهم  املزابين  عىل  اليومية 
وللتذكري فقد  شاهد الداني والقايص يف 
أرجاء الوطن وكل العالم رجال الرشطة  
متلبسن  ضبطوا  وقد  ومسؤوليهم  
ومقاطع  صور  القاطع  بالدليل 
مع  بجنب  جنبا  يقفون  فيديووهم 
ويظهر  االرهابين  املجرمن  عصابات 
املساعدة  يد  تقديم  يف  تورطهم   أيضا 
الغادرة  هجوماتهم  وقت  للمجرمن 
وحتى  للمزابن  السكنية  االحياء  عىل 

وقت تدنيسهم للمقابر املزابية...
بمرارة  يتجرع  املزابي   فاملواطن 
واالذالل   واالهانة   والقمع  العنرصية 
رسمية  مؤسسات  طرف  من  املمنهج 
واملحاكمة  للتوقيف  تعرضه  وقت 
نفسه  عن  يدافع  عندما  والسجن 
مجربا وقت تعرضه لالعتداءات خطرية 
بمختلف االسلحة البيضاء والزجاجات 
إرهابية  عصابات  طرف  من  الحارقة 
نظرا لتخيل االجهزة االمنية عن واجبها 
الدفاع عن االمن واملمتلكات واملؤكد  يف 

هووقوفها بجانب املعتدين!!!
هرم  قمة  يف  باملسؤولن  االجدر  كان   
النظام الجزائري إضافة ملحق قانوني 
مزاب  ملنطقة  ملخططاتهم  خاص 
العقوبات  قانون  بتعديل  ويقيض 
مرتكب  تدين  مادة  وإضافة  الجزائري 
الدفاع عن  جنحة أوجناية  الرشوع يف 

النفس.... وحينها لن يتمكن املزابيون  
الشباب  من  وغريهم  الثالثة  املتهمون 
املزابي الذي يقبع يف السجون يف أغرب 
الحديث   العرص  يشهدها  محاكمات 
من التنصل من هذه التهمة الخطرية !!

بقيت يف  التي  املصداقية  فما هومقدار 
جهاز  لدى  وتقاريرهم  الرشطة  رجال 

القضاء ؟؟
بقيت يف  التي  املصداقية  وما هومقدار 
القضاء الجزائري الذي يتابع مواطنن 
لم  رشطة  تقارير  عىل  بناء  جزائرين 
تكتف بالتخيل عن مسؤولياتها املنوطة 

بها بل تحولت إىل طرف يف النزاع؟؟
واالبتزازات  التهديدات  هذه  هل 
القلعة  املزابي  الشباب  ضد  القضائية 
املزابي  للشعب  املتبقية  الوحيدة 
يف  تدخل  تعبئته،  ولتعطيل  لرتهيبه 
مستقبلية  لهجمات  التحضري  إطار 
مهمة  تسهيل  إال  هدف  من  لها  وليس 

العصابات املرتزقة االرهابن. 
بقيت   التي  املصداقية  هومقدار  ما 
هذه  كل  ونفذ  برمج  حاكم   نظام  يف 
التخطيطات اإلجرامية والغري مفهومة 

االبعاد واالهداف؟؟
أمل  املزابي االصيل من  للشعب  يبق  لم 
االوان  فوات  قبل  الرسيع   التدخل  إال 
االمم  رأسها  وعىل  الدولية  للمنظمات 
املتزايد  االحتمال  من  للحد  املتحدة 
للتصفية العرقية ضد املزابين املربمجة 
من طرف نظام غري رشعي دكتاتوري 
ارتياح  بكل  املخطط  هذا  وسينفذ 
إىل  تنتمي  التي  االرهابية  العصابات 
بلمختار  املشهور  االرهابي  جماعة 
غرداية  مدينة  يحارصون  الذين 
املزابين  يكفرون  والذين  وأكثر  أكثر 

وينادون بالجهاد املقدس ضدهم. 

فخـار كمــال الـدين من غرداية يرفع شكوى 
إىل الوكيل العام يف حمكمة اجلنايات 

الدولية

* مراكش: يوسف يوسفي 

األمازيغي  الديموقراطي  حزب  ومؤسس  األمازيغي،  املناضل  أشار 
والثروات  األمازيغية   « حول  محارضة  خالل  الدغرني  أحمد  األستاذ 
باملغرب« ،والتي نظمتها الحراكة الثقافية األمازيغية يف إطار أنشطتها 
اىل  املايض  مارس  شهر  يف  بمراكش  السماللية  العلوم  بكلية  الثقافية، 
تقف  التي  هي  امللكي،  للهولدينغ  التابعة  اميرض  معادن  رشاكة  أن 
خروج  منذ  اميرض  لثروات  الدغرني  سماه  كما  أونهب  استنزاف  وراء 

االستعمار من املغرب.
أنه يجب أن نحتفل كل  إىل  الدغرني كذلك خالل كالمه  كما أشارأحمد 
سنة بالفضة والفوسفاط والثروات البحرية بذل اإلحتفال بحب امللوك، 
وتساءل ملاذا ال يتم استدعاء مديراملجمع الرشيف للفوسفاط أومدير 
رشاكة املعادن اىل الربملان للمساءلة أمام نواب الشعب ،ويف األخري دعا 
اٱلستاذ الحركة الثقافية األمازيغية داخل الجامعات أال تنشغل بالرصاع 
مع الفصائل الطالبية اٱلخرى وتنىس ما يعيشه الشعب األمازيغي من 

الويالت يف أعايل الجبال.

أمحد الدغرين حياضر مبراكش
القصر مسؤول على هنب الثروات املعدنية 

باجلنوب الشرقي

الدولية  الندوة  ءيفوس  ن  تامونت  وكونفدرالية  تاماينوت  منظمة  تنظم 
أبريل  و20   19 يومي  واملوارد"  والغابات  باألرض  املرتبطة  "الحقوق  حول 
الحايل بمدينة أكادير بمناسبة يوم األرض العاملي وتزامنا مع املؤتمر العاملي 

للشعوب األصلية بنيويورك شهر شتنرب املقبل.
منظمة  نظمتها  مستديرة  مائدة  عرشة  لست  تتويجا  الندوة  هذه  وتأتي 
 2014 أبريل  شهر  إىل   2013 دجنرب  شهر  من  بالرباط  بمقرها  تاماينوت 
واإلسرتاتيجيات  واملوارد  والغابات  األرايض  يف  الجماعية  “الحقوق  حول: 
واآلليات املمكنة من أجل حماية هذه الحقوق” شارك يف تأطريها مجموعة 
من املتخصصن من لجنة الحقوقين األمازيغين تحث إرشاف قطب حقوق 
تاماينوت  ملنظمة  الفدرايل  باملكتب  والتكوين  الخارجية  والعالقات  اإلنسان 
والتي )املوائد املستديرة( توجت بدورها بالعديد من التوصيات من اجل بلورة 
مع  واملوارد  والغابات  األرايض  يف  الجماعية  الحقوق  لحماية  ميثاق  مرشوع 

خطة عمل تقرتح لالعتماد من طرف الجمعيات الثقافية والتنموية.
حسن  األستاذ  املتخصصن:  األساتذة  من  مجموعة  الندوة  هذه  يف  سيشارك 
الرباط،  بهيئة  ومحامي  األصلية  الشعوب  حقوق  قضايا  يف  خبري  إدبلقاسم 
املرتبطة  الحقوق  ملف  يف  متخصص  أكادير  بهيئة  محامي  برشيل  ذ.أحمد 
الرباط  بهيئة  محامي  امللكي  ذ.الحسن  تاماينوت،  منظمة  ورئيس  باألرض 
املرتبطة باألرض، د.محمد حنداين أستاذ باحث  الحقوق  متخصص يف ملف 
ذ.الحسن  ءيفوس،  ن  تامونت  كونفدرالية  ورئيس  التاريخ  يف  متخصص 
بهيئة  أبدرين محامي  ذ.أحمد  اإلنسان،  أموزاي متخصص يف قضايا حقوق 
قضايا  يف  خبرية  مونتاناري  بريناديت  السيدة  بوعدي،  ذة.بديعة  مراكش، 
باحث  أستاذ  بنميس  السالم  عبد  والدكتور  بلندن،  األصلية  الشعوب  حقوق 
جامعة محمد الخامس. سيناقشون يف يومن ملف األرض والغابات واملوارد 
من خالل اإلطار التاريخي ،اإلطار القانوني الوطني و اإلطار القانوني الدويل 
ثم دراسة حاالت معينة. وسيتم صياغة ميثاق لحماية الحقوق الجماعية يف 

األرايض والغابات واملوارد سيوقع من طرف الجمعيات.

الندوة الدولية حول احلقوق املرتبطة 
باألرض والغابات واملوارد
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* نورة القنفودي

كلم   18 ب  تاركيست  مدينة  عن  البعيدة  مزدوي  بني 
الحسيمة، تعداد سكانها  إداريا إلقليم  ترابيا و  التابعة 

يناهز 4000 نسمة.
يف عمق الفجوج وعىل سفوح الجبال تتناثر بيوت ملونة 

بلون الرتاب.
السيارة  مهمة  تنتهي  ما  رسيعا  للمنطقة  رحلتك  يف 
هنا  فالطرق  األقدام،  عىل  صعودا  الرحلة  لتستأنف 
لتصبح  خفيفا  مطرية  زخات  يكفيها  كارثية  حالة  يف 

منجما أو حتى حقال لصنع األواني الخزفية.
عملة  الرشب  مياه  منعدمة،  تبدو  هنا  الحياة  رشوط 
أو  النابضة  البرئ  مياه  برشب  السكان  يقوم  نادرة، 
القرية  لهذه  زيارتها  يف  تتأخر  لطاملا  التي  األمطار 
مخلفات  فيها  تجتمع  التي  الربك  عىل  اعتمادا  النائية، 

األمطار.
أكوام  تحت  يعيشون  العارية،  األرض  يفرتشون  أناس 

من الحجارة امللطخة بالطني.
آباء  و  أصلها،  يجهلون  بأمراض  مصابون  أطفال 
عاجزون ال يعرفون ما يفعلون ف« العني بصرية واليد 

قصرية » كما يقول املثل املغربي.
التضاريس  تحتمها  حتمية  بطالة  و  جربية  إقامة 
ال  الذين  الدواوير  هذه  ساكنة  عىل  الظروف  وقساوة 

يملكون سوى بعض رؤوس األغنام يعينهم بيعها عىل 
هو  األكرب  البيت  ربة  هم  و  العيش،  شظف  مواجهة 
أماكن  من  املاء  جلب  و  الخشب  من  أكرب  عدد  تخزين 
بعيدة عن مكان سكناها، مسالك وعرة هي سبيل هذه 

الساكنة الوحيد للوصول إىل منازلهم.
تمألها  وعيونها  العمر  ربيع  يف  زوجة  ربيعة  لنا  حكت 
والدة  بعد  مولودها  فقدت  أشهر  ستة  قبل  العبـرات، 
و  األخرى  هي  بحياتها  تودي  أن  كادت  بالبيت  عسرية 
السبب غياب أي مستوصف صحي و ال سيارة إسعاف، 
يستدعي  املقاييس  بكل  كارثي  هنا  الصحي  فالوضع 
املدني،  املجتمع  املعنية وكذا  للسلطات  الرسيع  التدخل 
الدستور  و  الدولية  املواثيق  تكفله  الذي  الصحة  فحق 
الحق  هذا  يكفل  أن  يستطيع  لم  األخري  هذا  املغربي، 

لساكنة هذه القرى النائية إال شفاهيا و كتابة.
الذي  الوطن  لهذا  انتماءها  بدأت تشك يف  الساكنة  هذه 
الوطنية  اإلسرتاتيجيات  و  املبادرات  جل  من  أقصاها 
التي تعمل عليها وزارة الصحة بشكل خاص و الوزارات 

األخرى عىل وجه العموم.
هذا عىل الجانب الصحي أما يف الجانب التعليمي الرتبوي 
فال حديث هنا عن التمدرس وال عن برامج محو األمية، 
فأغلبية األطفال ال يعرفون القراءة و ال الكتابة كيف ال 
و ال وجود إال ملدرسة ابتدائية واحدة عن كل دوار الذي 
50 باملئة منهم  500 وأكثر من  يبلغ ساكنته ما يعادل 

أطفال، وأستاذ واحد عن كل مدرسة.
عقيلة: طفلة يف عمر الزهور توقفت عن الدراسة العام 
يسدعي  الذي  األمر  لإلعداية  تأهلها  واملانع  املنرصم، 
انتقالها و العيش بمدينة تارجيست البعيدة عن الدوار 
الذي ال تسمح به إمكانيات عائلتها  15 كلم، الشئ  ب 
املادية لتتبخر أحالمها يف غد أفضل ويف ضمان مستقبل 

يختلف عن مستوى أهلها.
محمد عجوز أخد منه الدهر ما أخذ وجدناه  يف سفح 
مرتكن ألشعة الشمس يدفئ جسده، قال لنا أن الدوار 
الفائتة ومن  السبعني سنة  قبل  عليه  ما هو  بقي عىل 
يتغري  لم  اململكة  لشمال  اإلسباني  اإلستعمار  سنوات 
العزلة  وتعميق هوة  الطرق  تدهور  أي شئ سوى  فيه 

و التهميش.
طبيعة قبيلة بني مزدوي املنتمية ملجوع قبائل صنهاجة 
ارساير جمال ال يفسده إال استحالة العيش فيه بسبب 
والوصول  التحتية،  البنيات  وانعدام  التضاريس  وعورة 

إليها يعد أمرا صعبا.
يقول السكان أنهم يعانون من اإلهمال وأن السياسات 
املغرب  يف  ملناطق  األولوية  أعطت  املتعاقبة  الحكومية 

عىل حساب مناطق أخرى.
الدفينة  مآسيهم  من  ينقذهم  عاجال  حال  ينتظر  الكل 
ومن براثني الضياع، فمعاناة هذه الساكنة ال ملتفت لها 
ما عدا عدسة كامريتي الشخصية التي التقطت مشهدا 

ال يقل عن باقي املشاهد األخرى لقرى كثرية باملغرب.
مطالب هذه األرس ال تتجاوز فك العزلة عنهم، مطالب 
عىل بساطتها تبقى حيوية بالنسبة لهم وستظل كذلك 

حتى إشعار آخر.  

بين مزدوي منفى اختياري جببال صنهاجة الريف

األمازيغية  ترسيم  ثالث سنوات عىل  رغم مرور 
اإلله  ننتظر من حكومة عبد  الدستور، الزلنا  يف 
بن كريان أن  تويف بوعودها، خاصة يف ما يتعلق 
الثقافة  و  للغة  التنظيمي  القانون  بصياغة 
مجاالت  كل  يف  إدماجها  لتسهيل  األمازيغيتني 
هذا  تدريسها،  تعميم  وإرساع  اليومية  الحياة 
مسالك  خريجي  من  املئات  جعل  االنتظار  
قد  ملا  كثريا  يتفاءلون  ال  االمازيغية  الدراسات 
االستهتار  نتيجة  مستقبال  اللغة  لهذه  يتحقق 
األخرية،  السنوات  يف  تعيشه   الذي  والالمباالة 
يف  غيابها  وكذا  الحكومية  األغلبية  قبل  من 
إيقاف  دائما  منهم   محاولني  العام،  النقاش 
كل  وتجميد  األشكال،  من  بشكل  تدريسها 
اللغة،  بهذه  للنهوض  واإلمكانيات  املكتسبات 
وكذلك الهروب من املسؤولية، فتارة يربرون هذا 
التماطل والتأخر يف نقص األطر الرتبوية، يف حني 
الطلبة  من  فاملئات  كذلك،  ليست  الحقيقة  أن 
املتخصصني يف األمازيغية يعيشون يف البطالة، و 
يف ظروف صعبة، يف انتظار توظيفهم يف الوظيفة 

العمومية.
 فمن يتابع ما يقوله القوميون يف األيام األخرية 
هذه  أن  سيفهم  األمازيغية،  حول  نقاشاتهم  يف 
املجموعات ال زالت عىل طبيعتها القديمة، العداء 
امازيغي،   هو  ما  لكل  و  لألمازيغية،  العداء  تم 

الفريق  فاجأنا  أن  بعد  مؤخرا  حدث  كما 
تنظيمي  قانون  بمرشوع  بالتقدم  االستقاليل 
اللغة  كتابة  يف  املتمثل  للغات  األعىل  للمجلس 
العربية  إىل  املنسوب  اآلرامي  بالحرف  االمازيغية 
يشارك  أن  فعوض  معا،  األمازيغي  والحرف 
يف  تشاركية  بروح  الجميع  االستقاليل  الفريق 
باعتماد  التنظيمية  القوانني  وإخراج  إعداد 
مختلف أنواع املقاربات املطلوبة من أجل حماية 
يحاول   ، املغربية  والثقافة  الهوية  مكونات  كل 
وتعميق  املغربي،  املواطن  املكتسبات  كل  جرد 
األزمة، و إرجاع عجلة األمازيغة إىل الوراء، رغم 
أن هذا النقاش حسم األمر فيه منذ حوايل إحدى 

عرش سنة بموافقة ملكية. 
املدني  واملجتمع  الفعاليات  كل  عىل  يجب  لهذا 
العودة  األمازيغية  القضية  عىل  الغيورين  وكل 
 ، الجماعي  أو  الفردي  سواء  النضال  إىل  بقوة 
لترسيع  وطني،  حوار  و  بمشاورات  والقيام 
لحماية  مستعجلة  تنظيمية  قوانني  صياغة 
هذه  مثل  ووقف  األمازيغتني،  والثقافة  اللغة 
الشعب  مكتسبات  يف  ترضب  التي  الهجمات 
واملستميتة  الكبرية  ته  املغربي من خالل نضاال 
من أجل تحقيق الديمقراطية، واالعرتاف باألخر 

يف مجتمع يحرتم التنوع والتعدد الثقايف. 
* حسن بوعزا

 * الحسيمة:محمد فقيه

ال يعرف أحد متى سيظل الفساد لصيقا 
الحسيمة  بإقليم  العام  الشأن  بتدبير 
خصوصا فيما يتعلق بربنامج وميزانية 
البرشية،   للتنمية  الوطنية  املبادرة 
قد  تكون  السنة  هذه  ان  و  خصوصا 
استكملت تسعة سنوات منذ  ان أطلق 
السادس  محمد  امللك  املغربي  العاهل 
الوطنية  املبادرة  مرشوع  انطالق 
عام  من  18مايو  يف  البرشية   للتنمية 
عن  للتساؤل  كافية  لنا  تبدو   ،  2005
منها  تحقق  ما  واملشاريع  املنجزات 
بإقليم  خصوصا  بعد،  ينجز  لم  وما 
الحسيمة،  وأن كل الفاعلني السياسيني 
بني  سار  من  فمنهم  عليها،  أجمعوا 
التنمية  يف  خبريا  وضحاها  عشية 
البرشية يرشح لسكان اقليم الحسيمة 
فلسفلة املبادرة وغاياتها وأفقها وأكثر 
من هذا رأى بعضهم أنها الحل السحري 
املنطقة  إلخراج  الخالص  ومفتاح 
التي  األعطاب  وكل  هشاشتها  من 
فكل  املرحلة  شعار  إنها  حولها.  تلتف 
الخاصة  و  العامة  والربامج  املشاريع 
التنمية  خدمة  يف  أضحت  والجمعوية 
البرشية، بل حتى املهرجانات واالعمال 
اشتغالها  تعلن  صارت  الجمعوية 
املبادرة  لقد جاءت هذه  املبادرة.  بروح 
يف  االجتماعي  والعجز  الفقر  لتقليص 
الفقر  خريطة  ضمن  السوداء  املناطق 
من  الجديد،  العهد  بمغرب  الخاصة 
أساسية  الستهدافغايات  سعيها  خالل 
من  جملة  استفادة  توسيع  يف:  تكمن 
التجهيزات  من  االجتماعية  الرشائح 
واملرافق االجتماعية كالصحة، التعليم، 
األمية،…  محاربة  الكهرباء،  املاء، 
القارة  للدخل  املدرة  األنشطة  تشجيع 
ومراكز  تعاونيات  إنشاء  خالل  من 
اشتغال جماعية لبث روح التعاون بني 

أفرادها.
املحيل،  الجمعوي  النسيج  يقلق  ما  و 
انه اليكاد يمريوم دون أن يكشف الراي 
قسم  رئيس  ترصفات  املحيل  العام 
العمل االجتماعي بعمالة الحسيمة،عن 
وإقصاءات  وتجاوزات  تالعبات 
و  الجمعيات  من  ملجموعة  ممنهجة 
صنع  و  فرض  املحلية،  التعاونيات 
مساراملبادرة  طيلة  تتحكم  لوبيات 
حتى  ونوعيتها.   املشاريع  خريطة  يف 
بعض  مع  وطيدة  عالقات  نسج  انه 
مكاتب الدراسات املحلية و الوطنية كي 
صفقات  من  الوحيدة  املستفيدة  تكون 
املشاريع  إطار  يف  تنجز  التي  الدراسات 

املقدمة، يستفيد بنسبة من ارباحها.
اسست  السابق،  الوايل  والية  خالل  و 
جمعيات و تعاونيات محلية،  تنسيقية 
عن  للدفاع  والتعاونيات  الجمعيات 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  مشاريع 
قامت  التي  و  بالحسيمة،  البرشية 
هذا  ضد  تظاهرات  و  باعتصامات 
املسؤول، منددتا الترصفات املشبوهة و 
مختلف التجاوزات والتعامالت السلبية 
مما  االجتماعي،  العمل  قسم  لرئيس 
الوايل  السيد  واندهاش  استغراب  أثار 
من طبيعة السلوكات الحاطة بالكرامة 
للمسؤول تجاه الجمعيات والتعاونيات 
الحاملة للمشاريع أو الراغبة القرتاحها 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  اطار  يف 
التأخر  عىل  رضاه  عدم  مؤكدا  البرشية 
الترصفات  هذه  بكل  التبليغ  عن 
التي  السامية  للفلسفة  املرشفة  الغري 
 ،INDH املبادرة  أجلها  من  جاءت 
 25 بتاريخ  املنعقد  اللقاء  ذلك  وخالل 
العام  الكاتب  /04/2011بحضور 
لعمالة اقليم الحسيمة، أسفر عن جملة 
من االجراءات والرتتيبات اآلنية واآلتية، 
التنسيقية  الوايل  السيد  وعد  منها 
االجتماعي  العمل  قسم  رئيس  بتوقيف 

. لكن رسعان ما اتضح ان الكالم الذي 
النسيج  و  الجمعيات  الوايل  به  وعد 
كالم  اال  ماهو  بالحسيمة  التعاوني 
االخرية،  االيام  عليه  برهنت  فضفاض 
يتالعب  املسؤول  هذا  اصبح  حيث 
الدولة حسب رغبته الشخصية  بأموال 
التي  النبيلة  االهداف  مراعات  دون  و 

جاءت به هذه املبادرة املولوية.
التي  االفتحاص  لجن  مختلف  رغم 
زارت والية الحسيمة  و التي استمعت 
تخوف  أثار  ما  وهو  اللجنة  ألعضاء  
بالوالية  االجتماعي  العمل  قسم  رئيس 
املبادرة  مشاريع  عن  واملسؤول 
كان  حيث  بالحسيمة  البرشية  التنمية 
االفتحاص  مجريات  ان  املتوقع  من 
والتدقيق والتحقيق ستؤدي إىل سقوط 
وهو  املبادرة  بملف  مرتبطة  رؤوس 
املجموعة  من  أعضاء  آنذاك  أكده  ما 
من  ملجموعة  وإبرازهم  وقوفهم  بعد 
رأسها  وعىل  والتناقضات  االختالالت 
استفادة جمعيات ومقاوالت بعينها يف 
تنفيذ جميع هده املشاريع اال ان ايادي 

خفية وقفت وراء
املال  لحماية  الوطنية  الهيئة  أن  كما 
بفتح  طالبت  قد  بالحسيمة  العام 
تحقيق يف بعض هده الخروقات سابقا 
وأنها دقت ناقوس الخطر ودلك بوجود 
عدة  أن  متوقفة،والسيما  مشاريع 
جمعيات راسلت من يعتربون مسؤولني 
محليا وإقليميا وجهويا حول ما تعرفه 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  مشاريع 
أمورغريعادية،كاستفادة  من  البرشية 
أن  رغم  مشاريع  من  املنتخبني  بعض 

القانون يمنع ذلك.
املهتمة  الهيئات  لبعض  سبـق  وقد 
حماية  مسألة  أثارت  أن  العام  بالشأن 
وتغطية املسؤول املذكور عن الخروقات 
والتسرت  الوالية  فيها  تتخبط  التي 

والتواطؤ مع رموز الفساد بالوالية.

فوجيء مئات األساتذة املجازين 
بالشواهد  الرتقية  املقصيني من 
سابق  وقت  يف  دخلوا  الذين  و 
ألكثر  دام  العمل  عن  إرضاب  يف 
من ثالثة أشهر بتوقيف أجرتهم 

لشهر مارس.
بأنهم  املعنيون  األساتذة  ذكر  و 
مسبق  بإشعار  يتوصلوا  لم 
بتوقيف أجرتهم كما هو جاري 
الوظيفة  قانون  يف  العمل  به 
هذا  اعتربوا  العمومية,كما 

التوقيف إجراء تعسفيا ال مربر 
للقانون  سافرا  خرقا  و  له 
أهم  من  هو  لحق  انتهاكا  و 
وهو  أال  الدستورية  الحقوق 
الحق يف اإلرضاب, و هو االنتهاك 
الشغيلة  له  تشهد  لم  الذي 
التعليمية سابقة حسب املعنيني 
بالعودة  الوزارة  توعدوا  الذين 
"لزلزلتها" ما لم ترسع تسوية 

وضعيتهم املالية.
يحدث هذا يف ظل صمت مريب 

للنقابات التعليمية التي التزمت 
وزارة  تمادي  حيال  الصمت 
إجهازها  يف  الوطنية  الرتبية 
الشغيلة,إذ  حقوق  أبسط  عىل 
بالغ  أي  اآلن  حد  إىل  تصدر  لم 
رد  بأي  تقم  لم  و  الشأن  بهذا 
اإلجراءات  هذه  إليقاف  فعل 
املسبوقة  غري  و  الالقانونية 
رغم توصلها بعرشات الشكاوى 

إقليميا و وطنيا. 
* مصطفى ملو

احلسيمة ..إختالالت يف مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية األمازيغية... واملستقبل املنتظر

توقيف أجرة مئات األساتذة  وسط صمت مريب للنقابات

أكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية لحماية املال 
العام باملغرب، عىل أن األبعاد التى وصلها نهب املال العام ببالدنا، باتت 
مصدر قلق عميق لكل التعبريات الغيورة عىل الوطن، مما جعل الهيئة 
تتفاعل بقوة وحزم و دينامية مع ملفات الفساد، حيث عرضتها عىل 

أنظار العدالة. 
بمجمع  املايض  مارس  و22   21 مابني  انعقد  الذي  املؤتمر  بيان  ودعا 
موالي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة تحت شعار : ” تكتل وطني 
من أجل إصالحات سياسية كفيلة بحماية املال العام و اسرتداد األموال 
املنهوبة دون إفالت من العقاب”، دعا  إىل بلورة إطار سيايس وترشيعي 
يف  املسترشي  الفساد  ودحر  املفسدين  ردع  عىل  قادر  متقدم  وقضائي 

املؤسسات العمومية وأجهزة الدولة.
وإعطائه  للحسابات  األعىل  املجلس  هيكلة  إعادة  رضورة  عىل  وشدد 
والقانون،  الحق  ودولة  يتالئم  بما  بدوره  للقيام  الالزمة  الصالحيات 
الدراسية.  املناهج  يف  العام  املال  حماية  عىل  الرتبية  مفهوم  وإدراج 
محاربة  يف  املحوري  بدوره  ليضطلع  ونزاهته،  القضاء  واستقاللية 

وتفعيل  املستدامة.  التنمية  رشوط  بلورة  يف  واملساهمة  الفساد، 
عىل  واملصادقة  واملهربة،  املنهوبة  األموال  السرتداد  األممية  االتفاقية 
االجتماعية  و  االقتصادية  بالحقوق  العالقة  ذات  الدولية  املواثيق  كل 
والثقافية. والفصل بني الثروة و السلطة، و ربط املسؤولية باملحاسبة، 

و عدم اإلفالت من العقاب.
وطالبت بإصدار قوانني تضمن حماية الشهود واملبلغني عن جرائم املال 
العام. وباعتبار جميع الجرائم املرتبطة بتدبري املال العام من الجرائم 

غري القابلة للتقادم والعفو. 
وختاما، أعلنت الهيئة يف بيانها  باعتزاز عن نجاح املؤتمر، الذي سادت 
محاربة  يف  الشاملة  املشاركة  أجل  من  و  ديمقراطية،  أجواء  أشغاله 
إىل  املتطلعة  التنظيمات واإلطارات واإلرادات،  الهيئة كل  الفساد، دعت 
تكتل  إطار  يف  ومشرتك،  جماعي  عمل  يف  االنصهار  إىل  أفضل،  مغرب 

وطني قادر عىل تحقيق هذه األهداف.
املكتبة  مقر  احتضنها  التي  االفتتاحية  الجلسة  عرفت  فقد  ولإلشارة 
والوجوه  املغربية  األحزاب  قادة  من  العديد  حضور  بالرباط  الوطنية 

الثقافية والفنية واإلعالمية التي أكدت عىل املكانة املرموقة التي باتت 
تحتلها الهيئة ضمن النسيج الجمعوي املغربي، بحيث أصبحت فاعال 

أساسيا يف ممارسة فعل الرقابة عىل املال العام باملغرب.
الهيأة  قضايا  لتدارس  محطة  املنظمون،  حسب  الثاني،  املؤتمر  وكان 
وانشغاالتها ذات األولوية و منها إقرار قواعد وأسس من شأنها تأمني 
الحكامة الجيدة باملغرب، واملساهمة الفعالة يف تحقيق التدبري العقالني 
والرشيد ملوارد الدولة، وإصالح منظومة العدالة واإلدارة العمومية، عىل 

قاعدة إصالحات سياسة شاملة.
دستور  ان  إىل  خلص  و  ببالدنا  السيايس  الوضع  املؤتمر  ناقش  كما 
2011 لم يرق إىل طموحات الشعب املغربي، كما ال يستجيب إىل مطالب 
هيأتنا و تطلعاتها املرشوعة من أجل اإلصالح الذي اتخذته شعارا لها 
أجهض  والحقوقي  السيايس  النكوص  2011. هذا  20 فرباير  يف حراك 
آمال الشارع املغربي يف تحقيق حكامة جيدة، ومفوتا عىل بلدنا فرصة 

العبور إىل مصاف الدول الديمقراطية.
* إمرزيك.ر

اهليئة الوطنية حلماية املال العام يف مؤمترها الثاين:
املطالبة بإصدار قوانني تضمن محاية الشهود واملبلغني عن جرائم املال العام

التقادم والعفو الجيب أن يشمل اجلرائم املرتبطة بتدبري املال العام من اجلرائم
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األنظمة القانونية 
لتدبري األمالك 

الغابوية
لتدبري  القانونية  »األنظمة 
وشبهها«،هو  الغابوية  األمالك 
الحسني  لألستاذ  إصدار  اخر 
الباحث  السالم،  عبد  بن  امللكي 
الرباط،  بهيئة  واملحامي 
التحديد  إجراءات  فيه  عالج 
العقاري،  والتحفيظ  اإلداري 
الساللية  الجماعات  أمالك 
امللك  القبائل.  وجماعات 
للدولة.  الخاصة  الغابوي 
للخواص. الغابوية   األمالك 

جزئه  يف  اإلصدار  هذا  ويأتي 
من  األول  للجزء  مكمال  الثاني 
»أرايض   : بـ  املتعلق  الكتاب 
وجماعات  الساللية  الجماعات 
القانونية  األنظمة  بني  القبائل 
أفق  يف  العرفية«،  واألحكام 
املتضمن  الثالث  الجزء  إخراج 
لتحليل  املخصصة  للمقاالت 
يناير   30 ظهري  مقتضيات 
بشأن  تعديله  تم  كما   ،1960

الخاصة  األمالك  لتحديد  الخاصة  املسطرة 
وكذا  الغابوية،  وغري  منها  الغابوية  للدولة، 
باملحافظة  املتعلق   1917 أكتوبر   10 ظهري 
عىل الغابات وما عرفه من تعديالت يف بداية 
ظهائر  والسيما  وبعده،  االستقالل  عهد 

1959، 1962، و1963.
الجديد  كتابه  يف  ملكي،  األستاذ  وقدم 
تدبري  ألنظمة  املؤطرة  القانونية  النصوص 
األمالك الغابوية وما شابهها حسب تسلسلها 
الزمني، مع إدماج التعديالت يف بعض فصول 
بها، فضال عن  العمل جاريا  التي مازال  تلك 
أضحت  أنها  رغم  النصوص  من  عدد  نرش 
منسوخة لكونها آلية فقهية مساعدة يف فهم 
النصوص الترشيعية الالحقة بها، خاصة أن 
هذه النصوص الترشيعية تتأثر باالختيارات 
من  املستعمر  للدولة  السياسية  والتقلبات 
الدولة  اختيارات  أو  العامني  مقيميها  خالل 
عناية  املؤلف  إيالء  مع  البالد،  استقالل  بعد 
إبداء مالحظاته  للهوامش من خالل  خاصة 
إلغناء النقاش وإثارة االنتباه لهذا املوضوع 
جوانبه،  من  كثري  عن  مسكوتا  مازال  الذي 
مستوى  عىل  إشكاالته  بعض  بروز  رغم 
القبائل عىل مسألة تحديد  احتجاج عدد من 
مسطرية،  خروقات  بفعل  الغابوي  امللك 
عمليات  لتمرير  رسية  اتفاقية  وعقد 

التحفيظ يف إطار تمويل دويل.

صدر ضمن سلسلة )أبحاث وأعالم( التي ترشف 
الجامعي  فاطمة  الدكتورة  وتصدرها  عليها 
الكريم  عبد  )محمد   : بعنوان  كتاب  الحبابي، 
اليوم( يف جزءين )318  الخطابي وقضايا مغرب 
خالصة  يضم  األول  صفحة(؛   398  - صفحة 
يف  نظم  الذي  االحتفائي  الدرايس  اليوم  ألعمال 
بيت آل محمد عزيز الحبابي يوم 5 فرباير 2005، 
الكريم  عبد  محمد  عن  نصوًصا  يضم  والثاني 
والنضال  والثقافة  الفكر  أقطاب  الخطابي كتبها 

الوطني يف املغرب. 
وقد خصص القسم األول من الجزء األول، للكلمات 
والعروض التي ألقيت يف اليوم الدرايس، تتصدرها 
ثم  القادري،  بكر  أبي  لألستاذ  افتتاحية  كلمة 
باسم  الحبابي  الجامعي  فاطمة  للدكتورة  كلمة 
بيت آل محمد عزيز الحبابي، وكلمة للدكتور عيل 
عبد  بن  محمد  بحث  مجموعة  باسم  اإلدرييس 
الكريم الخطابي، وكلمة للسيدة عائشة الخطابي 
بنت الزعيم باسم األرسة. وتحت عنوان: )مواقف 
الخطابي(،  الكريم  عبد  محمد  حياة  يف  نضالية 
الدكتور  أدارها  التي  األوىل  الجلسة  يف  تحدث 
الهاشمي  الكولونيل  من  كل  الحمداوي،  أحمد 
القاهرة  يف  املغاربي  الحزبي  )الرصاع  عن  الطود 
منهجية  حول  الخطابي  األمري  مع  واالختالف 
ألقى  الذي  الطود  عيل  محمد  واألستاذ  التحرير(، 
الريفيني(،  بكفاح  واعتزاز  )فخار  بعنوان  كلمة 
واألستاذ ميمون الرشقي الذي تحدث عن )راهنية 
الخطابي(،  الكريم  عبد  ملحمد  السياسية  الرؤية 
)محمد  عن  النشناش  محمد  األستاذ  تحدث  كما 
عبد الكريم الخطابي رمز النضال(، والدكتور زكي 
مبارك عن )االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
عبد  محمد  وموقف  املغرب  استقالل  فجر  يف 
الكريم الخطابي منها(، واألستاذ مصطفى اللوه 
املصادر  يف  الخطابي  الكريم  عبد  بن  )محمد  عن 

الثانية  الجلسة  ويف  واألجنبية(.  العربية 
التي خصصت ملوضوع )صدى ثورة محمد 
أهدافها(  وراهنية  الخطابي  الكريم  عبد 
والتي أدارها األستاذ محمد معروف الدفايل، 
)قراءة  عن  لخواجة  محمد  من  كل  تحدث 
إىل  الخطابي  الكريم  عبد  محمد  رسالة  يف 
محمد بن الحسن الوزاني(، واألستاذ رشيد 
الخطابي  الكريم  عبد  )محمد  عن  الرخا 
أحمد  والدكتور  الريف(،  يف  التحرير  وحرب 
زيادي عن )أصداء الثورة الريفية يف القصة 
القصرية(، وأحمد برحو عن )محمد بن عبد 
جمهورية  إعالن  وأسباب  الخطابي  الكريم 
ملخصات  الكلمات  هذه  وأعقبت  الريف(. 
باملناسبة  دارت  التي  للمناقشات  وافية 
بنجلون  محمد   : األساتذة  فيها  شارك 
ومحمد  الكثريي،  ومصطفى  األندليس، 
وعبد  الدفايل،  معروف  ومحمد  القايض، 
بوطيب،  السالم  وعبد  شماس،  بن  الحكيم 
وعبد  الوزاني،  ونجيب  الحمداوي،  وأحمد 
الكريم املساوي، والتهامي القايدي، وأمينة 
ابن الشيخ، وأمينة الوزاني، وأحمد املرابط، 
الهاشمي  والكولونيل  املعتصم،  ومصطفى 

الطود، وعيل اإلدرييس. 
الدكتورة  له  قدمت  الذي  الثاني  الجزء  أما 
مهمة،  بمقدمة  الحبابي  الجامعي  فاطمة 
)التحدي(  كتاب  من  بفقرات  استهل  فقد 
عن  فيها  تحدث  الثاني،  الحسن  امللك  لجاللة 
الزعيم الخطابي يف الفصل األول املخصص لفرتة 
كتاب  من  فصل  القسم  هذا  يف  نرش  ثم  الحماية. 
يف  االستقاللية  )الحركات  الفايس  عالل  األستاذ 
املغرب العربي( عن الحرب الريفية، أعقبه فصل 
الوزاني  الحسن  بن  محمد  األستاذ  كتاب  من 
)مذكرات حياة وجهاد : التاريخ السيايس للحركة 
حرب  عن   2 الجزء  املغربية  التحريرية  الوطنية 

الريف(، وضم هذا الجزء أيًضا، النص الكامل 
الزعيم  عن  كنون  الله  عبد  األستاذ  لكتاب 
الذي نرش ضمن سلسلة )ذكريات  الخطابي 
كتاب  من   ً وفصال  املغرب(،  رجال  مشاهري 
القادري )رجال عرفتهم يف  بكر  أبي  األستاذ 
املغرب واملرشق( بعنوان : )محمد عبد الكريم 
االستعمارين  ضد  العظيم  الثائر  الخطابي 
مذكرات  من   ً وفصال  واإلسباني(،  الفرنيس 
 .. )ذكريات  بوطالب  الهادي  عبد  األستاذ 
الخطابي،  الزعيم  عن  ووجوه(   .. شهادات 
الكريم غالب  ً من كتاب األستاذ عبد  وفصال 
)املاهدون الخالدون( عن )الزعيم محمد بن 
األرس(،  من  التحرير   : الخطابي  الكريم  عبد 
أحمد  الحاج  األستاذ  مذكرات  من   ً وفصال 
معنينو )ذكريات ومذكرات الجزء األول( عن 

الزعيم الخطابي.
كما نرشت يف هذا الجزء شهادة للدكتور عبد 
محمد  البطل  )مع   : بعنوان  التازي  الهادي 
تلتها  القاهرة(،  يف  الخطابي  الكريم  عبد  بن 
شهادة لألستاذ عبد العزيز بنعبد الله بعنوان 
الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  )الزعيم   :
الخامس  محمد  له  املغفور  جاللة  يخاطب 
الزعيم  وفاة  عن  تعليق  ثم  »ملكي«(،  ب 
الخطابي كتبه األستاذ محمد العربي املساري 
الرباط يف شهر فرباير سنة  وأذيع من إذاعة 

الخطابي  لألمري  تمجيدي  نص  أول  وهو   ،1963
يقع بثه يف جهاز رسمي مغربي، ثم مقال لألستاذ 
عبد املجيد بن جلون نرش يف امللحق الثقايف لجريدة 
»العلم« يف شهر يوليو 1977 بعنوان : )محمد بن 
يف  االستعمار  أركان  زعزع  الخطابي  الكريم  عبد 
كل الدنيا(، ومقال األستاذ محمد الخطيب نرش يف 
العدد نفسه من الجريدة بعنوان : )معركة أنوال 
األمل(،  عليها  انفتح  الذي  الباب  كانت  العظيمة 
وشهادة لألستاذ امحمد الدويري نرشت يف جريدة 
»العلم« يف شهر يناير سنة 2005 بعنوان : )محمد 
عبد الكريم الخطابي األب الروحي ملناضيل حزب 
الجيش  )تاريخ  كتاب  من  وفصل  االستقالل(، 
 : بعنوان  املريني  الحق  عبد  للدكتور  املغربي( 

)املدرسة العسكرية الخطابية(
ويشتمل هذا الجزء عىل النص الذي نرش يف الجزء 
للدكتور  املغرب(،  )معلمة  من  عرش  الحادي 
عثمان بناني عن )املجاهد الكبري والبطل الشهري 
محمد بن عبد الكريم الخطابي(، ومقال لألستاذ 
الثقايف  امللحق  يف  نرش  الجليل  عبد  بن  محمد 
 1977 سنة  أغسطس  شهر  يف  »العلم«  لجريدة 
من  الخطابي  الكريم  عبد  بن  )حركة   : بعنوان 
أجراه  الذي  الحوار  ونص  أجنبي(،  نص  خالل 
عبد  أحمد  األستاذ  مع  الزكاري  أسامة  األستاذ 
عبد  بن  محمد  مع  لقاءاته  حول  البقايل  السالم 
)مع  كتاب  يف  القاهرة ونرش  يف  الخطابي  الكريم 
السرية  حوار   : البقايل  السالم  عبد  أحمد  األديب 
عن  األسفي  وديع  لألستاذ  وفصل  والذاكرة(، 
)السلفي  كتابه  يف  نرش  الكريم  عبد  بن  الزعيم 
محمد بن العربي العلوي(، وفصل لألستاذ محمد 
أمزيان بعنوان )حول التجربة الريفية( من كتابه 
ومواقف  آراء   : الخطابي  الكريم  عبد  بن  )محمد 
1963-1926(، ونصوص باللغة الفرنسية لكل   :
من الدكتور محمد زنيرب، وعبد السالم الخطابي، 

وعبد الرحمن املوذن.

بي  لخطا ا «
ئب  لغا ا
رض  لحا ا
الذاكرة  يف 
 » طنية لو ا
ن  ا عنو
ب  كتا
عن  صدر 
عة  مجمو
لبحث  ا

محمد 
يم  لكر ا عبد
بي  لخطا ا
مع  بتعاون 
عة  لجما ا
ية  لحرض ا
ملجلس  ا و
قليمي  إل ا
ء  ما لقد
مني  و ملقا ا
ء  عضا أ و

جيش 
التحرير بسال، ويضم أشغال الندوة التي نظمت يف 7 فرباير 
سعى  والتي  الخطابي  لوفاة   46 الذكرى  بمناسبة   2009
اإلحاطة بجوانب من شخصية  املنظمون عىل  من خاللها 
مع  وتفاعلها  والعسكرية  والسياسية  الفكرية  الخطابي 
األحداث منذ أن وعى ما يحدق ببالده من أخطار إىل حني 

مماته.
ويضم الكتاب، الذي يقع يف 136 صفحة، كلمة األستاذ عيل 
اإلدرييس عن مجموعة البحث عبدالكريم الخطابي، وكلمة 
إدريس السنتييس رئيس الجماعة الحرضية لسال، وكلمة 
واعضاء  املقاومني  لقدماء  االقليمي  املجلس  رئيس  السيد 
نجلة  وكلمة  الغمارتي،  عياد  السيد  بسال  التحرير  جيش 

الخطابي السيدة عائشة الخطابي.
الطود  الهاشمي  للكولونيل  مداخلة  الكتاب  يضم  كما 
 ،»1948 فلسطني  يف  املقاومة  جبهة  من  »ذكريات  حول 
خالل  من  الخطابي  عند  االصالح  »مفهوم  حول  ومداخلة 
ملحمد  ومداخلة  كموني،  لعبدالله  ومقاالته«  رسائله 
املغاربية  التحررية  والحركات  »الخطابي  حول  الخواجة 
و«قراءة  الفرنسية«،  والكتابات  التقارير  بعض  من خالل 
أول  رئيس  البكاي  مبارك  اىل  الخطابي  رسائل  احدى  يف 
لالستاذ  ومداخلة  الغازي،  السالم  لعبد  مغربية«  حكومة 
زكي مبارك تحت عنوان »موقف الخطابي من أول دستور 
مداخالت  كذلك  الكتاب  يضم  كما  االستقالل«،  مغرب 
 Abdelkrim « حول  الرشقي  ميمون  من  لكل  بالفرنسية 
de l’oubli à la renaissance «   ومداخلة لرشيد ايشوتي 
 l’armement aérien rifain : les péripéties « حول  
 d «acqyusition du premier avion rifain de l’algérie

     » française

مطابع  عن 
نت  الرباط 
للكاتب  صدر 
امرشا  محمد 
تحت  كتاب 
»ذاكرة  عنوان 
الله،  عبد  آيت 
يف  دراسة 
وعادات  تقاليد 
ملجتمع  ا
ب  بجنو
ويقع  املغرب«، 
 238 يف  الكتاب 
حاول  صفحة 
الكاتب  فيها 
إىل  التطرق 
العادات  بعض 
التي  والتقاليد 
بأيت  اندثرت 
والتي  عبدالله، 
الكاتب  حاول 

إعادة إحيائها  بتدوينها والتعريف بها لألجيال الحالية 
واملقبلة.

كبريا  بذل جهدا  أنه  الكتاب  الكاتب يف مقدمة  ويقول 
الذين  املسنني،  لبعض  شفوية  روايات  عىل  للحصول 
عىل  ذاكرتهم  يف  ويحتفظون  الحياة  قيد  عىل  الزالو 
عن  البحث  حاول  كما  والعادات،  التقاليد  هذه  بعض 
أن يستخرج منها  التي يمكن  الوثائق واأللواح  بعض 
معلومات عن فرتات مختلفة من تاريخ املنطقة. كما 
استهل الكاتب كتابه ببطاقة تعريف عن آيت عبدالله 
اليومية  الحياة  من  جوانب  عدة  اىل  ايضا  تطرق  كما 
يف  يعيشون  هؤالء  كان  وكيف  املنطقة  هذه  لسكان 
ظل تنظيمات دقيقة ومظبوطة، معززة برتسانة من 
وتطبقها  الجماعة  ترشعها  التي  العرفية  القوانني 
يتم اختيارهم.والكتاب جدير  الذين  بواسطة ممثليها 
مهمة  ومعلومات  وثائق  من  عليه  يتوفر  ملا  بالقراءة 

تهم منطقة آيت عبدالله.
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الهجمات  استمرار  ظل  يف   
الدموية مليليشيات مساندة من قبل السلطات 
القتىل  من  عدد  خلفت  املزاب  أمازيغ  ضد  الجزائرية 
هائل  لخراب  باإلضافة  واملهجرين  الجرحى  ومئات 
يف املمتلكات، دافعة بهؤالء للدخول يف خط املواجهة 
مع النظام الجزائري الذي يتهمونه بارتكاب الجرائم 
جانب  إىل  يستهدفهم،  من  مع  والتواطئ  حقهم  يف 
تهميش اللغة والثقافة األمازيغيتني يف منطقة املزاب، 
الدموي  الوضع  الجزائرية  السلطات  تعالج  أن  وقبل 
ترصيحات  تسببت  مزاب،  وادي  عاصمة  بغرداية 
األول  للوزير  الشاوية  أمازيغ  حق  يف  عنرصية 
الذي يقود حملة ترشح بوتفليقة  الجزائري األسبق 
وانضمام  االحتجاجات  من  موجة  إثارة  يف  للرئاسة 
والساعني  االنتخابات  ملقاطعي  األوراس  أمازيغ 

للتغيري بالجزائر.
نظمت يوم السبت 15 مارس املايض وقفة احتجاجية 
يف الجزائر بعاصمة منطقة األوراس باتنة احتجاجا 
عىل  ترصيحات عنرصية للوزير األول الجزائري عبد 
املالك سالل العنرصية، التي حملت سخرية واضحة 
من األمازيغ الشاويني، وأثارت سخطا واسعا، حيث 
األشخاص  أحد  فيه  يسأله  فيديوا  يف  سالل  ظهر 
: تعرف واش يقولو يف قسنطينة؟ فريد سالل  قائال 

»الشاوية حاشا رزق ربي«..
»الشاوية«،  حول  ترصيحاته  بعد  له  تعليق  أول  ويف 
املالك سالل  عبد  السابق  الجزائري  األول  الوزير  قال 

أصال  أنه  حاليا،  بوتفليقة  ترشح  حملة  يقود  الذي 
كان  إذا  وأنه  الجزائريني  كل  ويحب  وحر  أمازيغي 
هناك لبس أو سوء فهم لدى بعض اإلخوة فإنه يعتذر 
واإلحباط،  الحقد  يعرف  ال  وأنه  لديه،  مشكلة  وال 
مس  أنه  يحس  جزائري  أي  هناك  كان  إذا  أنه  وأكد 
به فإنه يعتذر«، وجاءت ترصيحات عبد املالك سالل 
عقب تسبب نرش الفيديو عىل نطاق واسع يف املواقع 
االجتماعية الذي يظهره وهو يتلفظ بكالم عنرصي 
يف حق أمازيغ الشاوية، يف موجة احتجاجات ودعوات 
ترشح  ملسريات حاشدة ضد ترصيحات سالل وضد 
بوتفليقة لوالية رابعة أطلقها أمازيغ األوراس الذين 
طالبوا باملوازاة مع التنديد بترصيحات سالل بإقرار 
حقوقهم يف مسريات نظموها بعاصمة األوراس باتنة 
السبت  يوم  خنشلة  وبوالية  مارس   19 األربعاء  يوم 

22 مارس، تحت شعار مسرية الحقوق.
وتجدر اإلشارة إىل أن أمازيغ األوراس سبق لهم تنظيم 
لعبد  العنرصية  الترصيحات  ضد  وقفات  سلسلة 
استقال  الذي  الجزائري  الوزراء  رئيس  سالل  املالك 
لإلنتخابات  استعدادا  بوتفليقة  لحملة  ليتفرغ 
الرئاسية التي ستجرى بالجزائر، والتي يواجه ترشح 
بوتفليقة فيها بمعارضة واسعة يف أوساط املجتمع 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  التحقت  وقد  الجزائري، 
يف  للخروج  الداعية  الجزائرية  بالتنظيمات  لألوراس 
للتذكري بأن  الجاري،  أبريل   15 مسريات سلمية يوم 
الرئاسية  لالنتخابات  السليم  الخيار  هي  املقاطعة 

بالجزائر، ومن أجل »فرض التغيري نحو دولة 
إلقرار  باإلضافة  واجتماعية«،  ديمقراطية 

الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية.
أوراس  نرص  حركة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
امقران كانت قد أصدرت بيانا بمناسبة يوم 
مطالبها  عن  فيه  أعلنت  بالجزائر،  النرص 
مقدمتها  يف  تأتي  التي  الجزائرية  للسلطات 
األول  )الوزير  سالل  امللك  عبد  ُمحاكمة 
الجزائري السابق الذي استقال لقيادة حملة 
بوتفليقة الرئاسية(، بتهمة السب والتحقري 
عدم  مع  الجهوية  الفتنة  وإثارة  العنرصي 
قبول أي اعتذار، باإلضافة إلعالنها مقاطعة 

االنتخابات الرئاسية املقبلة.
كما تطالب حركة نرص أوراس أمقران يف ذات البيان 
ملنطقة  األمازيغي  الَهوياتي  للبُعد  اإلعتبار  بإعادة 
األوراس  عىل  املسلط  التهميش  وإنهاء  األوراس، 
مع  القطاعات  بجميع  التنمية  مشاريع  يف  بإدراجه 
تخصيص برنامج صحي استعجايل للتكفل بمجموعة 
من االمراض التي تحتل فيها واليات االوراس مراتب 
الحصار  إىل جانب مطالبتها بفك  بالجزائر.  متقدمة 
ووقف  األوراس  يف  األمازيغية  الثقافة  عىل  املرضوب 
سياسة »الَفْلكلرة« والتسفيه للفعل الثَقايف الشاوي، 
والثقايف  الفكري  املنتوج  وتسويق  بطباعة  وذلك 
الفنون  أنواع  وإبراز كل  الشاوي،  بامُلتغري  األمازيغي 
الشاوية يف وسائل اإلعالم خاصة العمومية، مع إعادة 

االعتبار وتصنيف املعالم األثرية مثل إمدغاسن، قرص 
ديهيا )باغاي(، برئ ديهيا )برئ العاتر( ….إلخ.

إجبارية  عىل  أمقران  أوراس  نرص  حركة  تشدد  كما 
بأوراس  األطوار  جميع  يف  تامازيغت  تعليم  وتعميم 
باملناورات  وتنديدها  رفضها  إعالن  مع  أمقران، 
تمزيق  بهدف  الفتنة  نار  تُغذي  التي  السياسوية 
أوراس  أمازيغ  تضامن  عىل  أكدت  كما   الجزائر، 

أمقران مع إخوانهم يف منطقة واد ميزاب.
أمقران  أوراس  بيانها شددت حركة نرص  ويف ختام 
عىل أن األوراس لطاملا كان الحصن املنيع للذود عىل 

الجزائر كله، لذلك أكدت عىل البُعد الوطني لحراكها.

أمازيغ األوراس ينضمون ألمازيغ املزاب يف مواجهة النظام اجلزائري

الليبي  الوطني  املؤتمر  أقّر 
املايض  الشهر  نهاية  العام 
تكميلية  انتخابات  إجراء 
النتخاب الهيئة التأسيسية 
الدستور  مرشوع  لصياغة 
الليبي يف مناطق األمازيغ، 
قاطع  أن  بعد  ذلك  وجاء 
هيأة  انتخابات  األمازيغ 
الدستور  مرشوع  صياغة 
لجنة  املسماة  الليبي 
يف  أجريت  التي  الستني 
فرباير  من  العرشين 
املجلس  أعلن  وقد  املايض، 
ليبيا  ألمازيغ  األعىل 
اإلنتخابات  تلك  مقاطعة 
من  لجملة  ورفضه 

خطوات املؤتمر الوطني الليبي بخصوص 
حقوق املكونات اللغوية والثقافية بليبيا 
يتطلع  ملا  تستجيب  ال  أنها  اعتبار  عىل 
إليه أمازيغ ليبيا. وعىل الرغم من تواصل 
املفوضية  أعلنت  األمازيغ  مقاطعة 
عن  بليبيا  لالنتخابات  العليا  الوطنية 
فتح باب التسجيل لالنتخابات التكميلية 
للجنة صياغة مرشوع الدستور بمناطق 
تسجيل  عملية  ستبدأ  حيث  األمازيغ، 
األربعاء  يوم  األمازيغ  ملكون  املرشحني 
أبريل  شهر  من  التاسع  يوافق  الذي 

الجاري.
وحسب ما نقلته وكالة األنباء الليبية فقد 
الدكتور  املفوضية  رئيس  نائب  أوضح 
الصحفي  املؤتمر  يف   « السائح  عماد   «
أبريل   07 االثنني  ظهر  عقده  الذي 
تأتي  التكميلية  االنتخابات  أن  املايض 
رقمي  الوطني  املؤتمر  لقراري  تطبيقا 
إجراء  بشأن   2014 لسنة  و)26(   )25(

عملية  واستئناف  تكميلية  انتخابات 
االقرتاع يف بعض الدوائر التي لم تستكمل 
و26   20 يومي  االنتخابية  العملية  فيها 
فرباير من العام الجاري«. وأكد الدكتور« 
االنتخابية  العمليِة  بدايَة  أن   « السائح 
والتنافِس  التكميلية  االنتخابات  إلجراء 
من  كل  يف  األمازيغ  مكون  مقعدي  عىل 
)الزاوية(  الرئيسة  االنتخابية  الدائرة 
املخصص  )زوارة(  الفرعيـة  بالدائرة 
الخامسة  االنتخابية  والدائرة  مقعد،  لها 
اآلخر،  املقعُد  لها  خصص  التي  )الجبل( 
املرشحني  تسجيل  بعملية  تبدأ  سوف 
من   09 املوافق  األربعاء  يوم  من  اعتباراً 
شهر أبريل الجاري وستستمر ملدة أسبوًع 
التقدم للرتشح  الراغبني يف  . وبخصوص 
برضورة  املتقدمني  »السائح«  طالب 
املطلوبة  املستندات  جميع  استيفاء 
بأن  مؤكدا  تسجيلهم،  عملية  الستكمال 
املفوضية قد اتخذت إجراءات خاصة بهذا 
إتمام عملية  املرشحني من  الشأن تمكن 

وسهولة،  يرس  بكل  التسجيل 
وضوابط  الشرتاطات  وفقاً 
الهيئة  القانون )17( النتخاب 
مرشوع  لصياغة  التأسيسية 
رئيس  نائب  ونوه  الدستور«. 
املفوضية عىل أنه وفيما يتعلق 
يف  االقرتاع  عملية  باستئناف 
ـ مرزق  )أوباري  كل من مدن 
ـ الكفرة ـ درنة ـ توكرة (، أن 
تامة  جاهزية  عىل  املفوضيَة 
الستكمال تلك العملية، إال أنها 
تنتظر تهيئة الظروَف األمنية يف 
تلك املدن إلجراء عملية االقرتاع 
التي توقفت نتيجة لعدم تأمني 
الذي  األمُر  االنتخابية  املراكز 
تسبب يف غلق معظِمها وإتالف 
وأوضح  منها«.  عدٍد  يف  االنتخابية  املواد 
لالنتخابات  العليا  املفوضيُة  أن  السائح 
املؤقتة  الحكومة  قامت بمخاطبة رئيس 
عىل  املعنية  الجهات  قدرة  عىل  للتأكيد 
تأمني العملية االنتخابية، وضمان تهيئة 
أجواء آمنة تمكن الناخبني من التوجه إىل 

مراكز االنتخاب واإلدالء بأصواِتهم. 
وتجدر اإلشارة إىل أن موقف أمازيغ ليبيا 
صياغة  هيأة  انتخابات  من  يتغري  لم 
إذ سيقاطعون  الليبي،  الدستور  مرشوع 
صياغة  لهيأة  التكميلية  اإلنتخابات 
عىل  للضغط  بدورها،  الدستور  مرشوع 
الليبي والحكومة املؤقتة  املؤتمر الوطني 
املتمثلة  ملطالبهم  االستجابة  أجل  من 
األمازيغية  اللغة  ترسيم  يف  باألساس 
بالدستور الليبي الجديد واعتماد منهجية 
التوافق حول ذلك وكذا حول هوية الدولة 

واسمها وعلمها. 

انتخابات تكميلية هليأة الدستور اللييب يف مناطق 
األمازيغ رغم متسكهم باملقاطعة

ساعيد 
الفرواح

مجموعة  أعلنت 
الفعاليات  من 
سية  لسيا ا
التي  والعسكرية 
مرتبطة  كانت 
الوطنية  بالحركة 
عن  أزاواد  لتحرير 
انشقاقها عن هذه 
وتأسيس  األخرية 
يوم  جديدة  حركة 
املايض  مارس   18
اسم  عليها  أطلق 
الشعب  ائتالف 
أزاواد  أجل  من 
وقد   ،)CPA(
يف  املنشقون  أعلن 

االتفاقيات  بجميع  تمسكهم  عن  لهم  بيان 
املايل  والنظام  األزواديني  بني  سابقا  املوقعة 
بإرشاف دويل أو إقليمي، كما أكدوا عىل دور 
وإقرار  التفاوض  عملية  يف  الهام  الجزائر 
وصفوا  حيث  األزواديني،  الطوارق  حقوق 
النيجر  جانب  ّإىل  األساسية  بالدولة  الجزائر 
املغرب  ملك  برغبة  أشادوا  كما  وموريتانيا، 
والنظام  بينهم  النزاع  يف  بدوره  التوسط  يف 
املايل. كما أعلن ائتالف الشعب من أجل أزاواد 
عن تكوينه لقيادة من ثمانية وثالثني عضوا 
املؤتمر  أفق  يف  والعسكريني  السياسيني  من 
لجميع  الدعوة  توجيههم  مع  اإلفتتاحي، 
مايل(  )شمال  بأزواد  والجماعات  الحركات 
لالنضمام  الجمعيات  قادة  وكذا  املسلحة، 
التفاقية السالم الشامل مع مواصلة النضال 
من خالل الحوار السيايس والديمقراطي مع 

مايل كأولوية.
القيادي األزوادي عادل  أعلن  من جانب آخر 
التطورات  تناولت  مواقف  جملة  محمود 
يتعلق  ما  وخاصة  املتالحقة،  السياسية 

الحركة  التي شهدتها  الجديدة  باالنشقاقات 
الوطنية لتحرير أزاواد، وظهور فصيل جديد 
بقيادة إبراهيم أغ الصالح مسؤول العالقات 
ويف  سابقا،  الوطنية  بالحركة  الخارجية 
عضويته  تجميد  محمود  عادل  أعلن  بيانه 
التي  أزاواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  يف 
نواكشوط،  يف  الشعبي  مكتبها  يرتأس  كان 
وانضمامه لحركة االئتالف الشعبي من أجل 
توحيد  إىل  املقبولة  الجهود  كل  لبذل  أزاواد 

الصف وجمع الكلمة.
محمد  املغرب  ملك  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
العام  األمني  استقبل  قد  كان  السادس 
لحركة تحرير أزاواد والناطق الرسمي بإسم 
وغري  مفاجئة  خطوة  بدا  فيما  الحركة، 
مسبوقة أزعجت الجزائر التي كانت منفردة 
أن  املستبعد  الغري  ومن  أزاواد،  يف  بالتدخل 
الوطنية  الحركة  يف  الحايل  االنشقاق  يكون 
غضب  نتيجة  متتبعني  حسب  أزاواد  لتحرير 
أزاواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  عىل  الجزائر 

بسببها تقاربها مع املغرب.

انقسام احلركة الوطنية لتحرير أزاواد 
وظهور ائتالف جديد

* عبد الله الرشقاوي

سال  بملحقة  اإلرهاب  مكافحة  بقضايا  املكلفة  الجنايات  غرفة  رشعت   
يف مناقشة ملف مجموعة مايل املتابع فيها 28 متهما. ونسب تمهيديا إىل 
املتهم بأنه كان قد تعرف عىل السلفي الجهادي  دكداك سنة 2011 وبعد 
توطد عالقتهما أصبحا يناقشان املواضيع ذات الصبغة الجهادية وينشط  
عن  للدفاع  املحلية  التنسيقية  قبل  من  املنظمة   االحتجاجية  الوقفات  يف 
2012 أخربه بوجود  أنه يف عام  إال  الناظور،  املعتقلني اإلسالميني بمدينة 
املغاربة لاللتحاق   املتطوعني  الناظور تعمل عىل استقطاب  بإقليم  شبكة 
تنظيم  لواء  تحت  املنضوية  مايل  بشمال  املتمركزة  اإلرهابية  بالجماعات 
لاللتحاق  الجزائر  إىل   2012 غشت  شهر  يف  دكداك  سافر  حيث  القاعدة، 
بتاريخ  آخر  شخص  رفقة  املتهم  به  والتحق  املقاتلة  الجماعات  بإحدى 
الجزائرية  الحدود  صوب  جميعا  وتوجهوا  السنة  نفس  من  سبتمرب   23
استقبالهم   الخليل بشمال مايل. وهناك وجدوا يف  املالية وتحديدا منطقة 
بتسهيل  املكلف  والجهاد،  التوحيد  بحركة  البارز  القيادي  موىس  املدعو 
تسلل املتطوعني للقتال، والذي رافقهم إىل مدينة كاو، حيث استقبلوا من 
طرف بعض القياديني يف حركة التوحيد، من بينهم املغربي  ملرابط، كما 
املنحدران  ولغموش  أصل مغربي سعيد  االسبانيان من  اللقاء  هذا  حرض 

من مدينة سبتة  السليبة. 
وتبعا لذات املصدر األمني  فإن املتهم خضع  لتداريب عسكرية تهم كيفية 

يف  القاعدة  تنظيم  قيادي  إىل  هناك  وقدموا  الكالشنكوف  سالح  استعمال 
بالد املغرب اإلسالمي صادر يف حقه أمر دويل بإلقاء القبض، والذي تطرق 
معه إلمكانية استقطاب أشخاص لهم رغبة االلتحاق بالجماعات املقاتلة، 
إفريقيا  بغرب  والجهاد  التوحيد  كما تعرف عىل كوادر مغربية يف حركة  
التي تسعى إىل تعزيز صفوفها بالشباب املتشبع بالفكر السلفي الجهادي. 
ولإلشارة فقد نسب تمهيديا  ألحد املتهمني املنضمني لهذه الحركة بشمال 
التيار السلفي حينما كان يتوىل مهمة  مايل انه كان يلقن اتباعه مبادئ  
اعتربت  حيث  الناظور،  بإقليم  سلوان  مناطق  بإحدى  واإلرشاد  الوعظ 
عىل  تعمل  والتي  إرهابيا  تنظيما  افريقيا  بغرب  والجهاد  التوحيد  حركة 
استقطاب متطوعني إىل مايل عوض االلتحاق بالجماعات املقاتلة  بسوريا 
بالنظر  وكذا  سوريا،  إىل  التوجه  عوض  مايل  بشمال  االلتحاق  كلفة  لقلة 

أيضا لوجود تزكية  من مغاربة يوجدون هناك. 
وأشار املصدر األمني أنه بعد اللقاءات األخرية للمتهم اآلنف الذكر اقرتح 
عليه مغربيني  العودة إىل املغرب بغرض اإلرشاف والتنسيق مع املتطوعني 
للقتال بشمال مايل، حيث سلمه املسمى ملرابط مبلغ 5300 أورو ودكداك 
8650 درهم، يف حني منحه املدعو  الصحراوي ورقة لهاتف رقم جزائري.

ألقي عليه    2012 أكتوبر   4 بتاريخ  املغرب  إىل  باألمر  املعني   وبعد  عودة 
القبض  يف إطار األبحاث املتعلقة  بتفكيك الخاليا االرهابية ذات  التوجيهات 
 541 الكيلومرتية  باملنطقة  الدرك  عنارص  طرف  من  وذلك    ، املتطرفة 
الرابطة بني وجدة وطنجة، إذ تبني بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه لإلشتباه 

يف تورطه يف قضية إرهابية. وأوضح ذات املصدر أنه  خالل نقل املتهم من 
طرف رشطة وجدة يف اتجاه مقر الفرقة الوطنية للرشطة القضائية بالدار 
البيضاء  ارتمى هذا األخري عند مشارف مدينة كرسيف عىل سائق السيارة 
انقالبها يف منحدر عميق، وبالرغم من إصابته عىل مستوى  إىل  أدى  مما 
الرشطة  رجال  أحد  أن  إال  والفرار،  قوته  استجماع  حاول  والكتف  الرأس 
املتهمني،  اعتقال  جاء  السياق  هذا  يف  اآلخر.  هو  إصابته  رغم  به  أمسك 
يحمل  إفريقي  بينهم  من  يوجد  والذين  التمهيدية،  التحريات  حسب 
الجنسية املالية من مواليد 1978 بكامبو بضواحي باماكو، عازب، والذي 
لهذا  الستخدامها  أموال  تقديم   وعدم  إرهابية  عصابة  بأية  عالقته  نفى 
الرئييس  املتهم  أما  أو محاولة توزيعها.  النقود  القيام بتزييف  أو  الغرض 
فأنكر بدوره خالل استنطاقه من قبل قايض التحقيق وجود أية صلة له 
بالتيار السلفي الجهادي أو أي تيار ديني آخر متطرف، بل انه لم يسبق أن 
التزم دينيا وحرض أية  دروس دينية مهما كان نوعها، مضيفا أنه لم يسبق 
أن شارك يف أية وقفة لتنسيقية للدفاع عن املعتقلني االسالميني بالناظور. 
بعد  أيام  ثالثة  أو  يومني  ملدة  مايل  إىل  سافر  قد  كان  أنه  اىل  املتهم  وأشار 
أن كان املسمى دكداك  اقرتح عليه العمل هناك دون أن يحدد له نوعيته 
وتكلف بمصاريف التنقل ذهابا وإيابا، علما أنه لم يسبق أن أشعره بأية 
أهداف جهادية داخل املغرب... مضيفا أنه ينفي جميع ما نسب إليه، بما 
لحادثة  انجاز محرض  الرشطة وعدم  فراره وقلب سيارة  ذلك محاولة  يف 

السري حيث كان مغمض العينني. 
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إعداد
رشيدة 

إمرزيك

األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  نظم 
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة، حفال تكريميا 
بالتزامهن  اعرتافا  مغربيات  نساء  لثالث 

لصالح النهوض بالثقافة األمازيغية.
واحتفى املعهد، خالل هذا الحفل الذي نظم 
بالسيدة  للمرأة،  العاملي  اليوم  بمناسبة 
مجموعة  ومؤلفة  شاعرة  أباكريم،  نزيهة 
األمازيغية  باللغة  الرتبوية  األغاني  من 
والعربية ورئيسة جمعية )هي وهو سيان( 
ما بني 2003 و2012، التي تنشط يف املجال 

السيوسيو-تربوي يف مدينة تزنيت. 
أوعبو،  حادة  بالسيدة  االحتفاء  تم  كما 
الصحفية التي التحقت باإلذاعة األمازيغية 
برنامج  ومقدمة   ،1975 سنة  بالرباط 
أيضا  وهي  األمازيغية،  القناة  يف  )مرآة( 
شاعرة وممثلة وعضو مجموعة من اللجان 

باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
وكرم املعهد مقدمة النرشة اإلخبارية باللغة 
املهني  ملسارها  املقدم،  سلوى  األمازيغية، 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  بالرشكة  املتميز 

التي التحقت بها سنة 1992.
التواصل  بقسم  بمهمة  املكلفة  وقالت 
ترصيح  يف  عزيز،  خديجة  السيدة  باملعهد، 
للثقافة  امللكي  املعهد  إن  اإلعالم،  لوسائل 
املرأة  الحفل  هذا  عرب  يكرم  األمازيغية 
املغربية والنساء عموما، مذكرة بأن اململكة 
يف  يتمثل  اسرتاتيجيا  اختيارا  اختارت 

النهوض بوضعية املرأة يف املجتمع.
لألعمال  معرض  تنظيم  املناسبة  بهذه  وتم 
بمقر  املحلية  واملنتوجات  واللوحات  الفنية 
بأغاني  الحارضون  استمتع  كما  العهد، 
املغنية الحسانية باتول املراوني.                                                                                                            

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
حيتفي بالنساء يف اليوم 

العاملي للمرأة
تنظم مؤسسة بيري بريجي وإيف 
الفرنسية  بالعاصمة  لوران  سان 
 20 إىل  مارس   21 من  باريس 
لإلبداع  معرضا  املقبل  يوليوز 
الضوء  يسلط  األمازيغي  النسوي 
عىل غنى وتنوع الرتاث األمازيغي 

املغربي.
ثالثة  حول  املعرض  ويتمحور 
مختلفة  وفضاءات  مواضيع 
املرأة  بورتريه  بني  تتوزع 
يف  ومهارتها  املغربية  األمازيغية 
الحيل  وصناعة  اليدوية  الحرف 

واألزياء.
األول، من خالل  الفضاء  ويقرتح 
نصوص وخرائط وأرشطة تعكس 
وجغرافية  تاريخية  جوانب 
املرأة  اكتشاف  وقبلية،  مجتمعية 

األمازيغية بني األمس واليوم. كما يربز املعرض مهارة 
مجال  يف  الخصوص  عىل  املغربية  األمازيغية  املرأة 
النسيج وصناعة الفخار وزيت األركان والرقص وذلك 

عرب أدوات تعكس التقنيات الخاصة بهؤالء النساء .
وتعرض التظاهرة، التي تنظمها مؤسسة بيري بريجي 
مكونة  وعنارص  الحيل  من  انواعا  لوران،  سان  إيف 
ألزياء النساء األمازيغيات منها املجوهرات والفساتني 
والحايك واألحزمة فضال عن مواد مرتبطة باالحتفاالت.

الصحراء  اىل  الريف  من  األمازيغيات،  النساء  وتعترب 
حريصات  الرحل،  من  أو  املستقرة  القبائل  من  سواء 
يف  يساهم  بما  واللغة  التقاليد  استمرارية  ضمان  عىل 

الحفاظ عىل املوروث الثقايف لهذه القبائل.
وقال مندوب املعرض، يف ترصيح لوكالة املغرب العربي 

بشكل  التعريف  اىل  تهدف  التظاهرة  هذه  إن  لألنباء، 
النساء  انتجته  الذي  املغربي  األمازيغي  بالرتاث  أفضل 
وحافظت عليه وخاصة يف مجال النسيج واملجوهرات.

وأضاف أن مصدر الحيل املعروضة هو مختلف مناطق 
من  استقدم  منها  هاما  جزء  أن  اىل  مشريا  اململكة، 

املتحف األمازيغي بمراكش.
الرعاية  تحت  املنظمة  التظاهرة  هذه  وستشكل 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية 
الفرنيس  الرئيس  افتتحه  الذي  برانيل«  »كي  فيمتحف 
الغنى  لتبادل  2006، فرصة  األسبق جاك شرياك سنة 
عىل  الضوء  وتسليط  املغربي،  األمازيغي  واملوروث 
النساء األمازيغيات وإبراز تنوع املجوهرات األمازيغية 

واختالفها بسب الجهات.

باريس  حتتضن معرض لإلبداع النسوي األمازيغي
قضايا نسائية   العدد  162 - أبريل  2964/2014 العامل االمازيغي14

الثالثة  االلفية  جمعية  نظمت 
بالجنوب  الجمعوي  الفعل  لتنمية 
الرشقي بتنسيق مع جمعية الواحة 
الديمقراطية  و  للتنمية  الخرضاء 
بورزازات،    2014 أبريل   05 يوم 
موضوع:  حول  جهويا  منتدى 
يف  للنساء  السياسية  »التمثيلية 
املجالس املحلية والجهوية بمنطقة 
الجنوب الرشقي يف ضوء مستجدات 
دستور 2011 ويف افق االستحقاقات 
والرهانات«،  التحديات  القادمة: 
ممثيل  من  مجموعة  حرضه 
الجمعيات  الجمعوية،  االنسجة 
الثقافية،  التنموية،  النسائية، 
التنمية  وجمعيات  الحقوقية 
أقاليم  مستوى  عىل  الديمقراطية 
الجنوب الرشقي االربع، حرضه اكثر 

من  120مشاركا و مشاركة.
املشاركات  وعي  من  وانطالقا 
املشاركة  برضورة  واملشاركني 
النقاش  الفاعلة، يف مواصلة  املدنية 
املكتسبات  املنتج لرتسيخ  العمومي 
التي ناضلت عليها الحركة النسائية 
والحقوقية  والديمقراطية  واملدنية 
والتنموية ببالدنا عموما و بالجنوب 
مجتمع  أجل  من  خصوصا  الرشقي 
inclu- ومدمج متعدد   حداثي 

مع  ومنسجم  ونسائه  لرجاله   sive
يف   االنسان  لحقوق  الكونية  القيم 
شموليتها و غري قابليتها للتجزيئي.

الحركة  راكمته  ملا  واستحضارا 
مجال  يف  الرشقي  بالجنوب  املدنية 

النهوض وحماية الحقوق االنسانية 
تمكينهن  يف  واملساهمة  للنساء 
االجتماعي،   ، القانوني  السيايس، 
الحواجز  كل  ورفع  واالقتصادي 
املانعة ملساهمتهن يف الحياة العامة.

حول  مستفيض  نقاش  وبعد 
والقانونية  الدستورية   املنطلقات 
السياسية  للتمثيلية  املؤسسة 
للنساء يف املجالس املحلية املنتخبة، 
األمر  واقع  معطيات  مع  وتباينها 

عىل املستوى الجهوي و املحيل .
املحلية  امليزانية  أسس  دراسة  وبعد 
االجتماعي  النوع  عىل  املبنية 
املساواة  مبدا  لتحقيق  كآلية 
املشاركون  يعلن  الفرص  وتكافؤ 

واملشاركات ما ييل : 
املنتدى  هذا  انعقاد  1.تثمينهم 
يتجزأ  ال  جزءا  باعتباره  الجهوي 
واملنتديات  الوطنية  الدينامية  من 
مستوى  عىل  املنظمة  الجهوية 
الرامية  و  الجهات   من  مجموعة 
جهوية  اقامة  يف  املساهمة  اىل 
املساواة  لقيم   ، حاملة  ديمقراطية 

و العدالة االجتماعية و املشاركة .
اصدار  يف  بالتعجيل  مطالبتهم   .2
و  املناصفة  لهيئة  املنظم  القانون 
طبقا  التمييز  اشكال  كل  مكافحة 
من   164 و   19 الفصل  ملقتضيات 
تشاركية  مقاربة  وفق   ، الدستور 
تدمج مختلف الفاعلني  و الفاعالت 
حول  الرتاكمات  كل  تستحرض  و 

املوضوع  .

3. تبنيهم للمرجعية الدولية  لحقوق 
معياري  كإطار  للنساء  االنسانية 

للتفكري و التحليل و االقرتاح ،
باإلرساع عىل تصديق  4. مطالبتهم 
الربتوكول االختياري التابع التفاقية 

سيداو 
السياسية  األحزاب  دعوتهم   .5
لدعمهم  السياسيني  الفاعلني  و 
الديناميات  مع  تجاوبهم   و 
تعزيز  اىل  الرامية  االجتماعية 
يف  الرجال  و  النساء  بني  املساواة 
 ، القانوني   كل املجاالت )السيايس، 

االجتماعي ، و االقتصادي ( 
الجماعات  تأهيل  اىل  6.حثهم 
الرتابية عرب اصالح النظام القانوني 
يضمن   مما  املايل  و  املؤسساتي   ،

املساواة و العدالة االجتماعية .
القطب  تأسيس  عن  اعالنهم   .7
الجهوي للحركة من اجل ديمقراطية 

املناصفة بالجنوب الرشقي .  
ارتكاز  نقطة  تأسيس  8.إعالنهم 
امليزانية  أجل  من  العمل  مجموعة 
املستجيبة للنوع بالجنوب الرشقي .

املشاركات  نحن  نؤكد  االخري  يف  و 
الطوعي  التزامنا  واملشاركون 
باالستمرار يف التعبئة و حشد الدعم 
املرافعة من اجل صيانة و تعزيز  و 
مجتمع  بناء  اىل  الرامية  املكتسبات 
تسوده  متعدد  حداثي  ديمقراطي 
االنسانية  الحقوق  و  املساواة 

للنساء.

* مصطفى ملو

تشتكي نساء ينتمني إىل قبيلة أيت خباش و املنحدرات 
املغربية  الحدود  عىل  الواقعة  الطاوس  جماعة  من 
باعتقاالت  وصفنه  مما  الرشيدية،  بإقليم  الجزائرية 
"ظلما  أبنائهن  و  أزواجهن  من  عددا  طالت  بالجملة 

وعدوانا و بدون مربر رشعي".
عددهم  وصل  الطاوس  جماعة  من  شبابا  أن  يذكر  و 
املئات حسب مصادر من عني املكان، جرى اعتقالهم يف 
وقت سابق، عىل خلفية ملفات تتعلق بتهريب املخدرات 

و السجائر عىل الحدود الجزائرية املغربية.

الذين  املعتقلني  عائالت  فيه  تنفي  الذي  الوقت  يف  هذا 
املوجهة  االتهامات  بالرشيدية  تيشكا  يعج بهم سجن 
ألبنائها معتربة هذه االتهامات مجرد تصفية حسابات 

بني جهات نافذة يف املنطقة يذهب ضحيتها األبرياء.
أن  سبق  املعتقلني  بعض  عائالت  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
االستئناف  محكمة  أمام  احتجاجية  وقفات  خاضت 
و  املعتقلني  أفرادها  عن  الفوري  باإلفراج  للمطالبة 
وقف ما تصفه بمداهمات البيوت و االعتقاالت الجائرة 

يف حق أبناء الطاوس.

نداء اجلنوب الشرقي من أجل املناصفة
 و متكني النساء   

نساء من أيت خباش يشتكني من اعتقال أزواجهن و أبنائهن

الثاني  الهدف  عىل  بناء 
الخاص  أسيـكل  لجمعية 
االجتماعية  بالقضايا 
وتفعيال  والطفولة،  واملرأة 
والتعاون  الرشاكة  لعالقات 
ويف  والفيدرالية،  والتنسيق 
الحقوقية  القافلة  إطار 
اليوم  بمناسبة  املنظمة 
طرف  من  للمرأة  العاملي 
املرأة  صوت  إمسيل  جمعية 
شعار:  تحت  األمازيغية، 
األمازيغية:الرهانات  املرأة 
نظمت   والتحديات، 
الحي  بدار  الجمعيتان 
بمدينة  الفالح  بتجزئة 
أيت  أشتوكن  إقليم  بيوكرى 
7 مارس  الجمعة  يوم  باها، 
تناولت  فكرية  ندوة   ،2014
مجموع القضايا التي تتعلق 
باملطالب األنثوية وما تحقق 
به  القيام  يجب  وما  منها 
من  املزيد  تحقيق  أجل  من 

املكاسب.
من  التقديمية  الكلمة  وبعد 
باسم  أعطار  فاطمة  طرف 
وكلمة  أسيكل،  جمعية 
الحي  دار  مديرة  السيدة 
 8 مغزى  عن  تحدثت  التي 
للمرأة  تحقق  وما  مارس 
املغربية من مكاسب، قدمت 
عرضا  زيوال  أمينة  السيدة 
إمسيل  بجمعية  تعريفيا 
واملبادئ  األهداف  حيث  من 
واألوراش  واألنشطة 
التي  والتوعوية  املرافعاتية 
خدمة  الجمعية  بها  قامت 
تضمنته  ما  وكذا  للمرأة، 
مكاسب،  من  األرسة  مدونة 
من  املرأة  له  تتعرض  وما 
مناحي  جميع  يف  مشاكل، 
خديجة  مداخلة  حياتها.أما 
تضمنت  فقد  الحنصايل 
لالحتفال  التاريخي  السياق 

يف  للمرأة  العاملي  باليوم 
والوطني،  الكوني  بعديه 
األنثوية  الحركة  قدمته  وما 
من  تضحيات  من  املغربية 
حقوقا  تامغارت"   " أجل 
مداخلة  ومكانة،أما  وهوية 
دسجي  لحسن  األستاذ: 
السسيولوجيا،  يف  الباحث 
ظاهرة  تناولت  فقد 
والهيمنة  املرأة  ضد  العنف 
املجتمع  يف  الذكورية 
مكانة  وكذا  التقليدي، 
يف  ووضعيتها  األمازيغية 
الدولة املغربية، فيما تناولت 
سعاد  الجماعية  املستشارة 
يف  املشاركة  دور  العالمي، 
بالنسبة  العام  الشأن  تدبري 
بعجلة  الدفع  يف  للمرأة 
الذكر  بني  واملساواة  التنمية 
الصحفية  أما  واألنثى، 
حنان كحموفقد تطرقت إىل 
ملوضوع  اإلبداعي   التناول 
املبدعني  رؤى  حسب  املرأة 
تحتضنها  التي  والتمثالت 
ذاك،  أو  املبدع  هذا  عقلية 
يف  الباحث  األستاذ  أما 
األنرتبولوجيا األمازيغية عبد 
اعتذر  فقد  فارس،  الرحمان 

وفاة  بسبب  لحظة  آخر  يف 
رحمها  اليوم  ذلك  يف  أخته 

الله.
فعاليات  مع  وباملوازاة 
تقيم  تم  فقد  الندوة 
املرأة  حول  وثائقي  رشيط 
ومعاناتها  وموضوعها 
ال  التي  املتعددة  وأدوارها 
املجتمعات  حياة  تستقيم 
دورها،  غياب  يف  اإلنسانية 
كما تم تقديم نموذج العرس 
يصاحب  وما  األمازيغي، 
تنتمي  تقاليد  من  طقوسه 
 ( مثل:  القيم،  حضارة  إىل 
أوكريس ـ تانكيفت ـ إيسيل 

ـ تيسليت(.
هذا  أشغال  اختتمت  وقد   
بامتياز  النسائي  امللتقى 
جمعية  مكتب  بتنظيم 
عىل  استقبال  لحفل  أسيكل 
رشف مكتب جمعية إمسيل 
األمازيغية،  املرأة  صوت 
النسائية  والفعاليات 
محمد  كلمة  عرف  املشاركة 
جمعية  باسم  بسطام 
شهادة  تقديم  وكذا  أسيكل، 
إمسيل  لجمعية  تقديرية 
من طرف السيدة مديرة دار 

استحضار وضعية املرأة األمازيغية يف 
اليوم العاملي للمرأة
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أيت  مكان  يعرف  أن  قصد  ذلك  و  يتساءل  أن  املرء  بوسع 
حديدو أوال، و وأن يتساءل عىل السياق الذي جاء فيه الشعر 
األمازيغي ثانيا، و بوسعنا جميعا أن نتساءل كأمازغيني ما 

الغرض من الشعر األمازيغي؟.
هذه  عىل  املستطاع  قدر  وذلك  شك  أدنى  بال  وأجيب  أبادر 
التساؤالت، و نتمنى أن نكون قد وفقنا يف خدمة ذلك. يحيل 
الجغرافية  الرقعة  تلك  إىل  حديدو  أيت  كلمة  و  مصطلح 
املتشكلة من ثالثة قبائل التي هي أيت جرهور و أيت يعزة ثم 
أيت براهيم، ولإلشارة فإن أيت حديدو يقع يف األطلس الكبري، 

بل  أكثر من ذلك إنه يقع يف إقليم ميدلت حاليا.
األمازيغي  الشعر  بأن  يشء  كل  وقبل  أوال  اإلعرتاف  يجب 
املغربية بشكل عام، و  الهوية  إغناء  ساهم و بشكل جيل يف 
املهم جدا  الخصوص. من  األمازيغية عىل وجه  الهوية  إغناء 
املعارك ضد  إبان  آنفا يوضف  إليه  املشار  الشعر  بأن  التذكري 
املستعمر و ذلك غرض تحريض الناس للدفاع عن أراضيهم و 
جل ثرواتهم و كذا دفاعهم عن كرامتهم التي أراد املستعمر أن 
يسلبها منهم إن لم نقل أنها استنزفت. كما أنه يوظف أيضا 
الزراعية؛ بمعنى  املتعلقة باملحاصل  إتمام مهام  انتهاء  أثناء 
وقته  إذن  هي  تلك  املوارد،  كل  جني  بعد  يستعمل  الشعر  أن 
الشاعر  يجد  حيث  العمل،  من  خالية  تكون  التي  اللحظة  أي 

}أمدياز{ الوقت املالئم لذلك.
إن أيت حديدو املشار إليه سالفا يزخر بعدة شعراء من هذا 
القبيل وعىل سبيل املثال ال الحرص هناك الشاعر موحى أوعيل 
باإلشارة  وحري  حديدو،  بأيت  املعروف  و  املشهور  )خنجو( 
إىل  باإلضافة  أمازيغية،  شعرية  قصائد  عدة  لديه  أوهنا  بأن 
قصائد  عىل  يتوفران  اللذان  لوسيور  و  أوخال  حمو  الشاعر 
أمازيغية ، هذا دون أن ننىس باسو أجبور الذي يتوفر عىل عدة 
مؤلفات تميش يف هذا املسار الذي ذكرناه سالفا وغريهم كثري 
أذكرهم فمعذرة  أن  الذين ال يسعني  )إمديازن(  الشعراء  من 

منهم جميعا.
طبعا  األمازيغية  الشعرية  قصائدهم  ينظمون  هؤالء  كل   
انطالقا من وضعهم املعييش، ومنهم من تجاوز ذلك، ومنهم 
املعارك  أشهر  عن  للحديث  األمازيغي  الشعر  وظف  من 
باملنطقة و خري نموذج هنا مو قصيدة حمو أوخال الذي عرف 

بمعركة أيت يعقوب الشهرية و معركة بادو...وهلم جرا.
األمازيغي  الشعر  بهذا  يهتم  أحد  ال  هو  أنفسنا  يف  يحز  ما 
التي  أينما وجد، ال املعهد و ال حتى الجمعية  بأيت حديدو و 
تدعي اهتمامها بهذا الشعر ال يهتمون بالشعراء وبشعرهم 
أماكن  من  اتضحت  و  حديدو  أيت  من  اتضحت  الصورة  و 
أخرى، ومن لم يع هذا عليه إعادة اإلستماع إىل هذا و بطريقة 

كاريكاتورية كي يستوعب هذا جيدا.
إنني مدين بالشكر و اإلمتنان لهؤالء الشعراء جميعهم، و من 
هذه اللحظة أشري إىل أن الحقيقة املؤملة التي أصبحت توجعنا 
اليوم هو محاولة تمييع هذا الشعر الزاخر بمعاني ذو حمولة 

و وزن يف الثقافة األمازيغية. 
* محمد أوركو

 طالب جامعي بمكناس 

الشعر األ مازيغي  بأ يت 
حديدو

جديد  نجم  اسم  هو  هذا  الربق،  أي  إيَكيَك 
من  ينحدر  شاب  حديثا.  الفنية  مسريته  بدأ 
فن  اتخذ  الصغري،  باألطلس  إيغرم  منطقة 
الثورية  أفكاره  عن  للتعبري  كوسيلة  الراب 
املغربي اجتماعيا و ثقافيا  الواقع  تنتقد  التي 
األغنية سيشهد  النوع من  لغويا، ربما هذا  و 
يف  طريقته  لتميز  أمازيغية  شبابية  موجة 
املزري. صدر  واقعنا  السخط عىل  التعبري عن 
له مؤخرا ألبوم بعنوان « مالت أسن ما نَكا »  
الذي يعني : أخربوهم من نحن. يف هذا األلبوم 
يعالج الفنان إيَكيَك اشكالية الهوية باملغرب، 
كما نبه اىل مشكل التنمية بالبلد حيث استدل 
بالنقص يف البنيات التحتية كالطرق مثال حني 
قال « كولو إغاراسن هاتي حفان »  معناه كل 
املادي  الرتاث  عن  تحدث  كما  متآكلة.  الطرق 
املهدد بالزوال كالقصبات التي يطالها النسيان 
حني قال «  كولو إيَكيدار هاتي خالن »  معناه 
كل القصور و القصبات التاريخية تندثر. ويف 
عودة اىل عنوان األلبوم يبدو أن الفنان متشبع 
األمازيغية،   الثقافية  الحركة  أفكار  و  بمبادئ 
التعريف  يف  رغبته  خالل  من  جليا  يبدو  هذا 
املهمشتني  األمازيغيتني  بالهوية  و  بالقضية 
ألبومه عىل  الفنان يف  عىل أرضهما. كما عرج 
املماليك  للغزاة منذ عرص  األمازيغية  املقاومة 
الرومان  األمازيغ مع  تحارب  األمازيغية حني 
و الفراعنة بقوله : «الجدود إينو َكان إيرَكازن، 
أورومي  د  ،محاركان  تامازغا  ف  كولو  موتن 
معناه    « نغانت  فرعون  د  محاركان  زمانت، 
من  جلهم  استشهد  شجعانا،  كانوا  أجدادنا 
الرومان فهزموهم،  أجل تامازغا،تحاربوا مع 
هذا  من   . فقهروهم  الفراعنة  مع  تحاربوا  و 
تاريخ  عىل  إطلع  الفنان  أن  يتضح  املنطلق 
يف  جاء  بما  اقتنع  و   ، األمازيغية  املماليك 
األمازيغي  امللك  تغلب  حني  التاريخية  املصادر 
للبيع،  روما  عرض  و  الرومان  عىل  يوغرطا 
األرسة  شيشنق  األمازيغي  امللك  اعتىل  ملا  ثم 
معلنا  الفراعنة  حكم  من  العرشون  و  الثانية 
عن انتصار األمازيغ انذاك.  فيما انتقل الفنان 
و  األمازيغية  بالقضية  العرصي  الوعي  اىل 
تامازغا  أنار  الذي  الحر  الثائر  عىل  ترحم 
بأفكاره النرية و ضحى بحياته من أجل هذه 
األمر  يتعلق  و  املرشوعة  و  العادلة  القضية 
برمز تيموزغا و تامازغا معتوب لونيس حني 
قال «  بابا لونيس نتني أت إنغان، أشكو إيَكا 
أَكليد ن تمازغا، كادا ن واوال أغ إغزان، إسغليد 
لونيس  أبنا  معناه    « إحضان  ياغ  يل  تافوكت 
من  كثري  تامازغا،  أمري  كان  ألنه  إغتالوه، 
األفكار أصاب فيها، فأرشقت شمسه املختفية 
اشكالية  مالمسة  اىل  بعد  فيما  انتقل  فيما   .
العربية  القومية  فرض  و  الثقايف  التعريب 
حني  افريقيا  لشمال  األصلية  الساكنة  عىل 
قال « إنبَكيون هيل أد أغ إحَكرن، أدن إ واوال 
أد تن مضلن »  معناه ضيوفنا احتقرونا،  نغ 
يتمظهر  اإلحتقار  هذا   . لغتنا  إقبار  يريدون 
املناهج  يف  األمازيغية  اللغة  غياب  خالل  من 
التعليمية و يف اإلعالم، و يف اإلدارات و الحياة 
الدستور  يف  الرسمية  وضعيتها  رغم  العامة 
ألبومه  يف  الفنان  يغفل  لم  فيما  الجديد. 
التي  اإلغتياالت  و  السيايس  اإلعتقال  اشكالية 
مثل  من  األمازيغية  القضية  نشطاء  طالت 
املعتقلني السياسيني مصطفى أوسايا و حميد 
بوجمعة  قبيل  من  اغتياالت  وكذا  أعضوش، 
كولو   »  : قال  حيث  املسعدي  عباس  و  الهباز 
غ  كرا  أوبنيق  غ  كرا  فتان،  هاتي  امغناسن 
لقبور  »  يعني كل املناضلني اختفوا، بعضهم 
القبور.  يف  األخر  البعض  و  السجون  يف  يقبع 
املواقف  بشدة  الفنان  انتقذ  األلبوم  اخر  يف  و 
بعض  لدى  لألمازيغية  املعادية  و  العنرصية 
املقرئ  النهاري، و  الشيخ  املتأسلمني كالعالم 
ما  أسن  مالت   » قال  حيث  اإلدرييس  زيد  أبو 
املقرئ  د  النهاري،  الشيخ  العالم نسن  إ   ، نَكا 
نسن أبو زيد اإلدرييس  »  معناه أخبورهم من 
كذا  و  النهاري،  الشيخ  عاملهم  أخربوا  نحن، 
مقرئهم أبو زيد اإلدرييس. يف حني حيا الفنان، 
مليكة  و  عصيد  أحمد  األمازيغيني  الناشطني 
أولتما  د  عصيد،  با  أ  أيوز   »  : قال  حني  مزان 
مليكة مزان »   معناه تحايتي لألب عصيد، و 

لألخت مليكة مزان .
http://www.you� : األغنية  رابط  هو   وهذا 

  tube.com/watch?v=0�_Bk6wLTws

*  لحسن أوباس أزايكو
طالب باحث يف الدراسات األمازيغية

سطوع النجم 
إيَكيَك يف مساء 

األغنية
 األمازيغية

البحث يف أسماء األماكن بصفة عامة عمال مركبا  يعترب 
الجغرافية )الطبونيمية(  أمام علم األعالم  وشاقا. فنحن 
باعتباره  االسم  ،الحتواء  غزيرة  علمية  بعدة  مطالبون 
زالت مستمرة بمفهوم مغاير ووجه  ، ال  ثقافية  ظاهرة 

برشي جديد، او انها نهائيا ممتثلة  ملعيار االنصهار.
،و  بعناية  الجغرافية تعد طلسما ورمزا مكتوبا  فاألعالم 
ملفوظا دون دراية اغلب مستعمليه اال ادا كانوا من بقايا 
الجماعة البرشية التي انتجته بتفاعلها مع الطبيعة . و ما 
ان نفككه باعتماد اللغة ،و السوسيولوجيا و تخصصات 
اخرى نحصل عىل ظاهرة ثقافية، او خاصية برشية ،او 
اقتصادي قديم  او نمط  االختفاء  او يف طور  اختفت  لغة 
،لكن يبقى اكثر يشء  هو ابراز الهوية الحقيقية لشعب 
العرقية .وهنا يف  او  اللغوية  معني مهما كانت اختالفاته 
الغربي  البحث سنركز شيئا ما ،عن منطقة الشمال  هذا 
للمغرب الذي يضم اسماء عديدة لقبائل ،و مدن و مدارش 
تحيلنا برصاحة اىل  التساؤل عن املعنى الداليل لهذه االسماء 
الوقت  يف  ممتعا  و  شاقا  امرا  فيها  البحث  يجعل  ،مما 
نفسه ،و املالحظ ان اغلب هذه االسماء يلفها غموض تام 
ألنها نطقت  باللغة االمازيغية ، لكن االشكال الكبري هو 
ان هذه املنطقة بالذات عرفت دخول موجات موريسكية  
تحول  فحصل  عربية  اخرى  و  السفرديم  يهود  ،و  كبرية 
لغوي عرب مراحل تاريخية متباعدة ،و مرتابطة ساهمت 
فيها االضطرابات السياسية  بحكم  قرب املنطقة من بؤر 
الرصاع  مع املماليك االسبانية ،و كذا الواجهتني البحريتني 
القرصنة  سفن  و  الحربية،  االساطيل  عىل  املفتوحتني 
االستقبال  بلدان  الفارين من عنف  و  املطرودين  و سفن 
الكربى  الصحراء  من  القادمة  القبلية  الهجرات  و  االوىل، 
العنارص  هذه  كل  رغم   بالتايل  االيكولوجية.  العوامل  و 
بقيت االسماء كما هي عليها مع تغيري طفيف يف النطق 
قدمت  التي  غرناطة  دارجة  سيادة  عن  قلت  كما  الناتج 
بها العنارص املوريسكية التي تعترب املسؤولة عن تعريب 
القبائل عىل  الغربي ،رغم حفاظ هذه  الشمال  جل قبائل 
امازيغي  لغوي  قاموس  وجود  كدا  و  االمازيغي،  الطابع 
عديدة  قراءات  امام  سنكون  لدلك  هذا.  يومنا  اىل  متداول 
لإلحاطة  بداللة كل اسم واليكم بعض االسماء ودالالتها 

وهي  وزان،  إلقليم  اداريا  تابعة  لجماعة  اسم  اسجن:   �
غري بعيدة عنها وهي املعروفة باحتضان مشارفها ملوسم 
الثقافة  بني  الحضاري  التفاعل  حيث   ) )هيلولة  اليهود 

اليهودية املغربية و يهود الخارج.
التاريخية   املراجع  يف  يكتب  كان   ، السابق  يف  واالسم 
العكس  قع  و  اذ  سينا  الزاي  قلب  تم  (وقد  )ازجن  هكذا 
فنحن نعرف مثال ان قلب السني زايا هو شائع  يف اللغة 
االمازيغية لكن هنا و قع قلب يميز أمازيغية الشمال، و 
االسم موجود يف اللهجات الثالث املشكلة للغة االمازيغية، 
يف  و  ياءا،  الجيم   بقلب  ازين(  ينطق)  مثال  ترفيت  ففي 
ويعني  كيما،  الجيم  قلبت  اي  )ازكن(  ينطق  تمازيغيت 
النصف اي ربما له داللة بتقسيم زراعي او قبيل ،و عادة 
االتحاديات  خاصة  القبلية  التقسيمات  اىل  بنا  يذهب  ما 

الكربى.
املدارش  و  االماكن  من  مجموعة  تحمله  اسم  اغبالو   �
الناطقة  املناطق  معظم  ليشمل  يمتد  ،و  املغرب  بشمال 
املفرد و يجمع هكذا)  باللغة االمازيغية ،وجاء يف صيغة 
ايغبوال (النه من جموع التكسري ،ويعني عني املاء و يدل 
االسم عىل التنظيم املائي الذي كان سائدا يف فرتة النمط  
االقتصادي الزراعي الذي ساد يف شمال افريقيا االمازيغية.

نجد  و  شفشاون،  و  تطوان  بني  سكني  تجمع  امطيل   �
االسم ايضا يف مجال دكالة ،و االسم امازيغي محض جاء 
حرف) الطاء (    فيه نتيجة ادغام حصل بتالقي حريف) 
و  )امضضل(  هكذا  يكون  ان  يجب  االصل  يف  (اذ  الضاد 
الزال ينطق يف الريف هكذا )امضل(  محافظا عىل صوت 
)الضاد (لكن يف النطق املصمودي) ينطق امطل (و يدخل 
يف القاعدة ذكرتها سالفا ،ويعني املدفن او املقربة يف كافة 

التنويعات  االمازيغية .
� بني مكادة  هو اسم الحد االحياء بمدينة طنجة ،و منذ 
كلمة  وهي  )بني(  من  مركب  االسم  نجد  االوىل  القراءة 
بإضافة  بالعربية  مهذبة   كتبت  (التي  )مكادة  و  عربية 
انه  بذاته  للتعريف  يكفي  االول  فاالسم  املربوطة  التاء 
عربي رصف و متداول يف اغلب مناطق املغرب فماذا تعني 

كلمة مكادة ؟
كانت  االصل  يف  ،و  رصفة  أمازيغية  الكلمة  هذه  ان  اكيد 

تنطق )تيمكاد( و االسم الزال موجودا  يف الجزائر، و يحمل 
)تيمقاد(  تكتب  و  للرومان.  امازيغية نسبت  اسم مدينة 
جذرها  عىل  محافظة  الزالت  املغرب  ويف  )تيمجاد(  او 

االمازيغي و ان طالها التحريف و تعني الفتى العازب .
الرومان  دخول  قبل  امازيغية  مدينة  موقع  تامودا   �
قرب  اليوم  اطاللها  و  املصامدة  االمازيغ  سكنها  اليها، 
.وبتحليل  منبسطة  شبه  ارض  يف  املسورة  تطوان  مدينة 
الذي  امود(  االمازيغي)  الجذر  من  تنحدر  نجدها  اسمها 
يعني الحب او البذور، و يدل عىل نمط االنتاج االقتصادي 
االوائل  الوافدين  اىل جانب  االمازيغ  الذي مارسه  الزراعي 
فلسطني  تضاريس  صعوبة  دفعتهم  الذين  اليهود  من 
اجل  من  هاجر  من  منهم  و  الهجرة  اىل  الجبال  الكثرية 

التجارة ايضا.
� طنجة  مدينة مغربية ،و عاصمة موريطانيا الطنجية  
بأسماء  الالتينية  خاصة  التاريخية  الكتابات  تناولتها 
عديدة مثل) تنجيس (و قد احيط تفسري اسمها بروايات 
بعيدة شيئا ما عن الدقة، من بينها الرواية التي تقول بان 
النبي موىس عليه السالم اثناء ابحاره بعد الطوفان، اراد 
البحث عن يابسة ترسو عليها السفينة  و من فيها فارسل 
طائرا يكتشف ما وراء البحر، فرجع و قدماه بهما طني 
فقال )طني جاء (لكن هذه الرواية غري صحيحة بتاتا ،الن 
السفينة عثر عليها بعيدا جدا عن خليج طنجة، و حتى و 
ان وصل اليها تبقى رواية مغلوطة ،الن النبي كان يتكلم 
اللغة العربية ،فاسم طنجة هو اسم امازيغي مركب من 
املوجود  املكان  اي  الحافة  اي  ايجي(  املكان و)  اي  )تني( 

عىل الحافة و فعال فاملدينة بنيت عىل حافة البحر .
كانت هذه بعض الدراسات التي توخينا من خاللها رفع 
التأثري  االمازيغية، و ظروف  التسميات  اللبس عن  بعض 
بقليل  ولو  كنا  اننا  املالحظ  و  اخرى.  عوامل  مع  املتبادل 
امام مصطلحات يصعب اعطاء حكم نهائي  املعرفة  من 
اال باستعمال عدة علمية مهمة، ما دامت التسميات كثرية 
حيث ال زال االنكباب عىل دراستها رهن العمل، و املحايثة 

و غنية من حيث الحمولة اللغوية الثقافية.
* عبدالعاليم عشقي

مشال غرب املغرب االمازيغي اهلوية و تأثري االخر

* أكادير� رشيد نجيب

للكتاب  تريا  رابطة  خصصت 
السنوي  ملتقاها  باألمازيغية 
املكتوبة  للرواية  الرابع 
و23   22 يومي  باألمازيغية 
امللتقى  نظم   ،2014 مارس 
بمدينة أكادير وخصص بالدرجة 
الخاص  املحور  لتدارس  األوىل 
األمازيغي:  الروائي  بالخطاب 
قراءات وقضايا وتجارب. وتميز 
الكتاب  من  نخبة  بمشاركة 
األمازيغية  باللغة  واملبدعني 

وباحثني ونقاد مهتمني.
امللتقى  من  األول  اليوم  تميز 
خصصت  علمية  ندوة  بتنظيم 
مواضيع  لتدارس  أشغالها 
األمازيغية  بالرواية  صلة  ذات 

الجديدة، هكذا قدم الدكتور محمد أفقري)أستاذ جامعي 
الرواية  حول  مداخلة  األمازيغي(  األدب  يف  متخصص 
األمازيغية من خالل نشأتها وامتدادها وركزت عىل تقديم 
السياق العام لظهور الكتابة األمازيغية الحديثة وتقديم 
وقارب  اآلن.  حدود  إىل  الصادرة  الروائية  األعمال  مجمل 
باملدرسة  جامعي  أقلمون)أستاذ  السالم  عبد  الدكتور 
الرواية  بأكادير( عرضا حول  للتجارة والتسيري  الوطنية 
املحددات  عند  والتحليل  بالدراسة  فيه  توقف  األمازيغية 
التي يراها خاصة بالرواية األمازيغية السيما ما له عالقة 
األدب  العالقة بني  واإلثنوغرافيا. وإلبراز  واللغة  بالتاريخ 
واألنرتوبولوجيا عرب نموذج األدب األمازيغي، قدم الدكتور 
األنرتوبولوجيا  يف  )متخصص  أنري  بويعقوبي  الحسني 
الثقافية( مداخلة بعنوان:«عنارص للتأمل من أجل مقاربة 
أنرتوبولوجية للرواية األمازيغية«، وتضمنت تحليال ملدى 
العلمية األساسية لجعل األدب األمازيغي  العنارص  توفر 
اإلطار  اجتماعية، مؤكدا يف هذا  املكتوب واقعة وظاهرة 
من  األمازيغي  باألدب  خاصة  دراسة  إعداد  رضورة  عىل 
حيث تهييئه وتلقيه. لتختتم الجلسة العلمية األوىل بتقديم 
مداخلة لألستاذ عياد ألحيان ) باحث يف األدب األمازيغي( 
األمازيغية  للرواية  أدبي  بيان  مرشوع  خاللها  من  قدم 
موجها إياه ألبناء أفوالي وهو كاتب أمازيغي يعترب أول 
من كتب الرواية عىل املستوى العاملي وهي رواية »الجحش 
»لوكيوس  باسم  املصادر  من  العديد  يف  ويرد  الذهبي«، 

أبوليوس«. 
لالشتغال عىل عدد  املسائية  العلمية  الجلسة  وخصصت 
خالل  من  باألمازيغية  املكتوبة  الروائية  العناوين  من 
ومنهم  املهتمني،  الباحثني  من  لعدد  تخصصية  دراسات 
الباحث العربي موموش )باحث يف األدب األمازيغي( الذي 
يف  الفضاء  توظيف  وأوجه  أشكال  مختلف  بمقاربة  قام 
الله  عبد  للمبدع  أعرج  قانون   / أكوشام«  »أزرف  رواية 
صربي، والباحث عبد الله بوشطرت )باحث يف اللسانيات 
يف  اللغة  موضوع  عىل  االشتغال  اختار  الذي  األمازيغية( 
الرواية املكتوبة باألمازيغية مقدما يف إطار عرضه العديد 

من املقرتحات التي بمقدورها االرتقاء بمستوى الكتابة 
الدكتور  ثم  اللغة.  يهم  ما  خاصة  باألمازيغية  اإلبداعية 
عبد املطلب الزيزاوي )أستاذ األدب األمازيغي( الذي قدم 
مداخلة بعنوان:«مالمح الرواية األمازيغية بالريف« حيث 
اشتغل عىل ثالثة نماذج روائية بمنطقة الريف مستخلصا 
ارتكازها من حيث التيمات عىل بعض الجوانب: فضاءات 

مشرتكة، التاريخ، وجود هم الكتابة...
والفكري،  اإلبداعي  امللتقى  هذا  فعاليات  إطار  يف  ودائما 
تكوينيا  لقاءا  باألمازيغية  للكتاب  تريا  رابطة  نظمت 
حول قواعد اإلمالئية األمازيغية لفائدة الكتاب واملهتمني 
ومن  أنشطته.  تأطريه  عىل  ألحيان  عياد  األستاذ  أرشف 
جهة أخرى، شكل هذا امللتقى فرصة لتقديم اإلصدارات 
اإلبداعية الجديدة لرابطة تريا وإقامة حفل فني لإلعالن 
عن جوائز الدورة الرابعة للمسابقة الوطنية لألبداع األدبي 
األمازيغي برسم سنة 2013 حيث توج هذه السنة كل من 
فاطمة فائز بمجموعتها الشعرية: أسدي ن ييغد / عش 

الرماد.
* أم العيد العدناني بمجموعتها الشعرية: ئلكيكز أزكزاو 

/ الرماد األخرض امللتهب.
* امحمد الوقيني بمجموعته الشعرية: أزازو ن ئسكاسن 

ئمزواك / ثقل السنني الزائفة.
ن  تورارت  الشعرية:  بمجموعتها  إدزوزان  فاطمة   *

تيالوت / أنشودة الواقع.
 / تالدرار  الشعرية:  بوتسعيد عن مجموعته  الحسني   *

الربيع.
ك  تامتانت  الشعرية:  مجموعتها  عن  إدملودن  لطيفة   *

ؤكنس ن ؤسفرو / املوت يف أعماق الشعر.
القصة  املناني جائزة  الله  الكاتب والشاعر عبد  نال  كما 
بعض   / تفراس  ن  كرا  القصصية  بمجموعته  القصرية 
حيرض  عمر  الكاتب  نال  املرسح،  صنف  ويف  املالمح. 
تامدولت ن ؤفال«  يردلن  أد  »تاوتمت  الجائزة بمرسحية 
حجبت  فيما  العليا.  تامدولت  خربت  التي  هي  األنثى   /

الجائزة الخاصة بالرواية.

أكادير: فعاليات اللقاء الوطين الرابع للكتاب 
باألمازيغية
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