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يف افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية
األوىل من الوالية الترشيعية العارشة ألقى امللك
محمد السادس خطابا تناول فيه عالقة اإلدارة
باملواطن ،سواء تعلق األمر باملصالح املركزية،
واإلدارة الرتابية ،أو باملجالس املنتخبة ،واملصالح
الجهوية للقطاعات الوزارية.
أشار جاللة امللك إىل أن «البعض يستغلون
التفويض ،الذي يمنحه لهم املواطن ،لتدبري الشأن
العام يف إعطاء األسبقية لقضاء مصالحهم
الشخصية والحزبية ،بدل خدمة املصلحة العامة،
وذلك لحسابات انتخابية .متجاهلني بذلك بأن
املواطن هو األهم يف االنتخابات ،وليس املرشح أو
الحزب ،ويتنكرون لقيم العمل السيايس النبيل».
وتساءل جاللة امللك «هل سيطلب مني املواطنون
التدخل لو قامت اإلدارة بواجبها؟» ،قبل أن
يجيب «األكيد أنهم يلجؤون إىل ذلك بسبب انغالق
األبواب أمامهم ،أو لتقصري اإلدارة يف خدمتهم،
أو للتشكي من ظلم أصابهم ».معتربا أنه «من
غري املقبول ،أن ال تجيب اإلدارة عىل شكايات
وتساؤالت الناس وكأن املواطن ال يساوي شيئا،
أو أنه مجرد جزء بسيط من املنظر العام لفضاء
اإلدارة».
من جانبنا نتقاسم مع جاللته تشخيصه ألعطاب
اإلدارة املغربية ،خاصة كمواطنني أمازيغ ،عانينا
لسنوات ،أكثر من غرينا ،من تعمد اإلدارة صم
آذانها أمام مساعينا املتواصلة إلقرار أبسط
حقوقنا اللغوية والثقافية ،وسنقترص فقط عىل
الحديث عن الخمس سنوات املاضية التي تلت
دسرتة األمازيغية لغة رسمية ،عىل سبيل املثال
ال الحرص ،حيث بادرنا إىل مراسلة الحكومة

بمختلف قطاعاتها الوزارية
والربملان بجميع أحزابه أغلبية
ومعارضة باإلضافة إىل املجالس
املنتخبة املحلية واإلدارات
العمومية بما فيها املؤسسات
األمنية ،ناهيك عن القنوات و
املؤسسات اإلعالمية السمعية
البرصية منها واملكتوبة ،من أجل
هدف واحد وهو االنسجام مع
مضامني ومقتضيات الدستور
املغربي املعدل سنة  ،2011سواء
ما تعلق منه بالفصل الخامس
الذي يقر األمازيغية لغة رسمية،
أو ما تنص عليه ديباجته
بخصوص هوية البالد وتعويض
مصطلح (املغرب العربي)
بمصطلح املغرب الكبري،
ولكن كل مراسالتنا ودعواتنا
قوبلت باإلهمال والالمباالة
باستثناء رؤساء بعض البلديات
والجماعات التي استجابت
لرسائلنا بتفعيل كتابة أسماء
مقراتها باألمازيغية.
خمس عجاف سنوات إدن ،من
حيث كل شئ ،بما يف ذلك تعامل
اإلدارة املتخم باالستخفاف
والجفاء مع كل الحقوق
األمازيغية حتى تلك التي صدرت
بموجبها قوانني من قبيل قضية
األسماء األمازيغية التي استمر

أمينة ابن الشيخ
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نداء إىل الشعب األمازيغي من أجل االعتصام يف مراكش يوم
السبت  12نونرب املقبل

بمناسبة الذكرى السادسة والثالثني
للربيع األمازيغي ،يوجه التجمع
العاملي األمازيغي نداءه إىل كل اإلطارات
والفعاليات وأبناء القبائل األمازيغية بدون
استثناء ،إىل املشاركة املكثفة يف التحضري
إلنجاح االعتصام اإلنذاري ألمازيغ املغرب
و العالم ،الذي سينظم بمدينة مراكش
تزامنا مع املؤتمر العاملي للمناخ الذي
سيعرف حضورا وطنيا وإقليميا ودوليا
غري مسبوق ،وذلك يوم السبت  12نونرب
 2966/2016ابتداء من الساعة العارشة
صباحا ،احتجاجا عىل الخروقات املستمرة
لحقوق اإلنسان األمازيغي وسياسة
التمييز والعنرصية املمنهجة واملتواصلة
ضد كافة املقومات األمازيغية ،ومن
ضمنها ما ييل:
 استمرار معاناة األمازيغ مع التمييز واألبارتايدوالقمع واإلعتقال واإلغتيال ،طوال الخمس سنوات
التي تلت اإلعرتاف املنقوص باألمازيغية كلغة رسمية
يف الدستور ،الذي ظل مجمدا وبال أي جدوى ،وتراجع
الوضعية الثانوية أصال لألمازيغية يف التعليم واإلعالم
وإقصائها من كل دواليب الدولة واملجتمع ،وتمرير
مشاريع اسرتاتيجية للدولة تهم عددا من القطاعات
سمتها التمييز والعنرصية ضد األمازيغية واألمازيغ.
 استعمال الدولة املغربية للعنف والقوة املفرطةضد مسريات احتجاجية سلمية لألمازيغ ويف مختلف
مناطق املغرب ،واستمرار استهداف املناضلني األمازيغ
بسياسة االعتقال وتلفيق التهم ،وغض الطرف عن
استهداف الحركة الثقافية األمازيغية يف الجامعة
بالعنف ما أدى إىل اغتيال أحد مناضليها وهو عمر
خالق «إزم» ،الذي قتلته ميليشيات تتبنى العنف يوم
 23يناير .2016
 مواصلة السلطات املغربية خرق القوانني املتعلقةبالجمعيات وذلك برفضها تسلم ملفات تأسيس
اإلطارات األمازيغية ،أو تسليم وصوالت التوصل،
أو الرتخيص بالعمل القانوني .بل أكثر من ذلك لم
تعرتف الدولة املغربية ولو بحقوق رمزية لألمازيغ
ويف مقدمتها إقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا
ورسميا ،وذلك عىل الرغم من إقرار رأس السنتني
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جنايات مراكش تؤجل ملف “قتلة” إزم بعد شعارات انفصالية للمتهمني

واللجنة تفتح امللف للجمعيات احلقوقية واملدنية

• مراكش :منترص إثري

امليالدية والهجرية.
 استمرار الدولة املغربية يف سياسة نزع األرايضوقمع االحتجاجات السلمية ألبناء القبائل األمازيغية
بل واعتقال عدد منهم يف عدة مدن عىل مدى الخمس
سنوات املاضية ،حيث واصلت الدولة بشكل لم يسبق
له مثيل عىل مدى نصف قرن مصادرة أرايض القبائل
األمازيغية تحت مسمى «التحديد الغابوي» ،إذ بلغ
«معدل املصادقة عىل نزع األرايض تحت مسمى
«التحديد» بني  1995و 2004نحو  24ألف و800
هكتار سنويا يف حني وصل إىل  300ألف هكتار سنويا
بني  2005و( ،»2014أي عرش مرات ضعف األرايض
التي انتزعها اإلستعمار من األمازيغ طيلة احتالله
للمغرب).
هذا يف الوقت الذي تمنح فيه الدولة آالف الهكتارات من
األرايض كهبات ملقربني منها تحت ذريعة كونهم من
خدام الدولة أو غري ذلك.
نظرا ملا سبق ولغريه من االنتهاكات التي يتعرض
لها األمازيغ بشكل مستمر منذ ستة عقود ،والتي
كانت موضوع تقارير مفصلة للعديد من اإلطارات
األمازيغية ،كما كانت محل تنديد منظمات دولية،
فإننا نوجه دعوتنا الصادقة هذه لكل األمازيغ عىل
اختالف إطاراتها وقبائلهم وتوجهاتهم إىل تجسيد
اإلتحاد حول الفعل النضايل يف هذه املحطة التاريخية.
خريالدين الجامعي
• اإلخراج الفني:
رشيدة إمرزيك
• ملف الصحافة:
* اإليداع القانوني:
2001/0008
• وكيل تجاري:
محمد إبن الشيخ
* الرتقيم الدويل1114-1476 :

عناء عدد من املواطنني األمازيغ
يف املغرب الذين اختاروا تسمية
أبنائهم بأسماء أمازيغية ،مع
اإلدارة ،كما تواصلت معاناة
إخوانهم باملهجر ،بل إن
البعض من موظفي السفارات
والقنصليات يخول لنفسه
سلطة اإلفتاء ،يفتي وينصح
خارج القانون املواطنني
بالتخيل عن خياراتهم وتغيري
األسماء األمازيغية بأسماء
عربية.
ويف الوقت الذي نشيد فيه
بالخطاب امللكي األخري حول
عالقة املواطن املغربي باإلدارة،
إال أننا ال نخفي تخوفنا من أن
يكون مصري الخطاب امللكي
الحايل كمصري الخطابني
اللذين طالب فيهما جاللته
من الربملان بالترسيع يف تنزيل
القوانني التنظيمية املكملة
للدستور وتفعيل رسمية اللغة
األمازيغية واحرتام الفصل 86
من الدستور ،وهو ما تجاهلته
الحكومة والربملان بأغلبيته
ومعارضته إىل غاية نهاية
واليتهما ،حيث ال زال الفصل
الخامس من الدستور لم تتم
بلورته باملصادقة يف الربملان
عىل القانونني التنظيميني

الخاصني باألمازيغية وباملجلس الوطني للغات
والثقافة ،كما ال زالت ديباجة الدستور يف جانبها
املرتبط بهوية البالد وإزالة مصطلح (املغرب
العربي) تخرق يوميا.
ومن باب تجنب تكرار نفس سيناريو الخمس
سنوات املاضية فيما يخص مصري األمازيغية
وكذلك ما يتعلق بحقوق ومصالح وهموم كل
املواطنني املغاربة فإننا نهيب باملؤسسة امللكية
إلحداث آليات وهيآت للرقابة ،لتكريس محاسبة
ومعاقبة كل من سولت له نفسه اللعب بمصري
البلد وشعبه ،سواء أكانوا أشخاصا أو مؤسسات،
ألنه ال يكفي أن تصل الشكايات وتشخص
االختالالت وتطلق مخططات اإلصالحات ،ولكن
املطلوب والواجب هو إقرتان املسؤولية باملحاسبة،
لكي تلقى تظلمات املواطنني التجاوب املطلوب،
وتحقق مختلف اإلصالحات نجاحها املنشود ،ذلك
من وجهة نظرنا ما تحتاج إليه اإلدارة املغربية
لكي تجد أزمتها املتفاقمة طريقها إىل الحل ،وقد
حان الوقت الذي تكف فيه مؤسسات الدولة
عن مراكمة الشكايات والتقارير التي تشخص
اإلختالالت واملشاكل واألزمات ،وتعمل عىل ربط
املسؤولية باملحاسبة من أجل الرضب بيد من
حديد عىل كل مسؤول ،مادي أو معنوي ،أخل
بواجبه وباألمانة املوضوعة يف عنقه باختياره.

قررت غرفة الجنايات االبتدائية
بمحكمة االستئناف بمراكش،
صباح الخميس  13أكتوبر،
تأجيل محاكمة ما يسمى
بالطلبة الصحراويني املتورطني
يف اغتيال الطالب األمازيغي
“إزم” إىل يوم  10نونرب 2016
القادم.
وجاء التأجيل مبارشة بعد رفع
ما يسمى بالطلبة الصحراويني
لشعارات تطالب بانفصال
الصحراء عن املغرب ،وشعارات
تشك يف رشعية املحاكم املغربية
من قبيل ” :ال رشعية للمحكمة
املغربية” مما أحدث فوىض داخل
قاعة الجلسات ،األمر الذي قررت
معه املحكمة إخراجهم من
القاعة ،مع تأخري امللف لجلسة
 10نونرب املقبل ،قصد إحضار
القوات العمومية الكافية
للسيطرة عيل املتهمني.
وعربت الهيئة القضائية عن
استيائها الشديد من شعار “ال
رشعية للمحكمة املغربية” الذي
رفعه املتهمني الصحراويني،
واعتربها رئيس الهيئة شعارات
ّ
مسا خطريا بهيبة
تشكل
القضاء.
هذا ،واعتربت اللجنة املكلفة
بملف «إزم» ما قام به املتورطني
يف إغتيال الطالب األمازيغي
داخل محكمة الجنايات بمراكش
بـ»املمارسات تمس بكرامة
اإلنسان عامة واملغربي خاصة
وبهيبة الدولة و مؤسساتها
وبوحدتها الرتابية من طرف
املتهمني باالغتيال» ،موضحة أن
«بعد دخولهم حاملني ساعات
يدوية من الطراز الرفيع و عود
األراك يف أفواههم كأن حياة
اإلنسان بالنسبة لهم ال تساوي
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شيئا أمام قضيتهم الوهمية يف
إعالن الستخفاف فاضح بدماء
الشهيد وبأعضاء هيئة املحكمة
املوقرة».
تشبثها
اللجنة
وأكدت
بـ»املتابعة القضائية للملف
وتعبئتنا الشاملة وراء حق
الشهيد يف إنصافه ميتا بعدما
غدرت به الدولة و أجهزتها
األمنية حيا وتركته فريسة
تنهشها التوجهات االنفصالية
واالقصائية» ،محملة «الدولة
مسؤولية ترصفات املتهمني
حتى راودنا الشك حقيقة هل
هم يف قاعة محاكمة جنائية
أم يف حديقة عمومية» .حسب
تعبري اللجنة
وأوضح أحمد ابادرين ،عضو
هيئة الدفاع ،عن الشهيد “إزم”
“للعالم األمازيغي” أن جلسة
اليوم الخميس 13اكتوبر ،قدمت
فيه هيئة الدفاع مذكرة تطالب
فيها باستدعاء الدولة املغربية
وتحميل املسؤولية وكذا رئيس
جامعة القايض عياض بمراكش،
كون أن الدولة مسؤولة عن
حماية آمن الطلبة يف فضاءات
املؤسسات التعليمية ،ملتمسني
فيها إدانة املتهمني وفقا
لفصول املتابعة واألمر باإلحالة
وملتمسات النيابة العامة.
وأرجأت املحكمة النظر يف مذكرة
هيئة الدفاع إىل الجلسة املقبلة
ليوم  10نونرب  2016القادم.
ويف وقت سابق ،أعلنت ذات اللجنة
املكلفة بمتابعة ملف الشهيد
عمر خالق املعروف «إزم» ،الذي
اغتاله من يسمون أنفسهم
بالطلبة الصحراويني ،يف رحاب
جامعة القايض عياض بمراكش،
مطلع السنة الجارية( ،أعلنت)
عن عزمها القيام بزيارات لكل
مناطق املغرب وباألخص ملناطق
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الجنوب الرشقي ،وذلك لتقديم
الرشوحات واملستجدات املتعلقة
بامللف القضائي للشهيد «إزم».

وأوضحت اللجنة يف بالغ لها،
اطلع «العالم األمازيغي» عىل
مضمونه ،أن هذه التحركات
التي أعلنت عنها ،تأتي يف سياق
إيمانها بأن الوصول للمعلومة
حق مكفول لإلنسان ،معتربة
أن «الرتافع الشعبي و املطالبة
بالعدالة االجتماعية املعرب عنها
يف كل التظاهرات التي عمت
كل ربوع الوطن تستلزم منا
إرشاكهم يف املعلومة و امللف،
ترافعا ومتابعة» .عىل حد
تعبريها
وطالبت اللجنة التي ت ّم تشكيلها
من طرف األمازيغ الذين حرضوا
يف تشييع جثمان الشهيد
«إزم» ،كل الهيئات الحقوقية
و املدنية الراغبة يف تنظيم
ندوة أو جلسة نقاش أو ندوة
صحفية بخصوص امللف ومٱالته
باالتصال بأحد أعضائها.
بدوره ،أوضح الحسني شنوان،
عضو لجنة املتابعة مللف
الشهيد»إزم» ،يف وقت سابق «أن
امللف يف عهدة السلطة القضائية
املختصة وأن متابعته ،متابعة
قضائية وذلك احرتاما للقوانني
واملساطر الجاري بها العمل،
واحتكاما للمؤسسات التي
من املفروض أن تحقق العدالة
يف إدارة مواطنة» ،معتربا أن
تأخريه يعطي فرصة مهمة
للجنة وللمحامني لتوسيع هيئة
الدفاع ،مضيفا أن مسطرة
املتابعة منذ بدأها إىل اليوم
تبدو عادية وسليمة ونتمنى
أن تأخذ مسارها الطبيعي بكل
استقاللية وتجرد إحقاقا للحق
وتحقيقا للعدالة» ،عىل حد قوله.
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يف سياق دعوات املقاطعة اليت صاحبت العملية االنتخابية لتشريعات  7أكتوبر ،واليت شكلت احلركة األمازيغية من أهم األطراف اليت دعت هلذه املقاطعة ،ولتبيان األسباب والدواعي
اليت من أجلها متت هذه املقاطعة ،إرتأت اجلريدة أن تعد ملفا حول املوضوع يتضمن أراء وتصرحيات فاعلني أمازيغ وكذا بعض املرشحني الذين خاضوا غمار هذه اإلستحقاقات التشريعية.

مقاطعة اإلنتخابات ...األسباب والدوافع

تظل قناعتنا راسخة حول سبل تغيري األوضاع املأساوية التي يعيشها
شعبنا األمازيغي املحروم من كل حقوقه متمثلة يف التغيري السلمي
التدريجي ،وتوظيف اآلليات الديمقراطية بما يف ذلك املشاركة يف
االنتخابات ،ولكن مع كامل األسف وبعد خمس سنوات عن التعديالت
الدستورية التي شهدها املغرب يف إطار الربيع الديمقراطي وما
تالها من حكومة وبرملان جديدين ،تم تخييب كل آمالنا بشكل فاق
جميع التصورات ،ليس فقط فيما يخص تغيري األوضاع السياسية
واالقتصادية واالجتماعية نحو األحسن ،وإنما أكثر من ذلك حتى
فيما يخص تفعيل التعديالت الدستورية التي نصت عىل األمازيغية
كلغة رسمية بعد أكثر من نصف قرن من التهميش والعنرصية ،عىل
الرغم من أن الفصل  86من الدستور يلزم كل مؤسسات الدولة املغربية
بتفعيل ذلك الرتسيم عرب قانون تنظيمي حدد الدستور مدة صدوره يف
فرتة الحكومة املنتهية واليتها.
إننا وإذ نجدد إيماننا بسبيل التغيري السلمي الديمقراطي وقناعتنا
الراسخة بأهمية صناديق االقرتاع يف ظل دولة املؤسسات والحقوق
والقانون ،فإنه ونظرا ملا ييل:
خيانة مؤسسات الدولة املغربية للفصل  86من الدستور املغربي الذيينص عىل أن «مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور
تعرض وجوبا قصد املصادقة عليها من قبل الربملان ،يف أجل ال يتعدى
مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر بتنفيذ هذا الدستور».
ورغم أن املجلس الوزاري صادق يوم  26شتنرب  2016أي قبل أسبوعني
من االنتخابات الترشيعية الجديدة عىل مرشوع القانون التنظيمي
لألمازيغية الذي أعدته الحكومة ،إال أن الفصل  86من الدستور مع
ذلك لم يتم احرتامه خاصة وأنه ينص عىل أن القوانني املنصوص
عليها يف الدستور تعرض وجوبا قصد املصادقة عليها من قبل الربملان،
وبالتايل فال يكتيس مرشوع قانون األمازيغية صفة القانون امللزم إال
بعد مصادقة الربملان عليه ومن ثم خروجه يف الجريدة الرسمية ،وتلك
املصادقة لم تحدث.
هذا ناهيكم عن كون مضمون مرشوع القانون التنظيمي لألمازيغية
الذي انفردت الحكومة بإعداده مرفوض بإجماع كل إطارات الحركة
األمازيغية يف املغرب ،نظرا لبعده الكامل عن مطالب األمازيغ املبنية عىل
املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب.
عىل مدى خمس سنوات تم تجميد تنفيذ الفصل الخامس من الدستورالذي ينص عىل أن «األمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة ،باعتبارها
رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء .يحدد قانون تنظيمي
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ،ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،وذلك لكي تتمكن
من القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية» .كما ينص عىل
أنه «يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية ،مهمته ،عىل وجه
الخصوص ،حماية وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية ،ومختلف
التعبريات الثقافية املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معارصا.
ويضم كل املؤسسات املعنية بهذه املجاالت .ويحدد قانون تنظيمي
صالحياته وتركيبَته وكيفية سريه».
عدم احرتام مؤسسات الدولة واألحزاب السياسية املغربية لتصديرالدستور املغربي الذي يشكل جزءا ال يتجزأ منه ،خاصة ما ينص منه
عىل حذف استعمال مصطلح «املغرب العربي» وتعويضه بمصطلح
«املغرب الكبري» ،وكذلك ما ينص عىل أن اململكة املغربية ،الدولة املوحدة،
ذات السيادة الكاملة ،املنتمية إىل املغرب الكبري ،تؤكد وتلتزم بما ييل:
 حماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني والنهوضبهما ،واإلسهام يف تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق،
وعدم قابليتها للتجزيء؛
 حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو املعتقدأو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي
وضع شخيص ،مهما كان؛
 جعل االتفاقيات الدولية ،كما صادق عليها املغرب ،ويف نطاق أحكامالدستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور
نرشها ،عىل الترشيعات الوطنية ،والعمل عىل مالءمة هذه الترشيعات،
مع ما تتطلبه تلك املصادقة».
 تجاهل الدولة املغربية للتوصيات األممية التي أصدرتها لجنة الخرباءاملكلفني بدراسة التقرير الرسمي للمغرب املقدم للجنة األممية للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دورتها السادسة والخمسني
بجنيف ،يومي  30شتنرب و 01أكتوبر ،2965 /2015وهي التوصيات
عرفت صناديق االقرتاع غداة السابع من أكتوبر
 ،2016عزوفا كبريا ،إذ لم تتجاوز نسبة التصويت 15
باملئة يف بعض الدوائر االنتخابية ،ويف الوقت الذي تباينت
فيه اآلراء حول مسببات عزوف املواطنني عن التصويت،
يرى بعض الناشطني أن دعوات املقاطعة التي صاحبت
الحملة االنتخابية لعبت دورا كبريا يف هذا العزوف.
ويف هذا الصدد يرى الناشط األمازيغي سمري املرابط أن
نسبة املشاركة لن تتجاوز  40يف املائة« ،ألن عموم الشعب
يدرك عبثية هذه املهزلة وإن بدرجات متفاوتة» ،وأضاف
املرابط أن خارطة ما بعد  7أكتوبر كانت معروفة سلفا
بحكم اإلمالءات الخارجية املفروضة عىل النظام ،وهو ما
سيؤدي حتما لحكومة ائتالف حزبي عىل قاعدة تحالفات
غري منطقية ومفروضة بدعوى املصلحة الوطنية كشعار
فضفاض وفاقد للمصداقية.
فيما اعترب منسق الحركة األمازيغية بوسط الريف،
خميس بوتكمانتي ،أنه مع تزايد الوعي بأن القرار
السيايس يستصنع داخل أنفاق فوق دستورية «ارتأت
الغالبية مقاطعة العملية كرسالة منها أنها فهمت أن
الصناديق لن تكون أبدا أداة للتغيري يف مناخ ال ديمقراطي،
وأضاف بوتكمانت ،أنه يف أوج هذا الفتور السيايس فإن
مقاطعة اإلنتخابات أقوى تعبري احتجاجي عن الواقع
السيايس واإلقتصادي من لدن عامة الشعب الذي

التي دعت فيها املغرب إىل اإلقرار الفوري بالحقوق اللغوية والثقافية
األمازيغية كما يقتيض العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
حيث دعت اللجنة األممية الدولة املغربية بالعمل يف أرسع وقت ممكن
عىل إقرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية
املنصوص عليه يف الفصل الخامس من الدستور املغربي ،والعمل عىل
مضاعفة الجهود الرسمية من أجل ضمان إدماج وتعميم تدريس
األمازيغية ليشمل التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي ،باإلضافة إىل
الرفع من حضور األمازيغية يف اإلعالم العمومي ،وإيجاد حل نهائي
ملنع تسجيل األسماء األمازيغية للمواليد الجدد .كما طالب تقرير
اللجنة األممية الدولة املغربية كذلك بمناهضة التمييز ضد األمازيغية
خصوصا يف مجال التعليم والتشغيل ،وإقرار قانون متكامل ملنع كافة
أشكال املبارش وغري املبارش ،والعمل عىل إقرار تدابري استثنائية مؤقتة
إن اقتىض األمر لوضع حد للتمييز .باإلضافة إىل وضع حد للرتامي
عىل امللكية ،ونزع األرايض وتهجري السكان ،مع وضع خطط تنموية
للمناطق املهمشة ومحو الفوارق بني الجهات واملناطق.
كما طالبت اللجنة األممية املغرب باحرتام التعدد الثقايف ،وضمان
مشاركة الناطقني باألمازيغية يف الحياة الثقافية ،والتعبري عن هويتهم
والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم ،وتوفري إحصائيات ومعطيات
دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .مع العمل عىل نرش وتعميم مضامني املالحظات والخالصات
الختامية لدى املسؤولني العموميني والسلطات القضائية واملحامني
وعموم املواطنني.
 تجاهل الحكومة والربملان واألحزاب السياسية أغلبية ومعارضةللخطابات امللكية خاصة:
 خطاب امللك محمد السادس الذي ألقاه بالربملان يوم  12أكتوبر ،2012بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثانية
من الوالية الترشيعية التاسعة ،الذي دعا فيه إىل «اعتماد القوانني
التنظيمية املتعلقة بتفعيل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية٬
وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ٬بعيدا عن األحكام الجاهزة
والحسابات الضيقة».
 خطاب امللك محمد السادس ليوم  09أكتوبر  ،2015يف افتتاح الدورةاألوىل من السنة الترشيعية الخامسة من الوالية الترشيعية التاسعة
الذي ذكر فيه «الحكومة والربملان برضورة االلتزام بأحكام الفصل 86
من الدستور ،الذي يحدد نهاية هذه الوالية الترشيعية كآخر أجل لعرض
القوانني التنظيمية عىل مصادقة الربملان .وذكر هنا« ،عىل سبيل املثال،
مشاريع القوانني التنظيمية املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،وممارسة حق
اإلرضاب ومجلس الوصاية».
 منذ تاريخ يوم اإلثنني  07ماي  2962 /2012تم حظر ومنع مجردالحديث باألمازيغية داخل الربملان املغربي إىل حدود اليوم ،حيث أعلنت
يف ذلك التاريخ النائبة عن حزب األصالة واملعارصة السيدة خديجة
الروييس التي ترأست جلسة الربملان حينها ،عن قرار لرؤساء الفرق
الربملانية بمنع الحديث باألمازيغية داخل الربملان لحني توفري أجهزة
للرتجمة للعربية.ومن حينها وعىل الرغم من توفري الربملان للرتجمة
بلغات أخرى للوفود األجنبية وحتى ترجمة جلسات الربملان بلغة
اإلشارة ،فقد بقيت األمازيغية ممنوعة ومحظورة ،وهو ما يزعزع
ثقتنا يف مؤسسة املفروض أنها تمثل الشعب لكنها تحظر مجرد
الحديث بلغته رغم أنها رسمية يف الدستور.
 عىل مدى الخمس سنوات التي تلت ترسيم األمازيغية لم تعرتف الدولةحتى بحق رمزي لألمازيغ وهو إقرار رأس السنة األمازيغية كعيد وطني
عىل الرغم من اعرتافها باألعياد الدينية اإلسالمية واملسيحية وأعياد
غري دينية ،وعىل الرغم من كون ماليني العائالت األمازيغية تحتفل بعيد
السنة األمازيغية.
 استمرت الدولة املغربية يف غض الطرف عن العنف والعنرصية ضداألمازيغ ،ما أسفر عن اغتيال طالب يناضل يف صفوف الحركة الثقافية
األمازيغية بعد أن هاجمته ميليشيات عنرصية يوم  23يناير  ،2016هذا
إىل جانب إصابة مناضلني اخرين بجروح متفاوتة الخطورة ،ومسلسل
العنف ضد األمازيغ ظل متواصال عىل مدى سنوات طويلة دون أن تعمل
الدولة عىل وضع حد له ،بل أكثر من ذلك تعرض طالبني أمازيغيني من
مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية لإلعتقال والحكم عليهما بالسجن
ملدة عرش سنوات وهما حميد أوعضوش ومصطفى أوسايا.
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الثقة،
من مصداقية ما يسمى باالقرتاع ،وباعتبار أن العملية
االنتحابية فقط مرسحية مفربكة ليست لها أية قوة أو
ثقل يف آليات صنع القرار السيايس الذي يحدث خارج
املؤسسات املخول لها أمر ذلك وفق املسطرة الديمقراطية،
هذا وباإلضافة أن األحزاب املتنافسة نفسها أعربت وأبانت
عن عدم قدرتها يف لعب أدوار التمثيلية.
وأكدت الناشطة األمازيغية واملناضلة السابقة يف حركة
 20فرباير ،شيماء زاوي موقفها ،املقاطع النتخابات
« 2016بسبب النكوص الحاصل يف الحريات العامة
وبسبب التماطل املتعمد الذي لحق األمازيغية بخصوص
خروج القانون التنظيمي» ،والرتاجعات الخطرية التي
لحقت إدماج األمازيغية يف التعليم ،وأيضا بسبب القرارات
الالديمقراطية والالشعبية التي اتخذتها الحكومة الحالية
التي أزمت الوضع االقتصادي واالجتماعي ،مضيفة
«االنتخابات يف ظل غياب ملكية ديمقراطية حقيقية،
وبدولة يكون فيه الفصل بني السلط مبدأ مقدسا ،ما

 أقدمت الدولة املغربية عىل إجراء إحصاء للسكان يف شهر سبتمربمن سنة  ،2964 /2014تجاهلت فيه التوصيات األممية املتعلقة
باللغة األم فيما يخص إجراء اإلحصاءات ،خاصة تقرير األمم املتحدة
املراجع واملنقح من طرف شعبة اإلحصاءات لألمم املتحدة برسم
دورة إحصاءات  ،2009فيما يخص اللغة أورد ثالث أنواع من البيانات
املتعلقة باللغة األم يمكن جمعها يف التعداد ،وأرشفت عىل اإلحصاء
املندوبية السامية للتخطيط التي يديرها ألزيد من عرض سنوات السيد
«أحمد الحليمي العلمي» والذي سبق وأرشف عىل إحصاء سنة /2004
 ،2954الذي زورت فيه جعل نسبة املتكلمني باألمازيغية وحددت يف
 28باملائة فقط ،أي أقل من الفرنكفونيني .وهو نفس التزوير السافر
الذي حدث يف إحصاء سبتمرب سنة  ،2964 /2014حيث أعلن املندوبية
السامية للتخطيط أن نسبة األمازيغ يف املغرب بناء عىل إحصاءها هي
 27،3باملائة.
 رشعت الدولة املغربية يف تطبيق مرشوع الجهوية املوسعة وأجرتانتخابات يف شهر سبتمرب  ،2965 /2015لتعيني رؤساء الجهات .وإذا
كان مرشوع الجهوية املغربي قد صيغ خارج املعايري املتعارف عليها
دوليا وبني عىل معايري أمنية وانتخابية كما كان مجرد تقطيع جديد
عىل املستوى اإلداري للرتاب املغربي ،فإن نتائج االنتخابات الجهوية
بدورها جاءت برؤساء للجهات هم أنفسهم أولئك املتنفذون يف املركز
لعقود وسنوات ،وكنا سجلنا رفضنا ملضمون مرشوع الجهوية الجديد
ونتائجه السلبية وطالبنا سلفا بإحرتام املعايري الدولية ،وذلك انسجاما
مع مرشوع األمازيغ املتمثل يف «ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية
ديمقراطية ،واجتماعية عابرة للحدود ،مبنية عىل الحق يف الحكم الذاتي
للجهات» الذي تبناه التجمع العاملي األمازيغي يف مؤتمره السابع بمدينة
تيزنيت ،وهو مرشوع مبني عىل الجهوية السياسية وإعالن األمم
املتحدة بشأن الشعوب األصلية والتجارب الدولية املتقدمة والناجحة.
ونرى أنه من غري املعقول أن تظل الدولة املغربية متناقضة مع املشاريع
التي تقدمها يف األمم املتحدة بخصوص الصحراء «كمرشوع الحكم
الذاتي» الذي تبقيه مقصورا عىل الصحراء بدل تعميمه عىل جهات
تاريخية أخرى.
استمرار الدولة املغربية يف سياسة نزع األرايض وقمع االحتجاجاتالسلمية األمازيغ بل واعتقال عدد منهم يف عدة مدن عىل مدى الخمس
سنوات املاضية.
فبخصوص نزع األرايض فالدولة املغربية واصلت بشكل لم يسبق له
مثيل عىل مدى نصف قرن مصادرة أرايض القبائل األمازيغية تحت
مسمى «التحديد الغابوي» ،ويف هذا اإلطار رصح املندوب السامي للمياه
والغابات وهي املؤسسة املرشفة عىل عمليات نزع األرايض ،يوم 10
فرباير  ،2965 /2015يف ندوة إعالمية بالرباط بأن وترية املصادقة عىل
التحديد (أي نزع األرايض) ارتفعت ،ووفق اإلحصائيات التي أعلن عنها
املندوب السامي للمياه والغابات ،فقد بلغ «معدل املصادقة عىل التحديد
بني  1995و 2004نحو  24ألف و 800هكتار سنويا يف حني وصل إىل
 300ألف هكتار سنويا بني  2005و( ،»2014أي عرش مرات ضعف
األرايض التي انتزعها اإلستعمار من األمازيغ طيلة فرتته يف املغرب).
هذا يف الوقت الذي يواصل فيه اإلعالم املغربي نرش معلومات صادمة
حول آالف الهكتارات من األرايض التي تمنحها الدولة كهبات ملقربني
منها تحت ذريعة كونهم من خدام الدولة ،كما يتم منح مساحة هائلة
من األرايض لألجانب ويف أماكن ممنوع فيها البناء ومحددة كملك
غابوي كما هو الشأن ألمري قطر مثال الذي منحت له أرض وسط الغابة
فوق قمة هضبة مطلة عىل مدينة إفران لبناء قرصه الخاص.
 عىل الرغم من ترسيم األمازيغية فاألحزاب املغربية ظلت طوالالسنوات املاضية تتبنى كمرجعية لها إيديولوجيات متخلفة مستوردة
من املرشق  ،ووفية إما إليديولوجية القومية العربية أو إيديولوجية
اإلسالم السيايس ،وال يوجد حزب واحد يتبنى ويدافع عن القومية
األمازيغية أو يتبنى فصل الدين عن الدولة ويبعده عن االستغالل
السيايس ،كما أن الدولة بنفسها عملت عىل تزكية خريطة سياسية
قوامها حزبني يمثالن طرفني ،األول حزب محافظ يواصل استعمال
الدين للوصول إىل الحكومة والربملان بهدف السيطرة عىل مفاصل
الدولة ،والثاني حزب إداري يضع هدف السيطرة عىل الدولة واملجتمع
ضمن أولوياته وسبق أن رفعت صور رموزه يف مظاهرات حركة
شباب عرشين فرباير سنة  ،2011/2961كما يتهم باستمرار من قبل
سياسيني ومسؤولني يف مختلف املؤسسات باستعمال أموال املخدرات
إىل جانب وسائل الدولة للوصول إىل الحكم.

هي إال مرسحية
يس
لتكر
املشهد
بؤس
السيايس».
و أ ضا فت
الناشطة أنها
قاطعت انتخابات  2011ألنها كانت تحت ظل دستور
غري ديمقراطي من حيث الشكل ولم ينصف األمازيغية يف
الفصل الخامس من الدستور حيث لم يجعلها عىل قدم
املساواة مع العربية ،وهذا ما كانت له انعكاسات سلبية
عىل ما جاء به القانون املنظم لألمازيغية ،ونفس اليشء
بالنسبة لالنتخابات الحالية.
فيما أكد الناشط األمازيغي جهاد بودونتي ،أن املتتبع
لعملية اإلنتخابات يرى بوضوح مدى نجاح املقاطعة
وذلك انطالقا من هزالة نسبة املشاركة التي ترتاوح بني 5
إىل  10يف املائة بدائرة الريف ،وهذا راجع حسب بودونتي
إىل «اجرتار األحزاب الكرتونية نفس الوعود و األوهام و
يقني غالبية املجتمع بكون الصناديق ليست هي من
تحدث التغيري».
ويرى الناشط األمازيغي كريم بوزريوح أن معرفة نسب
املقاطعة الحقيقية يستوجب نوعا من الشفافية والنزاهة
أوال بالنسبة للقائمني عىل العملية االنتخابية ،ثم الجرأة

ملاذا مقاطعة اإلنتخابات؟؟؟

•رشيد الراخا

للكشف عن األرقام الصحيحة ،كي نعرف
حقيقة نسبة املشاركني يف العملية االنتخابية ونسبة
املقاطعني لها.
وبخصوص نتائج االنتخابات أكد الناشط األمازيغي أن
نسبة كبرية من املقاطعني املنضوين تحت إطارات عرفية
وقانونية أعلنت عن مقاطعتها لالنتخابات كالحركة
األمازيغية والنهج الديموقراطي القاعدي وجماعة العدل
واإلحسان ،ولكن  ،حسب كريم ،الدولة ال تملك الجرأة
لتعلن عن النسبة الحقيقيةاملقاطعة لالنتخابات.
أما رئيس جمعية ادهار أوباران ،والناشط األمازيغي
عبد الله يوعال ،فريى «أن دعوات املقاطعة كانت ناجحة
بكل املقايس» ،عىل عكس حمالت األحزاب ،وأضاف
يوعال أن معظم املصوتني من فئة عمرية متقدمة ،مؤكدا
أن املقاطعة نجحت يف تكريس خطاب سيايس قوي يف
املجتمع ،يعمل عىل فضح سياسة املخزن باعتبار هذا
األخري هو املتحكم الحقيقي.
وأضاف الناشط أن نتائج االنتخابات تعترب من وجهته
كارثية يف تاريخ املخزن« ،رغم استعمال كل الوسائل
واملؤسسات بما فيها املساجد» ،وذلك سواء عىل مستوى
نسبة التصويت ،أو املشاركة السياسية.
•كمال الوسطاني
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أمازيغيون يتهمون األحزاب السياسية بإهانة لغتهم والتالعب هبا يف احلمالت االنتخابية
ما يقارب  1600مالحظ غاضبون من ضعف استعمال االمازيغية يف استحقاقات 2016

“

•

رشيدة إمرزيك؛

جتند املجلس الوطين حلقوق واإلنسان ،ومعه النسيج اجلمعوي لرصد االنتخابات ،الذي عمل على إنشاء فريق متخصص يف عملية الرصد
والتحليل ،يتكون يف جمموعه من  1594عضوة وعضو ،باإلضافة إىل العديد من اجلمعيات األمازيغية اليت نبهت األحزاب السياسية ،قبل بداية
محالهتا االنتخابية ،إىل اعتماد األمازيغية حبرفها األصلي « التيفيناغ « يف براجمها وملصقاهتا ،لكن تناول األحزاب السياسية هلذه املسألة مل يقنع ال
جملس اليزمي وال النسيج اجلمعوي وال اجلمعيات األمازيغية.

سجل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أنه
تم استعمال اللغة األمازيغية يف  85.4باملائة
من امللصقات االنتخابية ،موضحا يف تقرير
أنجزه بخصوص مالحظة االنتخابات السابع
من أكتوبر الجاري ،أن ثالث أرباع امللصقات
االنتخابية ترجمت أقل من  50يف املائة من
محتوياتها إىل اللغة األمازيغية.
وأضاف تقرير مجلس اليزمي أن العديد من
الحاالت ،تقترص الرتجمة فيها عىل اسم
الحزب أو عىل الشعار االنتخابي ،و 15.4
يف املائة فقطمن الحاالت املالحظة تجاوزت
اسم الحزب إىل ترجمة الربنامج االنتخابي
باألمازيغية و 8.7يف املائة فقط من امللصقات،
مضامينها باألمازيغية.
وأكد املجلس الوطني أن استعمال اللغة
األمازيغية يف التواصل االنتخابي شكل من
أشكال ممارسة الحقوق السياسية ،الذي
يجب أن يأخذ بعني االعتبار خالل مناقشة
مرشوع القانون التنظيمي رقم 26.16
املتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،طبقا للفصل الخامس من
الدستور.
ويف هذا اإلطار وبعد أن وجهت رسالة إىل
جميع األحزاب السياسية من أجل اعتماد
حرف تيفيناغ يف الحمالت االنتخابية
الستحقاقات السابع من أكتوبر ،أصدرت
الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية
رسالة مفتوحة تندد بما اعتربته «اعتداء
عىل اللغة األمازيغية يف الحمالت االنتخابية»،
وقامت برصد مدى تجاوب األحزاب مع
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”

مطلبها القايض بإدخال حرف تيفيناغ يف
الحمالت االنتخابية  ،ووقفت عىل الحصيلة
األولية ملجمل التجاوزات واالختالالت ومكامن
عنارص االحتقار الحاصلة يف مسارات الحملة
االنتخابية» ،مسجلة ،يف بالغها ،استنكارها
ورفضها ملا وصفته ب «اإلهانة والتالعب
الذي تعرضت له اللغة األمازيغية يف الهوية
البرصية لبعض األحزاب السياسية يف
ملصقاتها وبرامجها».
واعتربت الفيدرالية ذاتها أن ما قامت به هذه
األحزاب «يشكل استهتارا بالحقوق اللغوية
والثقافة األمازيغية وتمييعا لكينونتها يف
وطنها ،ويظهر أن األحزاب املعنية بعيد ًة كل
البعد عن تصور حقيقي لتفعيل وإنصاف
األمازيغية كلغة رسمية للدولة».
وأكدت أنها كانت تنتظر ارتقاء األحزاب
بخطابها وبرامجها واحرتامها للهوية
األمازيغية بمقوماتها واحتياجاتها ،لكن
األحزاب استهانت بذلك وعربت بوضوح عن
عمق رؤيتها لها؛ وهو ما يشكل انتكاسة
جديدة لخطاباتها ومواقفها تجاه صلب
الهوية الوطنية».
واعتربت أن األحزاب ،عوض أن تكون ملمة
بتفعيل أصح ملقتىض حقوقي ودستوري
مضت عليه خمس سنوات ،فإنها أحدثت
نكوصا خطريا عىل مستقبل القضية
األمازيغية باملغرب ،ورسالة بشأن ما سيكون
عليه القانونان التنظيميان املتعلقان بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية واملجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية املحاالن عىل الربملان.

ـ ـ ــلة عمر إسرى،
إعالمي

* ما هي قراءتك لفشل جل الفعاليات األمازيغية اليت خاضت غمار
االنتخابات التشريعية احلالية ،رغم الشعبية اليت تتمتع هبا؟

وأعربت عن كون وعود تفعيل األمازيغية
تبقى جزئية وعمومية غري مرفقة بإجراءات
عملية الستدراك مشاريع القوانني التي
أصدرتها الحكومة يف آخر واليتها ،والتي
تؤخر الرتسيم الفعيل لألمازيغية إىل حني
اغتيالها وإبادتها» ،عىل حد تعبريها.
من جهته ،أنجز «منتدى الزهراء للمرأة
املغربية» ،تقريرا أوليا ملالحظة االنتخابات
الترشيعية األخرية ،مسجال مجموعة من
«التجاوزات والخروقات التي شابت سري
العملية االنتخابية» بالدوائر االنتخابية
السبعة التي قام مالحظو ومالحظات
املنتدى بتغطيتها .وبخصوص الحملة
االنتخابية ،أشار التقرير إىل «مجموعة من
التجاوزات والخروقات من طرف الهيئات
السياسية وبعض أعوان السلطة» والتي
تتمثل بالخصوص يف عدم استعمال اللغة
األمازيغية يف الربامج الحزبية أو يف امللصقات
أو يف الالفتات.
ورصد النسيج الجمعوي لرصد االنتخابات
من خالل التقرير األويل للمالحظة ،والذي
قدمه يف ندوة صحفية ،الغياب أو ضعف
استعمال اللغة األمازيغية من لدن العديد
من األحزاب ،باإلضافة إىل اللجوء إىل العنف
اللفظي والخطابات التمييزية.
وأوىص النسيج بإحداث لجنة مستقلة
لالنتخابات وإرشاك أكرب للمجتمع املدني
ووضع اسرتاتيجية شمولية للرتبية عىل
املواطنة وحقوق اإلنسان واتخاذ تدابري
تضمن التعدد اللغوي.

عبد اهلل بوشطارت مرشح فيدرالية اليسار الدميوقراطي بإقليم سيدي افين

«البيجدي»
حيصل على اغلبية مطلقة
يف منطقة سوس رغم مواقفه
الشخصية واحلزبية من األمازيغية
قال عبد الله بوشطارت مرشح
فيدرالية اليسار بسيدي إفني إن ترشحه
يف انتخابات  7اكتوبر جاء بعد تفكري
عميق وتردد كبري ،وكان قرارا صعبا
وحسم فيه بعد قراءة السياق السيايس،
الذي يمر به املغرب ،وبعد كل ما تعيشه
الحركة االمازيغية من مخاض وتطورات
وما تعرفه أيضا القضية األمازيغية.
وأضاف بوشطارت يف ترصيح لجريدة
العالم االمازيغي أنه اختار أن يرتشح
يف االنتخابات ألنه ،أوال آمن باالشتغال
داخل املؤسسات والنضال من أجل
الديموقراطية والعدالة والكرامة ،واختار
أيضا فيدرالية اليسار الديموقراطي لعدة
اعتبارات تخص مواقف واسلوب عمل
هذا التحالف يف العمل السيايس والفعل
االنتخابي.
أما عن عدم نجاحه يف هذه االستحقاقات،
قال إن ذلك راجع باألساس إىل أنه أوال
ترشحه جاء يف آخر اللحظات ،معتربا
هذا الرتشح رسالة سياسية إىل املحيط
الذي يتحرك فيه وهو الحركة االمازيغية،
وإىل الشباب والنخب خصوصا من أجل
كرس الحاجز النفيس-السيكوسيايس
مع االنتخابات والعمل السيايس املبارش،
كما أن طغيان الفساد والريع االنتخابي
يشكل حاجزا قويا امام الشباب والنخب
السياسية .واوضح أن مواجهة ما
سماهم بوشطارت ،أباطرة االنتخابات
صعبة ألنهم يتوفرون عىل إمكانيات

مالية هائلة ولوجيستيك قاهر
يصعب منافسته ،ولكنه أعلن التحدي
معهم وقام ،حسب ما رصح به ،بحملة
عقالنية يف الخطاب ومميزة يف التواصل
ونظيفة بيئيا ،وكان ترشحه باسم
اليسار يف إقليم سيدي افني ظاهرة
ومؤرشا حقيقيا للتغيري ،تعرف عليه
الناس ألول مرة.
وأفاد أن حضور األمازيغية يف االنتخابات
كان ضعيفا ألنها ليست قضية مركزية يف
برامج األحزاب ،وهذا له عالقة بوضعية
املطالب أو لخطاب األمازيغي وطريقة
اشتغال الحركة األمازيغية ،ودرجة
الوعي الثقايف ،واستغرب كيف يحصل
البيجدي عىل أغلبية مطلقة يف مناطق
سوس بالرغم من مواقفه الشخصية
والحزبية من األمازيغية ومن أهل
سوس ،موضحا أن هناك خلل ما يجب
العمل عىل تجاوزه .يف املقابل ،يرصح
بوشطارت ،أن الربنامج الذي وضعه
عىل مستوى اقليم سيدي افني جعل عىل
رأس اولوياته قضية تحديد امللك الغابوي
واغتصاب األرايض ،ورغم ذلك لم يحصل
عىل صوت واحد يف املنطقة التي ترضرت
من هذا املشكل وصوت السكان عىل
الذين يوزعون األموال .وقال إن قضية
االمازيغية واالنتخابات تحتاج اىل املزيد
من النقاش وتصحيح الكثري من الصور
الذهنية واملواقف القديمة.
ر.إ

•

الفائز هبذه االنتخابات هو «قرار املقاطعة»
ولوج الناشطون األمازيغ إىل الربملان ،سيدعم
نضاالت احلركة األمازيغية،

** أوال ،عدم الحصول عىل مقعد برملاني ليس فشال ذريعا ،ففي
كل منافسة هناك رابح وهناك خارس ،ونحن نعرف أن الكثري من
املرشحني ،هم إما أعيان وأشخاص تتوفر لديهم كل اإلمكانيات
املادية لخوض غمار االنتخابات الربملانية ،أو ناشطني بأحزاب تتوفر عىل
قاعدة انتخابية وفية (العدالة والتنمية) ،ومن جهة أخرى هنالك أشخاص
ترشحوا لالنتخابات «ترشيحا نضاليا» ،وخوضهم لالستحقاقات الترشيعية
ليس من أجل الظفر بمقعد برملاني فقط ،بل كذلك ملواجهة مظاهر الفساد
والرشوة ومختلف الخروقات التي تشوب العملية ،وكذا للتواصل مع
املواطنني وتوعيتهم بحقوقهم ،والتعريف بربنامج أحزابهم استعدادا ملختلف
االستحقاقات القادمة...
فيما يخص الفعاليات األمازيغية التي تقدمت لالنتخابات الترشيعية ،فهؤالء
ال يشكلون كتلة متجانسة ،فمنهم من ترشح باسم أحزاب إدارية هدفها
الحصول عىل أكرب عدد من املقاعد ،بغض النظر عن التسويق للربنامج
السيايس وملا يتضمنه هذا الربنامج من مقتضيات تهم تطوير األمازيغية
لغة وثقافة ،ولكن هذه األحزاب غالبا ما تمنح التزكيات ألشخاص قادرين
عىل املنافسة ،خصوصا األعيان ،وليس ملناضلني يدافعون عن األمازيغية
وعن مبادئ الحزب ،من جهة أخرى هناك من ترشح باسم أحزاب يسارية
خصوصا «فيدرالية اليسار الديموقراطي» ،وهنا يمكننا الحديث عن حالة
الناشط األمازيغي واإلعالمي عبد الله بوشطارت ،الذي ترشح بدائرة سيدي
إفني للتباري عىل مقعدين نيابيني ،فالحزب اختار بوشطارت ليمنحه التزكية
لكونه يعرف أن األمر يتعلق بناشط أمازيغي لديه توجه يساري ،ألن فيدرالية
اليسار هي التيار السيايس ،ربما الوحيد ،الذي اعتمد مسطرة صارمة ملنح
التزكيات ،حيث أن كل املرشحني الذين قدمتهم الفيدرالية هم إما مناضلني
من األحزاب املشكلة لها (االشرتاكي املوحد ،الطليعة الديموقراطي االشرتاكي،
املؤتمر الوطني اإلتحادي) ،وإما ناشطني من حركات تقدمية وحداثية
منارصة لقضايا الشعب ومن ضمنها الحركة األمازيغية...
ويف هذا اإلطار دخل بوشطارت املعركة االنتخابية ،باسم الفيدرالية ملعرفته
أن هذا التيار هو الوحيد الذي يتماىش مع بعض قناعاته ،وإن كان يختلف
معه ربما ،يف كيفية طرح بعض القضايا ،كتلك التي تهم األمازيغية ،كما
أنه دخل االنتخابات وهو يعرف مسبقا أن ترشحه نضايل ،وأن الفوز بمقعد
نيابي يقتيض بناء تراكم للمستقبل ،كما أنه ركز عىل فضح بعض الخروقات
والتجاوزات التي شابت العملية بدائرته...
من جهة أخرى ،هناك ترشح آخر لشاب من الحركة األمازيغية ،بدائرة
الرشيدية ،يتعلق األمر ب «اعمر ودي» ،الذي ترشح باسم حزب «اليسار
األخرض املغربي» ،وتمكن بالفعل من الحصول عىل مقعد برملاني ،ومن خالل
األصداء التي وصلتني ،فنجاحه يتعلق بدعم القبيلة له ،باإلضافة إىل تجاوب
عدد من املواطنني الذين فقدوا الثقة يف بعض األحزاب وعىل رأسها العدالة
والتنمية بعد توايل فضائح رئيس الجهة ،وبالتايل فاألمر ال يتعلق بانتمائه
للحركة األمازيغية بشكل حرصي ،فمعظم مناضيل الحركة ربما ،قاطعوا
االنتخابات...
وبالتايل فعدم حصول بوشطارت عىل مقعد ،وفوز اعمر ودي ،ال عالقة له بفشل
طرح خطاب أمازيغي يف منطقة ،ونجاح طرح هذا الخطاب يف منطقة أخرى،

فالوعي بالقضية األمازيغية ،كما بأفكار اليسار ،هو وعي فئوي ونخبوي،
وال يحسم املنافسة االنتخابية...خاصة أن معظم املرتشحني األمازيغ خاضوا
االنتخابات بالعالم القروي (مناطقهم) ،ونحن نعرف جيدا كيف تحسم
االنتخابات يف هذه املناطق ،التي غالبا تعرف التصويت ل»األشخاص» بغض
النظر عن انتمائهم الجمعوي أو الحزبي...

* أال ترى ان الوقت مل حين بعد ليخوض االمازيغ غمار اللعبة السياسية؟ وما هو
البديل يف نظرك لفرض األمازيغية داخل املشهد السياسي املغريب؟

** أظن أن الوقت حان لدخول الحركة األمازيغية للعمل الحزبي ،أما
السياسة فهم يمارسونها اآلن أيضا بطرق أخرى ،تصوري الزميلة رشيدة،
لو ولج الناشطون األمازيغ إىل الربملان ،عىل األقل سيطرحون وسيدافعون
عن تصور الحركة األمازيغية حول الكثري من القضايا املتعلقة بالحقوق
اللغوية والثقافية ،وهذا سيدعم نضاالت الحركة األمازيغية ،خاصة أن بعض
الربملانيني املحسوبني عىل الحركة األمازيغية سابقا ،كانوا يطرحون قضايا
األمازيغ بشكل فولكلوري ،وبتصور مشتت وغري متكامل ،باإلضافة إىل انتماء
معظمهم إىل أحزاب إدارية ال تستطيع الخوض يف بعض املواضيع...
وهنا أوجه نداء إىل أبناء الحركة األمازيغية ،لالبتعاد عن األحزاب اإلدارية،
وتلك التي ال تتقاطع مع مبادئ الحركة ،وتفادي الوقوع يف خطأ االندماج مع
أحزاب متحكم فيها ،أو الذوبان يف تيار األصولية الدينية (العدالة والتنمية)
الذي يعادي القضية األمازيغية ،وهذا ال يحتاج إىل برهان...
الحركة األمازيغية يجب أن تبقى حركة علمانية تقدمية وحداثية ،وباملوازاة
مع نضالها من أجل الحقوق اللغوية والثقافية لألمازيغ ،يجب أن تناضل
دوما من أجل الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،ومن أجل التوزيع العادل
للثروة ،وتقليص الفوارق الطبقية ،واملساواة بني الجنسني ،وهذا ما تتقاطع
فيه مع الحركة اليسارية...
ولذلك أفضل أن تلج الحركة األمازيغية العمل الحزبي عن طريق «فيدرالية
اليسار الديموقراطي» ،كتيار سيايس يمثل الخط الثالث ،ويناضل من أجل
ملكية برملانية ،وضد التوجه الليربايل املتوحش لألحزاب اليمينية واملحافظة
وعىل رأسها حزب العدالة والتنمية ،فهذا التيار أظهر ممارسة جديدة للعمل
السيايس قائمة عىل الشفافية والنزاهة واألخالق السياسية والوفاء لقضايا
الشعب ،وحتى بالنسبة لبعض «امدوكال» الذين يصفون اليسار املغربي
بالعروبي ،فهذا غري صحيح ،ربما بعض اليساريني قوميني وبعض األحزاب
يغلب عليها هذا الطابع ،ولكن هناك أيضا يساريني أمازيغيني ديموقراطيني،
ال عالقة لهم بالتوجه البعثي ،فاليسار قيم ومنهج ينترص للطبقة الكادحة،
وليس لعرق معني...

* كيف تقرأ نتائج االنتخابات التشريعية ل2016؟

** نتائج االنتخابات كانت متوقعة بشكل عام ،إال أن املالحظ هو أنها عرفت
منافسة غري رشيفة بني قطبني ،استعملت فيها جميع األساليب ،حتى البكاء
واستجداء األصوات ،واستعمال الدين واملال ،و التنابز باأللقاب ،فعوض تقديم
كل حزب لربنامجه االنتخابي والدفاع عنه بشكل موضوعي ،وترك الفرصة
للمواطن أن يختار ،ركب حزب العدالة والتنمية عىل مفاهيم مثل «التحكم»

وتجييش الناس ضد األصالة
واملعارصة ،وإظهاره كوحش يهدد
مستقبل الوطن والعباد ،عوض
الدفاع عن حصيلته الفاشلة عىل
كل املستويات ،ومن جهة أخرى
ركز حزب األصالة واملعارصة ،عىل
«تخوين» العدالة والتنمية ،وتخويف الناس من املرشوع األصويل الذي يهدد
الديموقراطية ،واعتبار الحزب امتدادا لتنظيم اإلخوان املسلمني...
وحصول العدالة والتنمية عىل املرتبة األوىل ،كان متوقعا ،وال يحمل أية
مفاجأة ،فهذا الحزب عمل منذ سنوات من خالل أذرعه الدعوية والجمعوية
والخريية ،عىل تشكيل قاعدة انتخابية قارة ،هذه القاعدة تتكون من عوائل
أعضاء الحزب وحركة التوحيد واإلصالح والتجديد الطالبي ،والجمعيات
الخريية التابعة له ،باإلضافة إىل بعض املتعاطفني مع الحزب...أما حزب
األصالة واملعارصة فقد استفاد من العدد الكبري من األعيان الذين رشحهم يف
مختلف املناطق ،ومن قاعدة انتخابية صوتت له عقابا لحزب العدالة والتنمية
وحصيلته الحكومية املحبطة ،كما أنه استحوذ عىل قاعدة الكثري من األحزاب،
ولذلك نالحظ خسارة كل األحزاب الكربى لعدد من مقاعدها التي حصلت
عليها سابقا ،دون الحديث عن الحياد السلبي للسلطة يف عدد من الدوائر...
ويف الجانب اآلخر ،هناك صعود الئتالف حزبي يساري بقيم نبيلة ،هو «فيدرالية
اليسار الديموقراطي» ،فرغم حصولها عىل مقعدين فقط ،فما يجب أن نعرفه
هو أن الفيدرالية ،فقدت الكثري من املقاعد بفارق عدد ضئيل من األصوات،
وكان من املمكن أن تتوفر عىل  8برملانيني عىل األقل لو غطت ذلك الفارق
البسيط ،كما أنها تفوقت عىل األحزاب اليسارية التقليدية (االتحاد االشرتاكي
والتقدم واالشرتاكية) ،يف جل املدن الكربى (البيضاء ،الرباط ،طنجة ،وجدة،
مراكش ،سال ،القنيطرة ،الصخريات تمارة ،فاس ،مكناس ،)...وهذا ينذر
بمستقبل زاهر لهذا االئتالف ،خاصة بعد اصطفاف االتحاد االشرتاكي إىل
جانب «البام» ،ومالزمة التقدم واالشرتاكية ل»البي جي دي»...
ولكن البد أن نشري ،أن حديث العدالة والتنمية عن «الشعب صوت لصالحنا»
فيه الكثري من املغالطات ،فالكتلة الناخبة تقدر بأكثر من  25مليون نسمة،
واملصوتون لصالح الحزب ال يتعدون  4يف املائة من املواطنني الذين لديهم حق
التصويت ،وبالتايل فالعدالة والتنمية لم يصوت له الشعب بل صوتت له الكتلة
الناخبة الوفية له ،والفائز بهذه االنتخابات هو «قرار املقاطعة» وأصحاب هذا
القرار فيهم الالمبالون ،وفيهم العازفون ،وفيهم املقاطعون مبدئيا ،وبالتايل
فعىل «البي جي دي» نفسه أن يراجع أوراقه ،كيف لم يستطع استمالة أصوات
سوى مليون ونصف ناخب ،من أصل أكثر من  25مليون بإمكانهم التصويت،
ونفس السؤال يجب أن تطرحه كل األحزاب التي حصلت عىل مقاعد ،أما
األحزاب التي لم تحصل عىل مقاعد ،وليس لديها برنامج يميزها ،فما عليها
سوى االندماج يف األحزاب الكربى ،فلم يعد لديها خيار آخر...
رشيدة،إ
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االنتخابات
والدراما الكوميدية

احلركة األمازيغية و رهانات االنتخابات التشريعية

عيناي غبش
يف
الضباب لعيل
اشارة قوية يف
استوعب لغة
احدى املقابالت
ما بعد االنبطاح
التلفزية لرئيس
،الجد الطامة
ا لحكو مة
الكربى يف43%
املغربية اشار
من الشعب لم
انه ليس هو
يع بعد فصول
من يحكم يف
ا ملرس حية
ا ملغر ب  ،ا مر
وصفق بكلتا
جعلني اتساءل
يديه ،اال ان
اذا كان من
نهاية العرض
ينتخبهم الشعب
حممد البوسعيدي
ا لكا ريكا توري
اليحكمون ،فما
لم ينته هنا ،بل
من
الجدوى
انتهت الحرب الطاحنة عفوا
االنتخابات اذن ؟ لم انتظر
االنتخابات ،بجرحى وندوب
الجواب ومررت مرور الكرام
وديون ومطلقات ،وشيكات
،القف عىل امر اكثر عوصا
،وضمانات ووعود  ،فكم
عىل فهمي ،ارتايت ان اسميه
من واحد فقد امواله اىل
ب « ديموقراطية االنبطاح»
اخر فقد كرامته واخر
حيث كل االحزاب ابدت
،واخرون غريوا جلداتهم
شيئني  :احرتام االسبقية
ملرات ،يصبح مؤمنا ويميس
،والرغبة يف التواجد يف يشء
مربي حمام  ،واخر كاتبا
اليحكم ،ثم تدرجت اىل االمام
ويميس سائق جرار .واخر
عساني اجد شيئا اعلل به
فالحا ويميس خضارا يقيم
ديموقراطية مزعومة يف
القسط بامليزان ،حتى
بلدي ،الجد شيئا اخر اكثر
الشوارع توحي بجيوش
فداحة لم اجد له من عنوان
مرت من هنا حتى وضعت
اال « لعب الصبيان « حني
الحرب اوزارها ،واخريا
علمت ان الفائز االول يبحث
وجدت شيئا اضحكني
عن ود االستقاليل الذي فر
،قولة احد» املكردعني «
من قاربه باالمس القريب
الذي خانه الجيب قائال
وترك الفوىض العارمة
 :سرتون ان شاء الله يف
وعطل امور السياسة الزيد
 2021سأرد االعتبار  ،اذذاك
من شهرين ،ثم يصبح بني
فطنت ان املرسحية ستطول
عشية وضحاها من املقربني
،وان املخرج يبدع يف الحبكة
 ،ثم اخرين قال فيهم وقالوا
مادام املتفرجون كثر .
فيه ما لم يقله مالك يف
الخمر اصبحوا باالحضان
يستقبلون  .ثم مسحت عن

تطرح مسألة االنتخابات الترشيعية عىل الحركة األمازيغية باملغرب
دائـما سؤال املشاركة ( هل أشارك أم أقاطع أو أراقب).
االنتخابات الترشيعية لسنة  2016ال تختلف يف جوهرها عن هذا الحال.
وإذا كان موقف الفاعل األمازيغي يف انتخابات  2007مختلف بني من
يقاطع كالشبكة األمازيغية والحزب األمازيغي وبني من يدعم كالعصبة
األمازيغية لحقوق اإلنسان أو من يدعو للمراقبة و التزام الحياد كالنسيج
الجمعوي األمازيغي.
معطيان جديدان يف سنة  2011سوف يربك حسابات الحركة األمازيغية
و يجعلها مرة أخرى عرضة للتفرقة أول املعطيني هو الربيع األمازيغي
و حركة  20فرباير التي شارك فيها الفاعل األمازيغي بقوة وكانت
تهدف للتغيري الشامل وتدعو ملقاطعة كل التمظهرات املخزنية بما
فيها االنتخابات ،بينما املعطى الثاني هو إقرار دستور  2011الذي أفرز
األمازيغية كلغة رسمية يف استجابة جزئية ملطالب الحركة األمازيغية منذ
بيان شفيق لسنة  ،2000ارتباك الحركة تجىل يف غياب مواقف موحدة
كما سنة  2007حيث أنه و إن دعا الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي
و من يدور يف فلكه للمقاطعة إال أن األمر ترك لألشخاص كل يقرر
حسب خياراته ،خصوصا بعد التحاق
مجموعة من الفاعلني األمازيغ بركب
األحزاب و مشاركتهم يف انتخابات
الجماعات  ،2009و لكن املالحظ أن
غالبية الحركة اتخذت قرار املقاطعة
من منطق مساندة مطالب حركة 20
فرباير.
هذه السنة و بعد  20سنة من ميثاق
أكادير املشكل ألرضية النضال
األمازيغي بدأ مجموعة من الفاعلني
األمازيغ يدركون عدم جدوى مقاطعة
االنتخابات و عىل رأسهم الحزب
الديمقراطي األمازيغي الذي انظم
لتحالف أمازيغي أطلق عليه إسم
تامونت كان هدفه توحيد جهود
الفاعلني األمازيغ لالندماج يف الفعل
الحزبي و كان من اهم خطواته التنسيق مع حزب التجديد و اإلنصاف قبل
أن ينسحب من هذا التنسيق و يتحول للجنة تحضريية لحزب تامونت.
هذا التغيري سوف يظهر أيضا عىل مستوى خطاب األمني العام السابق
للحزب الديموقراطي االمازيغي املغربي أحمد الدغرني الذي دعا جميع
املناضلني األمازيغ إىل رضورة التسجيل يف اللوائح االنتخابية من أجل تبيان
قوة الفاعل األمازيغي دون أن تتبعها دعوة للمشاركة يف عملية التصويت.
و يف انتظار أن يكون لألمازيغ حزبهم  ،فإننا نرى أن خيار املقاطعة ليس

مطروح البث يف انتخابات  2016و ذلك
لعدة اعتبارات نوجزها يف
• يف السنوات األخرية أضحى املد
اليميني يسيطر عىل العالم و أضحت
الحكومات أكثر ميال للفكر املحافظ و
كذا أصبحت الحريات الفردية عرضة
لالنتهاك يف مجموعة من الدول التي
كان يعول عليها الفاعل األمازيغي
كرمي شانا
للضغط عىل الحكومة املغربية لحماية
مكتسباته.
• تمركز الحزب اليميني فكريا عىل رأس الحكومة املغربية أبان عن قدرة
هائلة عىل تبديد مكتسبات الفاعل األمازيغي و كذا تحقري إنجازاته ،بل و
حتى التنكيت عليه يف إطار منهجية محكمة للقضاء عليه و ال ننىس أن
صعود هذا الحزب كان بسبب تقاعس الفاعل األمازيغي يف املشاركة يف
انتخابات .2011
• الطريقة التي تم بها إعداد القوانني التنظيمية املرتبطة باللغة األمازيغية
و املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية تبني استهتار الحزب الحاكم
بالحركة األمازيغية و يف حالة نجاحه
من جديد فإن أول يشء سوف يقوم
به هو إقرار هذه القوانني يف الربملان
املغربي.
• رغم أن اليسار عرف انتكاسة قوية
باملغرب إال أن أحزابه تظل البديل
األفضل للفكر اليميني املسيطر حاليا
و لدى وجب دعم هذا اليسار من خالل
املشاركة ،حيث أن خيار املقاطعة
يخدم بشكل كامل مصالح األحزاب
اليمينية املتوفرة عىل قاعدة صلبة من
األنصار.
• لم يشكل مقاطعة الحركة
لالنتخابات طيلة  20سنة ( منذ
انتخابات  )1997أي تأثري يف عمل املؤسسة املنتخبة.
هذه النقط هي فقط جزء من األسباب التي توجب عىل الفاعل األمازيغي
التفكري مليا قبل املقاطعة إضافة إىل أن كونه مشارك فعاال يف االنتخابات
سوف تجعل له قيمة جديدة أمام األحزاب التي سوف تكون مضطرة
إلدماج رشوطه يف برامجها.
* منسق تنسيقية سوس للجمعيات األمازيغية

تسييس األمازيغية ...هل إلعادة اإلنتاج اإليديولوجي العرويب أم لتمزيغ الفكر السياسي؟
•

سعيد باجي

يرص بعض الفاعلني األمازيغ ،عىل أن وضعية
األمازيغية داخل دواليب السلطة العليا هي عىل ما
يرام ،ويبذلون مجهودا نضاليا وإعالميا كبريا يف
محاولة إلظهار تعنت الحكومة(الحكومات) القائمة
يف التزاماتها تجاه تفعيل قرارات هذه السلطة
املخزنية ،بما تفرضها عليها مسؤولياتها السياسية،
لكن عنارص أخرى يكشف عنها الواقع ،تؤكد أن
وضعية األمازيغية يف أجندة القرص وأحزابه السياسية
عىل السواء التعدو أن تكون مجرد مناورات ،وتؤكد
املعطيات التي تم تداولها يف الوقت الراهن ،داخل
مختلف مؤسسات السلطة ،عمق األزمة وخلفيات
سياسية غري بريئة ،تنطلق يف هذا الربط أساسا من
الكيفية التي جرى بها تدبري ملف األمازيغية ،منذ
فسحة أجدير ،وقبل هذا بقليل صدور بيان حمل
إسم «ميثاق من أجل أمازيغية املغرب» ،إذ أن حصول
ذلك مبارشة بعد تويل السلطان الجديد الحكم  ،كان
واضحا منه الدور السيايس الذي تعول عليه السلطة
لتلعبه داخل املشهد السيايس املغربي.
املعطى الجديد الذي يربز هذه األزمة يتعلق باألسس
العامة التي تقوم عليها تلك السياسة التي استدرجت
من خاللها تلك األطراف املتعاقدة للقيام بها ،من أجل
تحديد اإلتجاهات الجديدة لألمازيغية فيها.
مما الشك فيه ،أن النخبة ذات التوجه العروبي ،هي
املسيطرة يف تدبري املؤسسات ،فهي التي تملك سلطة
الدولة ،وتستخدمها يف اتجاه مصالحها اإليديولوجية،
وسياسيا
والنخبة هذه مسيطرة اقتصاديا
وإيديولوجيا ،معنى هذا أنها تمارس سياستها
اإليديولوجية يف مختلف الحقول اإلجتماعية ،والتوافق
الذي شهده املشهد السيايس املغربي يف مرحلة ما سمي
بالتوافق التناوبي ،بني هذه الحقول رضوري الستمرار
وجود هذه النخبة وتأبيد سيطرتها ،أي أن التوافق بني
السياسة الثقافية لهذه النخبة وباقي الحقول ،يف
منتهى الرضورة ،التي تؤبد منطق السيطرة نفسه.
فاألحزاب املنبثقة عن «الحركة الوطنية» تمارس
سيطرتها اإليديولوجية يف شتى الحقول اإلجتماعية
بشكل البد فيه أن تتجدد باستمرار الرشوط املادية
لسيطرتها هاته.
إن التجدد املستمر لعالقات الحكم التي تجعل من
ورثة «الحركة الوطنية» نخبة حاكمة هو الرشط
األسايس لتحقق عملية الحكم نفسه ،والنخبة ذات

التوجه العروبي القومي تهدف دوما ،يف مختلف
ممارساتها اإليديولوجية ،إىل تأمني تحقق هذا الرشط
األسايس .أي إىل تأمني التحقق املؤسساتي لعملية
إعادة إنتاج عالقات الهيمنة هذه .إذ من املستحيل
عىل هذه النخبة أن تنتهج سياسة ثقافية أو إدارية...
ترض بمصالحها اإليديولوجية كنخبة أخذت بزمام
الحكم يف البالد ،واألسس التي تقوم عليها هذه
النخبة يف حقل الثقافة مثال ،هي األسس التي تقوم
عليها سيطرتها اإليديولوجية ،وهي أسس تكمن يف
قاعدة بنية عالقات اإلنتماء للعروبة التي تجعل من
النخبة ذاتها قائمة عىل الحكم ،والحفاظ عىل هذه
البنية من العالقات ،يكون قبل كل شئ بالحفاظ
عىل التوجه العروبي للدولة ،وبانتهاج السياسة
اإلقصائية الرضورية للحفاظ عليها ،معنى هذا أن
تأمني السيطرة اإليديولوجية لحفدة رواد «الحركة
الوطنية» ،هو نتيجة لرصاع إيديولوجي تمارسه هذه
النخبة الحاكمة يف شتى حقول الرصاع.
ومن الرضوري إذن ،بالنسبة لهذه النخبة ،أن تؤمن
بشكل مستمر ،يف ممارسة رصاعها اإليديولوجي،
انتظام هذه العملية يف تجدد عالقات الحكم .وهو
ما يسهل علينا فهم األساس اإليديولوجي الثابت ،يف
سياسة النخبة املغربية ذات التوجه العروبي ،بشكل
يمنع كل ما من شأنه أن يحدث خلال يف التحقق
املؤسساتي لتلك العملية األساسية املتحدث عنها ،أي
بشكل يمنع أي تجدد يف السياسة من أن يصري عائقا
تجاه تحقيق هذه العملية  .ولعل بذلك أن السياسة
الثقافية يف البالد يتحكم فيها مبدآن أساسيان،
أولهما يتلخص بشكل عام يف تأمني الرشوط الثقافية
الرضورية لتجدد هذه النخبة بأبنائها ويتجدد الرعاع
من الشعب بأبنائهم أيضا ،فيبقى بذلك كل فرد من
موقعه اإلجتماعي املكرس بانتمائة الجغرايف ،ولنئ
شذ عن املبدأ أفراد ،يف ظروف معينة ،فسيبقى املبدأ
صحيحا بالنسبة لتجدد هذه النخبة.
وثاني املبدأين ،يتحدد يف إحكام هذه النخبة ذات الرتبية
والتوجه العروبيني ،عىل تطور الوعي اإلجتماعي
بشكل يقبل فيه أي أمازيغي تلك الهيمنة ،أي حسب
موقعه الفعيل من عالقات الحكم القائمة.
لكن ،ما الجديد الذي ملسناه ،من خالل تطويع
األمازيغية  ،يف سياسة النخبة العروبية يف
حقل السياسة؟ وما هي األسباب الكامنة وراء
عمليةالتسييس هذه؟ ويف أي رشوط ظهرت هذه
العملية؟ وما أهداف هذا التسييس ،وما هو املنطق

الذي يتحكم فيه؟
إن السبب املركزي الذي دعا النخبة العروبية ،يف الفرتة
الراهنة ،إىل رضورة انتهاج سياسة تعتمد فيها عىل
تسييس األمازيغية هو ظهور خلل يف عالقات التوافق
السيايس والالتوازن الطارئ بني الفرقاء السياسيني
واملدنيني  ،التي تجعل من التنظيمات املدنية
األمازيغية عىل الخصوص قطاعا مرتبطا بالتوجه
العروبي للحكم ال مكونا مستقال فكريا وتنظيميا،
ألن اإلستقاللية تهدد مصالح هذه النخبة السياسية،
من خالل عدم اإلعرتاف برشعية التنظيمات السياسية
التي تتزعمها النخبة ذاتها .وبذلك قامت هذه النخبة
بمحاوالت متتالية إلدخال فاعلني يف الحقل األمازيغي
يف تنظيماتها بشكل مبارش أو غري مبارش ،عرب نهج
اسرتاتيجية إعادة النظر يف التوجه اإليديولوجي
للدولة وألحزابها التي تعاقبت عىل الحكم ،عرب نهج
اسرتاتيجية جديدة تتوخى « اإلنفتاح واإلستئناس»»إىل
حد التطويع للفاعل األمازيغي وللفكر الذي يحمله،
حتى أصبح الجميع يلهث وراء فكرة التسييس
والتحزيب ،معتقدا أن هذا التسييس هو املنقد الوحيد
لألمازيغية من أزمتها الراهنة.
لكن من الرضورة اإلشارة هنا إىل أن القوة الدافعة
لهذا الوهم ،الذي يهم باألساس تسييس األمازيغية،
كانت تكمن يف الضغط املتزايد للمناضلني األمازيغ
عىل هذه النخبة ،أي يف رصاع إيديولوجي كانت
تخوضه «الحركة األمازيغية» ضد نخبة «الحركة
الوطنية» ،من أجل انتزاع الحق لألمازيغية يف الوجود.
وتاريخ محاولة التسييس يشهد عىل ذلك ،وعىل أن
هذا التسييس قد ارتبط دوما ،وال يزال مرتبطا بقوة
الحركة األمازيغية يف حقل الرصاع اإليديولوجي.
ومن الطبيعي جدا أن تتم األشياء عىل هذا الشكل،
واألمر هنا يتعلق باملوقع الذي تحتله األمازيغية
يف السياسة ،فاملوقع هذا يتناسب اطرادا مع قوة
الحركة األمازيغية يف حقل الرصاع .إذ املشكلة ليست
مطروحة عىل املستوى التقني وللوجيستيكي لعملية
إدخال األمازيغية إىل مؤسسات الدولة ،كما يعتقد
البعض ،بل األمر متوقف عىل موقع هذه الحركة يف
الرصاع اإليديولوجي الذي تعيشه البالد ،حتى ظهرت،
نتيجة هذه السياسة ،حركة أمازيغية مزيفة مكونة
ممن أحيطوا بعناية هامة وأسندت إليهم مهمة
التسييس الكاذب لألمازيغية .وهي رضبة استباقية
 ،حينها وعت النخبة القائمة عىل الحكم ،أن توسع
النضال األمازيغي أو تزايده بالشكل السليم يف

الشارع ،سيشكل تهديدا حقيقيا للنخبة الحاكمة
وملصالحها مستقبال ،ولو أن ظهور خلل يف عالقات
الحاكمني باملحكومني ،وباألخص حني ظهور
األزمة بني مؤسسات الدولة واملناضلني األمازيغ
تراءت للنخبة الحاكمة ،وكأنها أزمة خاصة بموقع
األمازيغية يف دواليب السياسة أو أقل بشكل أدق ،ظهر
غياب األمازيغية عن السياسة وكأنه السبب الرئييس
يف تولد تلك األزمة .وترى تلك النخبة يف رضورة انتهاج
سياسة اإلدماج واإلعالن مبارشة بعد ذلك عن فشل
األمازيغية يف املنظومة السياسية ،أسلوبا يمكن أن
ترتاجع به شعبية الحركة األمازيغية يف األوساط
املغربية ،بقدر يبعدها ،ولو مرحليا ،عن دائرة الرصاع
السيايس .فدور إدماج األمازيغية يف الحقل الحزبي
يكمن يف ضبط إيقاع النضال األمازيغي بشكل يحتويه
ويفشل العملية يف اآلن نفسه ،حيث راهنت النخبة
العروبية عىل هذه اإلسرتاتيجية ،وجعلت منها سالحا
فعاال تستخدمه بشكل ال يخلو من الدهاء يف ممارسة
سياستها اإليديولوجية املعادية لألمازيغية ،وهي
تستخدمه يف ميادين عديدة ،كلما أرادت إخفاء الطابع
العروبي لسياستها هذه.
هذه إذن ،األهداف الخفية التي تتخذها عملية
تسييس األمازيغية ،أكثر من األهداف الظاهرة ،وهي
كذلك ،تلعب دور التضليل اإليديولوجي يف طمس تلك
األهداف الخفية ،فالنخبة العروبية تلجأ إىل إخفاء
هذه الحقيقة العارية بإظهارها يف شكل يقلبها
إىل نقيضها .وهنا يكمن الدور التضلييل يف إظهار
األشياء عىل عكس حقيقتها ،ويف إظهار السياسة
اإليديولوجية القومية بمظهر السياسة العامة التي
تهدف إىل خدمة األمازيغية .إن مدى تحقق السياسة
اإليديولوجية التطويعية ،ليس رهنا بإرادة النخبة
الحاكمة وحدها ،فحقل التحزيب من حقول الرصاع
السيايس ،والهجوم العروبي عىل األمازيغية ،من خالل
إظهارها بمظهر العجز السيايس ،يقابله دفاع عن هذا
التسييس من قبل «نشطاء الحركة األمازيغية» ،إال أن
هذا الدفاع يتم بأدوات الخصم ،أيكون ذلك عن وعي
أم عن سذاجة سياسية لهؤالء النشطاء؟.
فهل األمازيغ قادرون عىل التصدي للسياسة العروبية
املمنهجة ضد األمازيغية ،وعىل تعزيزموقعها الشعبي
ودعمه ضد هذه السياسة بالذات ،وتمزيغ الفكر
السيايس؟

7

ملف العدد
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فيما رأى الناشط
األمازيغي ابراهيم
الغدويني بأن خيار
مقاطعة االنتخابات
التشريعية لـ7
أكتوبر الجاري،
كانت هي الخيار
األنجع واألنسب،
كما تسأل الناشط
والفاعل األمازيغي
موحا أوحى عن
الطرق الممكنة
التي يمكن
استعمالها من
طرف األمازيغ
للتأثير بها في
المشهد السياسي
المغربي سواءا
يتعلق األمر
بالمقاطعة أو
المشاركة.
أما الباحث
واألكاديمي
األمازيغي ،حميد
طالبي ،فقد
أسهب في تقييم
نتائج تشريعيات 7
أكتوبر من مداخل
مختلفة ،ورأى
الباحث األمازيغي
أن «االختالف
بين المقاطعين
والمشاركين من
الحركة األمازيغية
يكمن في زاوية
النظر وأفق
الرؤية وترجمة
المبادئ بالليونة أو
الصرامة ،وتصور
النتائج إما بالتدريج
أو اإلطالقية».
مبرزا أن الحركة
األمازيغية في
حاجة إلى تجسيد
نفسها في هيئة
ذات وجود مادي
منظم» ،موضحا
في سياق تحليله
أن ال وجود لـحزب
واحد يدافع عن
األمازيغية وعن
شرعية مطالبها
وأصالة حقوقها،
بل تتخذها مطية
وقت االنتخابات
وورقة ضغط من
لدن المعارضة
ليتم وضعها في
سلة المهمالت
في حال التواجد
بالحكومة (حزب
التجمع الوطني
لألحرار نموذجا)،
كما أنها ورقة
«جوكير» يدلي
بها المخزن وقت
الحاجة لضمان
السلم االجتماعي
والتوازنات
القطبية
والصراعات
ُ
القطريّة.
وسيظل شعار
«ال ديمقراطية
بدون أمازيغية»
ساري المفعول
إلى أن يتم إقرار
أمازيغية هوية
المغرب».
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األمازيغ وتشريعيات  7أكتوبر باملغرب

التقييم ،مكانة األمازيغية يف برامج األحزاب السياسية ،خيار املشاركة واملقاطعة
إعداد :منترص إثري

* محيد طاليب ..موقف املقاطعة واملشاركة يكمن يف زاوية النظر
وأفق الرؤية
األكاديمي والباحث األمازيغي ،حميد طالبي ،قام بتقييم النتائج
من زوايا مختلفة بدأها بنسبة املشاركة/املقاطعة ،التي سجل
من خاللها ما اسماه بـ «استمرار مقاطعة أغلبية الشعب املغربي
لعملية االنتخابات الصورية من منطلقات عدة عىل رأسها أنها
انتخابات شكلية ال تقدم وال تؤخر ،ما دامت ال ترتجم إرادة
الشعب كونه مصدرا للسلطة وممارسا لها ،عكس ما هو موجود
حاليا حيث امللك هو الحاكم الحقيقي واألوحد وراسم السياسات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والهوياتية من ألفها إىل يائها
من خالل الخطب الرسمية والتوجيهات» ،مضيفا بأن «نسبة
املشاركة هي نسبة يأخذها النظام بالحسبان لجس نبض الشارع
ومدى تجاوبه مع نظام االقرتاع الذي يضعه ،ورشوط اللعب
السيايس التي يفرضها ،وكلما كانت النسبة مرتفعة إال زكت النظام
وزكت الطريقة التي يدر بها الشأن السيايس ،وهو ما رصح به
وزير الداخلية عند إعالن النتائج بالقول «تنفيذا للديمقراطية التي
يريدها امللك».
وعىل مستوى الرتتيب ،اعتربها طالبي ،أنها نتائج منتظرة جدا،
ألن «اإلعالم املرئي واملسموع حاول حرص املواطن البسيط بني
اختيارين ،كما حدث يف مرص تماما بعد االنتخابات التي تلت إسقاط
مبارك ،اختيار أوّ ُل يمثله حزب «العدالة والتنمية» الذي أظهر
نفسه مظهر الضحية املظلوم واملحا َرب من طرف أذناب الدولة
العميقة ،وحامل مشعل الورع والصالح واإلصالح وسالحه يف ذلك
الدين  -ويعني ذلك أنه لو رشح أغبى واحد منهم يف دائرة انتخابية
ثان يمثله حزب
متعاطفة معه لحصل عىل مقعد انتخابي  -واختيار ٍ
«األصالة واملعارصة» الذي يخاطب الكل وال يمثل أحدا ،كونه حزبا
هجينا كروي الشكل ال يرسو عىل أي حال» .الحزبان معا قال عنهما
الباحث األمازيغي بأنهما «نموَا نمو الديناصورات بالنظر إىل ساعة
والدتهما وأنابيب التوليد التي خرجا من عنقها ،يف مقابل ضمور
أحزاب تاريخية لعوامل ذاتية وموضوعية وحفاظ البعض اآلخر
عىل ماء الوجه بفضل قالعها االنتخابية وخطب ود األعيان ،بينما
أجهض حلم بعض آخر يف الظهور أكثر رغم قوة الخطاب وكفاءة
أعضائها».
أما عىل مستوى الحكومة التي سيتم فرزها ،أوضح املتحدث أنه « لو
لم يأت الربيع الديمقراطي بما أتى به ،لحصد حزب «البام» األخرض
واليابس من الناخبني واملنتخبني ولقاد الحكومة ربما ألكثر من
والية» ،بسبب ما قال عنه «الفكر املاديّ التسلقي الذي ُربّي عليه
املواطن املغربي والذي يجعله مستعدا الختيار املطية التي ستوصله
إىل مرامه بشكل رسيع ،فالكل أراد أن يخطب ود صديق امللك ليس
حبا فيه وإنما طلبا لشبكة عالقاته وقربه من القرص» .وما دامت
الخطة فشلت يف تسليم الحكومة لحزب إداري بسبب أحداث الربيع
الديمقراطي ،يضيف طالبي فقد « تم االنتقال إىل الخطة «باء» وهي
تزكية حزب العدالة والتنمية  -الذي لن ينكر جميل امللك يف عدم حله
بعد كثرة النداءات املطالبة بذلك بُعيْد أحداث الدار البيضاء  -كونهما
يشرتكان املرجعية نفسها ،وبالنظر إىل عدم تسلمه زمام «الحكم»
بعد عكس األحزاب التقليدية األخرى ،وكذا احتكاكه املبارش بفئات
املجتمع من خالل املساجد ودور تحفيظ القرآن ومجالس حركة
التوحيد واإلصالح ،واألسواق واألحياء وعالقاته باألطياف اإلسالمية
األخرى ،مما سيجل منه مهدّئا فعّ اال للغضب الشعبي .وهو ما
حصل بالضبط ،فكما أمّ ن حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية
انتقال العرش إىل امللك الجديد من خالل حكومة التناوب ،أمّ ن حزب
العدالة والتنمية للنظام مرحلة ما بعد دستور  ،2011كي يسلم
من الهزات االرتدادية ،وأعاد إليه كل السلطات واالختصاصات التي
«انتزعها» منه حراك  20فرباير الذي طالب بملكية برملانية تتمتع
فيها الحكومة املنتخبة يف شأن رئيسها بسلطات واسعة يف تدبني
الشأن العام» ،حسب تعبري طالبي.
وحول مكانة األمازيغية يف برامج األحزاب السياسية املغربية ،فريى
طالبي أن «األحزاب كعادتها استغلت األمازيغية سواء ملخاطبة
املواطنني سواء من خالل مرور مرشحيها باإلعالم املرئي واملسموع
أو من خالل حمالته االنتخابية امليدانية ألنهم يدركون أن جلهم
ناطقني باألمازيغية  -عكس ما يروج له النظام من خالل إحصائه
الذي يفتقد إىل املصداقية ألنه يبني مرجعيته عىل العروبة واإلسالم
 أو لكسب ود مناضيل الحركة األمازيغية واملتعاطفني معها بشكلتملقي مفضوح ،بينما لم يرش إليها بعض األحزاب يف برامجها ال
من قريب وال من بعيد من منطلق عدائي محض» ،مضيفا بأن «ال
يشء يرجى من إدراج األمازيغية من عدمه يف الربامج االنتخابية
كون القوانني التنظيمية  -صدرت من طرف أحزاب لها والء للمرشق
وعداء علني للهوية الحقيقية للمغرب .حكومة انتظرت الوقت بدل
الضائع لتفرج عن «تخريجة» قانون تنظيمي  -بعد خمس سنوات
من التماطل والنكوص  -انصياعا للدستور وهي التي بودّها عدم
إصداره إىل أجل مسمى ،ليتوىل النظام مهمة الع ّراب من خالل
املجلس الوزاري للمصادقة عليه يف إشارة منه إىل كونه الحاكم
ضامن االستمرارية يف غياب الحكومة».
وزاد املتحدث قائال« :ال وجود لحزب واحد يدافع عن األمازيغية وعن
رشعية مطالبها وأصالة حقوقها ،بل تتخذ مطية وقت االنتخابات
وورقة ضغط من لدن املعارضة ليتم وضعها يف سلة املهمالت يف
حال التواجد بالحكومة (حزب التجمع الوطني لألحرار نموذجا)،
كما أنها ورقة «جوكري» يديل بها املخزن وقت الحاجة لضمان السلم
االجتماعي والتوازنات القطبية والرصاعات ُ
القطريّة .وسيظل
شعار «ال ديمقراطية بدون أمازيغية» ساري املفعول إىل أن يتم
إقرار أمازيغية هوية املغرب».
أما التغيري الذي سيكون يف صالح األمازيغية ،فريى الباحث
األمازيغي أن له مدخالن ،املدخل األول حسب املتحدث «إما من
الداخل أي االنخراط يف أحزاب موجودة غري معادية بشكل رصيح

لألمازيغية ومحاولة خلق تيار داخلها من أجل تحقيق أهداف
الحركة األمازيغية ،وإقناعها بأصالة الحقوق ورشعية املطالب التي
تنادي بها يف أفق تبنيها» .أو «خلق حزب سيايس ذي توجه أمازيغي
ينخرط فيها مناضلو ومناضالت الحركة األمازيغية ومحاولة
تأطري الجماهري وتوعيتهم بأولوية الدفاع عن املرشوع األمازيغي،
ومن ثم التصويت عليه وقت االستحقاقات االنتخابية لتسلم دفة
الحكومة  -أي الوصل إىل السلطة  -ومن ثم إمكانية استصدار
قوانني وقرارات واتخاذ إجراء وإقرار مراجعات تنصف األمازيغية
بمفهومها الواسع» .قبل أن يعود املتحدث ويقول بأن هذا املدخل
سيقابله « تنازالت تهم بعض املبادئ من منطلق التفريق بني
التكتيك واإلسرتاتيجية  -كما نجد ذلك عند اإلسالميني الذين يعملون
بالتقية حني ادعائهم اإليمان بالديموقرطية  -والقبول برشوط
لعبة سياسية مرسومة سلفا ،يخرج فيها النظام هو الفائز دائما».
من هذا املنطلق« ،رأينا وجوها شابة من الحركة األمازيغية ،خاضت
تجربة االنتخابات الترشيعية منهم من فاز بمقعد ومنهم من خانه
الحظ .هي تجربة  -وإن ليست جديدة  -لها ما لها وعليها ما عليها،
تحسب لها فكرة مبادِ رة تنضاف إىل أشكال العمل النضايل وتقديم
تصور يرتجم كيفية حلحلة واقع األمازيغية الذي ال يربح مكانه،
وتعبئة منتخبني تجاوبوا مع الفكرة .وما يؤاخذ عليها هو مخاطبة
عواطف الناخبني والعزف أحيانا عىل وتر االنتماءات القبلية
واللسانية ،وتقديم وعود ال تدخل ضمن اختصاصات الفائزين
باملقاعد يف االنتخابات الترشيعية ،مع عدم التنسيق  -إن سلمنا
جوازا بسالمة االختيار  -بني هؤالء املناضلني واملناضالت للرتشح
باسم حزب واحد بدل بلقنة مقاعدهم ،وعد أخذ الدروس من تجارب
األحزاب األمازيغية بالجزائر حيث تؤثث املشهد السيايس يف نظام
جمهوري مفصل عىل املقاس».
فيما يرى املدخل الثاني من الخارج أي حسب طالبي» مقاطعة
العملية االنتخابية برمتها كتعبري رصيح عن معارضة النظام  -ال
من حيث كونه ملكيا بل من منطلق كونه شموليا وغري ديموقراطي
 وهذا ال يعني البتة عدم ممارسة السياسة ،فالثقافة بدون سياسةتبقى عرجاء ،والسياسة بدون ثقافة تظل جوفاء .إن التوافق عىل
اللعبة السياسية من طرف جميع األطياف بشكل ديموقراطي
أفقي ،وربط املسؤولية باملحاسبة ،وإلغاء العمل بنظامني (نظام
باالنتخاب  /نظام بالتعيني  -بنية تقليدية منزوعة السلطة  /بنية
حديثة موروثة من االستعمار) ،وتحييد ممارسة السلطة باسم
الدين والنسب ،وفصل السلط واحرتام إرادة الشعب واعتباره مصدرا
للسلطة ،وإنشاء دولة املؤسسات ،وإقرار الديموقراطية يف شتى
تجلياتها واحرتام حقوق اإلنسان بالقطع النهائي مع ممارسات
العهد البائد الحا ّ
طة من كرامته وإنسيته ...كلها أمور قد تدفع الفئة
العريضة من املقاطعني إىل العدول عن قرارهم ،والتعبري عن رأيهم
باملشاركة إما انتخابا أو ترشحا».
وحول موقف املقاطعة هذا تبنته الحركة الثقافية األمازيغية وعدد
من مناضيل ومناضالت الحركة األمازيغية اعتربه حميد طالبي أن
هذا املوقف «من بني نتائجه املبارشة تمكني األحزاب املخدرة لعقول
الناخبني والناخبات بالدين أو املال أم بهما معا من تصدر النتائج
وترأس الحكومة لكن الرضبة موجعة حتما للنظام الذي كلما كانت
نسبة املشاركة مرتفعة كلما زكيناه وسوق نفسه يف املنتظم الدويل
نظاما يتمتع بالرشعيّة ،والشعبيّة والديموقراطيّة .وهذا يشء
طبيعي لكل قرار ،فال بد من معارك تخرس وال بد من تحمل تبعات
قرارات كهذه كما يتحمل املرضب االقتطاعات من أجرته الهزيلة يف
أفق تحسني وضعيته امللية واالجتماعية مستقبال».
ورأى الباحث األمازيغي أن «االختالف بني املقاطعني واملشاركني من
الحركة األمازيغية يكمن يف زاوية النظر وأفق الرؤية وترجمة املبادئ
بالليونة أو الرصامة ،وتصور النتائج إما بالتدريج أو اإلطالقية .لكن
ما هو أوىل ،هو رضورة تفكري الحركة االمازيغية تجسيد نفسها يف
هيئة ذات وجود مادي منظم».

* ابراهيم الغدويين ..املقاطعة هي احلل األجنع

بدوره ،يرى ابراهيم الغدويني ،الناشط األمازيغي ورئيس فرع
تاماينوت بايت أورير ،أن أهم ما أفرزته انتخابات  7أكتوبر هو
نجاحها يف «والدة القطبية الثنائية البام_البيجيدي ،التي عمل النظام
أملخزني عىل تقويتها منذ مدة لتسهيل املأمورية عليه لترصيف
القرارات بعيدا عن تعدد األطياف الحزبية كما كان ساريا من قبل»،
معتربا أن «النتائج كانت منتظرة باعتبار أن النظام السيايس ال
يزال بحاجة لكومبارس ترصيف قراراته بالنيابة» ،مشددا عىل «أن
فئة عريضة من املغاربة ال تزال مرتبطة بعقد روحاني مع تيارات
اإلسالم السيايس دون مراعاة حضيضية القدرة الرشائية و مؤرشات
التنمية ونسب املديونية» ،قائال بأن «نتائج االنتخابات متحكم فيها
مسبقا وليست وليدة يوم  7أكتوبر بالتأكيد».
ويف ما يتعلق بمكانة األمازيغية يف الربامج الحزبية ،فريى الغدويني
أنها ال « تزال األمازيغية ورقة انتخابية و فقط إذ ال تزال األحزاب
جميعها تكرس الرتاتبية التي كرسها الدستور فيما يتعلق
باألمازيغية و تعتربها _همزة _ انتخابية و آلية استقطاب و فقط،
إذ لم يراعي أي تيار التهميش الذي يطالها و لم تجب برامج الحزبية
عن سؤال أفق تخليق الحياة السياسية بمركزة األمازيغية وسطها
و جعلها محورا و ليس أداة استئناس و اسرتزاق سيايس».عىل حد
قوله
وأوضح املتحدث األمازيغي ،أن مشاركة نشطاء الحركة األمازيغية
يف خوض غمار انتخابات  7أكتوبر «ال يلزم الحركة األمازيغية يف
يشء» ،مربزا أن «أدبيات الحركة و خطابها واضح يف هذا الصدد
إذ تعترب االنتخابات مجرد فلكرة صورية مادامت مفرغة من قدرة
استصناع القرار السيايس الذي يولد خارج املؤسسات املخولة
بصنع القرار ،كما أن الحركة بخطابها التحرري تشرتط رشط
الديمقراطية املغيب يف االنتخابات باعتبارها تتماها مع مزاجية
الفاعل السيايس الوحيد و تعمل لبلورة تصوراته خارج مصداقية
الصناديق».

ودافع رئيس فرع تاماينوت بأيت اورير ،عىل خيار املقاطعة ،معتربا
إياه هو «الحل األنجع و األنسب مرحليا باعتبار أن أي عملية ال
يتوفر فيها الرشط الديمقراطي ال يمكن انتظار أي فاعلية منها،
إذ أن املناخ السيايس املرتكز عىل سمو التعليمات العليا ال يمكن أن
يكون منصفا لقضية بثقل األمازيغية  ،كما أن ملف األمازيغية يف يد
القرص» .حسب تعبري املتحدث

* موحا أوحى ...كيف سنؤثر سواء باملقاطعة أو املشاركة و حنن
منعزلون

من جانبه ،اعترب الفاعل األمازيغي ،موحا أوحى ،فوز حزب «العدالة
والتنمية» باملرتبة األوىل يف ترشيعات  7أكتوبر ،كان متوقعا« ،ألننا
كنا متيقنني أن العدالة و التنمية ستكتسح املقاعد و باألخص بعد
نتائج االنتخابات الجماعية و الجهوية التي كشفت عجز األحزاب
األخرى عن تأطري مناضليها املنخرطني فباألحرى املواطنني العازفني
عن الفعل السيايس.بالرغم من االحتقان االجتماعي الذي لم تستغله
تلك الكانتونات الحزبية املعارضة للعدالة و التنمية» مشدّدا عىل أن
حزب «العدالة و التنمية» مجرد واجهة سياسية لتنظيم سيايس
مقنع بقناع ديني دعوي و هو يتجاوز ذلك باعتباره تنظيم عقدي ذو
تراتبية مبنية عىل الوالء القريب من البيعة باملفهوم الديني ،و له ذراع
سيايس ،اجتماعي ،دعوي ،طالبي ،و هو يف طور بناء ذراع اقتصادي
يعمل بمبدأ االنخراط و االلتزام التنظيمي يف تأطري و تجميع مريديه».
فيما السبب الثاني يف اعتالء «البيجيدي» لصدارة االنتخابات
الربملانية ،حسب موحا أوحى ،فيتجىل يف ضعف القدرة التأطريية
لألحزاب األخرى سواء التي تدعي التقدمية ،اليسار بكل تالوينه و
األحزاب اإلدارية بشتى تجلياتها ،كما أن املخزن يفضل التعامل مع
تنظيم سيايس أو حزب محكم يتحكم يف قاعدته الجماهريية فعليا
عىل التعامل مع أشباه أحزاب تدعي القاعدية و الجماهريية الزائفة
و هو أدرى بفشلها املسبق يف ذلك ( تجربة اإلتحاد االشرتاكي) .حسب
تعبريه
ويف ما يخص حضور األمازيغية يف برامج األحزاب والتي وصفها
املتحدث باملتخبطة يمينا و شماال بحثا عن املصوتني « ،فقد تجلت
بشكل هالمي و عام يرمي و فقط لالستعطاف من لديهم الحس
األمازيغي و الستقطاب األمازيغ بوعيهم التقليدي األمازيغية ،و
املثري للشفقة هو ترصيحات أمحند العنرص زعيم الحركة الشعبية
بخطاباته املنافقة لألمازيغ محاوال إستغباء العقول» ،و بالتايل
فاألمازيغية يف خطاب األحزاب السياسية املغربية يرى الفاعل
األمازيغي أنها «مجرد آلية لالستقطاب و التحريض ،وكل الربامج
املطلع عليها لم و لن تجد و لو برنامج وحيد يتحدث عن األليات التي
يمكنه من خاللها خدمة القضية األمازيغية و لو يف جزئيتها اللغوية
فباألحرى يف شموليتها الحضارية».
وحول خوض بعض نشطاء الحركة األمازيغية لغمار االستحقاقات
املايض ،أوضح املتحدث أن اقتناع بعض املناضلني األمازيغ برضورة
الفعل السيايس جاء «للتأثر السيايس يف تلكم القرارات و هو ما
يتجىل يف تجربة الحزب الديموقراطي األمازيغي املغربي الذي تم حله
العتبارات سياسية ضيقة تروم كرس الدينامية السياسية لهؤالء
املناضلني لتليها مبادرات و تجارب مماثلة آخرها « مرشوع تأسيس
حزب تامونت».
وأضاف أوحى أن هذا «الوعي بالعمل السيايس دفع العديد من نشطاء
الحركة األمازيغية إىل انخراط يف العمل السيايس بعباءة أحزاب أخرى
يعتقدون أنها توفر لهم فضاء الفعل السيايس لصالح القضية
األمازيغية و يتجىل ذلك يف سياق اإلنتخابات املحلية  2015والربملانية
ل  2016التي عرفت ترشح مناضلني من الحركة األمازيغية يف الشمال
و الوسط و الجنوب و بألوان سياسية مختلفة الشئ الذي مازال يؤكد
الشتات الذي ذكرناه سابقا والسؤال املطروح حاليا فإذا لو تكاتفت
تلك الجهود يف إطار واحد و موحد ؟».
وشدّد أوحى يف حديثه مع «العالم األمازيغي» عىل أن الحركة
األمازيغية ( إن صح الحديث عن حركة أمازيغية باملفهوم التنظيمي
) تعيش شتات مركب منذ إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
بفعل االنقسامات التي طفت عىل السطح ،وبالتايل فتحت فجوة كبري
لهدر طاقات املناضلني يف تجاذبات و مناوشات ال مكسب من وراءها
غري تكريس الضعف و الرتاجع عىل مستوى إسرتاتيجية الرتافع عىل
مطالب الحركة األمازيغية» .و لنا يف كيفية ترسيم اللغة األمازيغية
دستوريا و تنزيلها يف املدرسة العمومية و اإلعالم عربة تلخص عجز
الحركة املطلق يف التأثري السيايس يف مثل هاته القرارات املصريية
و آخرها القانون التنظيمي لألمازيغية ،األمر الذي خلق نقاش عىل
مستوى كيفية توحيد الجهود للرتافع عىل هاته املطالب التي تنزل
شيئا فشيئا بإرادات و قرارات سياسية بعيدة عن طموح و تطلعات
الحركة األمازيغية و من قبل بعض التوجهات السياسية املعادية لنا
مرجعيا كالعدالة و التنمية و حزب اإلستقالل و الحركة الشعبية»...
أمّ ا بخصوص موقف الحركة الثقافية األمازيغية وبعد الفعاليات
والجمعيات التي دعت إىل املقاطعة ،فأورد الفاعل األمازيغي أن « لو
كنا يف دولة ديموقراطية تضع عتبة محددة و متفق عليها لنسبة
مشاركة الهيئة الناخبة من أجل قبول و تمرير نتائج االنتخابات كما
هو متعارف عليه يف األنظمة الديمقراطية عرب العالم آلمنا بفاعلية
آلية املقاطعة كفعل نضايل سيايس جماهريي قد يؤثر يف مصداقية
االقرتاع ،ولكن لألسف الشديد نحن يف نظام انتخابي مستعد لتقبل
نتائج االقرتاع و لو بنسب مشاركة هزيلة قد ال تتجاوز ،»% 10
مضيفا «إن تقبلنا املقاطعة التي تدعو إليها الحركة األمازيغية
فالسؤال املطروح ما هي اآلليات النضالية البديلة لتفعيل و تنزيل هذا
املوقف بني الجموع األمازيغية و كيف لنا أن نؤثر يف مشهد سيايس
سواء باملقاطعة أو املشاركة و نحن منعزلون عنه متحصنني بإطار
افرتايض من املفروض أن يكون مهيكال بشكل تحدد فيه اآلليات
التقريرية و التنفيذية و التأطريية للجموع األمازيغية» .عىل حد
تعبريه.
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تنظيمات أمازيغية تقاطع اإلنتخابات التشريعية
•

ساعيد الفرواح؛

أصدرت عدة تنظيمات أمازيغية بيانات دعت فيها إىل مقاطعة االنتخابات الترشيعية ليوم السابع من أكتوبر ،من ضمنها الحركة
الثقافية األمازيغية بالجامعة ،وحركة تاوادا ،وتنسيقية تنزروفت ،والحركة األمازيغية بوسط الريف ،وجمعية ثيموزغا يف الحسيمة،
ومنظمة إزرفان إىل جانب جمعيات محلية يف عدد من املدن.
من جانبه دعا رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي األمازيغي يف رسالة موقعة بإسمه الشعب األمازيغي إىل مقاطعة اإلنتخابات ،مذكرا
بالحصيلة السلبية فيما يخص الحقوق األمازيغية عىل عهد الحكومة السالفة.
هذا فيما أطلق نشطاء أمازيغ عىل املوقع اإلجتماعي “فيسبوك” حمالت تدعو إىل مقاطعة اإلنتخابات تحت شعارات وعناوين مختلفة
ضمنها “أنا أمازيغي..لغتي قبل صوتي”.
وغلب موقف الداعني إىل املقاطعة عىل الرتويج لالنتخابات يف األوساط األمازيغية ،يف الوقت الذي لم يصدر عن أي إطار أمازيغي بيان
ينادي باملشاركة ،إذ اكتفت عدد من الجمعيات األمازيغية بإصدار بيانات مشرتكة تندد بوضعية األمازيغية وبمضامني القانونني
التنظيميني لألمازيغية واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.

”
* احلركة الثقافية األمازيغية :االنتخابات ال ترقى إىل مستوى
الدميقراطية

أعلنت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية مقاطعة االنتخابات
الترشيعية ،التي ال ترقى حسبها إىل مستوى االنتخابات الديمقراطية شكال
و مضمونا.
وأشار بيان التنسيقية إىل أن املؤسسة الدستورية باملغرب ابتعدت عن املسار
الديمقراطي الصحيح الذي وضعته املواثيق الدولية ،بما فيها تلك القوانني
املتفق عليها لهيكلة السلطة كتعاقد بني الدولة والشعب ،حيث تحرتم إرادة
هذا الشعب وآليات إشتغال مؤسسات الدولة (استقاللية األحزاب ،نزاهة
اإلنتخابات ،فصل السلط ،)...وهذا حسب التنسيقية ال يتوفر عليه من أسمته
بالنظام املخزني منذ أول دستور ممنوح سنة  ،1962إىل غاية آخر دستور
اعتربته التنسيقية غري ديمقراطي شكال ومضمونا سنة .2011
وأكدت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية عىل مقاطعة ما
وصفته ب(املهزلة اإلنتخابية) ،داعية إىل رضورة إطالق رساح املعتقل
السيايس للقضية األمازيغية عبد الرحيم إيدوصالح .إىل جانب إعادة كتابة
التاريخ بأقالم نزيهة وموضوعية ،وإقرار دستور ديمقراطي شكال ومضمونا
يقر بأمازيغية املغرب ،كما طالبت بإطالق رساح معتقيل الحراك الشعبي
(إميرض ،أيت حمزة ،ألنيف ،ايت بوعياش .)...
وأدان بيان التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية ما أسماه
باإلعتقاالت التعسفية واملحاكمات الصورية يف حق مناضيل وخريجي الحركة
الثقافية األمازيغية ،وكل من له يد يف إغتيال الشهيد عمر خالق .مؤكدا عىل
تشبثها برباءة معتقل القضية األمازيغية عبد الرحيم إدوصالح من التهم
املنسوبة إليه ،وبراءة املعتقلني السياسيني للحركة الثقافية األمازيغية
وسلمية الحركة الثقافية األمازيغية.

* حركة تاوادا ن إمازيغن تصف االنتخابات باملسرحية وتعلن مقاطعتها

أصدرت حركة تاوادا ن امازيغن بيانا أعلنت فيه مقاطعة اإلنتخابات
الترشيعية ليوم  07أكتوبر  ،2016وبررت تاوادا ن إمازيغن دعوتها ملقاطعة
ما أسمته بمرسحية اإلنتخابات بكونها تأتي يف ظل الوضع السيايس
واالجتماعي واالقتصادي الخانق واملتسم بأجواء من التوتر واإلحباط وانعدام
الثقة يف كل شعارات “الدولة املغربية” ومؤسساتها ،وأمام الزحف املتواصل
عىل حقوق الشعب األمازيغي املغربي والتضييق عىل حرياته؛
وأمام ما سبق أعلنت حركة تاوادا ن امازيغن “مقاطعتها لإلنتخابات داعية
كل من وصفتهم بالضمائر الحية من الشعب املغربي وكل التنظيمات
األمازيغية املدنية والسياسية وكل الديمقراطيني إىل اتخاذ نفس املوقف
الرافض ،والتموقف املبدئي من ما وصفته باملرسحية البعيدة كل البعد عن
تحقيق الطموحات السياسية واالختيار الديمقراطي الحداثي الحقيقي الذي
قالت تاوادا أنها تنشده وتناضل من أجله”.
وأضافت تاوادا أنها وإذ تؤكد عىل أن مقاطعة االنتخابات هو موقف مبدئي
سيايس يتجدد من أجل سحب كل الثقة من من ما وصفته بسياسات املخزن
ورفضها التام ،ما دام السياق السيايس والقانوني الذي تنظم فيه يؤطره
دستور ممنوح غري ديمقراطي شكال ومضمونا وغري متعاقد عليه شعبيا،
وما دام ذات الدستور “منحة” فرضت بمنطق فوقي ،رغم االستشارة الشكلية
“لألحزاب السياسية” التي صوتت عليه ب “نعم للدستور” دون مؤخذات.
وأضاف بيان تاوادا أن “ما يعرفه العمل السيايس الحزبي اليوم باملغرب من
خبث وبؤس وتمييع وعبثية وشعبوية ورصاع األحزاب واألشخاص من أجل
مصالحها ال من أجل مصلحة الشعب وما يعرتي هذه املمارسة من استعمال
أساليب االبتزاز املايل ورشاء الذمم ،وشطط يف إستعمال السلطة ،وأساليب
التوجيه والتحكم ،وتوظيف املنابر الدينية للدعاية اإلنتخابية وكل األساليب
املرشوعة وغري املرشوعة ،وتزكية أصحاب “الشكارة” و”العائالت”… كل هذا
دليل حسب بيان «تاوادا» عىل أن اللعبة االنتخابية فاسدة من أصلها وفصلها،
وال تبرش بتاتا بأي أمل يف مستقبل ديمقراطي فعيل.
يف السياق ذاته أشار بيان تاوادا إىل أن الحركة تؤكد عىل أن السياق الحقوقي،
الذي تنظم فيه انتخابات  07أكتوبر ،يتسم بإستمرار سياسة رضب حقوق
املواطنني واملواطنات والتضييق عىل حرياتهم الجماعية والفردية وكبحها
يف اآلن نفسه .كما سجلت تاوادا إستمرار جرائم القتل يف حق املناضلني
األمازيغيني وعىل رأسها الجريمة السياسية التي إرتكبت يف حق شهيد
القضية األمازيغية عمر خالق “إزم” وجريمة قتل الفنان األمازيغي امللقب
ب»ريفينوكس» ،باإلضافة إىل “إستمرار االغتيال اإلقتصادي لعدة مناطق يف
املغرب ما نتج عنه غياب أبسط رشوط العيش الكريم وغياب أي بوادر لتنمية
محلية ممكنة ،من البنيات التحتية ،املرافق العمومية ،اإلجتماعية والثقافية
والصحية والرياضية والخدماتية.
أما فيما يخص القضية األمازيغية فقد وقف بيان حركة تاوادا ن امازيغن عىل
“غياب أدنى إرادة سياسية حقيقية للنهوض باألمازيغية إنسانا ولغة وثقافة
وتاريخا وهوية ،ما عدا سياسة الهروب إىل األمام من خالل اإلحتواء وتكميم
األفواه وإفراغ الحقوق األمازيغية ومطالب القضية من مضامينها الحقيقية
باعتماد سياسة التجزيئ والتشويه والتقييد تارة ،واإلقصاء السيايس والقمع
واإلعتقال واإلغتيال السياسيني تارة أخرى ،واستمرار اعتقال مناضيل القضية
األمازيغية والتضييق عىل العمل اإلحتجاجي األمازيغي ،وما وصلت إليه قضية
تدريس األمازيغية من فشل وإفشال لخري دليل حسب «تاوادا» عىل أن املخزن

مستمر يف الوفاء لسياسته العروبية والتعريبية ،هذا
رغم أمازيغية الواجهة.
ومن خالل ما سبق ،وأمام غياب أدنى رشوط املمارسة
السياسية الديمقراطية ،أعلنت حركة تاوادا ن امازيغن
للرأي العام الوطني والدويل مقاطعة انتخابات 07
أكتوبر ،داعية كل القوى الديمقراطية الحية والتقدمية
وكل الشعب املغربي وكل التنظيمات املدنية والسياسية
إىل مقاطعتها حفاظا عىل الكرامة واستنكارا لعملية
اغتصاب الحقوق” ،مؤكدة عىل “رضورة إقرار دستور
ديمقراطي شكال ومضمونا يقر بفصل واضح للسلط
ويربط بشكل فعيل مبدأ املسؤولية باملحاسبة ،ورضورة
ترسيم حقيقي لألمازيغية يف دستور ديمقراطي يقر بالهوية األمازيغية
للدولة ،ديمقراطية مدنية فيدرالية علمانية”.
وجددت تاوادا رفضها التام لكل القوانني املحتقرة لألمازيغية وحقوقها
التاريخية ،وطالبت بإطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني يف املغرب وعىل
رأسهم معتقيل القضية األمازيغية والحراك اإلحتجاجي.

* احلركة األمازيغية بوسط الريف تدعو ملقاطعة االنتخابات وتوحيد
الصف

انسجاما مع مواقف الحركة األمازيغية الداعية ملقاطعة االنتخابات ،أصدرت
اللجنة التنفيذية للحركة األمازيغية بالريف األوسط ،يوم  30شتنرب ،2016
بيانا دعت فيه عموم املواطنني ملقاطعة انتخابات السابع من أكتوبر.
وجاء يف البيان أن الحركة األمازيغية بوسط الريف تواكب عن كثب ما تشهده
الساحة السياسية خاصة عىل مستوى الريف من حمالت تقودها أحزاب
تعمل جاهدة عىل تكريس إديولوجية املخزن يف األوساط االجتماعية ،من
خالل رشاء كرامة املواطنني لحشد أكرب عدد ممكن من الجماهري ،مستغلني
بذلك جهلهم وأوضاعهم املزرية من جهة ،واحتواء وكبح نضاالت (الجماهري)
من جهة أخرى.
واعتربت الحركة ،حسب البيان ،أن االنتخابات ماهي إال لعبة سياسية متحكم
فيها من لدن املخزن التقليدي ،و تتم يف نسق ال ديمقراطي ال شعبي“ ،وما
األوضاع االجتماعية املزرية ،وما يعانيه الشعب من ويالت الفساد واإلستبداد
إال دليل عىل ذلك”.
ويف ظل هذه األوضاع دعت الحركة األمازيغية بالريف األوسط ،من خالل
البيان ،عموم الجماهري إىل مقاطعة االنتخابات وتوحيد الصف الريفي للوقوف
يف وجه املخططات املخزنية وعىل رأسها االنتخابات والتقطيع الجهوي الذي
يئد التطلع لتوحد الريف.
كما أكد البيان عىل صورية االنتخابات ،وبراءة املعتقلني السياسيني للقضية
االمازيغية ومعتقيل الريف (العمراوي ،جلول ،إيدوصالح) ،كما أكدت الحركة
تضامنها مع كافة النضاالت الشعبية بالريف وإميرض.

* مجعية ثيموزغا باحلسيمة ..مقاطعة اإلنتخابات موقف مبدئي للحركة
األمازيغية

تنفيذا لخالصات االجتماع الدوري للمكتب اإلداري لجمعية ثيموزعا الثقافية
واإلجتماعية بالحسيمة املنعقد بتاريخ  25شتنرب  2016بهدف دراسة
ومناقشة الوضعية السياسية واإلجتماعية ومختلف املستجدات املحلية
والوطنية ،بما فيها اإلنتخابات الترشيعية ليوم  7أكتوبر ،أكدت جمعية
ثيموزغا أنه من الناحية املبدئية تؤكد وتذكر مناضيل القضية األمازيغية،
أن مقاطعة اإلنتخابات موقف متجذر وأصيل يف خطاب وتصور الحركة
األمازيغية ،وهو موقف قائم ،محني وثابت بثبات أوضاع اللعبة السياسية
الرسمية باملغرب.
من جهة أخرى ،عربت الجمعية عن أسفها وبحرقة للوضع الذي أصبح
عليه النضال األمازيغي ،من خالل التمييع الذي استهدفه ،وانزواء بعض
الفاعلني وراء ذلك بل والدفاع عنه ،وتساءلت الجمعية عن موقف مجموعة
من املكونات املشتغلة يف نطاق الحركة األمازيغية مما يحدث اليوم بما يف ذلك
املوقف من االنتخابات .ويف ظل الصمت الذي وصفته ثيموزغا بغري املربر لهذه
املكونات التي ربما اختارت لنفسها تصورا أخر تود أن تروجه يف قالب الحركة
األمازيغية ،أعلنت «ثيموزغا» عن اإلتفاق عىل رضورة تحيني موقف مقاطعة
اإلنتخابات الترشيعية ،ولفتت اإلنتباه إىل أن موقفها ليس من أجل املزايدة أو
التجذر عىل أحد ،إنما بالنظر إىل الظروف السياسية ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية
والثقافية ..التي تمر فيها هذه االنتخابات عىل غرار سابقتها ،التي ستنظم يف
ظل سياق يتسم باستمرارية اإلستبداد ،وبتمييع املشهد السيايس أكثر من
السابق ،وكذا التضييق املمارس عىل كل املناضلني الرشفاء ،واألقالم الحرة
املستقلة.
انتخابات اعتربت جمعية ثيموزغا أن الجميع يعرتف بأنها لم تساهم يف
تحقيق أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية؛ من أجل بناء دولة املؤسسات
واملواطنة الحقة؛ دولة الحق يف التوزيع العادل للثروة الوطنية والسلطة
السياسية ،وكل ما ينشده املغاربة األحرار ،وال تساهم يف أي انتقال يف ظل
ثبات النسق السيايس الذي يتغري كل يشء فيه من أجل أال يتغري أي يشء.
هذا وأثار بيان الجمعية واقع حالة التذمر واالستياء والسخط و الغضب
املتزايد لدى مختلف الفئات الشعبية؛ بسبب االرتفاع املهول يف األسعار ويف
نسبة البطالة ،وكذا الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة عىل املستوى

الوطني وكذا بالخصوص بمنطقة الحسيمة ..وهذه الفئات الشعبية حسب
«ثيموزغا» التي كانت تتوخى تحقيق تغيري حقيقي إبان الحرك الشعبي
 2011؛ حراك كانت حصيلته استشهاد خمسة شبان بالحسيمة دفعة واحدة،
وآخرين بمناطق أخرى .وهذا دون األخذ بعني االعتبار أمور أخرى كالحق يف
التوزيع العادل والحقيقي للثروة الوطنية والسلطة.
يف الختام أعلن بيان املكتب اإلداري لجمعية ثيموزعا الثقافية واالجتماعية
بالحسيمة ،إىل جانب مقاطعة اإلنتخابات الترشيعية ليوم  7أكتوبر ،2016
تأكيده عىل رضورة إقرار دستور ديمقراطي شكال ومضمونا ،ينص عىل
ترسيم حقيقي لألمازيغية.
وشددت الجمعية عىل رضورة الكشف عن حقيقة أحداث انتفاضة 1958-
 ،1959والكشف عن حقيقة الشهداء الخمسة الذين سقطوا بمدينة الحسيمة
يوم  20فرباير .2011

* منظمة إزرفان ..الوضع الكارثي الداخلي يدفع ملقاطعة اإلنتخابات

بررت منظمة إزرفان مقاطعتها لإلنتخابات الترشيعية بما وصفته بالوضع
الكارثي الداخيل ،املتسم ،عىل مستوى الحقوق والحريات ،باستمرار سياسة
التضييق عىل الحريات الفردية والجماعية (عرقلة تأسيس أحزاب بمرجعية
أمازيغية) ،وحرية الصحافة الجادة والحق يف التظاهر السلمي (قمع مسريات
توادا واألساتذة املتدربني واملعطلني واحتجاجات املكفوفني ،)...إىل جانب
املتابعات يف حق الحركة الثقافية األمازيغية بالجامعة.
وأشار بيان إزرفان يف نفس اإلطار إىل تكريس سياسة اإلفالت من العقاب
وعدم متابعة مختليس املال العام ،واستباحة حرمة السكان األصليني والرفع
من وثرية تجريدهم من أراضيهم وثرواتهم بناء عىل الظهائر التي وصفتها
املنظمة باالستعمارية يف أفق تهجريهم قرسا.
وأرجعت ذات املنظمة مقاطعتها لإلنتخابات كذلك إىل استمرار تهريب أموال
الشعب نحو الخارج واملالذات الرضيبية ،ومواصلة تدمري املوروث الطبيعي
والبيئي الوطني (شجر األركان) ،وإغراق العالم القروي بجحافل الخنزير
الربي املدمر ملصادر العيش اليومي للساكنة ،مع تهميش املناطق القروية
وحرمانها من البنية التحتية الرضورية لحياة مستقرة .كما تناولت «إزرفان»
حرمان املواطن املغربي من أبسط الخدمات التي يتطلبها العيش الكريم (
التطبيب ،التعليم ،القضاء املستقل و النزيه.)....
واعتربت املنظمة أن ما سبق ذكره يف بيانها ليس سوى حصيلة لديمقراطية
صورية ،نابعة من دستور غري ديمقراطي ،غري فاصل للسلط ومكرس للتمييز
لصالح الرجل ضد املرأة ولصالح العربية ضد األمازيغية.

* تنسيقية تزنروفت تقاطع اإلنتخابات بسبب سياسات اإلقصاء والتهميش

أعلن بيان لتنسيقية تنزروفت عن دعوتها ملقاطعة اإلنتخابات أمام ما
وصفته بالظروف واألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية املتأزمة
بصورة خطرية والتي تفتح املجال أمام كافة االحتماالت بفعل غياب أية إرادة
سياسية لإلجابة عن اإلشكاالت املتفاقمة ،وبسبب السياسات االرتجالية
الفاشلة املتواصلة يف خضم الدستور الذي اعتربته التنسيقية «الديمقراطي».
وردت التنسيقية سبب دعوتها للمقاطعة إىل نزع أرايض السكان األصليني
وهي السياسة التي تزايدت وثريتها مؤخرا ،إىل جانب نهب ثرواتهم الطبيعية
يف أفق تفويتها للخليجيني واملحليني ،والهجوم الرضيبي املبارش عىل القطاعات
الحيوية التي تتصل بصورة مبارشة بالفئات الشعبية والهشة ،هذا باإلضافة
إىل اغتصاب الحريات العامة عرب محارصة وقمع كل األشكال النضالية
الساعية إىل الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،فضال عن مواصلة حملة
االعتقاالت واملتابعات السياسية يف حق املناضلني املعارضني.
وأضاف بيان تنزروفت إىل ما سلف ما وصفه «باإلحساس االجتماعي الشامل
والغري مسبوق باإلحباط ،وطغيان الشعور بفقدان الثقة الكاملة يف العملية
السياسية ومواصلة استنزاف الثروات املعدنية للساكنة باملوازاة مع سياسة
اإلقصاء والتهميش املمنهجة واملتواصلة للساكنة يف كل املجاالت ،ونزع مئات
اآلالف من الهكتارات من مالكيها بمنطقة تنزروفت وخارجها.
وبناء عىل هذا الوضع العام الذي وصفته «تنزروفت» باملأساوي واملرتدي
يف شتى الجوانب واملستويات والناتج ،حسبها ،عن غياب أدنى مستوى من
الجدية واإلرادة السياسية لدى الدولة وإرصارها القوي عىل مواصلة مسلسل
االستبداد واالعتقاالت السياسية والقهر ونهب ثروات الشعب واالستهتار
بمصريه ،وإيمانا من التنسيقية كذلك بعدالة القضية األمازيغية يف مقاربتها
الشمولية ،سجلت تنسيقية تنزروفت إىل جانب دعوتها ملقاطعة اإلنتخابات
تضامنها مع ضحايا التهميش (بويزكارن ،ايت الرخا ،اسافن ،تارودانت،)...
ومع املعتقلني السياسيني األمازيغ...
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30 yunyu 2016

TIYUFA IMUNN D WARRA ASTRATIJI I WSMSI 2016-2020

Asnfl i sin iynunn irasall i
tyufa timddukma

Aggafy s +18%
i tyfaut tazddagt ili n
trbiot s 1250 umlyun udrham.

Asdus mnid i yunyu 2015 i yili ubank amvrabi
i tsbbabt n brra g tyafut tazddagt ili n
trbiot zg 48% ar 51% g tama i tmqucca
timÄfarin g lmavrib, i taskwa imqunn n
tguriwin g lmavrib yamunar 64% g tyufa
timddukma. Uma ili n tguriwin imaÄalann g
afriqya d urubba, trssa g 36%.

Avudu itamman i tnbdut tasdramt i trbiot s
(ROE) asgÅsan , amddukmu yulin g usgÅas
amaccaÄ zg 13 ,9% ar 15,5%.

Asnfl s +13% i tyafut tazddagt ubank
amddukmu i watig n 6,7 umlyar udrham, d ikkan
sumata (i) tiguriwin ugdz (+86%) yulvn zg tiddi
n tidt wugguz irçan i wfrru n trarit i
warra imrwasn d (ii) tguri umsawaÄ ubank, igan
assidl i watig ubank, am uylli d yili
uzzwir s +6% i tama n trarit.

Aggafy i yrçan imatutn ussulv s tugt igÅzn
zg tyafut tazddagt ubank (+9% mnid i +13%),
iviyn ad isdus anzziv ussulv amddukmu vr
53,1% mnid i 55,1% inmn s snat n tmqqa n tmiÄi g
uzmz ad.
Azwir s ugar i 18% i tnbdut tamatut ussulv,
s tzri i sfrt tamzwarut ir n 3 umlyar
udrham (3144 umlyun udrham mnid i 2661 ulyun
udrham g 30 yunyu 2015).

Tamssumant inmn i wsmun iyddatn , d umqqun i
yddatn izddagn i tssavulin i wgar n 1 umlyar
udrham, illan g umur wiss sdis amzwaru 2016,
s izwir s +31% mnid i wzmz am awad g
usgÅas izrin.

Aggafy s +7,4% i yrçan imatutn ussulv watig
n 1650 umlyun udrham g tingiri n yunyu 2016 g
uzmz g trçm 37 n tmqaccut tamaynut zg yunyu
2015, s yuli wankt n tratsa ar 708 n tayawt, d
usdus i wankt imswuran s 4% ad igula 5221
umyawas( g llan awd imsyawurn ANAPEC) pma ad
ssiwin i wsnfl n tsbbabt i wbank amvrabi.

Ibdda mag iviy ubank ad as ijru kra ddaw i
wraoa virs ikkan g usays ubank s imrwasn
imrgn g 6,39% mnid i 7,88% g usays ubank.
Assily i watig ubank g yan umsÄis itmuttuyn
zg 67% g dujambir 2015 ar 74% g tingiri n
yunyu 2016, mnid i wswir ituzmman g usays
ubank igulan 67,74%.

Amun iyddatn n tdamsa g usdus ugdz llig tgula
111,7 umlyar udrham, llig tzwir s +5,5%, igan
ili g ugdz n 14,35% s iggafy ar 30 n tmqqit
tarasalt.

Tayafut tazddagt ili
n trbiot

902

yunyu 2014

-

-

-

-

asnfl agnsan : atamma g usbiru i tratsa s
urççum i 100 n Tmqaccut g lmavrib d
afriqya ddaw n tiniri.
asnfl abrran : asdus i tilit n trbiot g
afriqya d tmizar vr llan tadlwin idusn,
sumata s ubank n afriqya d urubba s ubank
amvrabi i tsbbabt n brra Euroservices, dg
cinwa s tayawt ns iÄfar i cangay.

atamma usddukm i tguriwin ubank s izgnan d
imvrabiyn izdvn g brra d umsaraf ubank,
sumata g usays n tmqucca tiçyanin d
tnammasin , d usnfl i ydvarr imaynutn ivudan
am ubank amssamu ( Banque participative) d
« umsaraf adal º( Green Business).

1 250

yunyu 2016

+9%

+13%
Tanbdut tazddagt ubank

5 598

5 923

6 705

yunyu 2014

yunyu 2015

yunyu 2016

TCAM* Yunyu 14- yunyu 16

+9%

+8%
amuggu amatu

237 539

260 497

281 495

yunyu 2014

yunyu 2015

yunyu 2016

*amur walay asgÅsan anammas

Tayafut tazddagt ili n
trbiot
G tingiri n yunyu 2016 s wakal

Asnfl tanzrabt
i twizi gr tayawin n
trbbao itgin tawuri g tmqucca iÄfarr i
afriqya, sumata s usfl i tguriwin usnnirs
asdram d tmawasin wuÄrisn d usnnirs n
tmsnnirst d umsaraf asdram.

Amaç tga misr g tguriwin mi gÅudin tb
uda s ira ad ig amddarou asaynun amssavul
g lmavrib d afriqya.
Atamma i i wsddukmu i mskiwat tisnayin s
usizzl i whil umsasa g trbiot, s
umyakkam i yddatn imassn d umsasa i
yzrfan , s mayd ilan addur g isuyas irçan
d tipÄi akutwal d ibddi xf ussmsasa, IT
d iyddatn iwdan.

1 064

yunyu 2015

TCAM* Yunyu 14- yunyu 16

Ibrdan istratijiyn irasall vr 2020

asgÅudi watig iyddatn uçlign ili n trbiot
s +10% i watig n 17,7 umlyar udrham d ussufv
umrwas amÄfar i watig n 2 umlyar udrham s
isdus açur asdram n trbiot isnmtt.

asgÅudis s +17% i tnbdut tazddagt ubank g
ubank n lmavrib s tamut i inmn i tguriwin
ubank(+69%) d tamut i tratsa n tsbbabt g idis
i ydrimn dg tama i yssavull yulin s +9% d
+3% yat Äart tayÄ.

+18%

Arra amaynu i wsnfl astratiji
2016-2020

-

asnfl s +19% i tyafut tazddagt n tmqaccut
ubank amvrabi i tsbbabt n brra, s tzri i
sfrt tamzwarut yan umlyar udrham g uzmz
yan umsdu i watig n 1074 umlyun udrham.

TCAM* Yunyu 14- yunyu 16
+18%

Atamma g uommar i wnbdu i wsdrim n wankt n
tdmsa tamvrabit, ulin isrusn iyddatn n
tmltavt ar 115,4 umlyar udrham g tingiri n
2015 llig yuli s +5,4%, s wucuÄ asgÅsan , igan
ili imzggi g ugdz s 14,1% .

-

tayafut tazddagt n tmqaccut
izrin ankt umlyar udrham i
sfrt tamzwarut g
yan
umsdus.

S IMLYUN UDRHAM

iÄr watig irçan imatutn s -6% i watig n 520
umlyun udrham s tvudi i yssavull iyddatn s
+12%n s iga tizmmar i tguri ubank amvrabi.

Arcco s +14% zg dujambir 2015 i tufra
iyddatn
yulin vr 8,4 umlyar udrham g
tingiri n yunyu 2016, s tga yat tsrtit
tamatut i wsdus irçan g yan uzmz g tbdda
digs wayd issavan tarbiot g sÄis iyurr
imzwura zg usÅas asdram 2016 s umur n 7,9%.

Azwir s +8% i wankt wankt n tnbdut tamddukmut
i 282 umlyar udrham, s tga asnfl
inmn i
tguriwin n trbiot wadda n tiniri d urubba.

IMMSIÄN IDDUKMAN I
TRBIOT BMCE BANK

Lmavrib
Afriqya
urubba

64%
27%
9%
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Cèdres en péril à Tounfit en Haut Atlas oriental
Vivement une vraie démocratie locale pour protéger
* Saïd AFOULOUS
la cédraie

D’aucuns, s’intéressant au cèdre de l’Atlas, entendent parler
de « cimetière de la cédraie » sans avoir jamais
vu de quoi il s’agit au juste. Néanmoins ils savent
que ça correspond à quelque chose de tragique
se traduisant par des agressions contre des
arbres centenaires d’une des forêts naturelles
marocaines parmi les plus précieuses, inscrite
sur la liste du réseau mondial des réserves de
biosphère par l’Unesco en mars 2016 (1). Dans
le texte inséré à l’occasion de cette inscription,
on souligne le fait que le Maroc détient 75% de
cette essence forestière méditerranéenne dans
le monde. Ce qui dote le Maroc d’une spécificité toute particulière. Or ces démembrements
de cette essence endémique, pour tragiques et
sacrilèges qu’ils soient, sont malheureusement
devenus monnaie courante depuis des décennies. Il y a du sacrilège dans ces actes de destruction du fait que ces grands arbres, parfois
plusieurs fois centenaires, ne font pas partie des
arbres plantés par l’homme. Il s’ensuit qu’ils représentent des dons de la nature, irremplaçables
et qu’on ne pourrait plus retrouver une fois qu’ils
ont été coupés. Avec eux tout un monde disparaît
de manière irréversible. Y compris un univers de
biodiversité avec flore et faune dont l’habitat est
détruit.
Ces actes ont fait couler beaucoup d’encre et
fait l’objet de reportages audiovisuels, mais apparemment en vain. Bien au contraire, les agressions contre l’arbre se poursuivent.
* Nouveaux massacres de cèdres centenaires
Ainsi dans la matinée du mercredi 24 août 2016,
au cours d’une visite à la forêt de cèdres, dans les
environs de Tounfite, province de Midelt, effectuée avec l’acteur associatif Mohamed Attaoui,
président de l’Association Avenir du Cèdre et du
Mouflon, il a été constaté le spectacle désolant
de plusieurs grands cèdres, abattus à la tronçonneuses avec leurs branches feuillues (voir photos). C’était dans le petit vallon faisant partie
intégrante de la forêt dite Oualmehrab. L’endroit
est un lit d’oued creusé par les torrents de pluie
de montagne dans cette partie de la chaîne du
Haut Atlas oriental très visitée par les bûcherons à l’approche de la saison d’automne du fait
de sa relative proximité du village de Tounfite.
La scène macabre montre que des braconniers
avaient sévi en coupant plusieurs grands arbres
sans pouvoir tout emporter. A côté des immenses
troncs abattus, longs de plusieurs dizaines de
mètres, des grumes coupées ça et là, il y a tout
un tapis de débris, copeaux de bois jonchant le
sol sur une grande surface. Preuves qu’on s’était
acharné à découper dans la précipitation des
parties de troncs pour pouvoir plus facilement
les emporter avant le lever du jour.
D’après Mohamed Attaoui, fervent défenseur du
cèdre dans la région de Tounfite et le premier à
avoir dénoncé le drame des enfants d’Anfgou en
2007, ce genre de situation de « cimetières de
la cédraie » comme on l’appelle communément,
est malheureusement très courant. D’ailleurs,
interrogeant des bûcherons qui transportaient
les bûches de bois mort en prévision de la saison froide, il apprend que, bien plus loin, dans le
même vallon, d’autres grands arbres sont abattus à la tronçonneuse avec le même spectacle
révoltant. Combien d’autres régions subissent
cette hémorragie des coupes illégales sans que
les autorités compétentes y mettent le holà. Les
braconniers du cèdre sont bien équipés d’instruments et rôdés aux coups de mains de pillage
pour abattre et découper les grands arbres dans
un temps record.
« Ils emportent ce qu’ils peuvent et reviennent
pour découper en morceaux les troncs restants
et les charger sur des bêtes et des camions »,
raconte Mohamed Attaoui qui avait depuis les
années 1990 dénoncé ce trafic. Par ailleurs il
regrette que souvent les gens, quand ils pensent
au cèdre, n’ont en tête que le Moyen Atlas et ou-

blient que cèdre c’est aussi le Haut Atlas oriental. Selon lui on a tendance à oublier que cette
partie de la cédraie existe d’où le fait qu’elle ne
bénéficie guère d’attention.
D’après des estimations, des hectares de cèdres
partent en fumée chaque année dans l’ensemble
de l’aire de la cédraie Haut Atlas, Moyen Atlas
et Rif. En grande partie à cause du braconnage,
affirment des acteurs associatifs. Côté officiel on
avait toujours pointé la sécheresse, le réchauffement climatique, le dépérissement par les
parasites et le surpâturage comme les causes
majeures du recul de la cédraie. Selon ce point
de vue, le braconnage ne représenterait donc
qu’une partie d’une foultitude de causes. Là on
semble s’orienter vers une logique de dédramatisation en semblant placer le phénomène de
rétrécissement de l’aire de la cédraie dans un
contexte mondial de recul des forêts sous l’impact du changement climatique.
Mais si l’on admet volontiers que la sécheresse
et le réchauffement climatique ont eu des impacts considérables sur la cédraie, il n’empêche
que le braconnage, la surexploitation de l’aire
du cèdre par les coupes abusives et le surpâturage des troupeaux de moutons (jusqu’à un million de têtes), ont eu des incidences beaucoup

Le cèdre serait donc victime de son succès. Un
mètre cube de bois de cèdre coûte 14.000 dh
selon certaines estimations et jusqu’à 30.000
dh selon d’autres. Du coup il suscite une frénésie mercantile surtout dans le marché noir de
braconniers où les prix au rabais trouvent preneurs parmi la multitude de receleurs de bois
avides de gains faciles. Ce trafic sera à terme la
cause de l’agonie de la forêt et l’extermination
de l’arbre, affirment des acteurs associatifs. Du
reste depuis 2013 le cèdre de l’Atlas est placé
sur la liste des espèces menacées de disparition
par l’Union internationale pour la conservation
de la nature (2). Aujourd’hui on sait que le fond
du problème de l’acharnement sur la cédraie est
la démocratie locale qui ne fonctionne pas dans
le bon sens. Plus grande richesse pour des communes rurales, après l’agriculture et l’élevage,
l’exploitation forestière du cèdre draine depuis
des décennies des recettes faramineuses qui ne
profitent pas au développement économique
et social de la région pour relever le niveau de
vie de la population en aménageant et améliorant les infrastructures de base. Or, comme su et
ressassé, ce développement est seul garant de la
protection de la cédraie, sur le long terme, par
les riverains de la forêt eux-mêmes.

plus graves entrainant surtout la décimation des
immenses arbres qui valurent à la cédraie marocaine la dénomination emblématique de « forêt
cathédrale », empêchant au surplus la régénération naturelle et menaçant un écosystème fragile.
De son nom scientifique cedrus atlantica, le
cèdre est désigné en tamazight par le mot idyel
(pluriel adyal), et en arabe par al-arz. Le cèdre
de l’Atlas est un arbre majestueux qui a une
croissance lente, n’atteignant l’âge adulte qu’au
terme de trois décennies. Il est souvent accompagné par des peuplements de chêne vert. Pendant sa croissance vers l’âge adulte, il est fragile car il meurt si des ruminants le broutent en
semis. Son aire se situe sur les hauteurs soit à des
altitudes allant de 1500 mètres à plus de 3000
m avec des hivers rudes et neigeux. Depuis des
temps immémoriaux l’homme a vécu à ses côté,
développant des traditions pastorales. De ce fait
il est au centre d’une culture orale amazighe
(poésie, légendes, contes) des plus riches témoignant du rapport étroit entre l’arbre et les populations amazighophones autochtones. Cellesci, ont plus d’une raisons pour s’attacher à lui,
puisque les hauteurs où il siège représentent un
véritable château d’eau qui irrigue les exploitations agricoles et fruitières tout alentour et tout
au long de l’année.
Mais d’où vient qu’on s’en prenne à l’arbre avec
un tel acharnement ? Tout simplement parce
que le cèdre offre un bois d’œuvre très précieux, objet de convoitises insatiables en tant
que matière première pour le façonnement de
beaux meubles d’ébénisterie, portes, plafonds
sculptés et peints ainsi que d’autres fastueuses
décorations des maisons de luxe et riad dans
les villes comme Marrakech, Essaouira ou Fès.

La seule explication de la poursuite de la destruction de la cédraie est que les mesures de
protections adéquates ne sont toujours pas
prises dans une perspective de long terme. Bien
plus, d’après des acteurs associatifs, des complicités locales seraient à l’origine de la décimation
de la cédraie dans cette région.
« La seule richesse naturelle de valeur inestimable continue à être dilapidée pour le profit
d’une minorité qui se sustente de l’économie de
rente, alors que la population de jeunes marginalisée, souffrant du chômage, est livrée à ellemême » observe un acteur associatif.
Au moment où le Maroc organise la grande
manifestation COP 22 sur les changements climatique en novembre prochain avec pour thème
« L’atténuation des effets des changements climatiques et innovation en matière d’adaptation
», il n’est que temps de prendre les mesures adéquates pour protéger l’un des plus importants
patrimoines naturels du Maroc qu’est la forêt de
cèdre, le dernier rempart contre la désertification. Parmi ces mesures il y a la nécessité d’appuyer une véritable démocratie locale qui fasse
de la cédraie un levier de développement.
* Le cèdre compagnon de civilisations
Le cèdre peut vivre plus de mille ans. Arbre à
branches tabulaires, feuilles en aiguilles persistantes, il peut atteindre une circonférence
de tronc de dix mètres à la base et dépasser
une hauteur de plus de soixante mètres d’où sa
beauté majestueuse. Dans le monde, les forêts
naturelles de cèdres sont rares. A l’origine on
parle du cèdre du Liban évoqué dans le poème
biblique, « le Cantique des cantiques », jusqu’à
devenir le symbole de ce pays. Seulement au
Liban il ne reste plus que quelques deux mille
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hectares de cette essence forestière. Les vraies
cédraies se trouvent au Maroc, en Algérie et en
Turquie. Au Maroc le cèdre est réparti entre le
Haut Atlas, le Moyen Atlas et le Rif totalisant
130 mille hectares. Comme le rappelle le communiqué de l’Unesco concernant l’inscription de
la cédraie marocaine sur la liste des réserves de
biosphère, le Maroc détient 75% de cette essence au niveau mondial.
Le bois de cèdre, de qualité supérieure, odoriférant, imputrescible, a toujours accompagné la
civilisation humaine depuis l’antiquité. Dans la
Bible on en parle pour les palais de Salomon. Les
Romains en avaient apprécié les qualités nonpareilles dans l’édification des monuments et édifices à haute valeur esthétique et urbanistique.
Au Maroc et en Andalousie il avait accompagné
l’architecture pour la construction des maisons,
riad, palais, casbahs, grandes mosquées dont
Qaraouiyyine et Koutoubia, mausolées, prestigieuses médersas dont Bouanania à Fès et Ben
Youssef, grandes portes des villes, vantaux, minbars, auvents monumentaux comme celui de la
medersa Attarine, moucharabiehs, ameublements etc. (3). Grâce à son bois imputrescible,
il permet la transmission des beaux monuments
historiques de générations en générations, d’où
son apport considérable pour le développement
des arts, l’artisanat et la pérennité de la mémoire. C’est grâce à lui en effet que des monuments médiévaux sont restés debout jusqu’à nos
jours faisant preuve d’une étonnante vitalité. Il
avait au surplus permis de développer un style
artistique de sculpture et peinture sur bois typiquement marocain dont des études scientifiques
fouillées font état comme l’excellente étude réalisée par l’anthropologue marocain Ali Amahan
sur la poutre idrisside de Qraouiyyine, décrivant
un art marocain de sculpture et peinture sur bois
de cèdre, puisant dans le substrat de culture
amazigh et s’appropriant en les réinterprétant
les apports oriental et andalou (4).
Le succès du cèdre de l’Atlas au-delà des frontières est un fait établi puisque depuis le XIXème siècle il n’a cessé d’être planté avec grand
succès dans le cadre de programmes de reboisement en Europe (le sud de la France) aux EtatsUnis (Pennsylvanie notamment) et en Russie à
partir de 1890 (Crimée et Caucase).
Jamais sans doute on n’aurait pensé, auparavant, pouvoir percer à jour le secret des périodes
cycliques de sécheresse qui frappaient le Maroc
avec parfois plusieurs années de suite, comme
la période exceptionnelle de 1979-1984. Or le
cèdre possède une véritable mémoire du temps
et de la succession des années pluvieuses et
sèches. Dans ce sens il avait fait l’objet d’études
scientifiques qui avaient permis de démontrer
notamment que les années sèches et les années
pluvieuses étaient signalées dans le tronc grâce
aux cernes annuelles de croissance. Comme
expliqué dans l’ouvrage collectif « Le cèdre de
l’Atlas mémoire du temps » (5) des scientifiques
marocains et belges avaient ainsi découvert,
entre autres, grâce à l’examen d’un cèdre millénaire, que les années de sécheresse qui durent
cinq à six ans de suite, comme celle de 79-84,
interviennent au Maroc tous les quatre cents
ans.
1-http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/20_sites_added_to_
unescos_world_network_of_biosphere_reserve/#.
V91yDYjJwdU
2-http://www.ecologie.ma/le-cedre-de-latlasclasse-en-danger-dans-le-rapport-2013-deiucn/
3- « Le Maghreb à travers ses plantes » de Jamal
Bellakhdar, éditions Le Fennec, (2003)
4- «Fès et Florence, une quête d’absolu » éditions
Senso Unico, (2008)
5- « Le Cèdre de l’Atlas mémoire du temps » Editions la Croisée des chemins et Mardaga (2006)
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amsawal

umsawal ⵏⴰⵏ "ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ" ⵏⵏakd mass saoid abrnuⵚⵚ
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ag uvezdis n tsemvurt tanamurt n tussna tamazivt ig iteg usinag
agldan n tussna tamazivt, nemsagar ag umarir amqran mass saoid
abrnuⵚ, id iwwin tasemvurt tanamurt n 2015 dⴳⵯ igar n usuvl, xef
usuvl nnes i tmazgunt n "sufuniba" i umarir nnes "bulⵟir".
dⴳⵯ umsawar a dawn d nssujed ag mass abrnuⵚ, itarrad days xef w
aⵟⵟas n isqsan di min iqnen var tirra d tasⴽkla tamazivt.
* mass saoid abrnuⵚ anzuf zzayk,
dⴳⵯ mezwaru narzzu anssiwⴹ
i imqaran n «amadal amaziv» min
iteona saoid abrnuⵚ?
** lulv dⴳⵯ ijn dcar qqarnas "tamrkalt" dⴳⵯ ammas n arrif, din i
gmiv, din i mvarv ar ami mmutiv
ad dfarv tvuri inu gi tiⵟawin...
awarn as xedmev g igar n uslmd gi
tmnaⴹt n tinvir, dat ad dulv var
tamrkalt puma ad svarv tarwa n
dcar inu... ass awarn i wumas
ssentiv tarriv taynit i tussna n tmazivt d tskla nnes. suynni
i ssentiv tariv asfru d umzgun
puma ad ggev ra d nnec tizmmar
inu ag imarirn nneⴹni iksin amnus n
tdlsa tamazivt. ^
* zi mermi vak tebda tayri n
tirra?
** ssentiv tira dⴳⵯ sgⴳⵯas n
94/93 zi ira aqay gi tiⵟⵟawin.
Asnti ira d asfru...
iⵚuraf imzwura am mamc tess-

ned tirin d ifaryaⴹn cwayt, maca
cwayt cwayt atarras issadjav
tarzzut nnes. yarzzu xef min
idjan d asbpan attas.
* mara txsed ad anex tssiwled
xef cwayt zi min yura saoid
abrnuⵚ?
** dⴳⵯ sfru vari ijn tadla (recueil) qqarn as "abrid ar ujnna" d
ijjn oad ur d iffiv ggiv as ism
n (tizlayin n ynnayr). maca dⴳⵯ mzgun
vari ktar zi sa (7) n timzgunin
zzaysnt: taslit n uⵥru, Tut nin zi,
ccct aqan usind, Tringa, D Birikula.
4-min teonant txarrisin min xef
txedmed a as di tira nnec n
umzgun?
tariv aⵟⵟas xef txarrisin
id itasn bla yamcawar. min itlqafn iman, min itarⵥⵥan tiwlafin n
"lwaqi3". Tarriv taynit aⵟⵟas i
min innuffarn dⴳⵯ wadji nnev, min wa
ntwili. ict twalat xef usvdi niv
mzri, ict twarat xef tmukri-

sin n umsawaⴹ... kul twalat mammec,
Ur d asnt tggev ca igmirn niv d
iskraf.
5- man tabrat i tazzud at
ssiwded dg aⵟⵟas n tmzgunin i
turid?
tira marra d imxumbel, Marra d
imnvan ag ixfawn nnev, Lbda d tanuvit, D tavnnant, Lbda d tiqqest n
uzedjif ag txarrisin.
6- min tzemmared ad anex tinid
xef taskla tamazivt di arrif?
d min teonan imxumbar nnes?
Drus yenni ittarin, Drus yenni
iqqarn, Drus yenni itarran taynit
i tdlsa yuran. Arni as imxumbar
n tutlayt tamazivt idjan oad ur
iwiⴹen ad teⵟⵟef araq nnes jar
tutllayin nneⴹni di lmavrib niv dⴳⵯ
maⴹal.
7- mamec twarid imal n umzgun
nix taskla amn tmun di arrif? wac
tzemmar ataweⴹ ca n wass var
umadal?
Amzgun amaziv di Arrif iwweⴹ

var ijn uswir imvar dⴳⵯ
isgⴳⵯusa ya inggura. Tizmmar n
ipudriyyen mvarnt aⵟⵟas. Rxxu
aⵟⵟas n tmzgunin tawint id tiwsiwin mvarnt, Tggen ticqqufin
(les pièces) tsaran zzaysnt lmavrib amn ikmr d barra n lmavrib.
8- awar amggaru, min txsed atinid
i imqarn n «amadal amaziv».
ommars ad yiri varnv awar anggaru, mara nkemmer awar a nemmet.
Tanmmirt i kenniw.
* ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⵙ:
ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵡⵙⵟⴰⵏⵉ
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tabrat n itran
Array nnv ifav, ⵓr ifav waha amanni..
nsfavit jaranav, ⵓr nodir amuni..

Kurha mani ijabbd, nassan va i rmoani..
a ijjn zaynv ad issud timssi..
ca ixaddm d azrmad ca ixaddm d afusi..
ca itari iTtar yarzzu min va yawi..
ca yrbaⵜ va isqar axmi ur da idji..
ca immuⵜ amn iddar ur issin maynzi..
ya wn ittun ixf nnas illa ivaq ar iri..
sxdm ramjaj nnc watcar va x uvimi..
Array nnv ifav, ⵓr ifav waha amanni..
nsfavit jaranav, ⵓr nodir amuni..
aqa mbra tamunt aya uma ommas ur ntfiqi..
va yarray n bazzz ur ⴹammo amuni..
ur ⴹammo rmayct atgaod atari..
gg xas illa atdwar va usggas uyarni..
atudid atanid atinid maymmi..
Mayammi mayammi nsaoof avimi..
Array nnv ifav, ⵓr ifav waha amanni..
nsfavit jaranav, ⵓr nodir amuni..
ⵓr nodir amuni..
ⵓr nodir amuni..
Tabrat n itran Xsv atawⴹ i marra imvnas d timvnas
* Kamilya budasdas,
ayt nsar di 16/10/2016

apëjiä nns icpupf.timigga(La bouch d
l’stomac) nns tqqn.laÇ ar ittaxm(Mordr)
iznzifn nns.anlli(L crvau) nns ar ittlly ammas
n tillas.idma ivf nns am ubaxxu(L’insct) nna
ur pmiln mddn.ar asn ittatm i ubrid.ar
irgÅl I iÇëi nsn.yucy is ar qqaën tifiras n ufuvl(La tristss) d ubytl. G ukud ddv
aqmammaë(Très étroit).ioayn tigmmi n ibba
nns mqqaë ur ipmil ad isduqqë(Frappr à
l port) tifluyt nns.tsvuy iyyu nns kud t i
tannay aha twwt agjdur(S’égratignr ls jous
ou frappr ls cuisss à la main) :
-ma c yavn ally bzint ac walln ?!
Yutm i iÇëi nns uÇÇif :
-Xas muydv(Villr) cigan.
-ma adday ni tkkid ?
-xas vuë yan usmun inu.
-tsikkid av afus(xprssion qui vut dir fair
pur), valv is tddid ad tnäud ill(Travrsr
la mr).
-Ma s riv ad t i näuv id s wafriwn n waylaln?!
Ikcm agaji(La chambr),ivëëä vif uhiÏuë issan nnig ugrtil.tvrbz(S’accroupir)
iyyu nns tama nns aqëëu nns gr tdupalin nns :
-max ally ur i ti tnnid ?
-ttuv.
-tzrid i g tizi n ticka ur ssinv mayd
sqsav wala ma s ttdduv.
-hat awd nc lliv g tizi n ticka.ur yad
ssinv ma s tttiv udm inu.ur yad ssinv is
ddrv nv mtnv,is lsiv timlsit n ufugl mid
avdwu .
-matta tixnnubas(Ls russ) nla ?afus ictm.
-ini yas i umvaë ad izznz asmn(L lot,l trrain
nu) nns mar ad afv ma s ssav ansa g uvëëabu
n tzugi.
Tssprd tayjayt(La jou) nns s waskarn nns
:
-a ayd i yavn. !ad as t iniv ad yavy agrjum
nns.hat ur inni ad ibäu d wacal xas mc imtn.
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* bumisr

ad as t iniv ad yazzuf(S suicidr) iddu g
yat tikklt aha xas ntta ayd igan igjdi n
unrar ddv.mc idda ad nmtn s ufÇu(La famin).ur viv ad as t iniv.
-hyya ur i iqqim xas ad azzufv.ur yad
pmilv ad kkv ddaw umalu nns.tamart ur da
ttasi tamart ar ismäl.ay-a a mi lmdv zg
imi nns.

amalu n wi-yyaä ?max ad nddu s vuë sn
am iwränasn(Ls srviturs) d ismgan ?max ad
nslv g tmizar yaän amm is ur nli tamazirt
nnv ?max ad ur nili s unumka d tizzulya nnv
g tmazirt nnv ?mayd av iæman ad nc ijanign nnv i ibrslamn ?mayd av iglin(Obligr)
ad ng imssuyn nnv d iprfucn(Ls jouts) as
ttpurjujn(Jour) idrjajn(Ls vagus,ls onds)
n ill xas aratim ?mr tufi tinigmt tagm
udi i tmvëa.ur jacav(Détstr) ad ddrv g
uburz(La fiérté) n tmazirt inu.ur nnarzv(Au
sns d convoitr) ad iliv abavië(Tout
c qui port un sign d richss) vif ivië n
ca.ur riv xas ad ddrv s walik(L salair)
inu,ad myawayv d uswir(L nivau) amazdar
n tudrt s unumka d ufuly(L’indépndanc) d
tiggurga(La librté).ina as ad i iëäl ma s
izznza asmn ard as t fruv.
-hat ipmmq(N pas consntir) ad izznz acal
nns.ad as tttrd ad issnsr(nlvr) ilm nns ur
inni ad yagy id ad as tinid ad izznz yat
tardast n wacal nns hat amm is as tnnid bäu
gr ujanig nnc d uraæ nnc.
-id ad nssifif igidu(L sabl) mar ad nddr.
han mddn aæ da zznzan igran nv tigmma nsn mar
ad afin warraw nsn abrid ittawin s urasix
nsn.abrimal(L’avnir lointain) n iorrimn am
nc ur illi g igidu wala illa g islli.
-igidu d islli n tmazirt ddv ayd gan tirsal d upmmaë nna xf iÇva(Drssr un tnt) ibba
nnc abrgn(La tnt) av igan asnfy(L’abri).ntta a
xf iswa aÇuv(L sang) nns kud itturts(S
blssr) s ugari(La ball d’arm) n ubëëaniy
afëanãiã.ur as yabub (Il n’st pas possibl) ad izznz mqqaëd xas yan ukärur zi
tmazirt acku dis ayd isyafa annirs(La
sûrté),dis ayd ittafa aswunfu(L rpos) nns.

Tskukky(Soupirr) :
-ur c iqqin xas ad tfkd tidupal nnc i
tilffav(Ds ampouls à la paum).
-mc i ÏÏafn ad i sslqun s
uskurm(L’mprisonnmnt) iddv qnna ad i
mulsn(Accusr) s usslku (L mépris) n ugrdas
n uwank(L’état).mayd riv ad skrv i uratim
inu ?.acagag(L sommt d l’horizon,l’horizon
lointain) inu illas.atrs g wul inu ur issin i
ujjujy.ibxsa(Ls fissurs) n unlli inu ur ssin i
tvuni.mayd riv ad skrv i uonda(L mauvais
sort) nu ?han mddn da zznzan igran d tgmma nsn
mar ad afin warraw nsn ad näun s di-dda tlla
tizzulya d unumka id di hat ur illi xas
ukuo(L’infami) d tirizza d uxub n waäu.
Kud isawal ittadr i walln.ar tqqaë nttat g tifiras nns utul n waäu(xprssion qui
vut dir êtr dans l’mbarras).
-xxan i itnan(xprssion qui vut dir êtr dans
l’mbarras) zi mayd luliv.psiv ilamidn(Ls
lçons) ally wplv ca ur t i xëiäv(xprssion
qui vut dir n rin gagnr) amm is ur vëiv.
yuf i wa-dda issanun ifassn nns vif uglzim.
ad irar mqqaëd xas ma s ittkks fad nns.
id nc ur yad giv xas agudy(L tas) n uksum
d tadunt.agrdas nna zzrv(Au sns d récoltr)
ur yad igi xas acwaw(L mouchoir) ma s
ttsfaäv imÏÏawn d uxyul(La morv).
-Ad ac isriry(Facilitr) ëbbi tudrt.
ISSILY TIXT:
-mayd nga ally itturtm vif nnv ad nttr
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Anagif s ils amaziv s udalif ⵏⵏⵙ tfinav
asnkd
Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman
adawin d usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n
tmnaÄin nna ugmv zi mnnaw n isglalafn nv imawaln d
u-nna zzrv zg ivmisn nv tisvunin ittmukkuln
s udalis amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq
tirra nu .ar imal d ubrimal ivudan i ils d
udalis amaziv.
Arzaf
Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d tmvnast
itthuddun vif izrfan n udalis d ils amaziv di-nna illa/tlla d aæ mayd iga/tga.
AR ITTDLFAQ(Rôdr) GR IZGLALN(Ls
boulvards).Iwpl ad isduqqr tiflwin
.Di-nna s itty udm nns ar ittdmu idurar
n tallst.Afus nns igzzul.Ils nns ikucm.
Aäaë nns ar ispirjdil.(Boitr)imutl(trs
tupèfait),iäuhlla(S'ètonnr) ,ur yad issin ma s ittrara udm nns.ID AD ITTR
ASMäIK(La charité) ?!id ad yacr ?!id
ad ibby ibrdan vif mddn ?!G uzglal ar t
ittnzal(xitr) ujahjay n tihiritin(Ls voiturs) tivmamayin(Très colorès) ikcmn zi
bëëa n tmazirt.Ar isksiw s imprayn
nsnt s wassam(Avc jalousi).mr yufi ad yav
aävaë nsn,ad imäy taÏfi n tudrt nsn.ar ittini i tsndubnt nns : « MAYD IGAN AM NITNI
?!näun ill s umradan(L paradis) aha zrin av
ncni g udvu(L’nfr) !!axxid mr da issnäw
yan digsn yan usmun nns nv yan umyisa(L parnt,l
proch) nns adyali ccarn aæ tisirikin(Les
dèlics) n umkdan(L paradis) !izurg(Rⵄdr)
gr tasukin ally idduhda.agli(L’horison)
nns abnabak(Sombr) ar as irgÅl.Ar ittzmzar( gaspillr) akud nns.ur ittuyaqqil zi
tzugi(L’immigration).tamazirt ur dis
mayd ittzzr(Dèplumr,rècoltr) ca.mc
iwwt ca tamara ard innmrury(tr èpuisè) ur
ar ittkmas xas ca idrusn n uqaëiä.azrf
as ittsgarn(Garantir) azirw(L’mploi) ur
illi g usda(La rèalitè) mc illa g titcrt(La
fuill).agrdas(Le diplôm) nna izzr s ivnan
ur yad isufir(N pas ⵉtr valabl) i umya.
isukl(Prdr) timpuddaz(Ls fforts) nns,akud
nns d tizzulya(La valur) nns.mcta ayd
imuyd(Villr) far ad imurs(Rèussir) g
ukayid(L’xamn) ar tigira ittuyanna as is
ur yaksul(N’ètr ègal) xas amya.ur yad igi
ugrdas nns xas arag(l prmis) n wutur.mriddi
anumka(La dignitè) nns ad ivëä tadupalt(La
paum) nns i mddn ilan aryabbuh(La pitiè).
iwpl ad isnikkl(Comptr) vif ivië n ibba
nns awssar.imrg(Avoir hont) ad yazä
idikl(La paum) nns i iyyu(La mèr) nns ad
as tfk ma s yakka i ucbu(La cag thoraciqu)
nns aggu .ur as iqqimi xas ad yavy(touffr)
aprjiä(La gorg) nns s yan usarif(La cord
au cou).irmy ad issäwl(xposr pour
vndr) iqadicn(Ls srvics) nns asl(Sans) n
wad issqdc ca.mrday yufi hilli xas
yan uxbu di-dda ittffr udm nns mar ad
ur yannay awd yan tiwëviwin(Ls signs d la
hont) nns.ikukr(Avoir hont) zg ivf nns.
ur as iqqimi xas ad icmkr(S donnr ô
la drogu) ard ipuyä nv imtn(Mourir).ar
yakka tisila nns i uvalad(La ru) .ar issuruf azmz nns.izla asirm(L’ spoir) nns.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
ar ismgulluy alln gr wancucn(Ls lèvrs) d
tmiwa(Ls sourcils) n tbaëavin(Ls blls fills)
.inyanf(tr ouvrt) ul nns i yat tkka tama nns.
iÏfaë t ,ar issmnu(S mirr) udm nns g
taqqayin n walln nns adday imnala(Affrontr) d
ids.ar iqqaë timitar n tudrt nns.mriddi
nttat ad yavy agrjum nns.nttat ayd as yakkan asirm n tudrt nv da ittivil is ar as
t i takka.mayd t iæman ?!ur illi mayd t
issnçmayn(Intérssr) anct asirm.ntta ayd igan
asafar i tudrt nns ilsan avudwu.(L lincul)
ar ittmmctay ils nns g imi nns maca ur ta
izmir ad isiwl.ku tadgÅat ar as ittbdad tama n uzglal.dat n wad tzry ar t i ttav
tawla ismmiän.adday iola(Aprcvoir) t ar
ittkïiïif(Trmblr) ,ar ittaylal s ignna,ar
itttu amnaä(L’ntourag,l’nvironnmnt) nns.
ar ismuvr(Fixr son rgard) alln nns g udm
d walln nns amm is ikcm afakan(L tmpl).xas
ad tzry dat as iÏfuë t.tadawt nns tga
as am tisit(L miroir).iddr vif usirm n
wad t yannay.g Au sns figuré l lit,iliclw l
tiliclut(lit pour ls tapis t ls couvrturs)
nns ar ittwarga ad t isny i uyyis nns nnig n
tarikt n wuëv.ar ittmmctay ils nns g uqmu
nns maca mar ad isæræc(Murmurr) ,ad yini
i uqëëu nns is illa ,is iddr i yan uwatis(L
but),is isul ar ittnyuddu(Circulr) nnig n
wacal am ca n uvn(La créatur) aæ mayd iga.israr imiq n tudrt s twargit d usirm nns.
tga as am titrit issiggan vif s g iä nns
azgrar(Long).tga as avbalu n usidd,tisit
n tudrt.g walln nns ar iqqaë timitar n tudrt nns as yavuln.izuzä(Au sns d’ avoir d
l’spoir) ad ids iccur tawargit d usirm
maca ur ta yufi ma s isawl.ils nns izla awal.
afus nns ur ikmis xas azwu.matta ubrid
ittkka mar ad ids imyafa.aäaë nns ar
izzikrir(Traînr) ahncar(Ds sandals,ds
babouchs ou ds chaussurs usés).anlli(L
crvau) nns ur ar izzaä xas ixmmimn.igÅd
ad iëçm i ils nns aha taxm(Mordr) t.ar
izmuçul(Avancr son pas) dat as ,tama nns
d äaë as.tga awum(L’ax) n tudrt nns.xas
ad t i tnmili inzv t uçug(l’attraction)
nns.ur ar ittafa ad innaëçm.tnbä ajanig(L
corps) d uraæ(L’âm) nns .ur yad igi
dat as xas amfkan dat udakir(L’idol)
nns.ar ittntag(Au sns d sautillr) ul nns s
umdudz(L fait d éprouvr un grand joi).ur
yad igi tudrt nns xas tawargit nns.adday
imyaway(Allr parallèlmnt) d ids ar t
inzzv illif(L’odur) nns ally da ittivil is
as isiwl.ils nns ar ittmmctay maca ur ar
ittini amya.ira ad t izul maca ictm(r ramné n arrièr ) as ufus..ar ssflillint(Brillr)
walln nns ally qëqcnt(blouir) as tiÏÏawin
nns.ar isdulfu(Tâtonnr) dat as ur da ictty ansa nns ard as yatm g ubrid.yav usidd
g wul nns.indudr(tr déclnché) waf°a g tasa
nns.xas ad as intl ivnbr g tallst.mriddi
twargit adyali immutty s ubvrar(L fantôm).kud ittkmaä ar imÏÏy taÏfi n tayri ittyaäën(tr mixè) s usirm(L’spoir).
imyar ad iddu g usanf nns,ad as ipaääë.
imdudy(tr scouè) as wul kud ar Çaë s
ittqql.ismuvr alln nns g uzglal(L boulvard)
ittumrmuän(tr très animé) s imzrayn.ur
isuÏÏf(N pas croir) alln nns kud t yannay tcna
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vif yat tvmamayt(Très coloré) n tihiritin
ar ttmsawal d bab nns.iqqn tiÏÏawin nns day
yunf tnt vif usda issnäafn(ndolorir) ul.yaç
ad isuqrf(Crir) maca ur izmir wawal nns ad
iffv .tbdda as tasprizit(C qui ncombr
la voix) g upëjiä(La voix /La gorg) nns.
tttl as tallst.ixsy usidd maca tndudr(S
déclnchr) div takat(L fu) g wabuä n urak°
nns.ittinäaë(Rculr).ur
zmirn
ifaddn
nns ad asin ajanig nns.yudy(S’adossr) yan
uvrab(L mur).ur izäaë ad iffr imÏÏawn n
ubiytl(La décption).ar smiqqint walln nns s
ifsti.izla(Prdr) tawargit d usirm. nitni
ayd as igan iÇvëan n uzurn n tudrt.nitni ayd
igan izikr n timiÏ(L cordon ombilical) t
izdin d tudrt.ur yufi ad isyirf(Plurr à
haut voix) dat mddn.immcty as uäaë .yutm
i mddn,i uzglal,i tnadamt(La vill),i usidd
d iniln(Ls coulurs).ivbbz(S plongr) g tallst gr isk°la n taddant(L’olivir).iëÇm i
wugguy(La digu,l barrag).ckukän(Accélérr)
imÏÏawn irzagn(Amrs).isuqrf ar ikkat
acal s tdupalt(La paum) nns : « Max ad ur
iliv amur inu g tudrt ?!matta ubakiä(L
péché) lli skrv mar ad ttuslquv(tr puni)
imci ddv ?max ad ur iliv arasix(C qu’on
gagn suit à un travail) inu g tmazirt ddv
?max ad ur iliv tizzulya(La valur) nu dis
?max ad ur iliv anumka(La dignité) nu dis
?matta uzuä(L mal) nna skrv mar ad ur
zzrv(Déplumr,récoltr) xas agand(L mal)
?max ad i iämms(Giflr) uratim(L dstin)
kud ittyanf(Au sns d s’ouvrir) wul inu
?max ad i isgunzr(Fair saignr l nz) kud
riv ad cäuv illif(L’odur) n tjddigt d
wi-n tudrt ?max ad i tavy(touffr) tallst
kud riv ad kmsv amur inu g usidd ?ur liv
tizzulya nu g tmazirt inu.Ma s riv ad ttiv
udm inu ?ur i iqqim xas ad vzv ismäl inu.
ur yad giv xas amttin iqqln s umäal. »Ar
isyirif ally zwant as walln.yudy taddant ur
iÇëi amya ally igna unudm acbabn(Ls cils) nns.
ar isbuxrur.s ivnan as yunf alln nns vif yan
uäëwi(L vacarm).iqqn tn div .ur ipmil ad
yacy g usda ddv irzagn.issici t uäëwi.
yufa ivf nns nnän as mddn .iÇÇf(S’xclamr)
imsqsa d tsndubnt(L’ésprit) nns : « mayd
ran wi-ddv ? ».isqsa t yan urgaz :
-mayd tskard di ?
-mayd tskard di ?
-is ur i tannayd ?
-i max ally tgnd di ?
-ur ginv.ini ukan mtnv.
-man imci dda tmtnd aha tsuld da tsawald ?
-xas ujanig ayd ittmmctayn id uraæ hat
issf(xtrair).
-matta wawal n ipyaä ttinid ?
-max is ur ipuyä wa-dda ur issin ibä gr
twargit d usda ?
-ncr, ncr, hat nra ad nsswu taddant.
Iola amadir g ufus n uryaz :
-valv idd is da tqqazd ismäal i umttin
am nc.
-ncr a mmmi ,ncr hat tswid ca isduhdan.
-ur swiv xas imÏÏawn.
-ad ac gin anÇaë issmvayn anlli nnc a mmmi.
Izzicrir(Traînr) iwrzan(Ls talons) nns
.innocucm(tr très épuisé).ar ittddu ur issin
ma s idda.aqëëu nns icna.asurif nns iÇÇay.

TAMSMUNT INLMADN IQBURR
UVRBAZ AMAZIV UZRU

Dart i tbrat lli uzn icirran i Gabryl jirman, twaggn icirran lournn,
ikccm udfrir vurs avrbaz, pma
ad itturgl asgÅas magl a, ttugrin
icirran n 14 ar 16 usgÅas g tbniqin
tipbcanin, iblubll s waman.Ar nzzvn
zg tbniqin vr tiyaÄ xf idarr.
Llan digsn wiss iddan ugar n 80
Km vas xf udar, pÄun tn imnayn. Zg
icirran ittunzvn xf ioddisn, ad
kkin dat unzzarfu, ttuxbÄn s kigan iyurn ukraf(Inyr 8 d 12 uyur),
Tali Mupamd Upddu, iga dart uyn
anflus g uvalif ugns g uzmz n tenbaï n pasan wiss-sin, Loyaci Mulud Ulpsn, va ygin anzzarfu dart
uyn g tahla,Berïali Benpddu Ulpsn,
lqayd n xnifra dart uyn, Dwiri
Lpbib Bnpmmu UYidzr, anzzarfu n
Bnpmad dart uyn.Ucya olla Umbarc,
anzzarfu dart uyn g Bnilnt, pasan bn
Mupamd Azmmuri, amzmmim aqbur n
uwanak ugns, d unvlaf aqbur n tkrza,
d pusayn padj pmmu.

Yits Änin g inlmadn iqburr uzru,
kkan g uzmz lli, gan ixddamn g
tdbula n fransa, twamçnn awd nitni,
iddv amun g igrawn ar ittwaggan
xf uzarug n tmazirt, zzigsn pmmu
Bnmupamd UTiflt, aslmad aqbur g
anfa,obd Lpamid Azmmuri, anflus
aqbur n anfa d rbaÄ d unvlaf aqbur
n tsbbabt d ummukn, ntta d Rrapmani Abd llah Bnoumar, d Bnuzkri
bnnasr, kraÄ ad srsin ikmz xf
warra n 11 nayr 1944.
A nsdfu i tlggant ad inkraf, ur
ntettu sin iqburn uvrbaz, ur tamman gvnsn, g uvrbaz n Mulay Yusf g
rbaÄ , vas s mxncu, zzig-sn Mupamd
cafiq Ubnoli Usaddn, amggaws
aqbur n tvuri tamattuyt g anfa, d
uslway aqbur uvrbaz agldan, inna
is itturar g idis, zg mctida
aya, zg aqyyil n 29 nayr 1944, ntta d
zgÅav mkki Ubnoli, lyuïnu kulunil
aqbur imxzniyn, itturarn awd ntta g
idis, zgus ar isslmad g skwilat tuslagin, ttwagg vifs tiï, zg
uzru ar amknas. Nitni d Lpusayn Abd

Lmalk Usaddn, ittwazon zg tvuri
g uvrbaz amaziv uzru, immuty ad
ifdda tavuri ns g uvrbaz n Mulay
Dris g fas, pma ad igg icirri
amzwaru yumçn bakalurya asgÅas n
1949.
Mvar rçmn irummiyn avrbaz g
ktubr 1944, ttusfr tslwayt tadblant, ikccm tt id udfrir.Ar
tzon inlmadn ranin ad fddan tavuri
nsn, yits mmutin vurs ivrbazn yaÄ.
Ad is trça tsrtit n fransa mgal
Imazivn ?
Gabryil jirman, aselway uvrbaz,
s ixf ns, tkkas aÄar, tgas tmsvimt tamatut bumci, , tawid g udvar ns yan usdras, ad isbidd
icirran isekkr adida, içyyr
wiyaÄ ad kkin idis i tsrtit, nvd
ad twazon awd nitni zg tvuri.Kigan
zg icirran lli mi tnna fransa, is
as skker adida, tumç tn, nvd tudr
digsn, ad adrr zg tsga nsn, xf
waraw nsn.
Ar turzzu tmsvimt ad tssilil
timukrisin gr icirran n ayt mgil
d win ayt izmmuriyn, d wiyaÄ d

iteddun zg tsggiwin iorqn. Llan
icirran, mi yttwadr xf warraw
nsn, allig urin tibratin yaÄ lla
ttrn digsen tt ad asn tssurf tslwayt uvrbaz, ar ggar imuttil xf
icirran iqburn itn yugrr. Ass n 13
mars 1944, iwÄn d 4 n tbratin vurs
aslway uvrbaz, zg icirran itwazon, zg tvuri, sin zg ayt saddn,
yan zg Brkan, tnnÄnin zg Figig.
Gannin tt tebratin nna ar 19 yunyu1945,
llig tssmudu DAb, ad tg tavawsa
uvrbaz gr ifassn n kmandar kudinu amÄaf asggaw izrfan ugafi g
amknas. igan tasstant ns g idvarr
llig zdgvn warraw icirran ikkan
tibniqin xf tvawsa n aqyyil uzru.
ila ad nkti is ar d tddun icirran ad lmden, zg Brkan, ïaws, Dmnat,
Tddirs, Aknul, Imtvrn, Budnib.
Yits n tsggiwin g lpusima, nadur d
Tiïwan, illan ddaw i tnbaï n sbanya,
ur ikccimn ddaw n tenbaï n fransa.
*Saoid bajji
(ifdda)
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AMAZIGHS DU MAROC :

UN PEUPLE AUX MARGES DE LA CONSTITUTION
Rapport alternatif de l’Assemblée Mondiale
Amazighe au Comité des Droits de l’Homme
des Nations Unies concernant le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
Par rapport au sixième rapport périodique du
Maroc qui a lieu lors de la 118-ème session du
Comité des Droits de l’Homme du 17 octobre
au 4 novembre 2016, notre ONG, l’Assemblée
Mondiale Amazighe (AMA) apporte ces observations suivantes concernant le non respect
de l’Etat marocain des dispositions constitutionnelles et des conventions internationales
concernant les droits du peuple amazigh.
En effet le préambule de la nouvelle Constitution marocaine en date du 1er juillet 2011,
affirme la primauté des lois et conventions
internationales sur les lois nationales selon
les termes ci- après : « Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui,
dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect
de son identité nationale immuable, et dès la
publication de ces conventions, la primauté
sur le droit interne du pays, et harmoniser en
conséquence les dispositions pertinentes de sa
législation nationale. » .
A part l’article 31 de la constitution qui garantit certains droits économiques, sociaux et
culturels, les articles 25, 28 et 29 et autres
garantissent les droits civils et politiques.
Néanmoins, malgré la ratification du royaume
du Pacte précité et de l’adoption de la nouvelle constitution depuis cinq ans, l’Etat et
les autorités marocaines ne respectent pas
les dispositions légales et n’expriment aucune
volonté politique pour traduire sur le terrain
certains principes et règles constitutionnels,
plus particulièrement en ce qui concerne les
droits des personnes autochtones amazighes,
bien que ces derniers constituent la majorité
de la population marocaine avec une forte
concentration dans les massifs montagneux de
la région du Rif au nord, dans les villes et les
villages des montagnes du Moyen Atlas et du
Haut Atlas au centre du pays, dans la vallée
du Souss et les montagnes de l’Anti-Atlas, au
sud et dans la région saharienne de Tafilalt,
au sud-est.
I-Introduction :
Dans le préambule de la dernière constitution
marocaine, du 1er juillet 2011, il est stipulé
: « Bannir et combattre toute discrimination
à l’encontre de quiconque, en raison du sexe,
de la couleur, des croyances, de la culture, de
l’origine sociale ou régionale, de la langue, de
l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit».
Toutefois, cinq années après l’adoption de
cette nouvelle constitution, le royaume du
Maroc continue à violer les droits les plus
élémentaires des populations amazighes en
poursuivant une politique de discrimination
de fait à leur encontre, comme ça était reconnue dans les recommandations onusiennes
publiées par le Comité des experts chargés de
l’examen du rapport officiel du Maroc présenté au Comité onusien des droits économiques,
sociaux et culturels lors de sa cinquante sixième session à Genève, le 30 septembre et
le 01 octobre 2015/2965. Recommandations
qui ont interpellé l’état marocain pour décréter immédiatement les droits linguistiques et
culturels amazighes, et figurant dans le pacte
international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels... Mais depuis cette date,
le gouvernement marocain a fait la sourde
oreille sans concrétiser aucune de ces recommandations.
L’autisme des autorités marocaines a eu des
conséquences néfastes comme le flagrant viol
de l’article 86 de la constitution marocaine
par les institutions de l’Etat et qui stipule
que « Les projets des lois organiques prévus
par la présente constitution doivent avoir été

soumis pour approbation au Parlement dans
un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de
la dite constitution». Même si le Conseil des
ministres a adopté, à la fin de la législature,
dix jours avant les élections législatives, le
lundi 26 septembre dernier, les projets gouvernementaux de lois organiques se référant
à l’amazighe, ils n’étaient pas encore adoptés
par le parlement ni publiés au journal officiel.
En plus ces projets de lois de premier gouvernement d’Abdelillah Benkiran sont rejetés à
l’unanimité par toutes les organisations amazighes du Maroc, du fait qu’ils sont élaborés
sans prendre en considération les revendications amazighes.
II-Principales violations des
droits des Amazighs :
Droit à l’autodétermination:
A propos de cette question, l’Etat marocain
nie complètement le droit à l’autodétermination du peuple amazigh comme le stipule
l’article 3 de la Déclaration des Nations Unies
sur les Droits des Peuples Autochtones, et qui
devait accompagner la nouvelle politique de
régionalisation, adoptée sans référendum.
L’Etat marocain a initié l’application du projet de régionalisation élargie et a organisé des
élections en septembre 2015 pour désigner
les présidents de région. Et si le projet de régionalisation marocain a été conçu en dehors
des critères reconnus au niveau international
et se base sur des critères sécuritaires et électorales et répond à un nouveau découpage au
niveau administratif du territoire marocain,
les résultats des élections régionales ont ramené des présidents de région qui rempilent
et émanant du propre centre de pouvoir, choisis à la main. Et nous avions noté notre refus
du contenu du ce nouveau projet de régionalisation qui ne se base aucunement sur l’élection au suffrage universel du président et des
représentants du parlement régional, et qui
ne respectent pas les critères internationaux,
en conformité avec le projet des Amazighes
contenu dans « Manifeste de Tamazgha pour
une confédération démocratique, sociale et
transfrontalière, basée sur le droit à l’autonomie des régions », adopté par l’Assemblée
Mondiale Amazighe lors de son septième
congrès à Tiznit en novembre 2013 (http://
www.amadalpresse.com/fr/?p=327).
Ce dernier est un projet fondé sur la régionalisation politique et la déclaration des Nations
Unies relative aux Peuples Autochtones et
les expériences internationales avant-gardistes et efficientes. Et nous estimons qu’il est
anormal que l’Etat marocain persiste dans sa
contradiction avec les projets qu’il présente
aux Nations Unies relatifs au Sahara, tel le «
projet d’autonomie de Sahara» qui concerne
exclusivement le Sahara, sans penser à le généraliser aux autres régions historiques.
2.- Non-discrimination, égalité
entre hommes et femmes, protection de la famille et de l’enfant
(art. 2, 3, 17, 23, 24 et 26) :

En dépit de l’article 19 de la Constitution, qui
garantit cette « égalité », en réalité la femme
continue à subir toute forme de discrimination, en témoignent les toutes récentes élections du 4 septembre 2015 : sur les douze présidents de régions et sur les 1503 maires élus
à la tête des communes urbaines et rurales, le
nombre des femmes ne dépasse guère celui
des doigts d’une main. Lors de ces dernières
élections législatives tenues le 7 octobre
2016, le parlement ne comptera que sur 21%
de femmes députées. De toute manière, ces
élections ont été marquées par beaucoup d’irrégularités et caractérisé par un haut taux de
boycott, et surtout un boycott très notable des

citoyennes et citoyens amazighs, sachant que
sur les 26 millions de personnes ayant droit
au vote, il n y a eu que 6 millions qui se sont
déplacés aux urnes !
De 2006 à 2016 ni le ministère des Habous et
des Affaires Islamiques ni le ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité, ni l’Agence Nationale de Lutte contre
l’Analphabétisme (ANLCA),- en ignorant totalement la langue et l’identité amazighes et
leurs reconnaissances constitutionnelles -, ne
se préoccupent guère d’intégrer l’enseignement de celle-ci dans l’éducation informelle
et au sein des programmes de l’alphabétisation des femmes adultes, qu’elles assurent
au sein de divers mosquée, écoles et centres
culturelles et éducatifs. Le principe de l’égalité homme-femme est malheureusement trés
loin de la réalité en ce qui concerne la lutte
contre la discrimination envers la femme et
c’est encore plus marquant par rapport à la
femmes amazighe.
Liberté d’expression, de réunion,
d’association et de circulation:

Cette politique d’apartheid anti-amazigh
et de déracinement culturel, prêchée par le
gouvernement, se manifeste en plus par la
violation de l’article 29 de la constitution,
interdisant la liberté de réunion et de rassemblement, comme les manifestations des populations d’Imiter, d’Ait Bu Ayache, d’Imzouren,
de Sidi Ifni, Demnat, ainsi que les tawadas
amazighes d’Agadir, d’Al-Hoceima et de Casablanca. Lors de la répression de la marche
des jeunes de Tawada à Casablanca le 28 décembre 2014, Rachid Zennay a subi de grands
châtiments; et à Agadir le 19 avril 2015 où
des militants ont été sauvagement malmenés dont les membres de notre ONG, l’AMA,
en l’occurrence Said El Ferouah et Mahjoub
Ouberka ; sans parler de l’interdiction de la
commémoration des festivités de la grande
bataille anti-coloniale d’Anoual au Rif, par
des militants amazighs, qui ont été réprimés
quatre fois de suite : les 21 juillet 2013, 2014,
2015 et 2016!
L’Etat marocain a continué dans sa politique de répression et de discrimination à
l’encontre des amazighs durant ces cinq dernières années, ce qui a conduit à l’assassinat
d’un militant du Mouvement Culturel Amazigh (MCA), en l’occurrence feu Omar Khalek
« Izm », victime des milices à l’Université de
Marrakech le 23 janvier 2016, à côté d’autres
militants blessés profondément, sans oublier
leur indifférence totale à ouvrir le procès
artificiel contre les militants du MCA, qui ont
passé injustement dix ans de prison, à savoir
Hamid Aadouch et Mustapha Oussaya, à cause
d’un assassinat qu’ils n’ont jamais commis.
Droit de participer à la vie publique et droits des minorités:
Effectivement, sur ce point le royaume du

Maroc, à la suite du printemps démocratique
des peuples de Tamazgha (Afrique du Nord)
et du mouvement du 20 février de 2011, a fait
un grand pas en reconnaissant la langue amazighe en tant que langue officielle et constitue
un patrimoine commun à tous les Marocains
sans exception, ce qui a été matérialisé dans
l’article 5 de la Constitution.
Cette formulation constitutionnelle aurait dû
déclencher une révolution culturelle dans le
pays, en tant que réconciliation avec l’histoire
millénaire du pays, en révisant l’histoire officielle, l’identité nationale, en récupérant la
toponymie autochtone, en valorisant la culture
immatérielle et matérielle des civilisations
amazighes préislamiques et islamiques. Cependant, les autorités marocaines et les partis
politiques ont continué à se comporter comme
si cette Constitution et plus précisément cet
article ne les concernaient en rien.
Durant cinq ans, après l’officialisation de
l’amazighe, l’Etat n’a pas reconnu de droit
symbolique pour les Amazighes telle la reconnaissance du nouvel an amazigh comme
fête nationale, bien que l’Etat reconnaît les
fêtes religieuses musulmanes, chrétiennes et
d’autres fêtes non religieuses et même si des
millions de familles amazighes célèbrent le
nouvel an amazigh.
L’indifférence du Ministère de l’enseignement
qui tâtonne et recule au niveau de l’enseignement de l’amazighe, en plus du plan élaboré
par le même ministère, qui s’étale jusqu’à
2030 et qui se base sur l’arabe sans citer
l’amazighe, bien que l’intégration de ce dernier dans l’enseignement remonte à 2003. Au
lieu d’être généralisée au moins dans le cycle
primaire, les enfants scolarisés en amazighe
ne dépassent guère un demi million sur les
cinq millions d’éléves au primaire et presque
un million au secondaire.
Le plus grave de tous ces violations c’est que
l’Etat marocain continue à spolier les terres
collectives et poursuit, de manière inédite, la
confiscation des terres des tribus amazighes,
sous prétexte de « limitation forestière ». Et
dans ce cadre, le Haut commissaire aux eaux
et forets, responsable de l’institution qui opère
la confiscation, a déclaré, le 10 février 2015
lors d’une conférence de presse à Rabat, que
le rythme de « limitation forestière » (c’està-die l’expropriation) s’est accéléré. D’après
les statistiques qu’il a présenté, la moyenne
de confiscation a atteint entre 1995 et 2004
environ 24 mille et 800 hectares annuellement et est de 300 000 hectares entre 2005
et 2014. Dix fois plus qu’avait entrepris le colonialisme français durant toute sa présence
au Maroc ! En plus des terres qui se trouvent
partagés illégalement entre les soi-disant
serviteurs de l’Etat, ou données gracieusement aux « Arabes » du Machrek comme cette
grande parcelle offerte à l’émir de Qatar pour
ériger un palais en plein forêt d’Ifrane.
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la Banque Européenne de Reconstruction et
de Développement et le Groupe BMCE Bank of
Africa en faveur de l’émergence la finance
verte en Afrique

La Banque Européenne de
actes et par le verbe, en tant que porte ouverte
Reconstruction et de Dévelopsur l’Afrique, une porte ouverte sur des terripement (BERD) et le Groupe
toires qui sont, par leurs richesses en sous-sol,
BMCE Bank of Africa ont orsur leurs sols et dans leur atmosphère, tout
ganisé une conférence internaturellement appelés à promouvoir les componationale à Casablanca le 12
santes de l’économie verte et donner lieu alors,
octobre dernier, au siège de la
à une croissance écologiquement viable, éconoBMCE, sur le thème ‘’Greening
miquement vivable et socialement acceptable.
The Banking Markets in AfriNous, financiers, Mesdames, Messieurs, porca’’, avec la participation de M.
tons témoignage que la Finance Durable, celle
Othman Benjelloun, président
qui doit accompagner cette transformation écodu GRBM, de M. Abdelatif
nomique et ces transitions énergétiques, est
Jouahri, Gouverneur de Bank
créatrice de richesses et d’emplois ! Elle l’est
Al-Maghrib, de M. Nizar Barapour les banques, pour le système financier en
ka, président du Conseil Ecogénéral et, surtout, pour nos entreprises et nos
nomique, Social et Environneconcitoyens.
mental-Conseil Scientifique du
A cet effet, nous croyons fermement, .. aux verCOP22, de M. Josué Tanaka de
tus du partenariat liant gouvernements, instila BERD, du secrétaire général
tutions publiques nationales, entreprises Afridu Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environne- caines et organismes multilatéraux. C’est ensemble que peuvent
ment, de M. Brahim Benjelloun-Touimi, président de la Bank Of être élaborées des stratégies concrètes, conformes aux besoins
Africa et des experts bancaires internationaux.
de nos clients et nos parties prenantes, des stratégies nationales
M. Othman Benjelloun, président du GRBM a donné une allocution traçant les grandes lignes de l’émergence d’un marché
financier vert en Afrique, où il a affirmé : « Notre rencontre intervient à un moment décisif de l’Histoire de la préservation de
l’environnement et de notre planète : il s’agit de l’organisation,
en novembre prochain, de la COP 22 à Marrakech. Ensemble,
Messieurs les délégués d’Europe & d’Afrique, nous démontrons
notre détermination d’être en ‘’ordre de bataille’’ pour adresser
un défi de longue haleine, celui d’institutionnaliser et de développer un véritable marché bancaire qui respecte les critères de
soutenabilité, et au-delà, d’un marché financier ‘’vert’’ sur notre
Continent.
Le choix de cette terre d’Afrique pour organiser la COP 22 à
Marrakech et notre conférence elle-même, viennent souligner
l’importance de se concentrer sur les défis Africains car l’Afrique
est très concernée par les effets du changement climatique. Le
Maroc, lui-même, figure parmi les 33 pays les plus menacés par
les effets du stress hydrique. Dans le même temps, le choix du
Maroc comme terre d’accueil de ce genre de rencontres, vient
saluer son rôle d’avant-garde dans la lutte contre le changement
climatique, tant il a intégré, très tôt, des objectifs environnementaux contraignants dans ses politiques publiques. Davantage,
notre pays s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre de 13% d’ici 2030 par rapport à 2010. Aussi, sommes-nous
fiers, en tant que citoyens marocains, de savoir que le Maroc met
en œuvre un programme quasiment unique de par le monde, celui de production d’énergies renouvelables à grande échelle - à
Ouarzazate, notamment – et que, d’ici 2030, plus de la moitié de
son électricité sera fournie par des énergies propres.
Nous sommes également fiers que le Maroc se positionne, par les

et multilatérales, programmées et échéancées, pour soutenir
l’émergence d’une Finance Durable, au service d’une économie
réelle à bas carbone.
Au Maroc, Mesdames, Messieurs, nous sommes au début d’une
démarche d’harmonisation de place dans les domaines de la Finance Durable, sous la double égide de notre Banque Centrale
– Bank Al Maghrib - et de l’Association des Banques du Maroc
- GPBM -.
Nous nous réjouissons qu’ait été envisagé de prendre désormais
en compte, dans les systèmes d’octroi de crédits des banques
et, ultimement, dans le système de notation des banques ellesmêmes par la Banque Centrale, des critères environnementaux.
Les banques sont prêtes à s’engager pour identifier, dans leurs
portefeuilles d’actifs bancaires, le risque-carbone et évaluer son
impact selon une approche qui sera déterminée incessamment.
L’engagement des banques va concerner, par ailleurs, la promotion des ressources ‘’vertes’’, à l’image de ce que le Groupe que je
préside, BMCE Bank of Africa, entreprend, pour l’équivalent de
plus d’un milliard de dirhams …
Notre détermination est ferme d’élargir notre concertation et
notre approche vers les pays africains frères, d’autant que certains d’entre eux, et notre Conférence l’illustrera, sont bien avancés dans ces domaines…Il est temps que l’Afrique fasse entendre
sa voix ici, à Casablanca. Ce pourrait être ‘’l’appel de Casablanca’’
en faveur d’une initiative coordonnée, multi-africaine, publique,
privée et multinationale en faveur de l’institutionnalisation et de
la promotion de la Finance Durable…Avec l’Appel de Casablanca
et cette nouvelle ambition pour le Maroc et pour Casa Finance
City de représenter un Hub pour la Finance Verte, nous renforçons davantage cette démarche panafricaine d’institutionnalisation et de promotion du Green Finance sur notre cher Continent.

le PRESIDENT français
françois HOLLANDE rencontre
des CHEFS D’ENTREPRISES
AFRIcaines

Le Vendredi 7 octobre dernier s’est
tenue au Palais de l’Elysée à Paris
une rencontre du Président
François Hollande avec une
délégation de dirigeants d’Entreprises françaises
et africaines relative à la stratégie de
développement de l’Afrique.
Cette réunion visait à rechercher
les voies et moyens de dynamiser davantage la relation entre
la France et les pays d’Afrique du
Nord et d’Afrique Subsaharienne.
Ont pris part à cette rencontre, d’éminentes personnalités comme l’ancien Premier
Ministre du Benin, M. Lionel
ZINSOU, Président de la Fondation Africa-France, M. Othman BENJELLOUN, Président
du Groupe BMCE Bank of Africa,
M. Jean Kacou DIAGOU, Président
de Confédération Générale des
Entreprises de la Côte d’Ivoire,
M. Aliko DANGOTE, PDG du
Groupe DANGOTE du Nigéria
outre
M. Abdessalem BEN
AYED, PDG de PIRECO
de
Tunisie et M. Laïd BENAMOR,
Président du Groupe AMOR
d’Algérie.
La Délégation
incluait également quelques
dirigeants
d’entreprises Françaises dont
M. Pierre-René Lemas, DG du
Groupe de la Caisse des Dépôts
et Consignations et M. Stéphane
Richard PDG de France Telecom.

A cette occasion, le Président
Othman BENJELLOUN a déclaré:
‘ ’Nous avons été d’autant plus
heureux de prendre part à cette
rencontre que la stratégie que le
Président Hollande dessine pour la
France dans cette région du monde
, rejoint tout à fait celle portée
en Afrique par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI. ’’
M. BENJELLOUN a invité les participants présents à considérer les
actions à entreprendre pour l’ensemble du Continent soit l’Afrique
du Nord, de l’Est, de l’Ouest et
l’Afrique Australe.
Au cours de cette rencontre
fut dressé un bilan d’initiatives
franco- africaines qui ont mis en
exergue le caractère pionnier
du Continent Africain dans les
perspectives de poursuite de
croissances économique
et
démographique sans pareille dans
l’histoire que le Continent connait.
En conclusion, le Président
Hollande a suggéré la création
d’une banque de développement
constituée des pays d’Europe et
d’Afrique et insisté pour la diffusion du programme d’actions auprès de ‘ ’nos amis européens ’’, en
soulignant les priorités que sont:
Education-Formation, SécuritéMigration et Politique Environnementale.

BMCE BANK OF AFRICA CONTINUE A RENFORCER SA PRESENCE EN AFRIQUE
Le staff de groupe BMCE BANK OF AFRICA a
présenté ses notables performances commerciales
et financières au titre du premier semestre 2016
lors de la conférence de presse tenu au siège du
Casablanca le 26 septembre dernier.
Ces performances se sont caractérisées par les
résultats au 30 juin 2016 avec un RNPG qui croit
de +18% à 1.2 milliard DH et un résultat net social en hausse de +19%, franchissant le seuil de 1
milliard pour la 1ère fois en un semestre, sont des
prémices tout à fait encourageantes de ce nouveau
plan.
L’exercice 2016 du groupe BMCE Bank va signer
la 1ère année du plan stratégique de Développement 2016-2020. Ce plan s’articule pour les
5 prochaines années autour de 7 grands axes tels
arrêtés par le président Othman Benjelloun et le
Conseil d’Administration de BMCE Bank :

La poursuite de la croissance organique, à travers l’extension du Réseau, et l’ouverture d’une centaine
d’agences au Maroc et en Afrique
Subsaharienne ;
Le renforcement de la présence du
Groupe en Afrique à travers Bank of
Africa ; en Europe à travers BMCE
International Holding pour les métiers de Corporate et Trade Finance
et BMCE Euroservices pour les
Migrants ; et en Chine à travers la
future succursale de Shanghai ;
La consolidation des activités de Retail Banking
& Corporate Banking, notamment le segment des
PME, et développement de nouvelles niches porteuses, telles que la Banque participative et le
Green Business ;

L’engagement résolu dans le Multicanal avec l’ambition de devenir un leader digital de référence au
Maroc et en Afrique ;
La multiplication des synergies intra-Groupe tant
que commerciales qu’opérationnelles, à travers les
métiers et les géographies ;
Et enfin, le déploiement du Programme Conver-

gence de structuration du Groupe, prioritairement dans les domaines des Risques, Contrôle
Périodique et Permanent, Compliance, Informatique et Capital Humain ;
Maintien du Leadership en matière de la RSE et
de Développement Durable; A la question du journaliste de « Le Monde Amazighé à propos de l’effet de Brexit sur la BMCE International Holding,
Mohamed Agoumi, directeur général délégué a
répondu que : «Nous avons anticipé le Brexit. Nous
avions liquidé toutes nos positions en accord avec
le régulateur anglais la veille du vote. Nous étions
donc un peu serein après les résultats».
En définitive, le Groupe BMCE Bank of Africa
continue ainsi de nourrir son plan d’une vision de
Banque universelle, innovante, multi-africaine,
synergétique, et de banque socialement responsable et humaine.
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األمازيغـ ّيـة يف “الربامج االنتخابية” لـ “ألحزاب السياس ّيـة” ..حضور حمتشم وتعامل براغمايت
•

زاهــد حممد؛

تنطلق هذه القراءة من رصد وحتديد موقع األمازيغ ّية يف الربامج االنتخابية للتشكيالت السياسيّـة باملغرب خالل االنتخابات التشريع ّية لـ  7أكتوبر ،2016
وهي ثاين استحقاقات برملانية ُتجرى يف البالد بعد حتوالت احلراك الشبايب واالجتماعي ،وكذا بعد إقرار دستورّ 2011
للطابع الرمسي للغة األمازيغية تبعا ملا جاء
يف الفصل اخلامس من ذات الوثيقة الدستورية .كما تنطلق هذه القراءة من دراسة وتناول طبيعة حضور األمازيغ ّية ضمن انشغاالت الكيانات احلزبية من خالل ما
تقدمه من إجابات وتصورات للقضايا الكربى يف براجمها االنتخاب ّية.
ويف ّ
ٍ
حتديد إيديولوجي:
ظل تأكيد الدارسون والباحثون يف حقل العلوم السياس ّية واملتتبعون للشأن احلزيب باملغرب على صعوبة تصنيف هذه األحزاب على أساس
يسار ،ميني ،وسط… ،أو على أساس حتدي ٍد وفق الربامج واملرجعيات ،أمام تشاهبا وتداخلها ،تبقى إذن هوية الربامج االنتخابية ال ختضع ملقاييس حمدّدة ومرجعيات
واضحة .ومن مجلة هذه القضايا اليت ال ختضع هي األخرى لوضوح املوقف السياسي واخللفيات الفكرية وااليديولوج ّية لـ “األحزاب السياس ّية” ،جند القضية
الـأمازيغيّـة اليت ظلت طيلة التجارب السابقة خارج الزمن االنتخايب واحلزيب باملغرب .كما ظلت مغ ّيبة ومقصية من الربامج االنتخابية ،اللهم التعامل املناسبايت
واحلربائي لبعض هذه التشكيالت احلزبية خالل السنني املاضية ،قبل أن َيحدث “انقالب” مفاجئ يف مواقفها من األمازيغية ،بعد االعتراف الرمسي هبا.
وعلى ضوء املالحظات السابقة ،ميكن تسجيل عدة استنتاجات أولية هتم كيفية معاجلة ومقاربة الربامج االنتخابية هلذه القضية ،من خالل رصد أبرز مناذج هذه
الربامج اليت تقدمت هبا  8أحزاب ،حبكم أن الربنامج االنتخايب هو الذي يترجم تصورات ومواقف األحزاب ،رغم أن هذه الربامج تبقى مرة أخرى شكلية يف
حتد ُد الواقع السياسي واحلزيب .كما أن واقع املمارسة الفعلية واملواقف احلقيقيّـة يؤكد أن الـأحزاب ال تـجعل من
ظل وجود ميكانيزمات وأليات وممارسات أخرى ِّ
األمـازيغيّـة أولوية ،السيما مع قرب أو حلول كل موسم انتخايب.

”

* حزب “املصباح” :حضور األمازيغية شبه غائب
يعد حزب العدالة والتنمية ،أو الحزب األغلبي خالل التجربة
الحكومية الحالية  ،2011-2016من أبرز األحزاب املتشدِّدة يف
مواقفها املعادية للقضية األمازيغية رغم التنصيص الدستوري
عىل الطابع الرسمي لها .ولعل يف التأخري الذي ميز إخراج القانون
التنظيمي الخاص بتفعيل وتنزيل رسمية اللغة األمازيغية يف الوقت
امليت من عمر الوالية الترشيعية ،خري دليل عىل ذلك .عالوة عىل
املواقف التي عرب عنها هذا التنظيم الحزبي مرارا ً بخصوص ذات
القضية .وإذا كان الربنامج االنتخابي لحزب العدالة والتنمية
خالل انتخابات  7أكتوبر قد أكد عىل التشبث باملرجعية الدينية-
اإلسالمية للحزب والقيم الحضارية والروحية ،فإن حضور
األمازيغية فيه ال يتعدى حدود اإلشارة إليها ضمن محور “صون
كرامة املواطن وحقوقه” من خالل عبارة “النهوض باألمازيغية
باعتبارها ورشا وطنيّا” وفق الصيغة الواردة يف ذات الربنامج،
وهو ما يعكس طبيعة املنظور الذي ال زال حزب “املصباح” يتعامل
به مع األمازيغية رغم التحول الذي طرأ عىل مواقف الكثري من
األحزاب األخرى ،وكذا رغم التقدم النسبي يف التعاطي الرسمي
معها .كما أن الحديث عن تفعيل الطابع الدستوري للغة األمازيغية
مغيب بصفة نهائية من برنامج هذا الحزب .فضال عن السكوت
وتغييب الحديث عن تعزيز تدريسها يف مختلف أسالك التعليم ،بما
يف ذلك التعليم العايل ،وتعزيز إدماجها يف الحياة العامة والشأن
الثقايف والفني واإلعالمي ،وموقعها يف النسيج املجتمعي ،وهو
ِّ
“الشن ْ ِويَّة” كما
ما يعكس موقفا سلبيّـا إلخوان “املصباح” من
سماها ذات مرة األمني العام للحزب.

* حزب “الكتاب” :مل ُيبؤأ األمازيغ ّية مكانتها

يقرتحها الحزب ،نجد أن نقطة واحدة فقط تتضمن إشارة إىل
األمازيغية من خالل القول بـ “وضع برنامج عمل متعدد السنوات
الدماج األمازيغية يف كل مستويات التعليم” ،دون أية إشارة
لرضورة تفعيل طابعها الرسمي أو تعزيز موقعها يف اإلعالم أو يف
مجاالت الثقافة والبحث األكاديمي أو دواليب الحياة العامة.

الحزب ملواقف من قضايا أخرى .ورغم أن األمر قد يتعلق برضورات
التسويق السيايس ،إال ّ أن املالحظ هو أن هذه الخلفية الرباغماتية
صاحبتها إجراءات من قبيل إقدام حزب “الجرار” عىل ترجمة
ملخص الربنامج االنتخابي لألمازيغية وكتابته بحروف تيفيناغ،
يف وقت اقترصت فيه األحزاب األخرى عىل االكتفاء بكتابة شعار
الحملة أو اسم الحزب بتيفيناغ وكلها أخطاء وركاكة.

هو من الـأحزاب التي لم يسبق لها أن طرحت موقفا من
األمازيغية أو دافعت عنها يف الوقت من األوقات رغم املشاركات
املكثفة يف مختلف الحكومات املتعاقبة طيلة الـ  40سنة املاضية.
وألن طبيعة الحزب والخلفية السياسية التي تأسس من أجلها
كانت محكومة بسياق خاص ،فلم يسبق لحزب التجمع الوطني
لألحرار أن ساند املطالب األمازيغية حتى خالل فرتة ترأسه من
طرف مصطفى املنصوري .كما أن األمازيغية ظلت مسألة جانبية
وثانوية يف خطاب وبرامج هذا الحزب .أما عالقة بالربنامج
االنتخابي الذي تقدّم به حزب “الحمامة” خالل ترشيعيات 7
أكتوبر القادم ،فالغريب ،وحتى من باب االستهالك السيايس
واالستغالل املناسباتي لألمازيغية يف هذا الظرف ،ال نجد ولو كلمة
يف الربنامج تشري إىل االجراءات أو الخطوات التي يمكن أن يتخذها
هذا الحزب تجاه األمازيغية إذا ما ُ
طبٍّق برنامجه كأنه غري معني
بتاتا بهذه القضية .بل وحتى الحديث عن التنوع الثقايف والتعدد
والجانب الحضاري للمغرب غائب عن الربنامج املذكور .كما أننا ال
نجد أية إشارة سواء من خالل التطرق للمدرسة وإصالح التعليم،
أو خالل التطرق للشق الثقايف واإلعالمي .عالوة عن غياب أدنى
إشارة إىل تفعيل ترسيمها وتعزيز حضور األمازيغية يف مناحي
الحياة العامة.

* حزب «الوردة»:عدة إشارات حول األمازيغية

* حزب “احلمامة” :غياب تام لألمازيغية

* حزب “امليزان” :حضور لألمازيغية ولكن بأمهية أقل

حزب التقدم واالشرتاكية من التنظيمات السياسية التي كانت
سباقة إىل املطالبة بإحقاق الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية
منذ أواخر السبعينيات من القرن املايض .كما كانت مواقفه عىل
العموم إيجابية من “الخصوصية األمازيغية” ،رغم أن مشاركته
خالل الـ  4تجارب الحكومية األخرية ،أي منذ سنة  ،1998لم تسجل
سوى إنشاء القناة األمازيغية سنة  2010عىل عهد تدبري الحزب
لوزارة االتصال .كما ُ
سجل تقاعس الحزب يف الدفاع عن مواقفه
عن األمازيغية أمام حليفه العدالة والتنمية خالل الحكومة الحالية
عىل مستوى مضمون مرشوع القانون التنظيمي لألمازيغية .أما
ما يتعلق بالربنامج االنتخابي لحزب عيل يعته خالل استحقاق
 7أكتوبر ،فاملالحظ أن الحزب لم يُبوئ األمازيغيّة مكانتها وفق
تصور واضح يُفرتض أنه يعكس وعي الحزب بأهمية واسرتاتيجية
ومحورية هذه القضية يف أبعادها الهوياتية والثقافية والسياسية،
إذ اكتفى بـ “تثمني التنوع الثقايف” واملطالبة بـ “وضع سياسية
لغوية متناسقة من خالل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،
وتثمني اللغة العربية والتفعيل التدريجي للمقتضيات الدستورية
التي جعلت من األمازيغية لغة رسمية” ،كما ورد يف برنامج الحزب
ضمن محور “التنزيل الديمقراطي للدستور” ،رغم أن ذات الحزب
شكل واحدا من مكونات الحكومة الحالية ،كما أرشف عىل تدبري
وزارة الثقافة التي أرشفت عىل التنسيق يف إعداد مرشوع القانون
التنظيمي لألمازيغية ،والذي رفضته الحركة األمازيغية جملة
وتفصيالً ملا تضمنه من تراجعات وتأجيل تفعيل الطابع الرسمي،
وقد كان بإمكان حزب التقدم واالشرتاكية أن يثبت موقفه أكثر
بدل الرتاجع عن ذلك ،عالوة عىل إغفاله بصفة كلية كل ما يتعلق
بإدماج وتعزيز األمازيغية يف املنظومة اإلعالمية والتعليمية
واألكاديميّة والقضاء ومجاالت أخرى تعترب أكثر حيوية.

عرب التاريخ السيايس املعارص باملغرب ،ظل حزب االستقالل من
أش ّد األحزاب السياسية معادة ومناهضة لكل ما هو أمازيغي.
وبالعودة إىل الكثري من املحطات واألحداث التاريخية ،يتبيّـن لنا
حجم هذا العداء ،خاصة حينما نستحرض الخلفيات اإليديولوجية
واملرجعية واإلطار الفكري التي أ ّ
طرت مواقف هذا الحزب تجاه
األمازيغية باسم “الوحدة” و”التعادلية” و”اإلنسية املغربية”.
كما أن سياسة التعريب الشامل كمخطط استهدف مسخ الهوية
الوطنية للمغرب ،شكلت إحدى عنارص أوجه مناهضة التنوع
اللغوي والثقايف من طرف الحزب .كما أن هذا األمر له جذور
تاريخية تقارب حوايل قرن من الزمن.
ومع تزايد النضاالت األمازيغية وترسيخ فكرة االنتماء الحقيقي
للهوية األمازيغية بدل الهويات املفروضة قرسا ،وأصبحت القضية
الـأمازيغية حقيقة ال يُعىل عليها ،ومشيا عىل عادة الكيانات
الحزبية يف مواقفها الحربائية ،أصبح حزب االستقالل هو اآلخر
يدعي تبنيه لألمازيغية ،وهو ما يشري إليه الربنامج االنتخابي
للحزب لـ  7أكتوبر ضمن محور ضمان الحقوق األساسية
والحريات ،لكن لألسف دون أن يستطيع الحزب “الوحيد” سابقا
أن يتخلص من رواسب وبقايا املايض ،وهو ما يتجىل من خالل
مطالبته بـ “اإلرساع بتفعيل أكاديمية اللغة العربية لتقوية اللغة
العربية وتعميمها يف التعليم واإلعالم والحياة العامة” ،تليها
املطالبة بـ “إصدار القانون التنظيمي لرتسيم اللغة األمازيغية بما
يضمن إدماجها يف التعليم وتعميم استعمالها يف مجاالت الحياة
العامة” وكذا “حماية اللهجات املستعملة يف املغرب”.
فإذا كان األمر بالنسبة للغة العربية يحتاج لإلرساع بتفعيلها
وتقويتها وتعميمها يف التعليم واإلعالم والحياة العامة – رغم أنها
تُعمَّ م منذ أزيد من  60سنة -فاألمر بالنسبة لألمازيغية ال يحتاج
سوى إلدماجها واستعمالها.

عادة ما يُقدّم حزب الحركة الشعبية عىل أساس كونه حزب “العالم
القروي” و”البادية” املدافع عن األمازيغية .ورغم ذلك ،فقد ظل
الحزب “يُتّهم” باالستغالل السيايس واالنتخابي لألمازيغية كورقة
رابحة بدليل أن ذات الحزب لم يسبق له أن قدم أي يشء يف سبيل
رفع اإلقصاء والتهميش الذي عاشته اللغة والثقافة األمازيغية.
وإذا كان حزب “ال ّزايغ” يرفع شعارات تطالب باملصالحة مع
األمازيغية ،إال ّ أنه ،وباعتباره أحد مكونات األغلبية الحكومية
الحالية ،لم يسجل موقفه خالل إعداد وإخراج مرشوع القانون
التنظيمي لألمازيغية ،رغم أن األمني العام للحزب امحند العنرص
رصح مؤخرا عن عدم رضا “السنبلة” عن ذلك .أما بخصوص
الربنامج االنتخابي الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية النتخابات
 7أكتوبر ،فمن بني  77إجراء من أجل “اإلصالح واإللتزام” التي

* حزب “اجلرار” :تفاعل براغمايت

* حزب “السنبلة” :ادراج نقطة واحدة تشري إىل األمازيغية

يبدو أنه الحزب األكثر براغماتية يف تعامله واستحضاره للمطالب
األمازيغية خالل هذه االنتخابات .فبعد املذكرة التي تقدمها الحزب
بعد مهزلة مرشوع القانون التنظيمي لألمازيغية الذي أصدرته
حكومة عبد اإلله بنكريان ،ويف سياق التجاذب القائم بني الحزبني،
أكد الربنامج االنتخابي لـ “البام” عىل جعل األمازيغية من جملة
االلتزامات الـ  10التي يتقدّم بها حزب األصالة واملعارصة عرب
االلتزام بـ “تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وضمان الحقوق
الثقافية ملكونات الهوية الوطنية” ،رغم أن العديد من القراءات
واملؤرشات تذهب يف سياق التأكيد عىل وجود قوة الواقع كمُحدِّد
يف تبني هذا املوقف أكثر مما هي قناعة واضحة عىل غرار لتبني

يرتبط حزب االتحاد االشرتاكي تاريخيا بذات التشكيالت السياسية
التي كانت لها مقاربة سلبية من الثقافة واللغة األمازيغيتني .يف
هذا الصدد ،الزالت ذاكرة الحركة األمازيغية تستحرض مقولة
“إنعاش األمازيغية” سنة  1998خالل الترصيح الحكومي الذي
تقدم به عبد الرحمان اليوسفي مع تجربة ما سمي بـ “التناوب
التوافقي” ،وفيما بعد ميثاق الرتبية والتكوين .أما املواقف التي
عرب عنها الكثري من “القادة” االتحاديون مثل :بنربكة ،الجابري،
وآخرون من األسماء التي ظلت تنارص “العروبة” ،فكانت بمثابة
مواقف تعكس طبيعة اإليديولوجية التي أطرت تصورات ومرجعية
االتحاد .كما أن تدريس األمازيغية مع االنطالقة األوىل سنة 2003
أيام الحبيب املالكي الذي أرشف سابقا عىل تدبري شؤون التعليم،
فقد كانت بمثابة العملية الكاريكاتورية التي أدخلت إدماج
االمازيغية يف املنظومة التعليمية يف متاهات وفشل مقصود.
أما من خالل الربنامج االنتخابي الذي تقدم به هذا الحزب سنة
 ،2016فقد تضمن عدة إشارات للغة األمازيغية ،خاصة يف مجال
الثقافة واللغات ،مثل اإلشارة إىل رضورة “اعتماد مقاربة جديدة
ومتكاملة ملعالجة الوضع اللغوي ،وبما يرسخ مكتسبات اللغتني
–العربية واألمازيغية ،“-ثم تسجيل الربنامج املذكور اإلشارة إىل
أهمية “إعمال اللغة األمازيغية كلغة رسمية” .فضال عن “عدم
تفعيل املقتضيات الدستورية فيما يتعلق باللغتني الرسميتني”،
وكذا تأكيد برنامج حزب “الوردة” عىل “تسجيل تراجعات كبرية يف
مجال تدريس األمازيغية” وغياب “عدالة وإنصاف لغوي”.

* حتالف “الرسالة” :تقزمي أمهية ودور األمازيغية

تعد فيدرالية اليسار الديمقراطي تحالفا انتخابيا تقدم لالنتخابات
الترشيعية لـ  7أكتوبر بلوائح مشرتكة بني  3أحزاب ،هي:
الطليعة الديمقراطي االشرتاكي ،املؤتمر الوطني االتحادي،
والحزب االشرتاكي املوحد .ورغم التباين النسبي يف مواقف هذه
املكونات الحزبية من القضية األمازيغيّة ،إال أن طبيعة مرجعيتها
اإليديولوجية جعلت منها تاريخيا أحزابا معادية يف مواقفها
لألمازيغية ،السيما حزب الطليعة املتشبع باإليديولوجية القومية
العروبية .وبالعودة إىل الربنامج االنتخابي لذات التحالف الحزبي،
نجد أنه من أصل  365نقطة برنامجية وإجراء تتقدم به هذه
األحزاب كتعهد أمام الناخبني ،لم يأت ذكر األمازيغية إال ّ من
خالل نقطتني .األوىل ضمن محور اإلصالح السيايس عرب املطالبة
بـ “اتخاذ كافة اإلجراءات لتطوير اللغة العربية وتمكينها من
القيام بجميع أدوارها الدستورية ،والتفعيل العميل لدسرتة اللغة
األمازيغية واتخاذ كافة اإلجراءات التطبيقية بأجندة دقيقة
متعاقد عليها” ،ثم ضمن محور إصالح قطاع الرتبية والتكوين
عرب “االهتمام باللغة العربية وتمكني األمازيغية من وظائفها
الرتبوية” .إال ّ أن املالحظ يف هذا الشأن هو اقرتان ذكر األمازيغيّة
بالحديث عن رضورة تطوير واالهتمام بالعربية مسبقا ،وكأن
هناك تمايزا بني اللغتني ،أو أن األمازيغية ستهدد العربية يف إطار
رصاع وهمي أكثر مما هو واقعي.

* خالصات أول ّيـة

من خالل استقراء الربامج االنتخابية لـ “األحزاب السياسية”
خالل ترشيعيات  7أكتوبر تتجىل لنا طبيعة املقاربة الحزبية لهذه
التشكيالت تجاه القضية األمازيغية ،وهي مقاربة تقوم عىل
املناسباتية واالستحضار الرباغماتي الذي ال يتجاوز حدود التسويق
السيايس وكسب ود األصوات االنتخابية .كما أن هذه الكيانات
ال تجعل من األمازيغية أولوية ذات أهمية ،وفق مقاربة تؤسس
للمساواة اللغوية وإيجاد معالجة متوازنة للواقع اللغوي والثقايف
باملغرب ،عىل أساسا التمييز اإليجابي لصالح األمازيغية ،وليس
تكريس سياسة امليز ضد األمازيغية .عالوة عىل أن هذه األحزاب لم
تتخلص لحد االن من إرثها اإليديولوجي ورواسب املايض.
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يف الذكرى اخلامسة عشرة خلطاب أجدير

إركام يتوج فاطمة بوخريص باجلائزة التقديرية للثقافة األمازيغية

تخليدا للذكرى الخامسة عرشة لخطاب أجدير الذي
أعطى ،يوم  17أكتوبر ،2001االنطالقة السرتجاع اللغة
والثقافة األمازيغيتني ملكانتهما الحقيقية يف الدولة
املغربية ،وكما دأب عىل ذلك كل سنة ،قدم املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية مساء اليوم ،جوائز تقديرية لعدد من
الفنانني والفاعلني يف مجال النهوض باللغة والثقافة
األمازيغيتني ،وذلك باملكتبة الوطنية بالرباط.
وقد عادت الجائزة التقديرية للمعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،هذه السنة ،لألستاذة فاطمة بوخريص،
منسقة ماسرت اللغة والثقافة األمازيغية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
فيما عادت الجائزة الوطنية للفكر والبحث ،للباحثة
نجاة النريس ،عن كتابها «Métamorphoses du mythe
d’Ounamir, enjeux de production, de réception, et
 ،»d’imaginationأما الجائزة الوطنية لإلبداع األمازيغي،
فقد فاز بها مناصفة يف صنف أدب الطفل ،كل من أستاذي
اللغة األمازيغية ،إبراهيم بوركي ،ومحمد أرجدال.
ويف اإلبداع األدبي دائما ،عادت الجائزة الوطنية للثقافة
األمازيغية ،صنف الشعر ،إىل محمد زيادي ،وهو طالب
بمسلك الدراسات األمازيغية بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بفاس؛ يف حني فاز بالجائزة الوطنية صنف

الكتابة الرسدية كل من مليكة بنطالب عن مجموعتها
ّ
«تيضا» ،وداود كرحو وهو أستاذ التعليم
القصصية
االبتدائي.
وحصل الكاتب املرسحي سعيد أبرنوص عىل الجائزة
الوطنية للرتجمة عن ترجمته ملرسحية «»sufuniba
لألديب العاملي فولتري ،فيما فاز األستاذ الباحث ومنسق
مسلك الدراسات واألبحاث األمازيغية بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بأكادير ،األستاذ الحسني أنضام ،بالجائزة
الوطنية للرتبية والتعليم عن صنف فئة أساتذة التعليم
العايل.
وعن فئة املكوّنني آلت جائزة الرتبية والتعليم ملحمد
أبيضار ،وهو أستاذ مساعد للتعليم العايل ومكون يف اللغة
األمازيغية .وفاز بجائزة املفتشني أحمد الغزيل ،وهو
مفتش تربوي للتعليم االبتدائي؛ بينما فاز بجائزة أساتذة
التعليم االبتدائي األستاذ عمر بكريم.
ويف ما يخص الجائزة الوطنية لإلعالم ،فئة التلفزة ،فقد
سلمت لإلعالمي بقناة تمازيغيت نجيب بوطبيبة عن
تحقيقه املتلفز الذي يحمل عنوان «إبردان غ أقشمري واد
نُون» ،فيما عادت جائزة اإلذاعة إىل أحالم الدرقاوي ،عن
برنامجها اإلذاعي «أمازيغ العالم» ،الذي يبث عىل أمواج
اإلذاعة األمازيغية ،وفاز بالجائزة الوطنية للمخطوطات

تويف يوم األحد،
أكتوبر
16
 ،2016الهاشمي
الطود أحد أبرز
املقاومني املغاربة
الذي كان يعرف
بآخر رجال األمري
محمد بن عبد
الكريم الخطابي ،حيث وافته املنية يف مسقط رأسه مدينة «القرص الكبري»،

«تاما ّكيت» و»تاماينوت»

األمازيغية برسم سنة  ،2015وسهرة فنية ختامية كربى
يوم الثالثاء  18أكتوبر  ،2016باملرسح الوطني محمد
الخامس ،ابتداءا من الساعة الثامنة مساء.
• كمال الوسطاني

رحيل «اهلامشي الطود»
رفيق درب «عبد الكرمي اخلطايب

بعد رصاع طويل مع املرض ،عن عمر يناهز الـ  86عاما.
ويعرف عن الطود شهامته ودفاعه املستميت عن الوطن منذ ريعان شبابه،
فقد ولد الهاشمي الطود سنة  1930بمدينة القرص الكبري وتابع بها دراسته
االبتدائية باملدرسة القرآنية ،ويف مرحلة الدراسة الثانوية انتقل الهاشمي
الطود إىل مرص حيث تحصل سنة  1947عىل شهادة الثانوية العامة من ثانوية
الحلمية بالقاهرة ،ثم تخرج سنة  1951من الكلية العسكرية امللكية ببغداد
برتبة مالزم ثاني متخصص يف سالح املدرعات.
ويشار إىل أن الهاشمي الطود ،كان بمثابة علبة أرسار لعبد الكريم الخطابي،
خصوصا وأنه اشتهر بالتحاقه بالخطابي يف القاهرة مشيا عىل األقدام،

تؤطران أساتذة الغد بأيت أورير

نظمت منظمة
« تا ما ّكيت
د و سنو لفو »
و » منظمة
تا ما ينو ت »
أيت أورير يوم
أمس األحد 09
أكتوبر ،2016
أورير،
بأيت
دورة تدريبية
لفائدة الطلبة
عىل
املقبلني
اجتياز امتحانات
املراكز
ولوج
الجهوية للرتبية
و ا لتكو ين ،
عدد
بلغ
املشاركني فيها
حسب املنظمتني  52مشاركا ومشاركة من مختلف
التخصصات.
وتأتي هذه الدورة التي أطرها مجموعة من األساتذة
واملختصني يف إطار ما قالت عنه «تأهيل الطلبة املقبلني
عىل اجتياز امتحانات املراكز الجهوية ،ومن أجل
الرفع من القدرات املهنية لألطر الرتبوية ،ومن أجل
مساعدة كل املهتمني لالنفتاح عىل القضايا والتوجهات
واالتجاهات النظرية.
وانطلقت فعاليات الدورة التي أطرها كل من األستاذ
عبد الكريم املوذن مفتش تربوي ،واألستاذ عبد الله
الحلوي أستاذ جامعي ،واألستاذ أحمد الغزيل مكون
باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بمراكش،
بموضوع« :املثلث البيداغوجي أساس محورية
املتعلم» ،من تأطري املفتش الرتبوي عبد الكريم املوذن،
الذي عمل عىل وضع أرضية متميزة للموضوع بالرشح
والتحليل والتوضيح من خالل الحديث عن مكونات
املثلث البيداغوجي :التلميذ ،املدرس واملعرفة ،وأهمية
وأسبقية كل مكون عىل اآلخر ،حيث أكد األستاذ عىل
أهمية التلميذ ضمن هذا املثلث».
فيما املحور الثاني ،كان من تأطري األستاذ عبد الله
الحلوي حول موضوع« :التنشئة اإلجتماعية ودورها يف

الباحث يوسف أوزكيض عن
مخطوطه« :رشح لكتاب الحوض
ملحمد عيل أوزال».
وآلت الجائزة الوطنية لإلبداع الفني،
صنف األغنية العرصية ملجموعة
رفانا عن ألبومها « ،»araghiأما يف
صنف األغنية التقليدية ،فقد عادت
للفنان أحمد مهريص ،مناصفة
مع سعيد موجان ،أما يف صنف
الفيلم ،فقد فاز بالجائزة كل من
املخرج السينمائي أحمد بيدوا
عن فيلمه الوثائق «la guitare
 ،»libreواملخرج واملنتج عبد العزيز
أوسايح عن فيلمه « .»assilgوآلت
جائزة الرقص الجماعي إىل جمعية
إمدوكال لفن أحيدوس .ويف صنف
املرسح ،فازت بالجائزة جمعية
تفسوين للمرسح األمازيغي عن عملها «.»pilcula
وتجدر اإلشارة إىل أن املعهد نظم أنشطة مكثفة عىل
مدى أسبوع من  10إىل  18أكتوبر  2016تتضمن أيام
األبواب املفتوحة ،مائدة مستديرة ،تسليم جوائز الثقافة

وكان ضابطا سابقا يف القوات
املسلحة امللكية ،ليشتغل بعد
ذلك أستاذا بالكلية العسكرية
بمدينة مكناس ،إىل غاية عام
 1995الذي تقاعد فيه.

تيفيناغ تدخل السوق العاملية

تحتضن العاصمة املرصية القاهرة ،نهاية هذا الشهر
( ،)26-30محارضة مهمة حول موضوع «مسرية حرف
تيفيناغ من جدران الكهوف إىل السوق العاملية» ،سيعلن
الحقا مكان املحارضة .هذه التظاهرة الثقافية والفنية
املتميزة هي بمبادرة من الفنان مادغيس ؤمادي44 ،
عاما ،وهو ناشط أمازيغي معروف من مدينة يفرن يف
الشمال الغربي لليبيا.
ووفقا ملا جاء عىل حائط مادغيس ؤمادي عىل فيسبوك،
سيتم خالل املحارضة الكشف عىل بعض الصور
والفيديوات النادرة عن نقوش تيفيناغ التي جمعها من
حوايل مدينتي سيوة وقارة ستنرش ألول مرة ،كما سيتميز
امللتقى بحضور نوعي ملحارضين وفنانني من دول عديدة:

مجعية ثاومات للثقافة والتنمية
بأزالف جتدد مكتبها

تكوين السلوك اإلبداعي عند األطفال» ،حاول من خاللها
األستاذ الحلوي عىل وضع إطار نظري للموضوع من
خالل التطرق إىل اإلشكال املحوري الذي تتخبط فيه
ظاهرة التنشئة االجتماعية يف الوقت الحارض ،العالقة
بني األرسة واملدرسة واملجتمع ،مؤسسات التنشئة
االجتماعية ،أنواع التنشئة االجتماعية ،آلية التنشئة
االجتماعية ،العالقة بني التفكري اإلبداعي والتنشئة
االجتماعية.
أما املداخلة الثالثة يف الدورة ،فكانت حول منهجية
تحليل نص تربوي لألستاذ أحمد الغزيل مكون باملركز
الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بمراكش ،والذي تطرق
يف مداخلته لبعض املفاهيم النظرية يف علوم الرتبية،
كما اشتغل عىل منهجية التعامل مع امتحان الكفاءة
املهنية يف مادة علوم الرتبية من خالل تطبيق يف تحليل
نص تربوي.
وشمل التكوين بالدورة عدة محاور أهمها ،منهجية
تحليل النص الرتبوي ،املعارف الرتبوية املرتبطة
بالتعليم االبتدائي واملعارف الرتبوية املرتبطة بالتعليم
الثانوي التأهييل ،تم مستجدات قطاع الرتبية و التعليم
باملغرب و ديداكتيك املواد التخصصية باالبتدائي و
الثانوي.
• منترص إثري

• ك.ل

عقدت جمعية ثاومات
للثقافة والتنمية جمعا
عاما باملركز السوسيو-
تربوي لجماعة أزالف يومه
السبت  1أكتوبر ،2016
عىل الساعة الثالثة بعد
الزوال ،وقد تضمن جدول
أعمال الجمع العام تقييم
إنجازات الجمعية ،ومراجعة
ومناقشة القانون األسايس،
وانتخاب أعضاء املكتب
الجديد.
استهل الجمع العام بكلمة
شكر وترحاب ألقاها رئيس
الجمع ،قبل رشوعه يف
عرض مفصل ألهم إنجازات
ونشاطات الجمعية ،منذ
تأسيسها يف شهر غشت من
سنة  ،2012تلته مجموعة
من املداخالت والتي اتفقت
عىل اإلشادة والثناء عىل
مجهودات مناضيل الجمعية
عىل مدى أربع سنوات ،انتقل

بعد ذلك الجمع ملناقشة
القانون األسايس الذي أجمع
عىل اإلبقاء عليه دون تعديل.
ليت ّم بعد ذلك الرشوع يف
انتخاب أعضاء املكتب
الجديد للجمعية ،والذي
أسفر عن انتخاب امحمد
البوجدايني رئيسا للجمعية،
وعادل مخلويف نائبا له ،ثم
محمد الوسطاني كاتبا عاما
للجمعية ،ومحمد أشويض
نائبا له ،فيما انتخب حكيم
السعيدي أمينا للمال ،وعبد
الحاكم الوسطاني نائبا
له ،وإبراهيم مخلويف أمينا
للمحفوظات ،وتم تعيني
كل من كمال الوسطاني،
عبد الرحيم الشتيوي،
نجيم املرشوحي ،وإبراهيم
مستشارين
الحجوي
للجمعية.
•محمد الوسطاني

حضور مميز لألقباط واألشوريني والدول التي لم تأخذ
نصيبها من اإلشهار بخطوطها وفنونها.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن مادغيس ؤمادي هو أحد
من بذلوا جهدا كبريا لتحتل األمازيغية موقعا يف ميدان
التكنولوجيا ،درس علم اللغة االجتماعي ،حيث حصل
عىل ماجستري من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا .ويميل
كثريا إىل الرسم ،ويبدي اهتماما بالفنون .إال أن رغبته يف
فتح مجال جديد أمام لغته األم ،جعله يهتم بالتكنولوجيا.

وفاة التلميذ محزة تثري استنكارا
وغضبا كبريا بتمسمان
عىل إثر االحتجاجات التي صاحبت حادث وفاة التلميذ
حمزة الزرواقي بثانوية بودينار وعدد من الثانويات
األخرى بالريف ،بسبب اإلهمال وغياب الخدمات
واألجهزة الطبية باملركز الصحي ببودينار ،بعد تعرضه
لوعكة صحية أثناء حصة الرتبية البدنية بذات الثانوية،
أصدرت جمعية ادهار أوبران للثقافة والتنمية بتمسمان،
يوم ال بيانا تستنكر من خالله الالمسؤولية واإلهمال
الذي تعرض له التلميذ حمزة وكل مواطني تمسمان،
من قبل مدراء املؤسسات وكذلك السلطات املحلية ،وكذا
الوضع الذي آل إليه املركز الصحي ببودينار.
وحمل البيان مسؤولية الحادث املؤلم لكل األطر الطبية
املتواجدة باملركز الصحي ببودينار وكذا للمسؤولني
عىل الشأن املحيل إلقليم الدريوش ،كما حملت الجمعية
املسؤولية أيضا لوزارة الصحة ،مذكرة إياها برسالة
كانت قد قدمت باسم الجمعية للوزير السابق للصحة
بشأن الوضع الكارثي للمركز الصحي لبودينار.
وطالبت الجمعية من خالل البيان بمحاسبة كل املتورطني
يف وفاة التلميذ حمزة وكل ضحايا اإلهمال والتهميش من
أبناء هذه البلدة ،وكذا فك العزلة عن ساكنة ثمسمان
وتوفري معدات اإلسعاف األويل واملرافقة الطبية فتح
تحقيق يف ملف وفاة حمزة ،وتوفري سبل العيش الكريم.
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مبناسبة الذكرى الـ  61النطالق أول رصاصة جليش التحرير بقيادة املساعدي

أمازيغ خيلدون الذكرى والعائلة حتمل الدولة مسؤولية اغتيال املساعدي وتشيد بـ «بالعامل األمازيغي»
خل َد التجمع العاملي األمازيغي ،فرع املغرب
بمعية مجموعة من الجمعيات األمازيغية
بالريف الكبري ،مساء األحد  2أكتوبر ،2016
الذكرى الـواحدة والستون النطالق أوىل
رصاصات جيش التحرير املغربي بقيادة
الشهيد عباس املساعدي.
وانطلق التخليد بتنظيم مسرية من مركز
أجدير بإقليم تازة باتجاه مقربة الشهداء،
حيث يرقد روح الشهيد عباس املساعدي،
وعدد من مقاومي جيش التحرير ،ردّد من
خاللها املخلدّون مجموعة من الشعارات
الغاضبة من التهميش واإلقصاء الذي
تعرض له شهداء التحرير ،يف مقدمتهم
عباس املساعدي ،مردّدين شعارات من قبيل
“الشهداء يف القبور والخونة يف القصور”
و “عباس ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”
وغريها من الشعارات الغاضبة التي صدحت
بها أفواه املخلدين يف الذكرى الـ  61النطالق
عمليات جيش التحرير.
وعرف تخليد هذه السنة لذكرى انطالق
مقاومة جيش التحرير لالستعمار ،مشاركة
عائلة عباس املساعدي يتقدمهم نجله ،خليل
املساعدي ،واملعتقالن السياسيان السابقني
للقضية األمازيغية ،مصطفى أوساي
وحميد أعضوش .ويف هذا السياق ،ربط
املعتقل السابق مصطفى أوساي بني جيش
التحرير وامتداده املوضوعي للحركة الثقافية
األمازيغية باملغرب عىل حد تعبريه .مشريا ً إىل
أن استعمار الشعب األمازيغي مازال مستمرا ً
من طرف القومية العربية وهذا هو أخطر
استعمار ،ألنه “استعمار هوياتي وثقايف وهو
أخطر من االستعمار املادي واالقتصادي”،
عىل حد تعبريه.
وأضاف أوساي يف حديثه مع “العالم
األمازيغي” ،أن “االستعمار الهوياتي ال
تستطيع أن تواجهه بالسالح أو بالحرب،
ألنه يفتك يف صمت باملجتمع األمازيغي ،عن
طريق التعليم واإلعالم وشتى الوسائل التي
تستعملها الدولة املغربية” .وأوضح أوساي
أن السبب الذي أدى إىل اغتيال املساعدي هو
اقتناعه بالدفاع عن هويته وكرامة الشعب
األمازيغي ،وهو “تماما ً سبب اغتيال الشهيد
عمر خالق”ازم” واختطاف بوجمعة الهباز
واغتيال املغني ريفينوكس ،وهو نفسه
السبب الذي عىل أساسه ت ّم اعتقالنا ملدة 9
سنوات قضيناها يف السجن” ،وزاد أوساي
بالقول“ :لم نندم أبدا ً عىل تقديم  9سنوات
من شبابنا يف سبيل القضية األمازيغية،
ومستعدين أن نعطي حياتنا يف سبيل قناعتنا،
ألن دمائنا ليست أغىل من دم الشهيد عباس
املساعدي”.
من جانبه عرب رشيد راخا ،رئيس التجمع
العاملي األمازيغي ،قائال“ :جميل أن يخلد
شباب اليوم بذكرى إغتيال عباس املساعدي،
وباملقاومني الذين ضحوا بحياتهم من أجل
استقالل ،ليس فقط املغرب بل بكل أقطار
شمال إفريقيا ،مذكرا بأن سبب اغتيال عباس
املساعدي هو «تبنيه للفكر القومي األمازيغي
ومؤمنا ً بأن استقالل املغرب لن يكتمل بدون
استقالل باقي األقطار املغاربية».
وأوضح الراخا يف كلمته ،أنه عىل عكس
بعض العروبيني الذين اتفقوا مع االستعمار
الفرنيس وقاموا بتوزيع الثروات فيما بينهم،
فاألمازيغ قاوموا وواجهوا االستعمار لكنهم
تركوا بعد االستقالل يواجهون مصريهم.
وأكد أنه ليس من املعقول أن مقاوما بحجم
املساعدي دافع عن استقالل بالده ويف
األخري تنكرت له الدولة ولم تكلف نفسها
عناء تخليد الذكرى  60الغتياله ،باملقابل

يتم تخليذ ذكرى موت املهدي بن بركة
الذي أعطى أوامر اغتيال عباس املساعدي،
وتحالف مع االستعمار الفرنيس يف اتفاقيات
إكس ليبان الذي بسببها حصل املغرب عىل
استقالله الشكيل .وزاد الراخا ،أن الشهيد
عباس املساعدي الذي جاء من قبائل أيت
عطا ودعا القبائل الريفية لحمل السالح
ومواجهة االستعمار الفرنيس لم يتم إنصافه،
مؤكدا ً عىل أن هيئة اإلنصاف واملصالحة التي
تتحدث عنها الدولة املغربية لم تقدم أي يشء
للمقاومني الحقيقيني األمازيغ.
وأضاف الراخا “أن الحركة األمازيغية أخذت
عىل عاتقها الوعي بتاريخها ،هذا التاريخ
حان الوقت لكتابته بأقالم نزيهة دون نسيان
من دافعوا عىل أرض تمازغا.
بدوره ،قال رفيق درب أوساي يف السجن،
املعتقل السابق حميد أعضوش ،أن كل من
يدافع ويناضل عن هويته وكرامته يتم
اغتياله أو اعتقاله ،وتاريخ اغتيال عباس
مساعدي يعيد نفسه باغتيال الشهيد عمر
خالق “إزم” ،وحمل أعضوش مسؤولية
اغتيال عباس املساعدي للدولة املغربية،
مضيفا ً أن “الدولة هي التي تتحمل مسؤولية
اغتيال واعتقال املناضلني األمازيغ”.
وطالب أوعضوش الدولة املغربية بكشف
حقيقة اغتيال الشهيد املساعدي وباقي
شهداء جيش التحرير ،مؤكدا عىل أن الحركة
األمازيغية هي االمتداد املوضوعي للمقاومة
املسلحة وجيش التحرير.
وجدد أعضوش مطالبته لألمازيغ بالوحدة
والتضامن فيما بينهم ،مشدّدا عىل أن
تحركاتهم يف املغرب بشماله وجنوبه
يسعون من خاللها إىل حث األمازيغ عىل
تجاوز خالفاتهم والذود يف الدفاع عن
حقوقهم وهوياتهم التي بسببها استشهد
مناضيل جيش التحرير ،مضيفاً“ :أن حفاوة
اإلستقبال التي يحضون بها يف مختلف أماكن
املغرب تؤكد بأن األمازيغ موحدون”.
ويف األخري وجه اعضوش شكره للجمعيات
األمازيغية بالريف الكبري عىل تخليدهم
لذكرى تبقى راسخة يف قلوب األمازيغ وعن
حفاوة استقبالهم”.
خرضيتو بدوره ،أشاد بتخليد ذكرى انطالق
عمليات جيش التحرير املغربي من طرف
الشباب والجمعيات األمازيغية ،قائالً بأن
االحتفاء بهذه الذكرى يؤكد بأن الحركة
األمازيغية هي حركة استمرارية لجيش
التحرير .وأضاف خرضيتو ،وهو ابن املقاوم
ضمن صفوف جيش التحرير ،الخضري
الحموتي املعروف بالجندي اإلفريقي ،أن
عباس املساعدي وأعضاء جيش التحرير
كانوا يتخدون من بيت أبيه مقرا ً للتنسيق
ليس فقط عىل مستوى مناطق الريف
واملغرب فقط ،بل عىل مستوى البلدان
املغاربية وباألخص الجزائر.
وزاد املتحدث بأن قرب والده الزال مجهوال
منذ اغتياله يف الجزائر من طرف امليلشيات
املسلحة التي اغتالت عباس املساعدي وعدد
كبري من املقاومني التابعني لجيش التحرير.
* عائلة عباس املساعدي حتمل الدولة مسؤولية اغتيال
ابنها
شدّدت عائلة الشهيد عباس املساعدي،
عىل أن مسؤولية الدولة املغربية واضحة يف
ملف اغتيال املساعدي “ألنها أخلت سبيل
األشخاص الذين نفذوا جريمة االغتيال
بعد اعتقالهم دون معاقبتهم أو الكشف
عمن أصدروا األوامر بالقيام بهذه الجريمة

وصيغا ً عامة وفضفاضة جدا ً ولم تصل إىل
تحديد الجناة ومعاقبتهم” .حسب تعبريها
دائما.

مذكرة باملائدة املستديرة التي نظمتها جريدة
األمازيغ بالرباط يوم  25يونيو  2016املايض،
بمناسبة الذكرى  60الغتيال الرمز الوطني،
عباس املساعدي.
كما وجهت شكرها وامتنانها لكل املساهمني
من الجمعيات واألفراد الذين خلدوا الذكرى
الـ  61إلطالق آوىل رصاصات جيش التحرير
املغربي ضد االستعمار ،ولكل من يحفظ
“للمناضلني الرشفاء ولشهداء هذا الوطن
ذكرى ملؤها اإلجالل واإلكبار تقديرا ً لهم عىل
تضحياتهم الجسام”.
حري بالذكر أن جريدة “العالم األمازيغي”
خصصت حتى األن أربع ملفات شاملة
ملوضوع إغتيال عباس املساعدي يف أعدادها
السابقة ،كان أخريها عدد  187الصادر قبل
شهرين.
كما تجدر اإلشارة إىل أن “العالم األمازيغي”
نظمت عدد من اللقاءات واملوائد املستديرة
حول نفس امللف ،ملف البحث عن حقيقة
اغتيال قائد جيش التحرير عباس املساعدي.

الشنيعة يف حق الشعب املغربي ،يف الوقت
التي ال يزال االستعمارين اإلسباني والفرنيس
ال يزاالن يحتالن أجزاء من الرتاب املغربي”.
ونددت العائلة يف كلمة لها بمناسبة تخليد
* عائلة ملساعدي تشيد بدور “العامل األمازيغي” يف
الذكرى  61النطالق عمليات جيش التحرير،
ملف الشهيد عباس املساعدي
باإلقصاء املتعمد السم عباس املساعدي من
إطالقه عىل مؤسسات عمومية أو شارع يف أشادت عائلة الشهيد عباس املساعدي،
مدينة مغربية ،يف حني تستمر الدولة يف تخليد وجمعية عباس املساعدي للتنمية والثقافة
أسماء خدامها ومنحهم االمتيازات املتقطعة بتزارين ،بالدور الكبري الذي لعبته جريدة
“العالم األمازيغي” يف التعريف بملف قائد
من ثروات الشعب املغربي.
وأضافت أن اسم عباس املساعدي ال يزال جيش التحرير يف منطقة الريف ،وببحثها
يزعج السلطات املغربية بعد مضايقتها املستمر يف الكشف عن املتورطني يف اغتيال
لجمعية تنموية تحمل اسمه والتي لم تحصل الشهيد عباس املساعدي.
عىل وصلها القانوني إال بعد مرور سنة عىل ووجهت عائلة الشهيد عباس املساعدي،
تأسيسها بمنطقة تازارين بالجنوب الرشقي ،خالل كلمتها مساء األحد  2أكتوبر ،2016
بعد مطالبتها بتعديل قانونها األسايس أثناء الزيارة التي قامت بها العائلة التي
وبالتحديد ما يتعلق بالشق الحقوقي ،الذي يتقدمها نجل الشهيد املساعدي ،خليل
يطالب بكشف حقيقة اغتياله وحفظ املساعدي إىل جانب التجمع العاملي األمازيغي
الذاكرة وجرب الرضر يف موضوع االنتهاكات وعدد من الجمعيات األمازيغية بمنطقة
الجسيمة لحقوق اإلنسان التي عرفها مغرب الريف ،إىل قرب قائد جيش التحرير بمقربة
* أجدير :منترص إثري
الشهداء بمنطقة أجدير ،إقليم تازة ،وجهت
ما بعد االستقالل.
وجددت العائلة تأكيدها عىل مسؤولية الدولة شكرها “للعالم األمازيغي” والعاملني بها،
املغربية يف قضية اغتيال الشهيد عباس
املساعدي ،مطالبة بالكشف الرصيح
والواضح عن الجهات املتورطة يف
اغتياله.
كما طالبت بدمج منجزات املقاومة
وجيش التحرير يف املقررات الدراسية
لتعريف األجيال القادمة بهذه
الصفحات من تاريخ املغرب املعارص،
وإطالق اسمه واسم رفاقه عىل
مؤسسات عمومية بمختلف املناطق
املغربية ،وكذا بجرب الرضر الجماعي
عرب رفع التهميش عن املناطق
التي ساهمت يف إنجازات املقاومة
وعىل رأسها منطقة الريف واملناطق
ينظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ورشة تكوينية يف الكتابة الدرامية مخصصة
الجنوبية.
هذا ،ووصفت العائلة “سكوت الدولة للمؤلفني املرسحيني األمازيغيني ،وذلك من  21إىل  26نونرب  ،2016بمدنية مكناس.
عن حقيقة اغتيال املساعدي والتعتيم
ومحاولة طمس معالم جريمة بمثابة
وعىل املرتشحني الراغبني يف االستفادة من هذه الورشة أن يستوفوا الرشوط التالية :
اغتيال ثانية للمقاومني الحقيقيني
واملناضلني الرشفاء” ،مؤكدة عىل
أن  -أن يكون للمرتشح تجربة يف مجال الكتابة املرسحية؛
ذاكرة العائلة ستظل حية ويقظة
 أن يكون املرتشح متقنا للكتابة باللغة األمازيغية وبحرف تيفيناغ.وفاءا لشهداء جيش التحرير،
وأضافت عائلة املساعدي “أن اغتياله
ت ّم من طرف أيادي الغدر والخيانة من
يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:
داخل الدولة ومن خارجها”.
كما وصفت العائلة نجلها عباس
املساعدي ،بالشهيد املعروف بشجاعته  .1طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
وإرصاره عىل النضال والرصامة  .2نهج السرية للمرتشح؛
واليقظة ،وبعد النظر السيايس
الرامي  .3رسالة تحفيز.
ً
مضيفة
إىل تحرير األرض واإلنسان،
أنه كان قائدا ً ميدانيا ً وزعيما ً تنظيميا ً
وستتوىل لجنة خاصة بدراسة ملفات الطلبات من أجل انتقاء املرتشحني .وكل ملف ال
تربطه عالقات مع قوى التحرر يف
محيطه الدويل ويحظى باحرتام يستويف الرشوط املطلوبة يعترب ملغيا.
كبري مكنه من جلب الدعم املادي
فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه الورشة التكوينية إيداع ملفاتهم ،أو إرسالها باسم
واللوجيستيكي لجيش التحرير.
وأبرزت العائلة يف كلمتها ،أن تصفية السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف أجل أقصاه  31أكتوبر  ،2016إىل العنوان
عباس املساعدي كانت “الغاية التايل :
منه تصفية جيش التحرير خدمة
لالستعمار ،وتمهيدا ً لصفقات الداخل
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
والخارج ،لتحويل كل الوطن إىل غنيمة
شارع عالل الفايس  ،مدينة العرفان  ،حي الرياض
يف يد عائالت وأشخاص بعينهم” .عىل
ص  .ب  ،2055 .الرباط
حد تعبريها.
وأوضحت العائلة أنه بالرغم من
مرور  60سنة عىل اغتيال املساعدي،
ال تزال الدولة املغربية مرصة عىل
التعثيم عىل قضيته ،مربزة أن “تقارير
الدولة الرسمية ال تتعدى جمالً قصرية

إع ـ ـ ـ ــالن
الترشح للمشاركة يف ورشة تكوينية يف الكتابة الدرامية
لفائدة املؤلفني املسرحيني األمازيغيني
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قال الشاعر واإلعالمي الكوردي ،دليار ديركي ،بأن هناك تشابه كبري بني القضيتني األمازيغية والكوردية رغم البعد اجلغرايف ،وأضاف يف حوار حصري له
إعداد مع «العامل األمازيغي» أن الشعبني «يعانيان من االضطهاد والظلم واالحتالل وتشتيتهم ،وتوزيعهم ،على الدول املحيطة ،واستغالل العامل الديين لبسط
منتصر سيطرهتم عليهما» ،مضيفا أن العالقات األمازيغية الكوردية هي عالقة حديثة ،لكنها مل ترتقي بعد إىل مستوى القوى الكوردية األمازيغية الرئيسية.
إثري
وخبصوص القضية الكوردية ،أكد املتحدث أن «كل الشروط واملقومات متاحة لبناء الدولة الكوردية على كامل جغرافية كوردستان املحتلة من قبل العرب
والفرس والترك» مربزا بأن «املتغريات اجلارية على األرض اآلن ستلغي دوال وحتدث دوال ،ودولة كوردستان من إحدى الدول اليت ستعود على خريطة
العامل» .وحول الفيدرالية اليت أعلن عنها مؤخرا من طرف كورد سوريا ،أوضع الشاعر الكوردي املغترب أن « التجارب وعرب التاريخ أن مركزية الدولة ختلق دول
استبدادية وخاصة يف الدول املتعددة القوميات» ،موضحا أن « ال النظام السوري وال املعارضة يعترفان حبقوق الشعب الكوردي يف غرب كوردستان ،لكن هناك يف الواقع
كيان كوردي والكورد حيكمون أنفسهم وسوريا لن تعود إىل ما قبل  2011واملتغريات الدولية وتقاطع املصاحل سريضخ اجلميع لالعتراف حبقوق الشعب الكوردي»يورد
املتحدث يف هذا احلوار

الشاعر واإلعالمي الكوردي دليار ديركي لـ»العامل األمازيغي»:

هناك تشابه كبري بني القضية األمازيغية والكوردية رغم البعد اجلغرايف
كل الشروط واملقومات متاحة لبناء الدولة الكوردية على كامل جغرافية كوردستان املحتلة
* ممكن أن حتدثنا قليال عن عالقتك بالشعر ،كيف اشتعلت
لديك مجرة الكتابة الشعرية ؟
** ليست يل أي عالقة بالشعر ،إنما الشعر وطن
اسكنه وأحرتف التسكع يف شوارعه والسكر يف
حواريه ،وأعري بما تسمى األوطان يف وطن الشعر،
ضاربا عرض الحائط كل الخرائط والقوانني ،أنا ال
اكتب الشعر إنما الشعر يسكبني يكتبني ويرسم
بنزيفي لوحات من كلمات ،الشعر أم تهز مهدي
وقبل النوم تقبلني.
أول حرائقي كانت بلغتي األم كنت يف الصف الرابع
االبتدائي ،عمري كان  10سنوات ،أطلع عليها أخي
وقال ما تكتبه شعر وكان يوم  20مارس ،أخي
رحمه الله كان قياديا يف أحد األحزاب الكوردية،
ورافقته إىل ندوة عيد النوروز الرسية ،قرأت
ما كتبته يف تلك األمسية النوروزية ،وبعدها يف
املرحلة اإلعدادية والثانوية كنت أكتب ألصدقائي
رسائلهم الغرامية إىل حبيباتهم مقابل علبة دخان،
وطبعت أول ديوان يل باللغة العربية (الوحل) عام
2000وأنا يف منفاي بهولندا.
* ما الذي يغذي فيك روح اإلبداع الشعري أو ما أطلق عليه «
فيتامني الكتابة الشعرية «إن جاز التعبري لتحلق يف مساء الشعر
الكوردي؟
** دعني اقول أي نبض يجري يف رشاييني كي
تبقى الحرائق مشتعلة ،هناك مجموعة عوامل
وأسباب لعبت دورها يف إشعال نريان الحروف
وهي  :حب أمي ،وقهر االحتالل ،أنا كوردي وطني
محتل والسياسات واملمارسات االحتاللية ولدت
عندي قوة للرفض والتمرد عىل الواقع وعربت عنه
عن طريق الشعر ،االحتالل يعني الحرمان ،الحزن،
قمع الحب والخوف املنترش يف أزقة مدننا .
وتغريت عوامل وأسباب الحرائق الشعرية بتغيري
الجغرافية و الوقت ،واملنفى االختياري و طموح
اطفايل لورين و رويار وحبيبتي امهم لهمدوريف
استمرار اشتعال الحرائق الشعرية.
* نالحظ هجرة مجاعية للكورد بإجتاه اإلبداع الشعري ،ترى
ما الذي جعلكم أن تطرقوا هذا الباب ،هل هي موهبة أم قصة
جنهلها؟
** الشعوب املحتلة تبحث عن منفذ لتخفيف
وطأة الوجع وألم اإلحتالل ،والشعر نافذة واسعة
للتعبري والتنفس من خاللها ،اعتقد قد يكون هذا
احد األسباب وبعض األسباب األخرى مثل غنى
االدب الشفهي الكردي وقصص ومالحم ابطال
الحب والحرب التى تغنى يف املووايل و األغاني
الكردية الشعبية ،هذا يعطي زخما للشاعر
الكردي ،والرتاكم الثقايف املكتسب من املحيط الذي
يعيش فيه يجعله يبدع يف لغة املحتل ،و لغته األم.
* إىل أي حد جتدون اهتمام املجتمع الكوردي بالشعر؟
** الشعب الكوردي شعب ذواق للفن بكافة
أشكاله ،فمن بني كل ثالثة اشخاص من الكورد
تجد كرديا يجيد العزف عىل الطنبور آلة
موسيقية ،والشعب الذي يجيد الرقص والغناء
بكل تأكيد يملك فضاءا واسعا من األبداع يف كافة
املجاالت ومنها الشعر .
* ما هو تقييمك لواقع الثقافة يف األراضي الكوردية و حتديدًا
للشعر بنوعيه الكالسيكي و احلديث؟
** واقع الثقافة الكوردية تراجع يف السنوات
االخرية رغم ذلك ال باس به ،لكنها تحتاج إىل
اهتمام وجدية اكثر من قبل املؤسسات املعنية و
الشعر جزء من هذا الواقع .
الشعر الكالسيكي الكردي اتم رسالته يف اعمال

الشاعر جكرخوين يمكننا القول ان الشاعر
الكوردي جكر خوين أخر الشعراء الكالسيكيني،
والشعر الكردي الحديث لم تتضح مالمحه بعد،
يحتاج إىل الدراسة والتمعن فيه رغم ظهور
بدايات ممتازة ،ونحن من نكتب الشعر الكردي
الحديث برأي نعد تجارب شعرية .
قد يأتي وقت ترى فيه االجيال التي تأتي من
بعدنا اننا كنا تجارب شعرية غري ناجحة رغم
املحاوالت الجادة ،ألن الخلفية الثقافية والتعليمية
لنا ليست بلغة األم ،وقد يكون شعرا كورديا
حديثا يملك مقومات واضحة ومميزة من االبداع
والثقافة االكوردية ويدرس يف الجامعات الكوردية
مستقبال ،كل هذا ستحدده االجيال التى تدرس و
تتعلم يف وتتخرج بلغتها األم أي تدرس بالكوردية
ال الفارسية والرتكية والعربية
* ما هو أسلوب كتابتك وما هي املواضيع اليت تطرق إليها يف
كتاباتك الشعرية؟
** أنا اكتب القصيدة النثرية ،وأحيانا القصائد
الغنائية ،أتطرق إىل اغلب املواضيع التى تتعلق
باإلنسان ،يهمني جمال اإلنسان ورقي البرشية،
الشعر يهذب الوعي البرشي ويبعده عن العنف،
الشعر يطهر روحنا من الشوائب واالنكسارات
اليومية املحيطة ،اذا اهتمت البرشية بالشعر و
تذوقته ،العالم كله سيعيش بسالم ،و مصانع
األسلحة بدل من ان تصنع األسلحة لقتل اإلنسان،
ستصنع العاب األطفال وهدايا العشاق.
* إىل أي حد ميكن للشعر أن خيدم القضية الكوردية؟
** الشعر يخدم كل القضايا اإلنسانية ،والقضية
الكوردية رغم اطارها السيايس لكنها قضية
إنسانية وبامتياز ،ليس هناك شعر يمجد الظلم
واالستبداد ،بل عىل العكس الشعر يدعو اىل الحب
والعدالة واملساواة ،ومن أبسط حقوق الشعب
الكردي املساواة مع جريانه من الدول التي
تحتل كوردستان ،ويف فرتة زمنية كان للشعر
الكردي تأثريا مبارشاعىل الثورات الكوردية وكتب
مجموعة من الشعراء ومنهم الشاعر الكوردي
جكرخوين ،عن الثورة وكان شعرة بمثابة ثورة
بحد ذاتها بعدما غناها الفنان الكردي شفان برور
مجموعة من قصائده الثورية .
* حدثنا قليال عن مسارك النضايل؟ وكيف صارت مغتربا عن
الوطن األم؟
** اعتقد نحن من هربنا من بطش النظام البعثي
لسنا مغرتبني بل منفيني طوعيني ،الغربة هي
هجرة عن رغبة ،ونحن تركنا وطننا قرسا ،فررت
من الوطن أواخر  1994كنت مطلوبا من فرع
فلسطني السيئ الصيت ،كان عيل أن احمل رسالة
مختومة من الفرع االمني يف مدينتي ديرك واذهب
بها إىل دمشق فرع فلسطني ،وعن طريق عنرص
امني ورشوة كبرية ،إخوتي علموا مضمونها،
والعنرص األمني نصحهم ان اخرج من البلد الن
ما هو موجود يف الظرف املختوم سئ جدا ولن أعود
من فرع فلسطني ،بل سأقاد إىل املعتقل ،بقيت عدة
شهور متواريا يف دمشق وكنت احمل (بطاقة
اجانب الحمراء ) وهي بمثابة بطاقة شخصية
للكورد املجردين من الجنسية السورية باسم
مستعار حتى سنحت الفرصة ان أغادرسوريا
بجواز سفر مزورو وصلت إىل أوربا ،ولم استطع
زيارة أهيل إال بعد  17سنة ،أي بعد قيام الثورة
السورية وسيطرة الكورد عىل مناطقهم دخلت
اىل غرب كوردستان عن طريق إقليم كوردسان
العراق.

* كيف تقرأ الفيدرالية اليت أعلن عنها مؤخرا مشال سوريا؟
وهل هي يف صاحل القضية الكوردية؟
** اثبتت التجارب وعرب التاريخ أن مركزية
الدولة تخلق دول استبدادية وخاصة يف الدول
املتعددة القوميات ،واغلب الدول األوربية دول
فيدرالية وهي دول متقدمة ومتماسكة ،ليس
كما تروج اغلبية (املعارضة) السورية عىل ان
النظام الفيدرايل يعني تقسيم الدولة السورية،
وحتى التقسيم واالستقالل هو حق مرشوع
للشعب الكوردي ،وبرأيي فالنظام الفيدرايل يف
سوريا يف الوقت الحايل هو يف مصلحة الجميع
ومنها فيدرالية روج افا كوردستان .
* وهل تعتقد أن بإمكان النظام السوري االعتراف بالنظام
الفيدرايل ومتتيع املناطق الكردية حبكم ذايت موسع؟
** يف الوقت الحايل ال النظام االستبداي يف دمشق
وال (املعارضة) السورية تعرتف بحقوق الشعب
الكوردي يف غرب كوردستان ،لكن هناك يف الواقع
كيان كوردي والكورد يحكمون انفسهم وسوريا
لن تعود اىل ما قبل  2011واملتغريات الدولية
وتقاطع املصالح سريضخ الجميع لالعرتاف
بحقوق الشعب الكوردي.
* هل أنت مع الدعوات الكوردية اليت تدعو إىل استقالل
كردستان وإنشاء دولة كردية ؟
** بكل تاكيد انا مع انرتاع الكورد لحقهم الطبيعي
وبناء دولة كوردستان واعمل ما بوسعي من اجل
ذلك اطمح أن يكون معي جواز سفر كوردستاني
من دولة كوردستان وليس جواز سفر باسم دولة
االحتالل.
* لكن عمليا هل ميكن قيام دولة كوردية مستقلة؟
** كل الرشوط واملقومات متاحة لبناء الدولة
الكوردية عىل كامل جغرافية كوردستان املحتلة
من قبل العرب والفرس والرتك ،ومنطقة الرشق
األوسط عىل عتبة تغيري الخرائط الجغرافية و
االقتصادية ،وكما ألغت اتفاقية سايكس بيكو
دول وامرباطوريات قبل  100عام و أحدثت دوال
وإمارات ،فأن املتغريات الجارية عىل االرض االن
ستلغي دوال وتحدث دوال ،ودولة كوردستان من
احدى الدول التى ستعود عىل خريطة العالم ،وكان
يجب أن تكون دولة كوردستان قبل  100عام
وليس االن لكن التاريخ والجهل ظلم الكورد.
* كيف ترى التعامل التركي مع كورد سوريا؟
التعامل الرتكي مع جميع الكورد تعامل عدواني
وليس مع الكورد يف غرب كوردستان وحدها،
الدولة الرتكية مرعوبة بكل ما تعني هذه الكلمة
من معنى بناء كيان كوردي يف غرب كوردستان،
الدولة الرتكية ترى اقليم كوردستان خطر عليها
رغم وجود عالقات بينهم لكنها حتى االن لم
تعرتف بها رسميا ،بكل تاكيد بناء كيان كوردي
يف غرب كوردستان,سيعطي الحافز واألمل لكورد
شمال كوردستان( ،كوردستان تركيا) أن يكون
لهم ايضا كيان كوردي اسوة بجنوب و غرب
كوردستان .
* وماذا عن التدخل األجنيب هل يصب يف مصلحة القضية
الكردية أم العكس؟
** القوى الدولية ال تحل االزمات بل القوى الدولية
تدير األزمات وفقا ملصالحها ،إذا كان السياسية
الكوردية باملستوى املطلوب سيؤكدون للقوى
الدولية أن مصلحتهم مع الكورد ،وسيكون التدخل
يف مصلحة الكورد واذا لم يكون الكورد باملستوى
املطلوب ،ستبحث القوى الدولية عن بديل للكورد،

وقتها لن يكون التدخل الخارجي لصالح الكورد،
أوال وأخريا القوى الدولية ال يهمها الكورد او غري
الكورد يهمها فقط مصالحها وال يمكن االعتماد
نهائيا عىل القوى الدولية ،بل يجب االعتماد عىل
الذات واقتناص الفرص التاريخية ،و وعىل الكورد
أن يثبتوا للقوى الدولية أن مصالحهم مع الكورد
وليس مع غريهم .
* إىل أي مدى ميكن أن يشكل احلوار حالً إلزالة الفجوة بني الكرد
فيما بينهما؟
** الحوار والتفاهم من اقوى األسلحة التي
يحتاجه الكورد يف ما بينهم من أجل وحدة
الخطاب والصف الكوردي وبرأيي فالفجوة التي
بني أطراف الحركة الكوردستانية ليست كبرية ،
فهناك تفاهم ضمني بني أغلبية القوى الكوردية
وهذا ما نالحظه يف األزمات والشدائد لكن الكورد
يحتاجون إىل هذا التفاهم يف جميع الحاالت
وليس يف املصائب والكوارث فقط .
* كشعراء ومثقفني وكتاب من كورد الشتات ،هل أنتم مع أو ضد
بقاء بشار األسد يف احلكم؟
** الكورد اول املنتفضني ضد النظام االستبدادي
يف دمشق وانتفاضة  2004شاهد حي عىل ذلك،
و نظام دمشق قتل ورشد اكثر من نصف سكان
سوريا ،وقانونيا بشار األسد يتحمل املسؤلية
كونه رئيس الجمهورية و بقائه يف السلطة يعني
استمرار القتل والعنف يف سوريا.
* ما حدود عالقتكم حبكومة إقليم كورديستان؟
** عالقتنا ممتازة مع اقليم كوردستان ومع
اغلبية القوى الكوردستانية نكن لهم كل الحب
واالحرتام ،ونسعى إىل تطويرها وتقدمها وننتقد
األخطاء بروح الحب و املسؤلية ونعمل من اجل
الحفاظ عىل كافة املكتسبات الكوردية يف جميع
اجزاء كوردستان .
* ماذا تعرف عن العالقات األمازيغية الكوردية؟
** العالقات االمازيغية الكوردية هي عالقة
حديثة واتسعت العالقة بعد انتشار الشبكة
العنكبوتية وهي حتى االن عىل صعيد االشخاص
و بعض الجمعيات ولم ترتقي العالقات بعد اىل
مستوى القوى الكوردية االمازيغية الرئيسية
وهم باشد الحاجة لبعضهم البعض وعلينا جميعا
العمل عىل تطوير هذه العالقات كي ترتقي اىل
مستوى العالقات بني القوى التى تملك القرار
من الجانبني .
* وهل هناك تشابه بني القضيتني؟
** اعتقد هناك تشابه كبري بني القضيتني رغم
البعد الجغرايف ،الشعبني يعانيان من االضطهاد
والظلم والكورد محتلني وموزعني يف اربع دول
تركيا العراق ايران وسوريا ،كما األمازيغ محتلني
وموزعني يف املغرب والجزائر وتونس ،ليبيا والنيجر
ومايل ومرص ...و محتل ،الطرفني استخدم الحديد
والنار ضد الشعبني واستغل العامل الديني لبسط
السيطرة عليهما.
* الكلمة مفتوحة لك ملا تود قوله ويف الشأن الذي تريد؟
** كنت اتمنى ان تكون جريدة «العالم األمازيغي»
تصدر بلغة األم ال بلغة املحتل ،وأنا أجاوب عىل
أسئلتكم بلغتي االم وليس بلغة املحتل ،رغم ذلك
انا عىل ثقة سياتي يوم وليس ببعيد ستكون
تمازغا دولة ،و كوردستان دولة ويكون تبادل
سفارات الدولتني ونعقد اسبوع الثقافة الكوردية
يف تمازغا.
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األمم املتحدة تطالب تونس باالعتراف باألمازيغ وتدين تنكرها لألمازيغية

قامت لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية باستعراض واقع تلك الحقوق
بدولة تونس يوم الخميس  22ويوم الجمعة  23سبتمرب.
وتعد تونس إحدى الدول ،البالغ عددها  164دولة ،التي صادقت عىل
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وبالتايل يلزم أن تستعرضها اللجنة بانتظام.
وناقشت اللجنة ،املؤلفة من  18خبريا ً مستقالً يف مجال حقوق
اإلنسان ،مجموعة من املسائل املتعلقة بتنفيذ تونس للعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع وفد
تونيس ،كما عقدت اللجنة اجتماعات علنية مع الوفود ،قبل أن
تقوم بنرش تقريرها الحقوقي حول تونس ٬يوم  10أكتوبر ٬2016
يف إطار دورتها الـ ،59الذي يتهم الدولة التونسية ب“محاربة
وإقصاء وتهميش اللغة والثقافة األمازيغية بالبلد”.
هذا التقرير حسب ما نقلته وكاالت إخبارية ضمنها موقع
الشاهيد ،جاء كذلك بعد اللقاء الذي جمع بني خرباء األمم املتحدة
ووفد من الحكومة التونسية برئاسة الوزير املسؤول عن العالقات
مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني املهدي بن غربية ،يومي
 22و  23شتنرب املنرصم ،حول التدابري املتخذة لتنفيذ العهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وهو ما
استوجب طرح قضية األمازيغ يف تونس .
وردا عىل سؤال حول األمازيغ يف البالد ،قال مهدي بن غربية أن
ما وصفه “باألقليات ،بما يف ذلك األمازيغية تتمتع بنفس الحقوق
الدستورية مثل بقية السكان ولكن املشكلة اآلن هي االعرتاف
باألقليات” مشريا إىل أنه “لم تجر أي دراسات حول هذا املوضوع “.
كما أضاف ،يف السياق ذاته ،أن ”جميع األقليات يف تونس مرحّ ب
بها ” موضحا أن “هوية املجتمع التونيس عربية مسلمة ،إال أن
الدستور يحمي األقليات” .وتابع أن “الحكومة ليس لديها مشكلة
مع املجتمع ،بأقلياته ،عىل اإلطالق”.
إجابة كما نقلت ذات املصادر ،لم تقنع أعضاء لجنة الحقوق
االقتصادية ،االجتماعية والثقافية باألمم املتحدة ،الذين أعربوا،
من خالل تقريرهم ،عن “قلقهم إزاء املعلومات التي وردت عن
التمييز الذي تعاني منه ما وصفته باألقلية األمازيغية ،وال سيما
يف ممارسة الحقوق الثقافية ،وعدم وجود بيانات مصنفة حسب
العرق والثقافة يجعل من املستحيل تقييم الوضع الحقيقي
لألمازيغية “.
وأضاف التقرير أن ”اللجنة تالحظ أن تعريف الهوية العربية
واإلسالمية للدولة يمكن أن يؤدي إىل انتهاك الحقوق اللغوية

ليبيا :أمازيغ طرابلس يتعرضون
للخطف والتعذيب بسبب اهلوية والعرق

أعلن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا
يف بيان له يوم  10أكتوبر الجاري
متابعته عن كثب للتطورات
األخرية والخطرية جدا يف العاصمة
الليبية طرابلس ،حيث يتعرض
املواطنني املدنيني من األمازيغ،
حسب املجلس ،للتمييز العنرصي
والخطف والتعذيب بسبب الهوية
والعرق من قبل ميليشيات
مسلحة متواجدة يف طرابلس.
وأشار بيان املجلس إىل أن ذلك
يأتي يف الوقت الذي يلتزم فيه
الحياد يف ما يحدث من تجاذبات
سياسية ورصاعات عىل السلطة
واملناصب.

ودعا املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا
كافة الثوار األمازيغ إىل التحيل
بالحكمة وضبط النفس والوقوف
صفا واحدا ضد هذه اإلنتهاكات
من أجل الدفاع عن حرية
املواطنني ومبادئ الديمقراطية
والعدالة واملساواة والحفاظ عىل
األمن واإلستقرار يف طرابلس.
يشار إىل املجلس األعىل ألمازيغ
ليبيا هو مؤسسة منتخبة بشكل
ديمقراطي من قبل املواطنني
الليبيني األمازيغ يف استحقاقات
شعبية أجريت بمختلف املدن
واملناطق األمازيغية بالبالد بما يف
ذلك العاصمة طرابلس.

والثقافية لألمازيغ ،بما يف ذلك فرض اللغة العربية كلغة رسمية يف
التعليم العام” ،كما تأسف أعضاء اللجنة ،يف تقريرهم ،عىل ضعف
امليزانية املخصصة لـ”الثقافة -عموما -ولحماية الرتاث الثقايف
للسكان األمازيغ–بالخصوص”.
وبناء عىل ذلك ،قامت اللجنة املعنية بالحقوق الثقافية صلب منظمة
األمم املتحدة ،بطرح جملة من التوصيات عىل غرار اإلعرتاف بلغة
وثقافة “السكان األصليني األمازيغ” وضمان حمايتهم وتعزيزها،
وفق ما طالبت به لجنة مناهضة التمييز العنرصي سنة .2009
وإىل جانب ذلك ،نص التقرير عىل أن الدولة التونسية مطالبة بجمع
اإلحصاءات املصنفة حسب العرق والثقافة ،من خالل البيانات
الشخصية ،واتخاذ التدابري الترشيعية واإلدارية لضمان تدريس
اللغة األمازيغية يف جميع املراحل الدراسية وتشجيع معرفة تاريخ
وثقافة األمازيغية ،باإلضافة إىل إلغاء املرسوم رقم  85بتاريخ
 1962/12/12والسماح تسجيل األسماء الشخصية األمازيغية يف
سجالت الحالة املدنية ،مع تسهيل سري األنشطة الثقافية من قبل
الجمعيات الثقافية األمازيغية املنظمة.
وجاءت توصيات اللجنة األممية منسجمة مع مطالب الجمعيات
التي تسعى إىل االعرتاف بحقوق األمازيغ ومن ضمنها كما نقل
موقع «الشاهيد» شبكة “تمغزة” التي رحّ بت بالتوصيات التي
قدمتها اللجنة األممية لتونس.
واعتربت الجمعية هذه التوصيات “الحد األدنى الذي من املفرتض
أن تفرضه اللجنة عىل الدولة التونسية من أجل ضمان الحقوق
األساسية لألمازيغ” ،مذكرة أنه “إذا اعترب األمازيغ من األقليات يف
تونس ،فذلك نتيجة لسياسة التعريب التي استخدمت كل الوسائل
ضد الهوية األمازيغية يف تونس ويف شمال أفريقيا كله ،ورغم ذلك
ال يزال هناك أثر لألمازيغ”.
وتابعت الجمعية“ :األمازيغ ليسوا ضيوفا يف دول شمال أفريقيا
التي يجب عليها أن تكفل الحقوق الثقافية واللغوية” مشرية
إىل أنها “أرض األمازيغ منذ آالف السنني ،وهم ليسوا مضطرون
للتوسل من أجل اإلعرتاف بهم أو التفاوض حول وجوديتهم
وهويتهم الثقافية و السياسية ...هي دعوة حضارية وذات سيادة،
ال غري”.
هذا ويأتي تقرير اللجنة األممية ،بعد حوايل ثالث سنوات من
مصادقة املجلس الوطني التأسييس التونيس يف  26يناير ،2014
عىل دستور تونس ما بعد الثورة ،إال أن أمازيغ تونس كانوا أول
املحتجني عىل الدستور التونيس الجديد ،ونظموا وقفة احتجاجية
أمام املجلس الوطني التأسييس ،مبارشة بعد املصادقة عليه،

باإلضافة لتدشينهم لحملة واسعة ضده ساندهم فيها بشكل أو
بآخر أمازيغ بقية بلدان شمال افريقيا.
ويعود سبب االحتجاج عىل الدستور التونيس الجديد من قبل
األمازيغ إىل إقصائه الكيل للهوية األمازيغية لتونس ،وللغة والثقافة
األمازيغيتني للبالد ،بل أكثر من ذلك إعادته للحياة شعارات الوحدة
العربية والقومية العربية التي عانى منها األمازيغ لعقود ،إذ ورد
يف توطئة الدستور التونيس أنه «تأسيسا واستلهاما من حركاتنا
اإلصالحية املستندة إىل مقومات هويتنا (العربية اإلسالمية)،
وتوثيقا النتمائنا الثقايف والحضاري لألمة العربية واإلسالمية،
ودعما للوحدة املغاربية باعتبارها خطوة نحو (تحقيق الوحدة
العربية) ،والتكامل مع الشعوب اإلسالمية والشعوب اإلفريقية،
والتعاون مع شعوب العالم».
أما يف الباب األول وفيما يخص املبادئ العامة ،فقد ورد يف الفصل
األول أن «تونس دولة حرة ،مستقلة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينها،
و(العربية لغتها) ،والجمهورية نظامها” ،وهو فصل غري قابل
للتعديل .كما ورد يف الفصل الخامس أن الجمهورية التونسية جزء
من (املغرب العربي) ،تعمل عىل تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابري
لتجسيمها».

جبل نفوسا :اختتام ملتقى نالوت للمصاحلة الوطنية
برفض التدخل األجنيب

اختتمت نهاية الشهر املايض أشغال ملتقى نالوت للمصالحة
الوطنية بإصدار بيان ختامي أكد فيه الليبيون عىل وحدة الرتاب
الليبي ،ورفض جميع أشكال التدخل األجنبي يف الشأن الليبي
الداخيل ،ورفض أي اجتماعات تخص ليبيا تقام خارج حدودها
والتأكيد عىل الحوار الليبي-الليبي ،باإلضافة لدعم مؤسسات الدولة
املتمثلة يف الجيش والرشطة والقضاء تحت رشعية الدولة الليبية،
إىل جانب إعالن مبدأ التهدئة الشاملة وتشكيل لجان تقوم برسم
خارطة طريق للمصالحة الوطنية.
هذا وكانت أوىل جلسات الحوار بملتقى املصالحة والوحدة الوطنية
بمدينة نالوت األمازيغية ،الواقعة يف جبل نفوسة غرب ليبيا قد
تميزت بحضور أزيد من خمسمائة وفد ،وركز املحور األول من
امللتقى عىل الرصاع السيايس وأزمة االتفاق السيايس واملجتمع
الدويل واألزمة الليبية ،وأزمة املؤسسة العسكرية واألمنية ،بينما
ناقش املحور الثاني أزمة املهجّ رين والنازحني يف الداخل والخارج،
فيما خصص املحور الثالث للعدالة االنتقالية وقانون العفو العام،
ومحاكمة املحتجزين السياسيني ،أما املحور الرابع فركز عىل الدين
والدولة وأزمة إيديولوجية الدولة الدينية وإدارة الدولة املدنية ،بينما
ناقش املحور الخامس حقوق اإلنسان والحقوق الثقافية وحقوق
الهوية وحقوق املرأة.
وتميز امللتقى وفق ما أعلنه املجلس البلدي لنالوت بحضور رؤساء
وعمداء وأعضاء مجالس الشورى والحكماء واألعيان والبلديات
وأساتذة الجامعات وأعضاء لجان أزمة ومؤسسات املجتمع املدني
ونشطاء مدنيني وخرباء ومختصني يف عدة مجاالت ،توافدوا وفق
ما أعلنه املجلس البلدي ملدينة نالوت ،من مدن ومناطق عدة
ك”البيضاء ،غريان ،غدامس ،بنغازي ،يفرن ،الجميل ،بني وليد،
نسمة ،قرص بن غشري ،سبها ،زليتن ،طمزين ،طرابلس ،جادو،
االصابعة ،وازن ،رقدالني ،القلعة ،الحرابة ،الغزايا ،رصمان ،نالوت

وغريها من املدن واملناطق…”.
هذا وتطرق املشاركون حسب املصدر ذاته ،إىل عدة قضايا
وموضوعات تهم ليبيا وتشغل بال الليبيني ،واتسم الحوار بالنقاش
الجاد واملسؤول وبالروح الوطنية العالية واملصارحة والشفافية،
كما تميزت جلسة الحوار بحضور واضح لشخصيات نسائية.
وأجمعت املداخالت عىل التسامي عىل الجراح والتأكيد عىل االنحياز
للوطن والتسامح والتصالح وااللتفات لبناء ليبيا التي تجمع
الليبيني كافة..
يشار إىل أن اللجنة املكلفة من قبل اللجنة التحضريية للملتقى
بإدارة جلسة الحوار ولجنة إدارة الجلسة ستتم بلورة املالحظات
واالقرتاحات التي دونتها يف الحوار ،عىل شكل توصيات سيتم
تسليمها للجنة التحضريية مللتقى نالوت التي بدورها ستقوم
بتضمينها يف التوصيات النهائية للملتقى.

مسرحية «يوليوس قيصر» لوليام شكسبري تعرض باألمازيغية يف اجلزائر العاصمة

قدم العرض األول ملرسحية «يوليوس قيرص»
لويليام شكسبري الرتاجيديا الكالسيكية التي تندد
دون تحفظ بطرح التواطؤ واملؤامرة يوم األحد 16
أكتوبر يف الجزائر العاصمة باللغة األمازيغية.
واستمتع الجمهور يف قاعة كاتب ياسني للمرسح
الوطني محي بشطرزي طيلة  75دقيقة بالعمل
العاملي لويليام شكسبري ( )1564-1616الذي
أخرجها عىل املرسح يف تصور كالسيكي جديد
وتجريبي عقباوي شيخ.
وتندد املرسحية التي تمت برمجتها بمناسبة
الذكرى ال 400لوفاة الكاتب املرسحي االنجليزي
بطرح التواطؤ من خالل مؤامرة دبرها «بروتوس»
الذي أدى دوره حمزة بوكري والذي يتم اغتياله.

ويتصنع «أنطونيو» (مالك فالق) رجل ثقة
اإلمرباطور الذي طعن بالخنجر بانضمامه
للمتآمرين قبل أن يكشفهم أمام شعب روما
خالل إلقاء الكلمة التأبينية .وتميز أداء املمثلني
ومن بينهم صفيان ميهوبي (أوكتاف) وعمريوش
سعيدون (كاسكا) وباشا ياسني (ماتيوس)
بتنقلهم أحيانا بني الجمهور.
وترجمت املرسحية إىل اللغة األمازيغية حسب ما
أوردته «واج» من طرف حمزة بوكري الذي أوضح أن
هذا العمل لويليام شيكسبري «يستكشف املشاعر
اإلنسانية» وأنه من خالل إعادة الكتابة هذه يسعى
عىل غرار العروض الكالسيكية التي قدمت باللغة
األمازيغية من طرف فرق أخرى إىل إبراز «الجانب

العاملي لهذه اللغة التي باتت رسمية».
وبهذه املرسحية يوقع عقباوي شيخ الذي توجت
أعماله عدة مرات إخراجه املرسحي الخامس بعد
مرسحية «الحب املمنوع» ( )2008و»الجدار»
( )2013و»عزوزن» ( )2015و»حالة حب»
(.)2016
وبرمجت مرسحية «يوليوس القيرص» التي
أنتجتها فرقة «تغرما» ألقبو (بجاية) التي
تأسست سنة  2013والتي أخرجت مرسحيات
«سينيسرت» ( )2013و»أسيف انتيسلفي» (وادي
الجنون )-2014و»اليوم الثامن من األسبوع»
( )2015باملرسح الوطني الجزائري يف عرض
وحيد.
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فيدرالية رابطة حقوق النساء يف تقريرها حول مالحظ اإلنتخابات:

إجيابية التقدم على مستوى نسبة التمثيلية النسائية بالربملان يف اإلنتخابات التشريعية
ضرورة مقاربة النوع لضمان وتعزيز وجود النساء يف امسى مواقع القرار مناصفة مع الرجال

أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء ،يف ندوة صحافية
نظمتها يوم  19اكتوبر الحايل بهيئة املحامني بالرباط،
عىل أن النساء شكلن  45 %من الهيئة الناخبة،
مقابل  55 %من الرجال ،وهي اإلحصائيات الوحيدة
املبنية عىل مقاربة النوع التي توفرت رسميا باإلضافة
إىل نتائج تمثيلية النساء بالربملان التي بلغت  81مقعدا
تتوزع عىل  60يف الالئحة الوطنية و 11مقعد من
الئحة الشباب ،و 10من الدوائر املحلية.
وسجلت الفيدرالية ،يف تقرير أويل لها حول مالحظة
اإلنتخابات الترشيعية ليوم  7أكتوبر الحايل ،إيجابية
التقدم عىل مستوى نسبة التمثيلية النسائية بالربملان،
بحيث تم املرور من  17 %إىل  ،% 21غري ان التطلعات
كانت أكرب من ذلك بالنظر إىل املقتضيات الدستورية.
كما سجلت عدم إعطاء وزارة الداخلية للنتائج حسب
النوع ويف الوقت املناسب مما صعب علينا مسألة
املتابعة و املرافعة.
وأبرزت الفيدرالية عىل أن حضور النساء كان وازنا
يف الحمالت اإلنتخابية رغم ظروف الجهل واألمية
والفقر ،وهو مايؤرش عىل تطور اهتمام النساء
باملشاركة السياسية والحق يف التعبري ..
والحظت عدم إسناد إدارة الحمالت اإلنتخابية للنساء،
وضعف حضور النساء كوكيالت للوائح املحلية،
باإلضافة إىل ضعف حضور النساء يف لوائح الشباب،
ووضع النساء يف غالبية اللوائح املحلية يف املراتب
األخرية ،مما يعزز فرضية وجود النساء فقط لتكملة
الالئحة أو من أجل الديكور.
كما سجلت شبه غياب الدعاية للوائح الوطنية
النسائية والشبابية ما عدا بعض األحزاب القليلة،
وضعف حضور النساء عىل املستوى الدعائي كممثالت
لالئحة النسائية ،وغياب منشورات أو ملصقات باللغة
األمازيغية وخاصة يف املناطق األمازيغية .
وأضافت الفيدرالية أنه خالل الحمالت اإلنتخابية
كان هناك غياب شعارات نسائية ،كما أنه لم يتم

التطرق للقضايا النسائية يف معظم التجمعات التي
تم معاينتها من طرف املالحظني و املالحظات ،بل تم
تناولها بشكل عام وعابر.
وأكدت عىل أن لغة الخطاب ذكورية عىل العموم ،وأن
حضور النساء يف منصات املهرجانات كان باهتا ،بل
أن اخذ النساء الكلمة للتعريف بالربنامج الحزبي كان
ضعيفا.
وأضافت الفيدرالية يف تقريرها بأنه يف يوم اإلقرتاع
تم تسجيل حضور ضعيف للمرأة داخل تشكيلة
مكاتب التصويت التي تمت تغطيتها سواء كرئيسات
مكاتب او نائبات او كعضوات او كممثالت لألحزاب
السياسية ،باإلضافة إىل انعدام ولوجيات يف مكاتب
التصويت املوجودة يف الطوابق العليا بالنسبة للنساء
املسنات والنساء يف وضعية اعاقة والنساء الحوامل،
وغياب مطلق للرشطيات يف محيط مكاتب التصويت.
وركزت عىل عدم وجود مرتجمني أمازيغيني رسميني
لتسهيل التواصل مع املواطنات واملواطنني الذين ال
يتكلمون إال اللغة األمازيغية.
وبشكل عام أشار ذات التقرير بأن اإلنتخابات عموما
مرت يف أجواء إيجابية من الناحية املعيارية والعملية،
وبالنسبة للجانب النسائي ،أكد التقرير عىل أنه هناك
تطور عىل مستوى الوعي بأهمية ومحورية املشاركة
والتمثيلية للنساء ،غري أن املقاربة الشاملة والفعلية
تظل ضعيفة عىل أكثر من مستوى وهو ما يستدعي
إرادة حقيقية للنهوض بتلك الجوانب.
وأوصت الفيدرالية يف تقريرها برضورة مراجعة
املنظومة اإلنتخابية بشكل يراعي مقاربة النوع
اإلجتماعي يف كافة مراحل العملية اإلنتخابية بشكل
يضمن تواجدا ومشاركة ومواقع بارزة للنساء.
وطالبت وزارة الداخلية ،كمرشف أول عىل اإلنتخابات،
باحرتام مقاربة النوع يف تمثيلية أعضاء مكتب
التصويت ،بتعزيز تعيني النساء كعضوات يف هذه
املكاتب خاصة يف موقع املسؤولية كمنصب رئيس

مكتب او نائبه .
وطالبت األحزاب السياسية بتعزيز حضور النساء
كمرتشحات ،وتحسني ترتيبهن يف اللوائح ،والدفع
بهن إلدارة الحمالت وتتبعها ويف مراقبة العملية
اإلنتخابية .
كما طالبت الهيأة العليا للسمعي البرصي باحرتام
تمثيلية النساء واملناصفة يف املدد املخصصة لتقديم
الربامج اإلنتخابية لألحزاب يف اإلعالم العمومي.
وتحقيق املناصفة بني املرأة والرجل ،مع تعزيز موقع
الشباب يف اتخاذ القرار العمومي؛
وطالبت الفيدرالية بمراجعة األنظمة الداخلية للربملان

بغرفتيه ووضع آليات وفقا ملقاربة النوع لضمان
وتعزيز وجود النساء يف اسمى مواقع القرار مناصفة
مع الرجال ،داخل هذه املؤسسات مثل  :رئاسة ونيابة
الغرف  ،ورئاسة اللجان  ،وإعطاء األولوية الالزمة
للترشيعات ،ورقابة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق
النسانية للنساء واملساواة واملناصفة؛ وبتوسيع
التمثيلية النسائية يف الحكومة املقبلة عىل قاعدة
املقتضيات الدستورية والرهانات الوطنية والعاملية يف
مجال التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان .

احلسناء الكوردية «زاليا سريوان»
تفوز مبلكة مجال كورديستان

يف امللتقى الوطين للمرأة املبدعة يف نسخته الثالثة:

توجت الحسناء الكوردية،
زاليا سريوان 20 ،عاما ،ملكة
لجمال إقليم كورديستان
لسنة  ،2016يف حفل أقيم
الخميس املايض يف مدينة أربيل
عاصمة اإلقليم.
وجاء تتويج الشابة زاليا،
بعد منافسة مع  11فتاة
كوردية من كافة أرجاء إقليم
كورديستان ،وبحضور عدد
من الشخصيات والنجوم
من عالم الفن والسينما
والشخصيات البارزة.
وقالت زاليا وهي طالبة
جامعية لوسائل إعالم محلية:
«سأبذل كل جهدي من أجل
مساعدة شعبي الكردي
وتقديم كل الدعم لقوات
البشمركة الكردية التي
تخوض حربا مع اإلرهاب».
واختريت زاليا سريوان من قبل لجنة تحكيم تضم مختصني من اإلقليم وبلدان
عدة بينها لبنان ومرص والنرويج واألرجنتني ،حسب ما أوضح أحد املرشفني عىل
الحفل الذي نظم تحت رعاية هيئة السياحة يف إقليم كردستان.
وعن الجوائز املتوقع أن تحصل عليها ملكة جمال كردستان ،حسب ما تناقلته
مواقع إعالمية محلية « ،فهي سيارة خاصة وراتب شهري ملدة عام ،مع توقري
مسكن لها يف أربيل ومرصوف شخيص يكفي مصاريفها التجميلية ملدة عام
كام ًل ،كما ستستطيع الفائزة أن تنظم ملقاعد الدراسة بإحدى الجامعات يف أربيل
مجاناً ،مع توفري تذاكر طريان وإقامة يف مرص ،و 25نوعا ً من األزياء الكردية».
ونظمت هذه املسابقة للمرة الثالثة هذا العام ،حيث انطلقت ألول مرة يف ،2012
لكنها توقفت ملدة سنتني بسبب املعارك مع تنظيم «داعش» يف شمال العراق.
* منترص إثري

إىل مجموعة من
نذكر
األهداف
منها  :التعريف
باإلبداع النسائي
الهاميش  ،إبراز
دور املرأة يف
من
املجتمع
اإلبداع
خالل
الفني  ،تكريس
املساواة
مبدأ
الجنسني
بني
وتكافئ الفرص
طريق
عن
الفن  ،التعريف
با ملنتجا ت
يف
النسائية
ا لصنا عة
التقليدية وتشجيعها عىل التسويق اإلعالمي،
املساهمة يف محاربة الصورة النمطية حول
املرأة املبدعة و تنشيط املجال من خالل
األنشطة الثقافية والفنية .
و باملوازاة مع أنشطة امللتقى تم تنظيم
أمسية فنية شارك فيها كل من  :الشاعرة
إحسان السباعي ( سال )  ،الشاعرة أسماء
بلقاسمي ( كرسيف )  ،الشاعرة سعيدة
الرغيوي ( تاوريرت)  ،الشاعرة عربية نور
الباز ( تونس ) ،حورية حجوبي ( كرسيف
)  ،مجموعة الركادة _ كرسيف وعرض فيلم
سينمائي قصري بعنوان « سعيدة « ملخرجه
هشام عمراني ( فاس ) وورشات تكوينية يف
مجال تعليم الكتابة والقراءة بحرف تيفيناغ
 ،وطيلة أيام امللتقى نظم معرضا متنوعا

كرسيف تكرم املرأة األمازيغية

اختتمت مساء األحد  16أكتوبر  2016بمدينة
كرسيف فعاليات الدورة الثالثة للملتقى
الوطني للمرأة املبدعة الذي امتد عىل مدى
ثالثة أيام بدعوة من جمعية ؤورثان وبدعم
من وزراة الثقافة  ،املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية  ،وكالة تنمية أقاليم الشمال  ،عمالة
إقليم كرسيف  ،مجلس جهة الرشق  ،الجماعة
الرتابية لكرسيف وجمعية أدرار كرسيف  ،وقد
عرفت أشغال امللتقى الذي افتتح يوم الجمعة
 14أكتوبر  2016بكلمة ملديرة امللتقى السيدة
سهام علوان وتالها تكريم كل من األستاذة
واملناضلة فاطمة رزاقي ( عضو الكونكرس
العاملي األمازيغي وعضو جمعية سكان
جبال العالم فرع املغرب )  ،املناضلة عربية
نور الباز ( رئيسة الجمعية التونسية للمرأة
األمازيغية ) والصحافية الزهرة ؤوحساين
( صحافية باإلذاعة الوطنية ) اللواتي قدمت
شهادات إعرتاف يف حقهن عن عطائهن كل
حسب تخصصها وموقعها لخدمة اإلبداع
النسائي  ،وبعد ذلك تم تنظيم ندوات فكرية
حول مواضيع متعددة منها « دور املرأة يف
الحفاظ عىل الرتاث األمازيغي «  « ،مسرية
املرأة األمازيغية بتونس « « ،املرأة يف الحكاية
الشعبية «  « ،اإلبداع النسائي من الفنون
التقليدية إىل العرصية «  « ،املرأة والهجرة «
و « البعد النسائي يف املنظومة الحقوقية «
بتأطري من شخصيات أكاديمية متخصصة
 ،ومشاركة ما يزيد عن  50هيئة وشخصية
ذاتية ( جمعيات  ،تعاونيات  ،إعالميني ،
جامعيني  ،فنانني ومثقفني  ) ...تمثل 23
إقليما من  07جهات باإلضافة إىل حضور
تونس كضيف رشف  ،و تهدف هذه التظاهرة

املرأة املغربية..انتخابات  2016خطوة أخرى للوراء

احتفلت املرأة املغربية اليوم  10أكتوبر بعيدها الوطني ،و الذي يتزامن مع
االنتخابات الترشيعية  ،2016و التي أسفرت نتائجها ،حسب بالغ للحركة من
أجل ديمقراطية املناصفة ،عن أن نسبة التمثلية السياسية للنساء لن تتجاوز
 20%من مجموع أعضاء مجلس النواب املقبل ،هذه النسبة التي ال ترقى إىل
طموحات النساء املغربيات ،فهل يمكن الحديث اليوم عن حصيلة إيجابية
نقدمها للنساء يف عيدهن الوطني؟.
الحركة من أجل ديمقراطية املناصفة أشارت إىل أنها وهي تتبع نتائج
االنتخابات التي أجريت بتاريخ  7أكتوبر ،تسجل بمرارة الرتاجعات التي

ما فتئت تتواىل فيما يخص الحقوق اإلنسانية للنساء ،حيث ال يكاد املغرب
يراوح مكانه ،فاالنتقال بنسبة التمثيلية النسائية من  17.3%إىل  20%ال
يعترب تقدما ،خاصة و أن هذه املحطة االنتخابية تعترب الثانية من نوعها بعد
دستور  2011الذي يدعو للمناصفة و لتفعيل املساواة ،مما سيجعل املغرب
ف مراتب متأخرة إقليميا عىل مستوى مؤرشات التنمية البرشية .حسب
بالغ الحركة السالفة الذكر الذي أضاف أن ،املغرب اليوم يضيع فرصة الرقي
بمستوى تحقيقه للمساواة بني الجنسني ،حيث أنه مطالب يف التفكري يف
تقوية التزاماته الدولية و إعادة النظر يف تدبريه مللف املساواة و عىل رأسها

للمنتوجات النسائية منها  :األكسيسوارات
األمازيغية ( محمد عشار _ إيموزار كندر )
 ،املالبس التقليدية ( جمعية املرأة املتوسطية
_ وجدة)  ،منتوجات الطرز (جمعية دويرة
السبع للتنمية _ فكيك)  ،الزربية ( جمعية
الرحمة للمعاقات _ أزيالل )  ،النسيج الصويف
(الجمعية التونسية للمرأة األمازيغية _ تونس)
 ،منتوجات الحلفاء ( جمعية تويزي للطبيعة
_ كرسيف )  ،الزربية ( تعاونية األمل _ بوملان
)  ،املنتوجات الفالحية النسائية (الجمعية
النسائية لعني الحمراء _ تازة)  ،منتوجات
الخياطة النسائية ( جمعية دعم وتدبري مركز
الرتبية والتكوين _ أجدير تازة )  ،منتوجات
األعشاب الطبية والعطرية (تعاونية نساء
رسغينة _ بوملان ) والعسل ومشتقاته ( زينب
عياد _ مكناس).

التمثيلية السياسية للنساء.
وطالبت الحركة من أجل ديمقراطية املناصفة بمناسبة العيد الوطني
للمرأة املغربية بتحقيق املناصفة أثناء تشكيل الحكومة ،وبربنامج حكومي
مستجيب للنوع االجتماعي ،باإلضافة إىل تفعيل األوراش الدستورية الكربى،
و عىل رأسها هيأة املساواة و مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء.
* س.ف
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الشعر األمازيغي القدمي :قراءة يف األنساق واملضامني
* تامازغا موطن السلم واحلب:

(إزران نـ تايري أمنوذجا)

يحتفي تاريخ الرغبات واألحاسيس الكوني بالحب
كأيقونة متأصلة يف اإلنسان منذ األزل حتى اليوم ،هذه
«الفطرة» التي تنمو بداخلنا لهدف تحقيق التقارب
والتجاذب بني البرش ،وهي خاصية تختلف طبيعة التعبري
عنها من إنسان ومن مجتمع آلخر ،ويظل إيمازيغن من
بني الشعوب الحاملة لقيم السلم والحب ،وهنا تحتفظ
الذاكرة األمازيغية بروايات عشق خلدها التاريخ تضاهي
يف جماليتها القصص التي تحتفي بها امليثولوجيا
اإلنسانية ،ونذكر منها:
ـ العشق األسطوري لپوسيدون وإرتباطه بالفتاة
ميدوسا ،كما يتحدث التاريخ عن تيهيا وقصة حب جمعت
بينها وبني الفارس األمازيغي أكسيل ،اىل قصة حب رائعة
شهدتها ربوع تامزغا ،بطالها األكليذ األمازيغي يوبا
الثاني وسيلينا الثامنة امللقبة ،وقصة حب أخرى جمعت
إسيل وتاسليت ،ويحتفي األمازيغ حتى اليوم بذكراهما
يف موسم إملشيل ،ويف نفس اإلتجاه تحيلنا رواية «سانت
فالنتني» يف ما يعرف عامليا بعيد الحب إىل أن لها عالقة
بأسطورة ذات جذور أمازيغية ،وكما نعثر بني كتابات
أبوليوس العديد من قصص الحب الشيقة ،ونجد «ثاينيت»
يف امليثولوجيا األمازيغية كرمز للخصوبة والحب ،إضافة
إىل األساطري الشعبية التي غالبا ما توظف الحب يف خدمة
القيم اإلنسانية.
هي روايات محورها األسايس الحب واملرأة ،قصص عىل
الرغم من أنها وصلت إلينا مبتورة إال ّ أنها تحمل بني
طياتها جوهر عالم الجمال املثايل الحب والسلم الذي
تميز به األمازيغ عرب العصور؛ والذي تشكلت من خالله
أنماطا فنية أخذت أشكاال مختلفة تفرعت بني الرسومات
والتماثيل وأصناف فنية أخرى.
ولعل من أهم النفحات اإلبداعية الحاوية لذاكرة الحب يف
املجتمع الريفي نجد الشعر ،أخذت مواضيعه طابعا مميزا
إتسم به يف كل عرص عىل حدة ،وبدوره إنعكس نمط الغزل
والحب عىل إهتمام شعراء القرن املايض فعرب كل منهم
بطريقته ومن زاويته الخاصة.

* الغزل واحلب يف اإليزري األمازيغي بالريف:

يف هذا الجانب ،نستطيع أن نكشف اللثام عىل جزء غني من
تراثنا األدبي الراقي إيزران ،فالشاعر األمازيغي لم يرتك
نمطا شعريا إال وأطرق بابه ،املهتمون بالشعر األمازيغي
القديم إعتربوا غرض الغزل والحب من أوفر النظم الشعرية
نصيبا وأكربها مكانة ،ويعكس كل إيزري بالريف قصة
لتجربة ذاتية نابعة عن عاطفة الفتوة ،خاضت عشقا
حقيقيا وعميقا ،املتمعن يف اإليزران الحاملة لجذوة الحب
التي ألهمت وألهبت املتلقي األمازيغي؛ أن صياغتها جاءت
إستجابة لظروف بيئية معينة إستثمر فيها الشاعر القيمة
الفنية للقبيلة وتقاليدها اإلجتماعية ،عالوة عىل إختزال
اإليزري لتاريخ التوترات العاطفية والقلق .كما يتسم
اإليزري بمميزات أخرى من بينها كثرة السؤال الواضح من
خالل إنتشار الحوار يف املساحات الشعرية (يناي ،نيغاس،
سقسيغ) مع تك ُرر الشكوى ،إىل جانب إستخدام الشاعر
لحقل داليل ورمزي غني باملصطلحات والتعابري اإليحائية
والوجدانية النابعة من الوسط الثقايف املحيل؛ فاملتأمل يف
طريقة صياغتها يجد أنها تدلنا عىل أمور تكتشف عن
ذات شاعرة ما تنف ّك ترسم عوالم جمالية توظف الشوق
واللوعة ومفارقة األحباب وغريها من األحاسيس.

* املناسبات كمجال خصب للتعبري األديب
واجلسدي بالريف:

تعرف سيكولوجيا اإلحتفال بأنها تمرد شعبي عىل الطابو
وهي ظاهرة مقبولة ومسموح بها يف إطار زمني وطقيس
محدد ،من خاصيتها أنها تتم وفق إلتزامات يمكن
تحديدها يف قواعد منتظمة تنضبط ألعراف وتقاليد مميزة
ملجموعات برشية معينة.
تنسحب هذه الظاهرة بكل ثقلها الرمزي عىل الالوعي
الفردي األمازيغي الذي يرى يف الشكل اإلحتفايل فرصة
ثمينة يسمح للمرأة الريفية البوح بكل حرية وطالقة
عن مكنوناتها العاطفية وأحاسيسها الدفينة وتفريغ
كامل طاقتها املقموعة ،وذلك عن طريق الرقص والغناء،
ونستطيع أن نشري هنا إىل أن املرأة تكيفت مع هذه
الطقس اإلحتفايل املتجذر يف الثقافة األمازيغية؛ بحيث ال

أمثال أمازيغية

تحاسب الفتاة عىل كل
ما يصدر منها من كالم
أمام املأل برشط أن
ينشد يف قالب اإليزري؛
إال ّ أنه وإلعتبارات
إجتماعية نجد أنها
دائما تتوخى الحذر
الشديد داخل هذه
سعيد بلغربي
املساحة التعبريية من
خالل إنتقاء الكلمات
املعربة واملشفرة تجنبا ألي رد فعل سلبي محتمل من
طرف املجتمع الذكوري .وتختلف طريقة إنشاد اإليزري
حسب الدافع النفيس وحسب ظروف الزمان واملكان والتي
غالبا ما تكون وليدة اللحظة الناتجة عن تفاعل الشاعر
(ة) مع حدث معني.
وتستعد املرأة الريفية هنا إىل تحرير نفسها من الهوامش
األنثوية املكبوتة داخل النسق األبييس وفتح فجوة عىل
خطاب التمرد من خالل هذه الباقة الرائعة من اإليزران
املشحونة بكلمات مميزة تبني بكل وضوح أنها أنشدت
يف أجواء إحتفالية إلرتباطها باآلالت موسيقية ،وبعضها
جاء بمثابة سهام من العواطف املؤججة ذات إيحاءات غري
مبارشة تصوّب نحو قلوب املدعويني من فتيان وفتيات
املدرش.
النماذج:
- Nc d mami inu n tfham i muⴹa
n tfham i yzran ma ⵄssak d arriⴹa.
- A tibriⵖin nnⵖ wqⵃnt adjun nni
ad nffⵖ ad niⵄyar a nnini rmⵄani.
ⵖ- A iⵃramn nnⵖ fhmt min qqar
ssawarⵖ s rmⵄani, war ydji tⵄffarⵖ.
- A ya taⵄcart inu awid amzzuⵖ nnm
am inniⵖ rmⵄani d ⵖar tawid xf llif nnm.
* يتبع

أخياط  :مشكلة األمازيغ ،أهنم ال «أودادن» ختتتم أيام «لريكام» الثقافية
يدونون تارخيهم وثراهتم
قال إبراهيم أخياط ،قيدوم
الحركة األمازيغية ،وأحد
مؤسيسها ،بأن مشكلة الحركة
األمازيغية تكمن يف عدم تدوين
تاريخها وثراتها األمازيغي
الغني والعريق يف عموم الوطن
األمازيغي ،مربزا أن فالسفة
كبار درسوا يف الجامعة الليبية
قبل أن يصبحوا اليوم من أكرب
وأعظم فالسفة العالم .
وأضاف أخياط خالل زيارته
من طرف "العالم األمازيغي"
يف بيته بالرباط ،رفقة املعتقالن
السياسيان السابقان للقضية األمازيغية ،مصطفى أوساي وحميد أعضوش،
أن كتابة التاريخ األمازيغي وتدوينه يف الكتب لألجيال القادمة هو الحل
األنجع لحماية الهواية والثقافة والحضارة األمازيغية والتعريف باسهامتها
اإلنسانية ،مربزا بأن القضية األمازيغية تحتاج اليوم أيضا إىل مبادرات
تاريخية تقود القافلة األمازيغية إىل بر األمان.
وزاد صاحب ديوان "تابرات" باألمازيغية سنة  ،1992وكتاب "ملاذا
األمازيغية؟" سنة  ،1994وكتاب "رجاالت العمل األمازيغي :الراحلون منهم"
سنة  ،2004وكتاب "األمازيغية هويتنا الوطنية" سنة  2007و"النهضة
األمازيغية كما عشت ميالدها وتطورها" سنة  ،2012والذي قال خالله
تقديمه باملكتبة الوطنية بالرباط بأن لـ"األمازيغية رب يحميها" ،زاد قائال
بأن الكتابة يشء مهم بالنسبة للجيل الصاعد يف الحركة األمازيغية وهذا هو
أكرب خطـأ وقعنا فيه نحن األمازيغ.
واعترب أخياط ميثاق أكادير بمثابة القوانني التنظيمية لألمازيغية ،بعد
إقرارها لغة رسمية يف دستور .2011
كما تحدث مؤسس "الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف" سنة 1967
وصاحب الجمعية الصيفية يف أكادير سنة  1979وتوقيع "ميثاق أكادير"
سنة  1991عن مجموعة "أوسمان" التي لعبت حسب تعبريه دورا خطريا
يف التعريف باألمازيغية باعتبارها مجموعة فنية تمرر الرسائل األمازيغية
بالفن ،ولها يعود الفضل يف فتح مرسح محمد سنة  ،1975واستطاعت أن
تعرف باألمازيغية أكثر من الجمعيات واملنظمات األمازيغية ،وتحدث كثريا
عن مجموعة "أوسمان" وعن إسهاماتها ودورها الرائد يف التعريف بالقضية
األمازيغية.
ويعد األستاذ ابراهيم أخياط  ،أول من أسس هذه املجموعة املوسيقية
العرصية األمازيغية سنة ،1974كما يعترب من أبرز مؤسيس جمعية الجامعة
الصيفية بأكادير سنة  1979ورئيس اللجنة التنظيمية لدوراتها األربع
1980إىل.1991
يذكر أن ابراهيم أخياط ،شغل أيضا منصب مدير أول مجلة أمازيغية "أمود"
الصادر عددها األول سنة  ،1990كما اشتغل مدير جريدة "تامونت" الصادر
عددها األول  ،1994إضافة إىل أول منسق وطني للجمعيات األمازيغية
باملغرب ما بني  1993و  1996وعضو مجلس إدارة املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية بعد تأسيسه كما شغل داخل املؤسسة ذاتها منصب رئيس لجنة
الشؤون الثقافية والرتبوية والتواصل.
• م .إ

أقيمت مساء الثالثاء
 18أكتوبر ،2016
الوطني
باملرسح
الخامس
محمد
بالرباط ،أمسية فنية
أمازيغية شاركت فيها
مجموعات أمازيغية
متنوعة من مختلف
مناطق املغرب ،وذلك
بالذكرى
احتفاء
الخمسة عرش لخطاب
امللك محمد السادس
وتأسيس
بأجدير
املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،والتي دأب
املعهد عىل االحتفال
بها كل سنة.
واستمتع الجمهور األمازيغي الذي حج
للمرسح ،بوصالت موسيقية ولوحات فنية
متنوعة ،شاركت يف تأديتها كل من "هدى
العكاف ومريم عصيد" ،ومجموعة "شيبان
وخديجة األطلسية" ،إضافة إىل مجموعة
"إثري موريمة" القادمة من مدينة مليلية،
قبل أن تختتم األمسية بمجموعة "أودادن"
الذائعة الصيت لدى الجمهور األمازيغي.
وعىل إيقاعات اآلالت املوسيقية التقليدية
أتحف الفنان عبد الله الفوى ،قائد مجموعة
"أودادن" ،الحارضين بسلسلة من أغانيه
القديمة ،كما أبدعت خديجة األطلسية،
رفيقة درب الفنان الراحل محمد رويشة،
وأتحفت الجمهور الذي مأل جنبات املرسح
بصوتها الساحر القادم من جبال األطلس،
فيما هدى العكاف ومريم عصيد مزجتا بني
الفن التقليدي والعرصي ورسمتا لوحات
فنية أبهرتا جمهور األمسية ،وبدورها
أبدعت مجموعة " إثري موريمة" ونقلت
الحارضين إىل معالم املوسيقى الريفية
العرصية.
ويف ترصيح مقتضب لـ"للعالم األمازيغي"
عرب رئيس مجموعة "إثري موريمة" القادمة
من مدينة مليلية ،عن سعادته باملشاركة يف
األمسية الفنية التي نظمها املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية بمناسبة الذكرى الـ15
لتأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
مبديا سعادته بالتفاعل والحماس الذي
تلقاه من الجمهور األمازيغي بمدينة الرباط.
وأكد مؤسس "إثري موريمة" أن املجموعة

التي تأسست منذ سنة  1978يف مدينة
مليلة ،وكانت انطالقتها الرسمية خالل
مشاركتها يف مهرجان الناظور سنة ،1981
ساهمت بشكل كبري يف الدفاع والتعريف
باملوروث الثقايف األمازيغي بمدينة مليلية
ويف بالد املهجر ،مضيفا أن املجموعة ناضلت
وعرفت باألمازيغية منذ بداية الثمانينيات إىل
غاية اليوم.
وأضاف أن املجموعة تدافع عىل الثقافة
األمازيغية منذ تأسيسها ،وتحاول أن تصل
بها للعاملية يف قالب عرصي حديث ،كما
"نحاول أن نعطي نفس جديد للموسيقى
األمازيغية العرصية".
بدوره ،عرب عبد الله الفوى قائد مجموعة
"أودادن" عن سعادته باملشاركة يف األمسية
الفنية "للريكام" وعن تفاعل الجمهور مع
مقاطعه الغنائية ،مضيفا بأن املشاركة يف
االحتفال بالذكرى الـ 15لتأسيس املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية تعترب مناسبة
مهمة.
يذكر أن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
نظم أنشطة طيلة األسبوع املمتد من 10
إىل  18أكتوبر  2016تضمنت أيام األبواب
املفتوحة ،تسليم جوائز الثقافة األمازيغية
برسم سنة  2015برحاب املكتبة الوطنية
بالرباط ،فمائدة مستديرة حول موضوع "
القوانني التنظيمية رافعة لتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية " قبل أن يختم أسبوعه
الثقايف بسهرة فنية بمرسح محمد الخامس
بالرباط.
• م .إ

« Yax sstad uccan
zag iyv zar issud xas
»
ياخ سيتا ْد اؤشا ْن زك ا ْغ زا ْر إصوضْ
« ْ
خاس»
أو
« Uccan attak xas ijj
» umor
خاس إ ْج اؤمو ْر»
«اؤشا ْن َّأت ْك ْ
وما مثل هذا الذئب إال مثل الشخص الذي اتعظ
من يشء أوقعه يف خطأ فادح أو خطر محدق،
وبدأ يأخذ من هذا اليشء جميع احتياطاته
الالزمة بشكل مفرط اىل حد املبالغة.
تقول الحكاية :يحكى أن ذئبا كان يف يوم شتوي
 ،يصول ويجول كدأبه يف الرباري الخالية عىل
مشارف واد سحيق ،يروغ يف املسارات الجبلية
ويتلوى بني السبل املتشعبة من مكان اىل مكان
يف يقظة واستعداد وبخطوات متباطئة مطبوعة
بطبائع رشه ،يشم طريقه نحو املراتع،
يلتمس شيئا يأكله ،عله يخطف شاة قصية أو
مهادنة حمل وديع شارد ثم يبدأ بفصله عن
القطيع وهو يعطي االنطباع بأنه أكثر وداعة
الستدراجه يف انتظار االنفراد به واالنقضاض
عليه ومن ثم يحوله إىل أشالء بأنيابه الحادة،
إلشباع شهيته الشديدة اىل اللحم الغض الطري
يف غفلة عن الراعي الذي لم يتوخى الحذر التقاء
رش هذه البلية التي ترتكه «ملوما محصورا».
فما أن استقر بهذا الذئب املكان تحت شجرة
ضخمة طاعنة يف السن عىل حافة الغابة ترشف
عىل الوادي املعلوم  ،وقد اضناه التعب والعياء
الشديدين بعدما مل من البحث عن ما يسد به
جوعته و بني الفينة و األخرى يعوي.
الجو بارد والرباري خاوية و هدير املياه يسمع
من بعيد .السماء مزينة بقوس قزح ،أو ما
يصطلح عليه بعرس الذيب و باألمازيغية
الريفية ب» ثارسيث ن ونزارtasserit n wenzar
لفت انتباهه يشء عىل مدى البرص يرتقرق بني
حني وآخر بأشعة شمس وانية يف غدير هذا
الوادي السحيق .انتصبت أذنيه القصريتني.
وبدأ يرمق هذا اليشء وتفكريه منصبا عىل ما
يأكله فقط ،ولفرط جوعه أيقن يف نفسه أن هذا
اليشء الذي يلوح له من بعيد و يتألق مع أشعة
الشمس لعله يصلح لألكل ،يستعيض به عن
لحم الغنم الذي يسمن ويغني من جوع ،ولو إىل
حني .استنفر حواسه ،عدل وقفته والتفت إليه
بكامل وجهه ،وانطلق ،لحظتئذ ،برسعة ،نحوه
رغم التعب و العياء مهروال ال يلوي عىل يشء
واالمل يحذوه يف أن يحظى بما يمأل به شدقيه
يف هذا الصباح البارد الذي يحمل يف هواءه عبق
املطر.
وحني انسل الذئب الجائع من بني أشجار الغابة
واضطر للهبوط برسعة يف املنحدر اىل حيث
يتدىل هذا اليشء يغتسل ويرتاقص بني الصخور
يف وسط جدول ماء صايف وكأنه يريد فك هذا
اليشء وإنقاذه من الغرق يف هذا الوادي املنهمر
التي لم تكن مياهه قد ارتفعت بعد .وملا بلغ
املكان املقصود بجهد و لهاث ،لم يصدق وهو
يلتقط األنفاس ،أنه وجد نفسه أمام ما تمناه
فعال ،إنه أمام قطعةكرعة بورية كبرية ( ْ
ثخ
ْ
ساشت يو ْزغا ْن  taxessact yuzvanباللغة
األمازيغية الريفية وقد سميت بهذا االسم نظرا
لشكلها الخارجي شبه اليابس) وقد اكتمل
نضجها ،لونها يف مثل لونه تقريبا وقد دحرجتها
املياه املتدفقة من مكان ما إثر سيل جارف.
ونشري ،هنا ،بني قوسني ،إىل أن القرعة البورية
من أشد الخرض محافظة عىل سخونتها بعد
طهيها.
ويف غضون ذلك ،خاض الذئب املياه ..ورغم وجو
د هذه الكرعة البورية املغرية غائصة عائمة يف
املياه الباردة ،إال أن هذا الذئب الجائع عزم عىل
تحجيم نفسه و لم يكن مستعجال يف مهاجمتها
و االنقضاض عليها لقضمها بل رشع يميش
اليها باحرتاس شديد يشمها ببطء و ينفخ
عليها بفيه عىل الفور مرة بعد أخرى ينظر إليها
و يطوف بها بحيطة و حذر وأحيانا منتحيا
جانبا يراقبها ليستوثق من برودتها ،قبل القيام
بجذبها واالنتقال اللتهامها ،فبقدر ما كانت
تبدو أمامه كضأن أو حمل صغري ،بقدر ما كان
حذرا من سخونتها .و ألن هذه الكرعة تذ ِّكره
بكية يف فيه لم ولن يستطيع نسيانها مما جعله
يخىش أن يكتوي بها مرة أخرى حتى وهي
مغمورة يف مياه الوادي الباردة .ومنها رمزية
هذا املثل.
اىل هنا تنتهي قصة اليوم.
* عبد الكريم بن شيكار
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