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لقد مر عىل ترسيم األمازيغية يف دستور اململكة
املغربية أكثر من ثمان سنوات ،إنه الدستور
الصادر يف  2011والذي أجمع حوله املغاربة تقريبا
قاطبة .ثماني سنوات توازي عمر تلميذ يف املستوى
االبتدائي ،تعلم القراءة والكتابة.
مر عىل إدراج األمازيغية يف التعليم أكثر من عقد
ونصف من الزمن ،إنها فرتة تجاوزت ستة عرش
سنة ،إنها مرحلة عمر شاب ،مراهق يف املستوى
الثانوي ،تعلم القراءة والكتابة وخرب أشياء أخرى.
ّ
مرت عىل االعرتاف امللكي بأمازيغية املغرب يف
خطاب أجدير لسنة  ،2001تسعة عرش سنة ،وهي
عمر شاب وشابة يف الجامعة ،أخذا من الحياة كل
التجارب الصالحة والطالحة أيضا.
مرت عىل خطاب  20غشت سنة  1994للمرحوم
الحسن الثاني ،القايض بتدريس اللهجات ،خمسة
وعرشون سنة ،وهو عمر رجل أو امرأة تعلما
وتوظفا وتزوجا وأنجبا.
نعم إنها سنوات من هدر الزمن واملال ،تمر من
أمام أعيننا بخطى رسيعة .ومع ذلك ،ها نحن
صامدون هنا ،ننتظر بكل تفاؤل نطمح إىل غد
أفضل ،ننتظر إخراج القوانني التنظيمية ،التي
ال زالت بدورها تنتظر املصادقة عليها من طرف
مجلس املستشارين ،ثم مجلس النواب مرة
أخرى ،يف قراءة ثانية ،ثم املحكمة الدستورية ،ثم
صدورها يف الجريدة الرسمية ،هذا إن لم تتدخل

أيادي خفية يف آخر اللحظات
إلجهاض وفرملة السري العادي
لهذه املشاريع ،كما ألفنا ذلك يف
كل مرة ويف مناسبة أي استحقاق
أمازيغي ،تارة يف جبة اإلسالمي
العروبي ،وتارة أخرى يف جبة
اليساري البعثي.
إال أن السؤال الذي يفرض نفسه
هو :هل الدولة املغربية واعية
باالستهتار يف حق مصري شعب
وثقافة ولغة؟ وإىل أي حد بقيت
الحكومات ،التي تعاقبت عىل
املغرب ،قبل حكومة التناوب
وأثناء التناوب بما يف ذلك
حكومات العهد الجديد ،أيضا
حكومة الدستور الجديد ،وفية
لعدائها وملوقفها املناهض لكل ما
هو أمازيغي؟ وهل وصل العبث
بهذه الحكومات إىل أن تزدري
باملواطنني وتضحك عىل ذقونهم
وتحتقر ذكاءهم ،بل وتستهرت
بمصري املواطنني أجياال بعد
أجيال؟
مناسبة طرح هذه األسئلة تحيلنا
إىل ما جاء يف الفصل الخمسني

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

( )50من مرشوع القانون
التنظيمي املتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية،
الذي ينص عىل «ان املجلس
الوطني يحل محل املعهد امللكي
للثقافة االمازيغية يف كافة
حقوقه والتزاماته».واملادة ()31
من مرشوع القانون التنظيمي
املتعلق بمراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفية
إماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية التي حددت مراحل
تفعيل رسمية االمازيغية يف
أجاالت ترتاوح بني 5سنواتو10
سنواتو 15سنة ما يعني االنتظار
اىل سنة .2035
إننا لسنا مجربين النتظار كل
هذه السنني ،ألننا نؤمن أننا لم
ننطلق أبدا من الفراغ ،وأنه علينا
ترصيد املكتسبات التي بنيناها
لبنة فوق أخرة منذ مدة ،بدليل
أن مؤسسة املعهد امللكي للثقافة
االمازيغية راكمت رصيدا هاما
ومهما منذ سنة  ،2001من

أبحاث جادة تطلبت طاقات برشية و ميزانيات
مالية هائلة ،يف مجاالت عديدة كالتعليم واإلعالم
والتهيئة اللغوية والبحث الديداكتيكي و الرتجمة
 ، ...سوف لن نرتك األيادي تعبث بهذا اإلرث وبهذه
املجهودات ،وسوف لن نعطي الفرصة ألي كان
ليلقى بكل هذا نحو املجهول ،سنتشبث بهذا
املوروث لكي ال يذهب سدى و ينمحي ،ليس بسبب
فريوس أصاب املعدات االلكرتونية التي يشتغل
عليها اطر املعهد ،وليس بسبب قوة قاهرة طبيعية
كالحريق و الزالزل والفيضانات ،..بل بقوة
القوانني التنظيمية التي من املفروض واملفرتض
أن تقوم برتصيد املكتسبات و تعزيزها وحمايتها
وتنميتها و تجويدها ،علما أن مؤسسة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،وللتاريخ و للجغرافية،
كانت وستبقى أول مؤسسة تعنى بالثقافة و
اللغة األمازيغيتني ،كما تعترب املرجع الوحيد لكل
دول العالم يف القضايا األمازيغية ،لغويا ونحويا
وأنثروبولوجيا ،...و مع ذلك لن نعفي أنفسنا من
طرح سؤال ساذج :كيف لقانون تنظيمي ان ينسخ
ظهري رشيف وأين مبدأ استمرار املرفق العمومي؟
وقديما قال الحكيم االمازيغي:
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توقيع اتفاقية شراكة بني مؤسسة “دافيد هارت” وأرشيف املغرب

أكد أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية بكلية الحقوق بالرباط ،عبد
الحي املؤدن ،أن املغرب يعرف ثورة يف الذاكرة“ ،ترتبط بربوز هويات جديدة،
تكتشف أنها ال تحىض باالعرتاف من طرف الثقافة األصلية ،أي ثقافة الدولة،
وتسعى إىل أن تثبت مجموعة من الحقائق التاريخية ،عىل رأسها تحدي التاريخ
الرسمي والتشكيك يف أطروحاته ومنافسته عن طريق السعي إىل كتابة تاريخها
بشكل جديد ،وانطالقا من معطيات وأطروحات جديدة”.
وحاول املودن خالل عرض تأطريي ملائدة مستديرة نظمتها مؤسسة أرشيف
املغرب بمناسبة اليوم العاملي لألرشيف ،مساء يوم اإلثنني  10يونيو ،2019
بمقرها يف الرباط ،حول موضوع “املجتمع املدني واألرشيف” ،اإلجابة عن
سؤال ملاذا يظهر هذا الوعي بثقافة األرشيف باملغرب اليوم؟
وأشار عضو هيئة اإلنصاف واملصالحة سابقا ،إىل أن “أن هذا املسعى ،إلعادة
كتابة التاريخ ،يخلق حماسا لدى املناضلني املتزعمني لهذا االتجاه واملدافعني
عنه للبحث عن مصادر لكتابة التاريخ ،وبالتايل االجتهاد يف التنقيب عن
األرشيفات ورد االعتبار إليها”.
وأكد ذات املتحدث أن هذه الهويات الجديدة تتجىل يف بروز ما يطلق عليه يف
السوسيولوجيا السياسية بالحركات االجتماعية الجديدة“ ،والتي من بينها
الحركات املطالبة بالحقوق اللغوية والخصوصيات املحلية ،وحقوق النساء
واألقليات العرقية وحقوق اإلنسان ،واملهمشني عىل مستويات متعددة بما فيها
املستوى االقتصادي”.
وقال املودن إن “الجانب املثري يف هذه التحوالت التي يشهدها املغرب ،هي أنها
ترتبط بظاهرة أعم ،تشمل جل مناطق العالم ،تعرف بثورة الذاكرة ،أو عرص
الشارع أو غريها من التعابري التي تركز عىل النظر إىل التاريخ من زوايا جديدة،
مقابل تراجع األطروحات السائدة الكربى ،التي تعطي نظرة شاملة عىل العالم،
وتفسريات كربى لألحداث ،والتي تجمع حولها وحدات اجتماعية وسياسية
كبرية ،كاألمة والوطن والدولة القومية ،والطبقة” ،مؤكدا أن العالم يعيش
تراجعا يف هذه األطروحات الكربى ،وبروز هويات صغرية ،تسمى أيضا هويات
ما تحت قومية ،أو ما تحت دولتية ،وال تعرب عن انتماء طبقي واسع ،كالطبقة
العاملة أو البورجوازية الوطنية.
ومن جانبه ،أوضح مدير مؤسسة أرشيف املغرب ،السيد جامع بيضا ،يف مداخلة
باملناسبة ،أن اختيار املؤسسة موضوع “املجتمع املدني واألرشيف” ،هذه
السنة ،لم يكن اعتباطا ،وإنما ينبثق من الدور الذي يضطلع به املجتمع املدني
املتمثل يف الجمعيات والتنظيمات غري الحكومية وغري الربحية ،يف املجتمعات
الديموقراطية يف شتى املجاالت ،مشريا إىل تنامي هذا الدور يف الفضاء العام
املغربي خاصة خالل العقدين األخريين.
وذكر أن هذا اللقاء يفسح املجال لتبادل التجارب بني الجمعيات ،التي جعلت من
االهتمام باألرشيف والرتاث قطب رحى نشاطها ،منوها ،يف هذا الصدد ،بتجربة
جمعية فكيك للرتاث وثقافة الواحات التي قامت بإثارة انتباه مؤسسة أرشيف
املغرب إىل مجموعة كبرية من األرشيفات التي ترجع إىل الفرتة االستعمارية
والتي كانت قاب قوسني أو أدنى من اإلتالف ،وكذا مؤسسة دافيد مونتغومري
هارد للدارسات األمازيغية ،التي سلمت ألرشيف املغرب مجموعة من األرشيفات
التي جمعها الباحث األمريكي دافيد هارت عن مناطق مختلفة من املغرب.
وقال بيضا إن املجتمع املدني مدعو للمشاركة ،إىل جانب املؤسسات العمومية،
يف تدبري وحفظ األرشيف“ ،كما يمكن أن يكون قوة اقرتاحية تغني القوانني
واملؤسسات بمضامني شديدة الغنى والنجاعة يف هذا املجال” ،مربزا أن التعامل
مع األرشيف يتطلب إرساء ثقافة األرشيف من خالل االهتمام به والنهوض به
وحفظه من اإلتالف والضياع ،وتسهيل الولوج إليه ،وتعميم تعليمه.
ويف كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير الثقافة واالتصال ،أوضح عبد اإلله عفيفي،
الكاتب العام لوزارة الثقافة واالتصال ،أن املجتمع املدني يضطلع بدور أسايس
وهام يف عملية األرشفة والتوثيق لحفظ الذاكرة الوطنية ،وذلك من خالل العمل
التحسييس الفعال الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات بفضل قربها االجتماعي.
وقال عفيفي ،إن هيئات املجتمع املدني تساهم بخرباتها ومعارفها امليدانية يف
املجهود التنموي ،وكذا يف نرش ثقافة األرشيف ،مشريا إىل أن الوثائق واألرشيفات
تعد أساس وجود الهيئات واملؤسسات ،ومرجعا وفيا لقياس تقدمها والتزامها
ومسؤوليتها.
وأبرز الكاتب العام لوزارة الثقافة ،أنه من الرضوري اكتساب هيئات املجتمع
املدني كيفية تصنيف وحفظ أرشيفها الداخيل ،مضيفا أن لهذه العملية دور يف
حفظ كيان الهيئة املعنية لألغراض التدبريية والعلمية وغريها.
وذكر عفيفي ،بهذا الصدد ،أن الوزارة جعلت موضوع األرشفة والتوثيق
من املحاور الهامة ضمن اسرتاتيجيتها ملا له من أهمية قصوى يف املسار
الديمقراطي الحداثي للمملكة ،مشريا إىل رضورة الرتكيز ،يف هذا املجال ،عىل
االستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من أدوات ووسائل كفيلة بتحقيق
أرشفة آمنة ومتطورة ورسيعة.

• املديرة املسؤولة:
أمينة الحاج حماد
أكدورت
ابن الشيخ

• هيئة التحرير:
رشيد راخا
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منترص أحويل (إثري)
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سعيد باجي
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حميد ايت عيل (افرزيز)
خديجة الصابري

ودعا الكاتب العام ،يف هذا الصدد ،إىل التنسيق الواسع بني جميع
املؤسسات املعنية ،كليا أو جزئيا ،بتدبري األرشيف والوثائق ،وذلك لتبادل
املعارف واالستفادة من التجارب وبالتايل توحيد الرؤى والتدخالت
واقتصاد الوسائل.
وأكد رئيس جمعية فيكيك للرتاث وثقافة الواحات ،العربي الهاليل ،عىل
أن تاريخ فيكيك موغل يف القدم ،مشريا إىل أن “البحث يف بدايته وتطور
مراحله واستجالء مظاهره ليس مدونا يف الكتب ،وإنما هو مثبت عىل
صفائح الجبال والكدى ،ويف شكل كتابات ورسوم ونقوش صخرية تعود
لأللفية الخامسة قبل امليالد “إن لم يكن الزمن أبعد” ،وجلها ال يزال ينتظر
من يحللها ويقرؤها بإمعان وتدقيق”.
وقال الهاليل إن أول ذكر رصيح لفيكيك يعود للقرن السادس الهجري
الثاني عرش امليالدي“ ،وجدناه عند صاحب االستفسار وبعده رأيناه يتكرر
عند ابن خلدون ،يف غري ما موضع ،من موسوعته التاريخية ،املشهورة
بالعرب” ،موضحا أن تاريخ منطقة فيكيك حفظته بعد ذلك مجموعة من
الوثائق واملصادر التاريخية.
وأشار الهاليل إىل أن جمعيته قامت بإنقاذ حواىل طن و 200كيلوغرام
من األرشيف ،وهي اليوم محفوظة بأرشيف املغرب ريثما يتم جردها
وإتاحتها للعموم وتثمينها بمختلف الوسائل.
وبدوره أكد رشيد الراخا رئيس مؤسسة البحر األبيض املتوسط “دافيد
مونتغومري هارت” للدراسات األمازيغية ،قبل رشوعه يف تقديم عدد من الصور
األرشيفية ،أن عالقة مؤسسته بدافيد هارت كبرية جدا ،لدرجة أن هذا األخري
“ترك لنا قبل وفاته حقوق الطبع والرتجمة ملؤلفاته ،كما وضع أكثر من نصف
مكتبته العلمية تحت ترصف مؤسستنا ،إضافة إىل توفريه أرشيفا ضخما من
الصور للمجتمع األمازيغي خالل ستينيات وسبعينيات القرن املايض”.
وتحدث الراخا عن أول لقاء له بدافيد هارت والذي كان بمليلية خالل نشاط
جمعوي سنة “ ،1991وتوطدت عالقتنا منذ يومها األول” ،واستمرت العالقة
حتى بعد استقراره بغرناطة حيث أسس عددا من الجمعيات األمازيغية ،بينما
كان يعيش دافيد هارت غري بعيد بمدينة أملرييا اإلسبانية ،كأقرب نقطة ملنطقة
الريف -حسب الراخا -التي لطاملا حلم دافيد هارت أن يستقر بها.
وأضاف الراخا “تفاجأت عند زيارتي ملنزله بموخاكار ضواحي أملرييا ،بوجود
أكرب مكتبة حول شمال إفريقيا والعالم اإلسالمي” مضيفا “تمكنا عن طريق
العالقة مع جامعة غرناطة ،ومديرية النرش بمليلية ،أن نعرف بأعمال دافيد
هارت باللغة اإلسبانية”.
وبفضله أيضا -حسب الراخا -تمكن اإلسبان من اكتشاف أعمال األنرتبولوجي
اإلسباني إمليو بالنكو الذي اشتغل عىل املجتمع الريفي خالل الحقبة
االستعمارية.
ومن جانبه أوضح عبد السالم بوطيب ،رئيس مركز الذاكرة املشرتكة من أجل
الديمقراطية والسلم ،أن فكرة تأسيس املركز جاءت ألغراض سياسية وخدمة
للذاكرة وحقوق اإلنسان ،وليس ألغراض علمية ،مشريا أن املركز مؤسسة
سياسية – حقوقية مستقلة عن جميع السلطات الرسمية والتيارات السياسية
والعقائد الدينية“ ،فهو متخصص يف االشتغال عيل قضايا الذاكرة املشرتكة
للمغاربة مع مكونات محيطهم الجغرايف والسيايس يف أبعدها الحقوقية
والسياسية والتنموية كموضوع ،وبقضايا بناء الديمقراطية والسلم وحقوق
اإلنسان وثقافتها وبقضايا املواطنة وثقافتها كمعرفة ومجال اختصاص”.
وقال بوطيب إن املركز دأب منذ تأسيسه سنة  ،2006عىل تنظيم عدد من
األنشطة املتعلقة بالذاكرة واألرشيف ،كاملهرجان الدويل للسينما والذاكرة
املشرتكة الذي تحتضنه سنويا مدينة الناظور ،وملتقى فاس إفران لحوار
الهويات والثقافات الذي ينظم بمناسبة السنة األمازيغية ،وكذا الجائزة الدولية
“ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم” التي ينظمها املركز“ ،كما ننظم كذلك كل
شهر قراءة يف كتاب بحضور مؤلفه تحت عنوان قراءات ابن خلدون”.
وفيما يتعلق بتفاعل مركز الذاكرة املشرتكة من أجل الديمقراطية والسلم مع ما
يقع من أحداث آنية يف منطقة الريف ،يف إطار ما بات يعرف ب”حراك الريف”،
أجمله ذات الناشط الحقوقي يف محور بعنوان “الريف ولعنة األرشيف”.
وبدورها أكدت صابرينا كامييل عن مرصد الدار البيضاء للفن والبحث عىل
رضورة الحفاظ عىل املباني التاريخية ،وتحويلها إىل مؤسسات ثقافية ،من أجل
الفن ،املوسيقى ،أو من أجل أألنشطة املختلفة ،بدال من هدمها وبناء مباني
جديدة مكانها.
وأضافت كامييل خالل تقديمها لعرض حول املتحف الجماعي للدار البيضاء ،أن
مرشوع متحف الذاكرة الجماعية للمدن يقوم عىل محورين أساسيني ،محور
األرشفة من خالل تحديد تاريخ املدينة ومتاحفها األثرية ،ومحور الحفاظ عىل
الرتاث من خالل معرفة األبعاد املبتكرة وتحديد الرشاكات املمكنة.
وأشارت كامييل إىل خمس نقط أساسية يف املرشوع هي :تحديد التصور
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العام ،شكل املتحف ،مضمونه ،وتحديد الطريقة املتبعة يف تنظيمه ،إضافة إىل
املشاركة وعقد الرشاكات مع مختلف املتدخلني.
ومن جهته أوضح أحمد إيدويا ،عن مركز حقوق اإلنسان للذاكرة واألرشيف ،أن
الجمعيات كباقي املؤسسات العمومية أو الخاصة تنتج مجموعة ال بأس بها
من األرشيف يف إطار مزاولة املهام املنوطة بها ،مشريا أنها ويف دول عديدة تأخذ
عىل عاتقها القيام بأنشطة ال تؤمنها الدولة ،فيصبح أرشيفها الوسيلة الوحيدة
لتوثيق وإعادة كتابة التاريخ املفقود لألشخاص واملؤسسات واملجتمعات التي
تعيش معها.
وأضاف إدويا أن جمعيات املجتمع املدني تساهم من خالل حفظ وجعل
األرشيف متاحا ،يف استكمال عمل الذاكرة يف إحياء ذكرى بعض الشعوب التي
كانت إما من “منسيي التاريخ” ،وإما من ضحايا الكوارث الطبيعية أو املدنية
التي تجاهلها أرشيف املؤسسات الرسمية ،ألنها كانت متحيزة يف شأن تلك
الشعوب ،أو ألن ذاكرتها أتلفت أو غيبت ،كما يف حال نظام قمعي مثال ،مما
يجعل الباقني عىل قيد الحياة عاجزين عن استذكار موتاهم من ضحاياه ،ما
يؤدي إىل بقاء الذاكرة جرحا مفتوحا.
وأكد إدويا أن األرشيف يساعد أيضا يف بناء الذاكرة الداخلية للجمعية ،ففي
الجمعيات حيث العمل مجاني ،تطوعي ومهني ،وحيث األشخاص يتجددون،
يخلق حفظ األرشيف رابطا بني األجيال ،كما يسمح يف الواقع بنقل التجارب
بني األجيال.
وقال إن املمارسات األرشيفية السليمة هي مفتاح بقاء وسالمة هذه األدلة،
“كما أن مسألة حفظ وصيانة الوثائق أصبحت عملية معقدة إذا أخذنا بعني
االعتبار البيئة اإللكرتونية التي أضحت طاغية” ،معرجا عىل بعض املمارسات
والقواعد التي يتعني اتباعها من أجل حفظ أرشيف جمعيات املجتمع املدني.
وتجدر اإلشارة إىل أنه تم التوقيع ،عىل هامش هذه الندوة ،عىل اتفاقيتي تعاون،
حيث وقعت األوىل بني مؤسسة أرشيف املغرب وجمعية فكيك للرتاث وثقافة
الواحات ،والثانية بني املؤسسة ذاتها ومؤسسة دافيد مونتكومري هارت
للدراسات األمازيغية ،وهي عىل شكل هبة تشمل أرشيف دافيد مونتكومري
هارت منحتها املؤسسة ألرشيف املغرب.
وكرس املجلس الدويل لألرشيف ،منذ العام  ،2005يوم التاسع من يونيو من كل
سنة يوما عامليا لألرشيف ،وذلك بهدف التعريف بأهمية األرشيف واألرشيفيني
يف املجتمعات العرصية ،وتثمني حرفة كثريا ما نالها اإلهمال ونظر إليها بازدراء.
وللتذكري ،فإن املجلس الدويل لألرشيف كان سباقا للدعوة إىل تكريس  9من
يونيو من كل سنة “يوما عامليا لألرشيف” ،وذلك خالل جمعه العام املنعقد
يف نونرب  .2007وقد تم االتفاق عىل هذا التاريخ لكون تأسيس املجلس الدويل
لألرشيف يصادف يوم  9يونيو  ،1948وذلك تحت رعاية منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ويهدف اليوم العاملي لألرشيف إىل توعية الجمهور بأهمية األرشيف الذي يشكل
أساس حقوقهم وهويتهم ،وتوعية املسؤولني باالنعكاسات اإليجابية لحسن
تدبري األرشيف ،بما يف ذلك من حكامة جيدة وتنمية مستدامة ،وكذا توعية
الجمهور والقطاعات العمومية والخاصة برضورة حفظ األرشيف عىل املدى
البعيد وتسهيل الولوج إليه ،وتعزيز وتعريف الجمهور الواسع بوثائق فريدة من
نوعها ورائعة ونادرة ،محفوظة بمؤسسات تعنى بتدبري األرشيف ،وتحسني
إدراكه ووعيه بأهمية األرشيف ،والرفع من حضوره بجعله يشمل جميع
امليادين.
* كمال الوسطاني

E-mail:
amadalamazigh@yahoo.fr

Web:
www.amadalamazigh.press.ma
• السحب:
GROUPE MAROC SOIR

• التوزيع:
SAPRESS

• الجريدة تصدر عن رشكة
EDITIONS AMAZIGH
* Editeur

Rachid RAHA
• R.C.: 53673
• Patente: 26310542
• I.F.: 3303407
• CNSS: 659.76.13
• Compte Bancaire:

BMCE-Bank - Rabat centre

011.810.00.00.01.210.00.20703.58

• سحب من هذا العدد:
 10.000نسخة

4

ملف العدد

ⵏⵓⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⵙⴰ

بعد تأخري دام سنوات ،صادق
أخريًا جملس النواب املغريب ،يوم االثنني
 10يونيو اجلاري ،يف جلسة عمومية
تشريعية ،باإلمجاع ،على مشروع القانون
التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم ويف
جماالت احلياة العامة ذات األولوية،
إضافة إىل مشروع القانون التنظيمي رقم
 04.16يتعلق باملجلس الوطين للغات
والثقافة املغربية.
وصوت الربملان باإلمجاع على مشروع
القانونني ،ومشروع قانونني آخرين
يتعلقان بالنظام األساسي لبنك املغرب
والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة يف
قراءة ثانية”.
وتأيت جلسة التصويت العمومية على
مشروع القانون املذكور يف أعقاب مصادقة
جلنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس
النواب ،على مشروع القانون ،بعد بلوكاج
دام لسنتني داخل اللجنة اليت أحيل عليها
املشروع ذاته يف أكتوبر  ،2016بسبب
مواقف بعض األحزاب السياسية من
األمازيغية وباألخص حرف تيفيناغ ،قبل
أن يتفق أعضاء اللجنة ،على إهناء اخلالف
بني املجموعات احلزبية واملصادقة على
بعض التعديالت ،اليت مهت خمتلف مواد
مشروع القانون ،ومنها على اخلصوص،
التنصيص على كتابة األمازيغية حبرف
“تيفيناغ”.
وتوافقت الفرق الربملانية على تعديل
الفقرة الثانية من املادة األوىل من
املشروع ،اليت كانت مثار خالف بني
مكونات األغلبية ،لتصبح صيغة املادة
املذكورة تنص على أنه “يقصد باللغة
األمازيغية يف مدلول هذا القانون
التنظيمي خمتلف التعبريات اللسانية
األمازيغية املتداولة مبختلف مناطق
املغرب ،وكذا املنتوج اللسين واملعجمي
األمازيغي الصادر عن املؤسسات واهليئات
املختصة ،وتكتب اللغة األمازيغية حبرف
“تيفيناغ”.
ومن أبرز التعديالت أيضا اليت توافقت
حوهلا الفرق الربملانية ،جعل تعليم اللغة
األمازيغية إلزاميا ،مع تعميم تدريسها
يف “كل التراب الوطين وعلى مجيع
أسالك التعليم بكيفية تدرجيية” ،لتشمل
“التعليم األويل واألساسي” ،إىل جانب
“الثانوي اإلعدادي ،والثانوي التأهيلي،
والتكوين املهين”.
وحيدد مشروع القانون املذكور مراحل
تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية،
وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم ،ويف
جماالت احلياة العامة ذات األولوية ،وذلك
لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها،
بصفتها لغة رمسية كما ينص على ذلك
الفصل اخلامس من دستور .»2011
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كرونولوجيا املحطات السياسية والثقافية املصاحبة إلصدار القانون التنظيمي

املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية

نصت الوثيقة الدستورية التي خضعت
الستفتاء شعبي يف الفاتح يوليوز  2011عىل
اعتبار اللغة األمازيغية ،لغة رسمية للمغرب.
وتمت إحالة أمر تفعيل طابعها الرسمي عىل
املؤسسة الترشيعية ،منذ نرش النص الكامل
لتلك الوثيقة بالجريدة الرسمية ،شهران بعد
اإلستفتاء.
والوثيقة الدستورية ذاتها ضمت أكثر من
 19قانون تنظيمي  ،معظمها تم الرشوع يف
إصدارها خالل سنتني ،يف حني استغرق النقاش
العمومي حول مقرتحات النصوص التنظيمية
املفعلة للطابع الرسمي لألمازيغية ما يقارب
ثمان سنوات .خاللها دار رصاع إيديولوجي
وسيايس ،كاد أن يعيد باألمازيغية إىل ما دون
الرسمية .حيث ظهرت عىل الساحة السياسية
والثقافية مواقف متناقضة ،مواقف الحركات
األمازيغية املتشبثة
الجمعوية والطالبية
بمنصوص الدستور ،ومواقف تيارات سياسية
وجمعوية رافضة أصال لهذا التنصيص،
ومتشبثة بمواقفها التي سبق وأن صدرت عنها
قبل تاريخ هذا الرتسيم .القوى املحافضة ذات
التوجه اإلسالموي والعروبي ،كانت يف طليعة
املناهضني العتبار األمازيغية لغة رسمية للدولة
املغربية ،وقد أدى وصولها إىل مراكز القرارات
السياسية والترشيعية ،بعد صفقات املا بعد 20
فرباير  ،2011إىل التحكم يف بعض القرارات ذات
األولوية ،إن لم نقل ذات طابع سيادي للبالد.
وقد سبق وتال هذا اإلقرار مجموعة من املواقف
املناهضة ألمازيغية املغرب ،مما دفع ببعض
الفاعلني والنشطاء األمازيغ إىل تشكيل جبهات
جمعوية وسياسية للضغط عىل املؤسسات
الترشيعية والقضائية ،ألجل الترسيع بإخراج
القانون التنظيمي.
سنعود إىل أهم املحطات التي صاحبت هذا اإلقرار
الدستوري وتبعاته عىل الساحة السياسية
والثقافية وفيما ييل أهمها:
 يف خضم الحراك الديمقراطي الذي شهدتهدول الجوار بشمال أفريقيا ،ظهرت حركة 20
فرباير عام  ،2011قادها شباب يضم نشطاء
من الحركة األمازيغية ،تمت فيه املطالبة
بإصالح دستوري شكال ومضمونا ،حيث ركز
النشطاء األمازيغ عىل مطلب ترسيم األمازيغية
يف الدستور الجديد.
  9مارس  ،2011وضع الخطاب امللكي الخطوطالعريضة للنص الدستوري ،ويف أقل من 24
ساعة عىل الخطاب امللكي الذي أعلن فيه امللك
محمد السادس عن مراجعة عميقة للدستور،
رشع امللك يف تنصيب اللجنة االستشارية ملراجعة
الدستور ،وترأس اللجنة عبد اللطيف املنوني،
عضو سابق باملجلس الدستوري ،ورئيس سابق
لإلتحاد الوطني لطلبة املغرب ،باإلضافة إىل
ثمانية عرشة عضوا  .ومعظم أعضاء اللجنة
ينتمون لليسار املغربي القديم ،الذي كان يف
السابق من أشد األعداء لألمازيغية.
 وخالل ماي  2011تم ترسيب مرشوع وثيقةدستورية تقر بأمازيغية املغرب ،ما جعل حزب
العدالة والتنمية وحزب اإلستقالل ،يقودان
حملة إلسقاط هذا اإلقرار الدستوري لألمازيغية
يف أسمى قانون للبالد ،مما دفع باللجنة املكلفة
بصياغة مرشوع الدستور الجديد ،إىل تعديل
مسودته ،بعد أن تدخل رئيس الحكومة عباس
الفايس عن حزب اإلستقالل شخصيا يف هذا
الشأن .مما دفع الفاعلني األمازيغ إىل املشاركة
املكثفة يف املسريات التي قادها شباب  20فرباير،
والرد من خاللها عىل جيوب مقاومة األمازيغية
منذ استقالل املغرب.
 يف  1يوليوز  ،2011نظم استفتاء شعبيحول الدستور الجديد ،حينها دعت تنظيمات
أمازيغية إىل مقاطعته ،رفضا للصيغة التي ورد
فيها التنصيص عىل األمازيغية لغة رسمية،
وإحالة ذلك عىل قانون تنظيمي يحدد مراحل

تفعيل هذا الرتسيم.
 جرت انتخابات برملانية مبكرة يف  25نونرب ،2011حيث كانت مربمجة لسنة  ،2012وتم
تأجيلها مرة من  7أكتوبر  ،2011حاز فيها حزب
العدالة والتنمية عىل  177مقعد برملاني ،بعد
مقاطعة شعبية واسعة ،انظمت خاللها الحركة
األمازيغية إىل جبهة املقاطعني.
 تشكيل حكومة بنكريان األوىل  ،أول حكومةيقودها إسالميون منذ االستقالل ،نتجت عن
االنتخابات الترشيعية املبكرة ،التي عقبت تعديل
دستوري استفتي عليه يف الفاتح يوليوز .2011
وعينت هذه الحكومة االئتالفية رسميا يوم 3
يناير  2012بعد أن استمرت مشاورات التشكيل
 36يوما.
 منذ تاريخ تعيينه رئيسا للحكومة قاد عبداإلله بنكريان حملة ضد شباب  20فرباير
والحركة األمازيغية ،واصفا بعض نشطائها
بأسوء النعوت .عىل علم أن الترصيح الحكومي
لم يأت بجديد بشأن األمازيغية.

 بعد الحمالت التي قادتها أحزاب إسالمويةوعروبية ضد األمازيغية ،ظهرت مبادرات عديدة
لتأسيس أحزاب سياسية ذات توجه أمازيغي،
اعتقادا من املبادرين إىل أن إنصاف األمازيغية لن
يتم إال عىل أياد أمازيغية الفكر واإليديولوجية،
محاولني الظهور يف حلة جديدة غري تلك التي تم
بها حل الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي
ومنع أنشطته منذ التأسيس عام  .2005يف حني
حاولت تنظيمات أمازيغية جمعوية حمل بعض
األحزاب السياسية ولو بشكل مؤقت عىل الدفاع
عن األمازيغية ،معتمدة عىل عالقات وأصول
بعض أمنائها العامني.
 بعد إحالته يف ماي  2019عىل لجنة املاليةوالتنمية االقتصادية بمجلس النواب  ،تم إسقاط
التعديل املتعلق بطبع األوراق املالية باألمازيغية
من مرشوع قانون رقم  40.17املتعلق بالقانون
األسايس لبنك املغرب ،وذلك بعد أن صادق عليه
مجلس املستشارين.
 أسبوعان بعد ذلك ،تم إرجاع مرشوع قانونرقم  40.17املتعلق بالقانون األسايس لبنك

 رشعت حكومة بنكريان يف إصدار مجموعة منالقوانني واملراسيم املنصوص عليها يف الوثيقة
الدستورية ،يف حني وضعت رئاسة الحكومة بوابة
إلكرتونية لتلقي اقرتاحات الجمعيات األمازيغية
يف موضوع القانون التنظيمي ،وبينما سارعت
بعض هذه الجمعيات والتنظيمات إىل صياغة
مشاريع قوانني تنظيمية ،اعتربت تنظيمات
أخرى األمر مجرد سخرية وتهرب الحكومة
من مسؤولية إخراج القانون التنظيمي املتعلق
باألمازيغية.
 موازاة مع ذلك ،نظمت تنظيمات أمازيغيةدولية ووطنية حملة شعبية لتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية ،بمختلف املدن املغربية،
مفصحة عن مشاريع قوانني تنظمية خاصة
باألمازيغية ،حرض الدكتور سعد الدين العثماني
يف عديد من هذه اللقاءات ،ما اعتربه البعض
انتهازية من األمني العام السابق للعدالة
والتنمية ،يف مواجهة عبد اإلله بنكريان الذي
أسقطه من تشكيلة حكومته الثانية ،بعدما أن
تقلد منصب وزارة الخارجية يف حكومته األوىل.
  7أكتوبر  ،2016شهد املغرب انتخاباتترشيعية ،حصل فيها حزب العدالة والتنمية عىل
الرتبة األوىل ،إال أن عدد املقاعد التي حصل عليها
لم تؤهله إىل التحكم يف عملية تشكيل الحكومة،
وبعد االنسداد الحكومي ملدة طويلة وفشل
بنكريان يف تشكيل حكومته ،تم إعفاءه وتعيني
سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة ،ورغم أن
معظم وزرائها من أصول أمازيغية ،إال أن ذلك
لم يشفع لإلفراج عن القانون التنظيمي املتعلق
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية .وتواصلت
الحمالت الشعبية األمازيغية يف مختلف املدن
املغربية.

املغرب ،والذي تنص املادة الـ 57منه عىل أن
الكتابات املطبوعة أو املنقوشة عىل األوراق
والقطع النقدية تكون بالعربية واألمازيغية،
إىل لجنة املالية والتنمية االجتماعية بمجلس
النواب ،حيث صودق فيها عىل مرشوع القانون
سالف الذكر .مع اعتماد الربملان حرف تيفيناغ،
بعد أن تم التأشري عليه بتحكيم ملكي ،منذ عام
.2003
 صاحب إسقاط األمازيغية من األوراق النقديةخروج إعالمي منظم مناوئ للقضية األمازيغية،
يف الوقت الذي نصبت فيه الحركة األمازيغية
سهام رصاعها مبارشة إىل األحزاب املشاركة
يف اإلئتالف الحكومي ،مستغلة بذلك الرصاعات
الداخلية لبعض األحزاب ،وكذا الرصاع الدائر بني
قطب العدالة والتنمية وقطب األصالة واملعارصة،
مما رسع من اإلفراج عن القانونني التنظيميني
املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
خالل الشهر الحايل ،أي بعد نرش نيص
القانونني التنظيميني املتعلقني بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية واملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،بالجريدة الرسمية ،وجه
نشطاء أمازيغ انتقادات الذعة ملضامني القانونني
السالفني الذكر ،يف حني بدأت استعدادات جمعوية
أمازيغية لجمع شمل الحركة األمازيغية يف اتجاه
تفعيل ما جاء يف القانون التنظيمي رقم ،26-16
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفية إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية .فهل سيعود
األمازيغ من جديد لطرح سؤال ما العمل؟
* سعيد باجي
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األعرج :القانون التنظيمي لألمازيغية يهدف إىل تطوير سياسات لغوية منسجمة

أكد وزير الثقافة واالتصال ،محمد األعرج ،يف
كلمة له باملناسبة ،أن مرشوع القانون التنظيمي
يأتي يف إطار تفعيل مقتضيات الدستور ،الذي
ينص يف فصله الخامس ،عىل إحداث مجلس
وطني للغات والثقافة املغربية كآلية لحماية
وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية ومختلف
التعبريات الثقافية املغربية ،باعتبارها تراثا أصيال
وإبداعا معارصا ،وكذا يف إطار مواكبة التحديات
الكربى املتعلقة بالسياسة اللغوية بالبالد.
وأضاف األعرج ،حسب بالغ للوزارة ،أن مرشوع
القانون التنظيمي يهدف إىل تطوير سياسات
لغوية منسجمة بالنسبة للغتني الرسميتني
واللغات األجنبية لتجويد مستوى تعلمها
واستعمالها ،حيث يقرتح املجلس التوجهات
اإلسرتاتيجية للدولة يف مجال السياسات اللغوية
والثقافية ،والسهر عىل انسجامها وتكاملها.
وخلص إىل أن املجلس يشكل إطارا مرجعيا
وقوة اقرتاحية يف مجال اللغات والثقافات بهدف
تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة

للغتني الرسميتني واللغات
األجنبية وتعزيز الهوية
املغربية بالحفاظ عىل
تنوع مكوناتها وتحقيق
انصهارها من خالل
الحقوق
إىل
الولوج
الثقافية وتطوير اقتصاد
الثقافة وضمان االنسجام
بني املتدخلني يف املجال
الثقايف والفني.
وكان وزير الثقافة
واالتصال ،محمد األعرج،
قد أكد مبارشة بعد أن
صادقت لجنة التعليم
واالتصال
والثقافة
بمجلس النواب ،يوم االثنني
 03يونيو الجاري ،أن
مرشوع القانون التنظيمي
رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع

عزيز أخنوش:

امللك أول مدافع عن األمازيغية..

وال دميقراطية دون تعددية

عزيز
اعترب
أخنوش ،رئيس
التجمع
حزب
الوطني لألحرار،
مصادقة مجلس
النواب باإلجماع
مرشوع
عىل
القانون التنظيمي
املتعلق بتحديد
تفعيل
مراحل
الطابع الرسمي
لأل ما ز يغية
وكيفيات إدماجها
يف مجال التعليم
مجاالت
ويف
الحياة العامة ذات
األولوية( ،اعتربه)
«انتصارا للمغرب
ولجميع املغاربة».
وأضاف أخنوش ،يف رشيط
مصور بث عىل املوقع الرسمي
لحزب «التجمع الوطني
لألحرار» أن هذا القانون الذي
صادق عليه مجلس النواب
يف انتظار القراءة يف مجلس
املستشارين ،يعتربه حزب
األحرار «نص تاريخي» ،لكونه
«جاء لتنزيل الدستور الذي
أعطى اللغة األمازيغية طابع
اللغة الرسمية للمملكة».
«صحيح أن القانون تأخر»،
يقول أخنوش ،إال أنه
«بفضل التوافق بني الفرقاء
السياسيني تمكنا من التقدم
والتأكيد عىل مكتسبات
األمازيغية ،ويف مقدمتها
حرف تيفيناغ» ،مشريا إىل أن
موقف «األحرار «دائما كان
واضحا» ،وهو أن «حرف
تيفيناغ كان محط تحكيم
ملكي ،واعتمده املعهد امللكي
لألمازيغية إلعداد عدد من
األشغال ومجموعة من
الكتب ،وال يمكن الرتاجع،
ليضيع بذلك هذا الرتاكم
املعريف والعلمي».
وأردف أخنوش يف كلمته »:
وهنا ال بد أن نذكر بالدور

الريادي للملك محمد السادس
الذي كان وما زال أول مدافع
عن األمازيغية ،لغة وثقافة،
باعتبارها رصيدا مشرتكا
لجميع املغاربة بدون استثناء،
كما جاء يف نص الدستور».
واعترب رئيس «األحرار» أن
مصادقة مجلس النواب
عىل القانون التنظيمي للغة
األمازيغية« ،خطوة إضافية
وليست األخرية يف ترسيم
اللغة األمازيغية عىل أرض
الواقع» ،مضيفا« :نريد
استعمال األمازيغية يف املحاكم
واملستشفيات
واإلدارات
مختلف
ويف
واملدارس
املرافق» .ومن أجل تحقيق
هذا الهدف ،يضيف املتحدث
«يلزمنا التعاون جميعا ،ألن
األمازيغية مسؤولية وطنية،
كما أكد صاحب الجاللة يف
خطاب أجدير».
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد
عىل أن «القضية األمازيغية
هي قضية الجميع» ،ألنه «ال
ديمقراطية دون تعددية وال
عدالة اجتماعية دون عدالة
ثقافية».

لألمازيغية
الرسمي
وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة
العامة ذات األولوية،
يهدف إىل تعزيز التواصل
باللغة األمازيغية يف
مختلف املجاالت العامة
ذات األلوية باعتبارها لغة
رسمية للدولة ورصيدا
مشرتكا لجميع املغاربة
بدون استثناء ،كما
يروم دعم قيم التماسك
الوطني،
والتضامن
وذلك من خالل املحافظة
عىل هذه اللغة وحماية
املوروث الثقايف والحضاري
األمازيغي ،وكذا العمل عىل
النهوض به ،فضال عن
ترصيد املكتسبات الوطنية املحققة يف هذا املجال

وتطويرها.
وأبرز األعرج أن مرشووع املرسوم يروم تنمية
وتعزيز قدرات املوارد البرشية العاملة بالقطاعني
العام والخاص يف مجال التواصل باألمازيغية
مع املرتفقني ،فضال عن تعزيز األبحاث العلمية
املرتبطة بتطوير األمازيغية وكذا تشجيع دعم
اإلبداعات واإلنتاجات واملهرجانات األمازيغية
باإلضافة إىل إدماج الثقافة والتعابري الفنية
األمازيغية يف مناهج التكوين الثقايف والفني
باملؤسسات املتخصصة العمومية منها والخاصة.
وأضاف أن املجلس املذكور ،ستناط به مهام
واختصاصات أهمها اقرتاح التوجهات
اإلسرتاتيجية للدولة يف مجال السياسات اللغوية
والثقافية والسهر عىل انسجامها وتكاملها،
وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها يف مختلف
تجلياتها ،وكذا حفظ وصون الثرات الثقايف
املغربي األصيل من خالل إعطاء أولوية كربى لكل
اللهجات والتعبريات املكونة للثقافة املغربية.

«احلركة الشعبية» تطالب بإرادة سياسية ألجرأة القانونني
التنظيميني وترمجة مضامينهما يف القانون املايل املقبل
نوه محمد مبديع ،رئيس
الفريق الحركي بمجلس النواب
بـ»اإلنجازات الدستورية والقانونية
التي تحققت لفائدة األمازيغية خالل
مناقشة مرشوع القانون التنظيمي
املتعلق باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية» ،مربزا ما قال عنه
«الدور التاريخي للحركة الشعبية
الذي يمتد عىل مدى ستني سنة،
دفاعا عن إنصاف األمازيغية».
وأشار مبديع يف معرض مداخلته
أثناء مصادقة مجلس النوابعىل
مرشوع القانون التنظيمي املتعلق
باملجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية ،إىل أن حزب «الحركة
الشعبية» كان أول من طالب يف قوانينه األساسية برتسيم
األمازيغية يف الدستور منذ التسعينيات ،وأكده يف املذكرة التي
قدمتها للجنة إعداد دستور  ،2011ليكون من بني األحزاب
القالئل املمثلة يف الربملان التي طالبت بإدراج األمازيغية يف
الدستور كلغة رسمية ،يف الوقت التي كان سقف باقي التيارات
الحزبية هو مطلب االعرتاف بها كلغة وطنية وهي يف وطنها».
وطالب مبدع برضورة إدماج فعيل لألمازيغية يف التعليم
واإلعالم عرب تصحيح إختالالت التجربة املنطلقة منذ  ،2003مع
إيالء القناة األمازيغية املكانة املستحقة من حيث املوارد املالية
والبرشية» .كما دعا إىل « رضورة مراجعة القوانني والترشيعات
املخالفة ألحكام الدستور بخصوص األمازيغية ومالءمتها مع
ديباجته والفصل الخامس منه ،مما يمكن من إدماج األمازيغية
يف برامج التخطيط التنموي وصناعة السياسات العمومية».
مبدع طالب كذلك يف معرض مداخلته بـ»االعرتاف باألسماء
األمازيغية سواء داخل املغرب أو يف املهجر من األمور التي يجب
تفعيلها ،وكذلك ،التنصيص عىل استخدام اللغة األمازيغية يف
املرافق العمومية ،ووسائل التشوير والعالمات الطرقية ،واألزقة

والالفتات
والشوارع،
وغريها ،واعتماد هذه التي
أصبحت رسمية يف كليات
الحقوق واملعاهد ذات الصلة».
ودعا ذات املتحدث ،إىل إقرار
السنة األمازيغية عيدا وطنيا
وعطلة رسمية ،وتمكني أبناء
الجالية املغربية بالخارج
من أطر كفأة لتعليمهم
األمازيغية ومكونات ثقافتها،
واستعجالية إدراج اللغة
األمازيغية يف برامج محو
األمية مع استعمال الوزارات
واملؤسسات لألمازيغية بحرفها
تيفناغ؛ كإجراء فعيل ،وعميل
ضمن إجراءات أخرى إلدراجها يف وثائقها الرسمية ،ويف
تعامالتها».
وقال مبديع إن املغرب كانت له «القدرة والجرأة والريادة لتدبري
العديد من املحطات املهمة يف تاريخه ،والسيما يف موضوع
العدالة االنتقالية ،قادر بنفس العزيمة واإلرصار عىل تدبري
تعدده اللغوي وتنوعه الثقايف يف إطار الوحدة ،ويف إطار تعاقد
مجتمعي فيه إقرار لهذا الحق الدستوري”.
وطالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ،الحكومة
ومختلف املؤسسات بأجرأة هذين القانونني التنظيميني الهامني
عرب إرادة سياسية قوية وترجمة مضامينهما يف القانون املايل
املقبل ،مضيفا»:ال يكفي كتابة األمازيغية عىل األوراق املالية
والنقود ،وهو إجراء ندعمه ،ولكن األمازيغية وباقي املكونات
اللغوية ومنها العربية باألساس تحتاج إىل نقود من أجل
تنميتهما كلغتني رسميتني دون نسيان موقفنا الثابت والراسخ
املتمثل يف رضورة االنفتاح عىل اللغات األجنبية».

“االستقالل”:

رهان ترسيم األمازيغية ال ينتهي بإصدار القانون

اعتربت اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل ،يف بالغ لها أصدرته عقب اجتماعها األسبوعي
يومه الثالثاء  11يونيو ،أن “رهان ترسيم األمازيغية ال ينتهي بإصدار القانون ،بل ال بد أن توفر
منذ اآلن الرشوط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إىل سياسات عمومية دامجة لألمازيغية يف
مختلف مناحي الحياة العامة”.
وأكد حزب “امليزان” أن “إفراج األغلبية أخريا عن هذين املرشوعني بعد سنوات من االرتهان ،هو
ثمرة ملوقف نضايل حازم للفريق االستقاليل إىل جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج
قبة الربملان ،ورافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي لألمازيغية خارج مقتضيات
الدستور و امتدادها يف القانون التنظيمي” .وفق تعبريه
ونوهت اللجنة التنفيذية ” بهذا اإلنجاز الترشيعي االسرتاتيجي الذي ينترص للهوية املغربية
بتنوع روافدها” ،والذي تطلع الحزب من خالل فريقه النيابي وما تقدم به من تعديالت إىل
تجويده وتعزيز تجانسه وإجرائيته”.
وقال النائب الربملاني ،عمر عبايس الذي تدخل باسم الفريق االستقاليل ،أثناء التصويت عىل
مرشوع القانونني ،إن “إنصاف األمازيغية ليس مطلبا لفرد أو لجهة أو لحزب ،بل هو مطلب
وطني يهم املغاربة” .عىل حد قوله.
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مجال كرميي بنشقرون نائب رئيسة املجموعة النيابية حلزب التقدم و اإلشتراكية وعضو جلنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب لـ «العامل األمازيغي»:
www.amadalamazigh.press.ma

حاليا كل الوثائق جيب أن تكتب وجوبا باللغتني األمازيغية والعربية
القانون التنظيمي لترسيم األمازيغية خلق ثورة على مستوى التشريع باملغرب

“

حاورته رشيدة إمرزيك؛

قال مجال بنشقرون ،عضو جلنة التعليم والثقافة واالتصال مبجلس النواب ،إن مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية ،يعترب «من
أهم النصوص التنظيمية اليت جاء هبا دستور  ،2011واليت جاءت لتجيب على مطلب تارخيي للحركة األمازيغية ولقوى اليسار ببالدنا» ،وأضاف أن هذا القانون جيب «ان يبلور يف
سياق مشويل من خالل اعتماده يف كل مناحي احلياة العامة ببالدنا ،وعلى رأس ذلك ورش التربية والتعليم ،الذي يعد مكسبا أساسيا من خالل اآلليات املتاحة اليت ستمكن من توفري
اإلمكانيات الالزمة لتمكني املغاربة من اللغة األمازيغية ونشرها وتعزيز مكانتها على مستوى واسع»
وأكد بنشقرون أن «هذا الورش احلقوقي الكبري سيعزز جماالت املساواة ،خصوصا جمال القضاء ألن هناك إشكال كبري يف القضاء لغري الناطقني بالعربية ،الشيء الذي يصعب
عليهم التواصل وتقدمي األدلة وحيرمهم من أن حياكموا بشكل عادل من خالل ،أوال اللغة اليت يتواصلون هبا ،وثانيا على مستوى اإلدارة والوثائق اإلدارية وكذا على مستوى الربامج
واإلعالم ببالدنا ،فكل هذه األوراش ستعزز املسار احلقوقي وسترفع من شأن هذا الغىن الثقايف واهلويايت ببالدنا» ،مشريا إىل أنه وبعد املصادقة على هذا القانون «فـجل الوثائق
جيب أن تكتب إجبارا باللغتني العربية واألمازيغية».
ولتفعيل القانون التنظيمي لألمازيغية شدد بنشقرون على أن ذلك رهني «بالدرجة األوىل بإحداث املجلس الوطين للغات والثقافة املغربية ،باعتباره املركز األساسي لبلورة محاية
اللغة العربية وتطوير اللغة األمازيغية وغريها من اللغات األجنبية اليت حتدث عنها الدستور».
* أستاذ جمال ،مجلس النواب
صادق أخيرا على مشروع القانون
التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،ما
تقيمكم لهذا المشروع؟
** يعترب هذا النص من أهم النصوص التنظيمية
التي جاء بها دستور  ،2011والتي جاءت
لتجيب عىل مطلب تاريخي للحركة األمازيغية
ولقوى اليسار ببالدنا ،وعىل رأسهم حزب التقدم
واالشرتاكية ،الذي كان سباقا إىل الدعوة لتثبت
الهوية املغربية لروافدها ودسرتة اللغة األمازيغية.
اليوم وبعد مخاض طويل ،وبعد نقاش دام ألكثر
من ثماني سنوات داخل الربملان ،ها هو مجلس
النواب يصادق بإجماع عىل النص التنظيمي 16-
 26املتعلق برتسيم اللغة األمازيغية ،والذي يجب
أن يبلور يف سياق شمويل من خالل اعتماده يف كل
مناحي الحياة العامة ببالدنا ،وعىل رأس ذلك ورش
الرتبية والتعليم الذي يعد مكسبا أساسيا من خالل
اآلليات املتاحة التي ستمكن من توفري اإلمكانيات
الالزمة لتمكني املغاربة من اللغة األمازيغية،
ونرشها وتعزيز مكانتها عىل مستوى واسع عرب
التكوين أوال ،واملوارد البرشية ثانيا ،واملناهج
الدراسية ثالثا ،ونرش هذه اللغة كلغة رسمية
إىل جانب اللغة العربية بشكل دقيق ومعياري
من خالل الدور املركزي للمجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية الذي تمت املصادقة عىل النص
التنظيمي املحدث له بإجماع يف إطار تكاميل
طبيعي وطبيعي جدا ببالدنا ،وكذا عىل مستوى
تدبري عدد من املجاالت ،التي كان فيها حيف يف
حق فئة كبرية من رشائح املجتمع ببالدنا ،والتي
ال تستطيع أن تتواصل بلغاتها األم التي هي اللغة
األمازيغية ،هذه اللغة التي تجسد الغنى الثقايف
ببالدنا والذي نحسد عليه من طرف عدد من
الجهات.
* ما الجديد الذي يحمله هذا القانون
لألمازيغية وللمغاربة ككل ،سواء
الناطقين باألمازيغية ولغير الناطقين
بها؟
** القانون جاء ليبلور ما جاء به الفصل الخامس
من دستور اململكة ،الذي دعا إىل ترسيم األمازيغية،
وجعلها لغة متساوية مع اللغة العربية عىل قدم
املساواة ،وجاء ليثبت أمرا كان فيه نقاش ألكثر

من  18سنة ،اال وهو حرف «تيفيناغ» الذي هو
حرف األمازيغية كتابة وقراءة ،والذي تم فيه
مجهود كبري من طرف مؤسسة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية وكان أيضا محط تحكيم ملكي
بعد اختالف حصل بشأنه.
اليوم ،هذا الورش الحقوقي الكبري سيعزز مجاالت
املساواة خصوصا مجاال القضاء باعتبار أن هناك
اشكال كبري يف القضاء لغري الناطقني بالعربية،
اليشء الذي يصعب عليهم التواصل وتقديم األدلة
ويحرمهم من أن يحاكموا بشكل عادل من خالل
أوال اللغة التي يتواصلون بها ،وثانيا عىل مستوى
اإلدارة والوثائق اإلدارية ،وكذا عىل مستوى الربامج
واإلعالم ببالدنا ،فكل هذه األوراش ستعزز املسار
الحقوقي وسرتفع من شأن هذا الغنى الثقايف
والهوياتي ببالدنا .كما أن النص أكد عىل أن أهم
ورش يمكن أن يحقق ما نطمح إليه هو ورش
الرتبية والتعليم.
* أستاذ جمال بنشقرون بصفتك
عضوا في لجنة التعليم والثقافة
واالتصال قدمت المعارضة أكثر من
 70تعديل يخص القانون التنظيمي
لتفعيل رسيمة اللغة االمازيغية ولكن
لم يتم اخذ هذه التعديالت بعين
االعتبار ،لماذا؟
** نعم املعارضة قدمت مجموعة من التعديالت
وهناك تعديالت جوهرية تم التفاهم بشأنها حتى
من قبالنا نحن يف األغلبية الحكومية ،وكان بيننا
اختالف ال يمكن أن ننفيه ،ونحاول ما أمكن تقريب
وجهات نظر ومحاولة تجميع األفكار ،وربطها
جدليا بما ال يمكن أن يؤدي إىل اختالف بيننا،
والحكومة كانت حارضة وقبلت ما يمكن قبوله
ولكن يف العمق كانت هناك تعديالت تقنية لغوية
تصحيحية لتجويد النص ،الذي تم قبوله وبعض
الجزئيات التي ربما كان الهدف من تضمينها يف
النص ملزيد من التعريف والتوضيح وكان ذلك غري
وارد ويف غنى عنه بالنظر ملا تضمنته املواد من
نصوص حرفية مستمدة من الدستور ومن املواد
التي جاء بها دستور اململكة.
* ماذا سيغير في كيفية إدماج
األمازيغية في مجاالت التعليم
والقضاء واإلبداع والمرافق العمومية
وغيرها؟ كيف يمكن تطبيق مقتضيات

القانون بما يضمن التوازن والحفاظ
على الطابع المتعدد للهوية المغربية؟
** هذا النص القانوني سيضمن ترسيم وتثبيت
الهوية املغربية من خالل عديد من املجاالت يف
الحياة االجتماعية للمواطن ،اوال عىل مستوى
القضاء وعىل مستوى تدبري اإلدارة املغربية ،فاليوم
جل الوثائق يجب أن تكتب إجبارا باللغتني العربية
واألمازيغية ،وبالتايل هذه الصورة السيميائية
املوجودة منذ أكثر من  12سنة عىل مستوى
الواجهات وعىل مستوى الشكل ،وكذا عىل مستوى
العديد من األدبيات الحزبية والنقابية والجمعوية،
يمكن أن تتبلور اليوم أكثر من خالل الوثائق
اإلدارية واملراسالت اإلدارية.
وكذلك عىل مستوى األوراش اإلعالمية املفتوحة
من سينما ومرسح وثقافة وكذلك عىل مستوى
التواصل بمختلف وسائل اإلعالم السمعية واملرئية
والبرصية .
هذا مكسب مهم جدا يمكن لهذا النص ،أن يوطده
وأن يجعله ركيزة أساسية عرب مسار تدريجي.
* القانون التنظيمي تحدث عن التدرج
في تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
في عدة مجاالت كالتعليم واإلعالم
ولكنه لم يكن دقيقا بما يضمن تفعيل
الترسيم ،اال ترى أن ذلك يفتح الباب
للتالعبات باألمازيغية في هذا اإلطار؟
** فعال فأي نص قانوني جديد وبهذه الحمولة
يخلق ثورة عىل مستوى الترشيع ببالدنا ملطابقة
هذا النص مع باقي النصوص بمختلف القطاعات
الحكومية وغريها من املؤسسات العمومية ،يجب
ان يكون تنفيذه بالتدريج ،وهذا أمر تم التداول
بشأنه خالل لجنة الثقافة والتعليم واالتصال
بشكل عميق من خالل النصوص التنظيمية التي
تعترب ملحقات أساسية لتدبري وتنزيل بنود النص
القانوني ،وبالتايل فإقرار التدريج يف مدة خمس
سنوات عىل أقىص تقدير بالنسبة لتحرير الوثائق
اإلدارية وملنظومة الرتبية والتعليم وأيضا كتابة
عقود الزواج والبطاقة الوطنية ومختلف الوثائق
اإلدارية باللغة األمازيغية ،سيمكن املغاربة عىل حد
سواء من التوفر عىل وثائق ثبوتية تحمل لغاتهم.
واقرار عرش سنوات إلدراج األمازيغية يف مجال
التقايض باعتباره مجال واسع يتطلب تكوين

قضاة ومحامني وغريه من املهن املرتبطة بسلك
القضاء يف مجال اللغة األمازيغية وكتابتها والتحدث
بها وفهمها ،فالكل يعلم أن هناك صعوبات اآلن
أمام املشتغلني يف القضاء يف هذا الجانب خاصة يف
عالقاتهم مع املتحدثني باألمازيغية.
اذن هذه مسؤولية لتكوين اإلدارة وفتح املسالك
الدراسية باللغة األمازيغية ،وتعدد مجاالت
التكوين ومراكز البحث والدراسات حول الوثائق
وأيضا أنتاج كتب باللغة األمازيغية.
فهذا ورش كبري جدا سيساعد عرب هذا املسار
التدريجي الذي نحن أمامه ،سواء مكرهني أو
مخريين ،حتى نتمكن من خلق املساواة التي نطمح
وندعو إليها بني اللغتني العربية واألمازيغية.
* ماهي اإلجراءات التي ستتخذها
الحكومة لإلسراع بالتفعيل الفعلي
لمضامين القانون التنظيمي؟
** الحكومة عليها أن تسعى جاهدة لتنزيل هذا
النص مبارشة بعد التصويت عليه وصدوره يف
الجريدة الرسمية.
فهناك إجراءات متعددة من بينها بالدرجة األوىل
أحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،
باعتباره املركز األسايس لبلورة حماية اللغة
العربية وتطوير اللغة األمازيغية وغريها من
اللغات األجنبية التي تحدث عنها الدستور وتم
التنصيص عليها يف النص الخاص بإحداث املجلس
للوطني للغات والثقافة املغربية.
والحكومة ستبارش إحداث املراسيم التطبيقية
والنصوص التنظيمية التي ستسعى لتنفيذ وتدريج
ما ينص عليه القانون ،وأساس ذلك منظومة
الرتبية والتعليم التي عليها ان تواصل املشوارالذي
دشنته منذ سنوات بنفس جديد وقوة جديدة
وبحمولة أكرب من سابقاتها حتى ننترص ألن
يتلقى جميع املغاربة إناثا وذكورا أطفاال وشبابا
حقهم من التكوين باللغة األمازيغية يف األسالك
الدراسية من االبتدائي إىل الثانوي إىل التعليم العايل،
الذي علينا فتح أوراش كبرية من خالله يف مسالك
البحث والدراسات باإلجازة واملاسرت والدكتورة،
وهذا سيعزز أيضا املوارد البرشية التي ال يمكن
أن تأتى إال من خالل من تنتجه منظومة الرتبية
والتعليم ببالدنا.

على ضوء املصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية...

أزطا أمازيغ ترسم صورة قامتة عن وضعية األمازيغية يف اإلعالم العمومي

قدمت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة “أزطا أمازيغ” تقريرا
أعدته حول “وضعية األمازيغية يف اإلعالم السمعي البرصي
العمومي” ،يف ندوة نظمتها ،صباح اليوم ،الثالثاء  25يونيو 2019
بمقر النقابة الوطنية للصحافة املغربية بالرباط.
وعاتبت الشبكة يف تقريرها تصور الحكومة لألمازيغية يف مجال
اإلعالم بصفة عامة ،مؤكدة أن اإلعالم يعد مرتكزا أساسيا لضمان
حيوية اللغة األمازيغية وتعزيز جهود النهوض بها ومجال محوري
لتفعيل طابعها الرسمي.
وقدمت “أزطا أمازيغ” يف تقريرها تقييما للتنوع اللسني يف اإلعالم،
من خالل استقراء النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة يف هذا
الصدد ،والسيما دفاتر التحمالت الخاصة بالرشكات العمومية،
والوقوف عند الحصص ونسبة البث الخاصة باألمازيغية مقارنة
باللغات األخرى ،ملعرفة إىل أي حد ستساهم مضامني دفاتر
التحمالت يف إنصاف االمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي يف اإلعالم
العمومي.
وتضمن التقرير نتائج مالحظة مكثفة ملنتوج هذه الرشكات عىل

القنوات التلفزية او اإلذاعات أو التطبيقات والخدمات املقدمة
بما يف ذلك شهر رمضان باعتباره فرتة الذروة يف اإلنتاج والبث
واملشاهدة ،وذلك بهدف تقييم مدى سهر املسؤولني عىل الوفاء
بااللتزامات الواردة يف دفاتر التحمالت ،وتحديد طبيعة ومظاهر
اإلختالالت ومكامن الفشل ،وكذا نقط القوة واملمارسات الفضىل
يف مجال اإلعالم السمعي البرصي باألمازيغية.
وأوضحت “أزطا” يف تقريرها الذي قدمت نسخة منه إىل املجلس
األعىل السمعي البرصي ،ووزارة الثقافة واإلتصال أن الدستور
يف فصله الخامس لم يجعل اإلعالم ضمن املجاالت ذات األولوية
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية عىل غرار التعليم ،مع اإلشارة
إىل أن القانون التنظيمي للتفعيل لم يصدر منذ ثماني سنوات ،مما
انعكس عىل مضامني االلتزامات الواردة يف دفاتر التحمالت وجعلها
خارج السياق الدستوري يضيف التقرير.
وأرجع التقرير أسباب عدم التزام املسؤولني بمضامني دفاتر
التحمالت باألساس إىل التمييز بني اللغتني الرسميتني ،حيث أنه يف
كل املشهد السمعي البرصي العمومي اليمكن الحديث عن املساواة

بني العربية واألمازيغية سواء عىل مستوى حصص البث بالنسبة
لكل قناة أو إذاعة او سواء عىل مستوى اإلنتاج أوجودته.باإلضافة
إىل اإلستهتار باألمازيغية حسب ما أكده التقرير أنه يالحظ أحيانا
تضخيم يف االلتزامات امللقاة عىل عاتق القنوات واإلذاعات يف
مجال األمازيغية ،حيث تبدو بعض النسب واألرقام غري منطقية
وغري قابلة التحقيق،وأن نتيجة تنفيذ االلتزامات الكمية املتعلقة
باألمازيغية متذنية جدا أو منعدمة أحيانا ،مما يؤكد عدم جدية
املسؤولني عن صياغة دفاتر التحمالت وال املكلفني بتنفيذها ،عالوة
اىل عنرص الغموض وعدم الدقة.
وأشارت “ازطا” أنه رغم االختالالت التي وقف عندها التقرير،
فإن مؤسسات الحكامة والرقابة لم تتحرك ملمارسة صالحيتها
الرقابية والتوجيهية للرشكات الوطنية لإلتصال السمعي البرصي
العمومي.
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مماد يف حوار جريء مع «العامل األمازيغي» حول الفصل اخلامس من الدستور :

املصادقة على القوانني التنظيمية بداية املعركة احلقيقية يف عملية الترسيم الفعلي لألمازيغية
األمازيغية اآلن يف مفترق الطرق وعلى كل واحد منا حتمل ومعرفة حدود مسؤوليته لربح الرهان

“

حاورته رشيدة إمرزيك؛

قال مدير القناة األمازيغية حممد مماد إن املصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية من طرف الغرفة األوىل ،يعترب نقلة جبارة
يف سبيل تفعيل عملي ملقتضيات الدستور يف شقه املتعلق مبلف األمازيغية.
وأكد مماد أن «ملف األمازيغية ،لغة وثقافة ،ملك لكل املغاربة بدون استثناء ،وينبغي التعامل معه أساسا بروح الوطنية الصادقة وحسن النية ،موضحا
أن اهلوية املغربية متعددة املصادر واملكونات ،لكنها واحدة وغري قابلة للتجزيء» ،وأفاد أن اإلعالم «يلعب دورا حموريا يف عملية النهوض هبذه الثقافة
وهذه اللغة مبختلف متظهراهتا .وذلك ملا هلذا اإلعالم ،مكتوبا كان أو مسعيا بصريا ،من القدرة على الوصول إىل عقول وقلوب املستمعني واملشاهدين».
وأضاف أن «عملية املصادقة على القوانني التنظيمية مبثابة إعالن عن بداية املعركة احلقيقية يف عملية الترسيم الفعلي لألمازيغية فليتحمل كل ذي
مسؤولية مسؤوليته !»
* أستاذ مماد ،بعد مصادقة مجلس النواب على
القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية،
ماهي انطباعتكم حول هذا الموضوع؟ وما هو
تقييمكم لما جاء في هذا القانون؟
** املصادقة عىل هذه القوانني من طرف الغرفة األوىل ،والتي ستليها
خطوة مماثلة من طرف مجلس املستشارين ،تعترب يف الواقع نقلة
جبارة يف سبيل تفعيل عميل ملقتضيات الدستور يف شقه املتعلق
بملف األمازيغية .وهو امللف الذي عرف خالل السنوات األخرية نوعا
من التعثر بسبب غياب هذه القوانني التي بدونها ،كما تعلمون ،ال
يمكن ألي قانون أن يرى النور عىل أرض الواقع .وهنا تكمن
أهمية هذه املبادرة التي سيكون لها ،بدون شك ،إنعكاسات
إيجابية فيما يخص تفعيل مقتضيات دستور  2011وما أتى به
من إيجابيات و أفكار جريئة.
ما يثلج الصدر يف الحقيقة هو،
أن جميع الفعاليات السياسية
بمختلف مشاربها ،أبانت عن
مواقفها اإليجابية بخصوص
األمازيغية ورضورة النهوض
بها ،لغة وثقافة ،كما أكد عىل
ذلك صاحب الجاللة غري ما
مرة يف كل خطاباته .بحيث
هناك رغبة حقيقية ،عرب عنها
رصاحة عىل أعىل املستويات،
إليالء األمازيغية املكانة التي
تليق بها ببالدنا ،هناك
إجماع من طرف األطراف
املعنية قاطبة حول الطابع
املصريي لهذا امللف ،بالنسبة
لحارض ومستقبل بالدنا ،فما
علينا اآلن إال أن نشمر عىل
سواعدنا كل حسب موقعه
للمساهمة
ومسؤولياته،
فعليا يف عملية الدفع به إىل
األمام .كفى من النقاشات
(العقيمة أحيانا) والتي دامت
سنوات أضعنا بسببها وقتا
ثمينا ،كان بإمكاننا أن نوظفه
إيجابا لتحقيق إنجازات
حقيقية واملرور إىل محطات
أخرى .اليوم ،عملية املصادقة
عىل القوانني التنظيمية هي
بمثابة إعالن عن بداية املعركة
الحقيقية يف عملية الرتسيم الفعيل لألمازيغية فليتحمل كل ذي
مسؤولية مسؤوليته !

لألمازيغية فإلى أي مدى يمكن للقانون التنظيمي أن
يضمن لإلعالم القيام بهذا الدور؟
** يمكن لإلعالم فعال أن يلعب دورا محوريا يف عملية النهوض بهذه
الثقافة وهذه اللغة بمختلف تمضهراتهما .وذلك ملا لإلعالم ،مكتوبا
كان أو سمعيا برصيا ،من القدرة عىل الوصول إىل عقول وقلوب
املستمعني واملشاهدين أينما وجدوا داخل املغرب وخارجه.
هو تحد حقيقي بالنسبة لهذا اإلعالم الذي ال زال يعيش إرهاصاته
األوىل كما وكيفا ،نجاحه يف عملية التعريف بأهمية هذا امللف ،وقدرة
األمازيغية لغة وثقافة عىل مسايرة التحوالت التي يعرفها العالم
اليوم ،نجاحه يف هذه العملية سيشكل بالنسبة لهذا اإلعالم
مكتوبا وسمعيا برصيا ،نجاحا حقيقيا ودليال عىل أنه أدى
مهمته عىل أحسن وجه.
يلعب اإلعالم ،كما تعلمني ،أدوارا كثرية يف املجتمع منها عىل
سبيل املثال ،ال الحرص اإلخبار
والرتبية والتثقيف والرتفيه،
وعىل اإلعالم األمازيغي أن
يكون فعليا يف مستوى هذه
املهام كلها ويثبت أنه قادر عىل
التفاعل مع قرائه ومستمعيه
ومشاهديه بحرفية ومهنية.
ولن يتأتى له ذلك ،بطبيعة
الحال ،إال إذا توفرت لديه جميع
اإلمكانات املادية والبرشية
واللوجستيكية ،وتلكم مسألة
بديهية ال يختلف فيها إثنان.
ولهذه الغاية البد للدولة
والقطاع الخاص ،عىل حد
سواء ،أن ينخرطا بجرأة
وشجاجة يف هذا الورش الكبري
الذي ال يقل أهمية «ومصريية»،
من األوراش املحورية األخرى
كالتعليم والتشغيل وغريها.
اإلعالم سيكون إىل جانب
القطاعات الحيوية األخرى،
باعتباره ذلك املحرك الذي بدونه
لن يكون ممكنا أن ندفع بهذا
امللف إىل األمام.
•أال ترى أن القانون التنظيمي
المصادق عليه ،ال يحمل في
طياته إرادة فعلية للنهوض
باالمازيغية في االعالم حيث
عبر عن ذلك بشكل مطلق
وبصيغة ال تتضمن صفة اإللزامية؟
** يبقى ذلك يف اعتقادي مجرد تأويل للنصوص ليس إال.
النصوص القانونية تؤول إيجابا يف الدول الديمقراطية ،وملف
األمازيغية لغة وثقافة هو ملك لكل املغاربة بدون استثناء
بغض النظر عن إنتمائاتهم الجغرافية واللغوية ،وينبغي التعامل
معه أساسا بروح الوطنية الصادقة وحسن النية .وهويتنا هوية

“

اإلعالم األمازيغي جزء من املنظومة
اإلعالمية الوطنية اليت ينبغي النهوض
هبا واملغرب يف حاجة ماسة إليه

”

املصادقة على القوانني التنظيمية
لألمازيغية من طرف الغرفة األوىل
تعترب نقلة جبارة يف سبيل تفعيل
عملي ملقتضيات الدستور يف شقه
املتعلق مبلف األمازيغية

”

* أكيد أن اإلعالم هو مرتكز أساسي لضمان
حيوية اللغة األمازيغية وهو الذي يعزز جهود النهوض
بها ويلعب دورا محوريا لتفيعل الطابع الرسمي

متعددة املصادر واملكونات ،لكنها واحدة وغري قابلة للتجزيء،
وقوتنا تكمن يف ذلك.
قد نختلف يف بعض الجزئيات لكن الهدف األسايس سيبقى واحدا أال
وهو رضورة النهوض بهذه اللغة بجميع الوسائل املتاحة ،فهي جزء
ال يتجزأ من كينونتنا كمغاربة.
وهدف املرشع من وراء تلك النصوص يكمن يف تنزيل مقتضيات
الدستور بحذافريها ،واألطراف املعنية بتطبيق تلك القوانني مجربة
بتنفيذها ،ماعدا ذلك ،يبقى مجرد اجتهادات قد نكون أحيانا يف غنى
عنها ...
•كيف تتصورون مستقبل القناة االمازيغية واإلعالم
األمازيغي بشكل عام بعد المصادقة على هذا القانون؟
** سؤالك يف غاية األهمية ،ويف الوقت الحارض عىل وجه التحديد.
نحن اآلن يف مفرتق الطرق وبإمكاننا أن نخوض جميعا هذه
«املعركة» و نربح الرهان إن توافرت الرشوط الرضورية واملتمثلة يف:
 /1القيام بتشخيص دقيق لوضعية القطاع بمهنية واحرتافية
آخذين بعني االعتبار التحوالت العميقة التي عرفها القطاع عىل
جميع املستويات و يف مختلف بقاع العالم.
 /2و ضع رؤية إسترشافية واضحة املعالم لحارض ومستقبل
القطاع وتمكينه من وسائل التطور الرضورية عىل املستويات
املالية والبرشية واللوجستيكية.
 /3التعامل مع هذا القطاع كقطاع إسرتاتيجي ،يمكنه مواكبة
التحوالت التي يعرفها املغرب يف جميع املجاالت ،وبإمكانه أن يتحول
إىل نشاط اقتصادي مهم يساهم يف توفري فرص كثرية للشغل ،كما
هو الحال يف جميع الدول التي جعلت من قطاع التواصل نشاطا
صناعيا وتجاريا أساسيا بالنسبة إلقتصاداتها.
 /4اإلعالم األمازيغي جزء من املنظومة اإلعالمية الوطنية التي
ينبغي النهوض بها ،واملغرب يف حاجة ماسة إليه .هناك جهود بذلت
يف هذا االتجاه وال يمكن للمرء أن ينكر ذلك ،لكن البد أن نقوم ببناء
قوة ضاربة يف اإلعالم تمكننا من مواكبة التحوالت العميقة التي
تعرفها بالدنا يف جميع القطاعات .ومن الرضوري كذلك أن نرتك
مجاال واسعا للقطاع الخاص لتمكينه من املساهمة يف هذا الورش
اإلسرتاتيجي الكبري.
كل ما ذكرناه ،كما تعلمني ،سيبقى مجرد كالم إذا لم نقم بوضع إطار
قانوني يكون يف مستوى التحديات السالفة الذكر .وتبقى القوانني
التنظيمية التي نحن بصددها لبنة أساسية ال يمكن االستغناء عنها
يف هذا الصدد.

إدماج األمازيغية يف جمال اإلعالم واإلتصال حسب مشروع القانون التنظيمي26-16

المادة 12

المادة 13

المادة 14

تسهر الدولة على إدماج اللغة األمازيغية يف
يتم تأهيل القنوات التلفزية واإلداعية األمازيغية العمومية لتأمني
يراعي معيارا استعمال اللغة
خمتلف وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة ،املرئية خدمة بث متواصلة ومتنوعة ،وتغطي كافة التراب الوطين ،مع تيسري األمازيغية ضمن معايري توزيع الدعم
واملسموعة ،مبا فيها الصحافة املكتوبة والرقمية،
استقبال هذه القنوات خارج املغرب.
العمومي املوجه لإلنتاجات السمعية-
مبا يتناسب ووضعها كلغة رمسية إىل جانب اللغة
كما تعمل الدولة على الرفع من حصة الربامج واإلنتاجات والفقرات
البصرية مبا فيها األفالم السينمائية
العربية ،وذلك يف إطار اتفاقيات الدعم الذي
باللغة األمازيغية يف القنوات التلفزية واإلذاعية العامة أو املوضوعاتية والتلفزية وغريها من األعمال الفنية
ختصصه الدولة هلذه الوسائل ،وكذا يف إطار دفاتر
يف القطاعني العام واخلاص.
وكذا الصحافة املكتوبة والرقمية.
التحمالت اخلاصة بالقنوات التلفزية واإلذاعية.
وتتوىل اهليأة العليا لإلتصال السمعي البصري اختاذ التدابري الكفيلة
بذلك يف نطاق اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه املادة.

المادة 15

تبث اخلطب والرسائل امللكية
والتصرحيات الرمسية للمسؤولني
العموميني ،على القنوات التلفزية
واإلذاعية العمومية األمازيغية،
مصحوبة بترمجتها الشفاهية أو
الكتابية إىل اللغة األمازيغية.
كما تبث ،باللغة األمازيغية،
البالغات والبيانات املوجهة
لعموم املواطنني.

المادة 16

المادة 17

يراعي يف تطبيق أحكام حترص الدولة على إعداد
هذا الباب اعتماد مبدأ
وتكوين وتأهيل املوارد
التكافؤ بني خمتلف
البشرية العاملة يف قطاع
التعبريات اللسانية اإلعالم باللغة األمازيغية.
األمازيغية املتداولة يف
خمتلف مناطق املغرب.
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عبد اهلل بادو رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة «أزطا أمازيغ» ل ـ «العامل األمازيغي»:

القانون التنظيمي لألمازيغية جاء خميبا لآلمال وتتوجيا ملسار يطبعه االرجتال والتسويف واملماطلة

“

منتصر إثري؛

قال عبد اهلل بادو ،رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة ،إن القانون التنظيمي لألمازيغية جاء «خميبا لآلمال وتتوجيا ملسار يطبعه االرجتال
والتسويف واملماطلة» ،مربزا يف حوار مع «العامل األمازيغي» أن ذلك يؤكد «توجساتنا وختوفاتنا كانت مشروعة خبصوص جدية الدولة
ومؤسساهتا يف إرساء قوانني وتشريعات قادرة على ضمان شروط ومقومات ترسيم فعلي وحقيقي للغة األمازيغية».
وأشار بادو إىل أن مشروع قانون إحداث املجلس الوطين للغات الثقافة ال «حيترم املبادئ األساسية إلرساء حكامة لغوية عادلة ومنصفة ،وأمهها:
املساواة واإلنصاف ،والدميقراطية ،و الشفافية ،والتعدد ،واالستقاللية ،واليت يف نظرنا نعتربها ضرورية من أجل ضمان شروط محاية وتنمية
اللغة األمازيغي ّة» .ويتجلى ذلك يضيف رئيس «أزطا أمازيغ» يف عدم تدقيق مفاهيم ومصطلحات ذات أثر قانوين على مستوى اختصاصات
املجلس وتركيبته ،والتفاوت الكبري من حيث االختصاصات واملهام املنوطة بأكادميية حممد السادس للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية».
*ما هي قراءتكم األولية لمشروعي
القانونين التنظيميين المتعلقين
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
والمجلس الوطني للغات والثقافة
المغربية؟
** لقد جاء القرار مخيبا لآلمال وتتويجا ملسار
يطبعه االرتجال والتسويف واملماطلة ،مما يؤكد
توجساتنا وتخوفاتنا كانت مرشوعة بخصوص
جدية الدولة ومؤسساتها يف إرساء قوانني
وترشيعات قادرة عىل ضمان رشوط ومقومات
ترسيم فعيل وحقيقي للغة األمازيغية ،بما يجرب
الرضر الذي لحقها منذ عقود عديدة ،عانت منها
األمازيغية شتى أنواع التمييز واالقصاء من كل
املجاالت ،وهي املنطلقات التي كانت أساس
موقفنا يف أزطا أمازيغ برفض املرشوعني واملطالبة
بمراجعتهما ،بشكل سيسمح بتدبري عقالني
وعلمي ملسار تأهيل اللغة االمازيغية لتلعب
أدوارها ووظائفه كلغة رسمية فعليا.
وباملناسبة فما وقع ال يمكن فصله عن كل ما
تتعرض له االمازيغية من تمييز وتهميش يف كل
املجاالت الحيوية يف شتى املجاالت؛أوال :االجهاز
التدريجي عىل اللغة األمازيغية وتضييق أدوارها
ووظائفها التقليدية يف مجموعة من املجاالت
املحفوظة عرب التاريخ لألمازيغية .ثانيا :تراجع
الدولة عن العديد املكتسبات يف مجاالت حيوية لنمو
وتطور اللغة االمازيغية كالتعليم واالعالم والفضاء
العمومي .ثالثا :هدر الزمن الترشيعي بسبب
التأخر يف إصدار املرشوعني وبشكل غري مربر ،ما
يعد استمرارا الستنزاف الوقت الترشيعي ،والذي
نعتربه تماطال وتسويفا من طرف كل املؤسسات
املوكل إليها صالحيات الترشيع ،استنزف ال
ينسجم يف غاياته مع مضامني الوثيقة الدستورية.
مما يطرح سؤال نجاعة وفعالية اآلليات
الترشيعية الحالية ،ومدى تملك الفاعلني لتصورات
واسرتاتيجية إلرساء دولة قائمة عىل التعدد اللغوي
والتنوع الثقايف؟ ويسائل مدى انخراطها الفعيل
يف إرساء دولة الحق والقانون واملساوة الفعلية،
ودرجة تبنيها ملضامني الدستور يف حد ذاته؟
* ما هي أبرز المستجدات والتعديالت
التي جاء بها هذان القانونان
وبالخصوص مشروع قانون تفعيل
رسمية األمازيغية؟
** بالنظر إىل حجم التعديالت التي يظل هزيال
باملقارنة مع التعديالت املقرتحة من بعض الفرق
الربملانية ومنظمات املجتمع املدني ،يف إطار
التفاعل مع مرشوع القانون الذي صادق عليه
املجلس الوزاري واملجلس الحكومي ،حيث سبق
ألزطا أمازيغ أن عربت عن موقفها الرصيح
برفض مضامني مرشوعي القانونني التنظيميني
 26.16و 04.16لكونهما ال يوفران الرشوط الدنيا
للنهوض باللغة االمازيغية وضمان حيوتيها،
وحمايتها ،واالرتقاء بها لتقوم بوظائفها كلغة
رسمية فعلية للبالد ،حيث مضامني القانونني
يكرسان ترسيم شكليا لألمازيغية .النهما ال
يستوعبان الغاية الدستورية من التنصيص عىل
اإلجراء االنتقايل املتمثل يف إصدار قانون تنظيمي،
الذي يكمن دوره يف التأهيل القانوني واملؤسساتي
لألمازيغية لتقوم بوظيفتها كلغة رسمية كما
جاء يف الفصل الخامس من الدستور والذي يحدد
«مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها
يف مجال التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات
األولوية» وذلك بغاية أن تتمكن اللغة األمازيغية
من «القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها لغة
رسمية».
لنجد أنفسنا وبعد استنزاف ثمان سنوات أمام
قانونني الترسم األمازيغية ويكتفيان فقط
بإدماجها يف بعض املجاالت ذات ‘’األولوية’’ وفق

تعبريهما ،وإن كنا والزلنا نعترب يف أزطا امازيغ أن
كل املجاالت هي مجاالت ذات أولوية ،وبالتايل عىل
الدولة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية إلنصاف
األمازيغية وتوفري رشوط الرتسيم الفعيل ال
الشكيل كما هو الحال اليوم.
* عبرتم عن تخوفكم وتحفظكم على
المشروعين ،ما هو سبب هذا التخوف؟
** األمر لم يعد تخوفا بعد اليوم ،بل ترسخت لدينا
قناعة أساسية أن الدولة ومؤسساتها واألحزاب
السياسية ،مواالة ومعارضة ،لم تقم بالخطوات
الالزمة للقطع مع السياسات العنرصية التي
تستهدف األمازيغية لغة وثقافة منذ سبعة عقود.
إنها مازالت حبيسة املنظور األحادي والضيق الذي
ساد فرتة ما بعد االستقالل ،واملوسوم عىل العموم
بالهيمنة ملبدأين أساسيني هما املغربة والتعريب
املؤطرين للسياسة اللغوية والتعليمية ،وفق فهم
جد ضيق ملبدأ املغربة ال يستحرض بالرضورة
املعطى الهوياتي يف عمقه السوسيولوجي
واألنثروبولوجي ،بل كان
ممعنا يف تغييبه
وتهميشه ،وهو
ما تعكسه
كتا با ت
ا لعد يد
من

هدرا للزمن الترشيعي وللزمن السيايس ،فال عاقل
يقبل بهدر ثمان سنوات من أجل إصدار قانونني
تنظيمني ألجرأة الفصل الخامس دستور ،2011
دون أن تكون املدة كافية لتملك الفاعلني ملنطوق
الدستور ،وال لبلورة أرضية للتوافق بخصوص
مستقبل االشكاالت املرتبطة باللغة والهوية
والثقافة.
وباملناسبة البد من التنبيه إىل أن مرشوع
قانون إحداث املجلس الوطني للغات الثقافة
ال يحرتم املبادئ األساسية إلرساء حكامة
املساواة
لغوية عادلة ومنصفة ،وأهمها:
واإلنصاف،والديموقراطية ،و الشفافية ،والتعدد،
واالستقاللية ،والتي يف نظرنا نعتربها رضورية
من أجل ضمان رشوط حماية وتنمية اللغة
ّ
األمازيغية؛ ويتجىل ذلك يف عدم تدقيق مفاهيم
ومصطلحات ذات أثر قانوني عىل مستوى
اختصاصات املجلس وتركيبته ،والتفاوت الكبري
من حيث االختصاصات واملهام املنوطة بأكاديمية
محمد السادس للغة العربية واملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية .حيث خص املرشوع املؤسسة
األوىل بسبعة اختصاصات حرصية مهمة يف
مجال اللغة من قبيل «ضمان مواكبة
اللغة العربية لكافة املستجدات العلمية
والتقنية يف سائر مجاالت املعرفة
اإلنسانية» دون أن يرسي األمر
نفسه عىل املعهد ،وهو تمييز
غري مربّر ستكون له تداعيات
عىل مستقبل األمازيغية
وحيويتها ،السيما أثناء
أداء وظائفها كلغة
رسمية.
يفتقدان
املرشوعان
اسرتاتيجية
لرؤية
إلرساء الثنائية اللغوية
وبلورة سياسة لغوية
قادرة عىل تدبري التعدد
اللغوي والتنوع الثقايف
يف كل السياسات
العمومية والرتابية ،ومن
هنا نؤكد عىل ملحاحية
بلورة ميثاق ٍوطني
للسياسة اللغوية والثقافية،
متوافق عليه ويسمح باعتماد
رؤية موحدة بني كل املكونات
الثقافية والسياسية ببالدنا
لضمان التوازن الوظيفي واإلنصاف
والعدالة اللغوية.

“ آخر ما يمكن
الحديث عنه في هذه
البالد هو إعمال الديمقراطية
التشاركية في إنتاج وإعداد
السياسات العمومية ،رغم التنصيص
الدستوري على األدوار الجديدة
للمجتمع المدني خاصة في
مجال إعداد وتتبع وتقييم
السياسات العمومية،

املفكرين
و ا لنخبة
العلمية ملا بعد
ذات
االستقالل
النزعة الوطنية.
بالنظر إىل سريورة تبني املرشوعني ومنهجية
إعدادهما منذ  2011اىل يومنا هذا ،يتأكد لنا ان
هناك إرادة قوية إلقبار مكسب دسرتة اللغة
األمازيغية وترسيمها ،وما اإلجماع أثناء التصويت
عىل القانونني إال تجيل صارخ لهذه اإلرادة ،اذ ال
يمكن استيعاب أن ممثيل االمة أجمعوا عىل قوانني
وترشيعات فارغة وال ترقى اىل املستوى املطلوب،
كما أنها ال تنسجم مضمونا وهدفا مع مضامني
الدستور ذاته ،ان اعتربنا أن منطوقه ال يحتمل
إال تأويل يقر برسمية اللغة األمازيغية إىل جانب
اللغة العربية ،وما يعنيه ذلك من رضورة املساواة
بينهما يف املكانة والوظائف واألدوار يف املدى
املتوسط عىل األقل ،نظرا ملا تحتاجه األمازيغية
من مجهودات كبرية لتأهيلها والنهوض بها مللء
كل تلك الوظائف.
كما أن التعديالت لم تمس جوهر القانونني
واكتفت ببعض التعديالت الطفيفة التي لن تغري
اليشء الكثري بخصوص االختيارات والتوجهات
العامة للسياسة اللغوية مستقبال ،وهذا نعتربه

*بعد «بلوكاج» دام لـ ثمان سنوات
صوتت أخيرا الفرق البرلمانية باإلجماع
على هذين المشروعين ،كيف ترون
الخطوة من وجهة نظركم؟
** بالنظر إىل سريورة تبني املرشوعني ومنهجية
إعدادهما منذ  2011إىل يومنا هذا ،وما شابها
من شد وجدب وتدافع سيايس وحزبي ،يتأكد لنا
أن هناك إرادة قوية إلقبار مكسب دسرتة اللغة
األمازيغية وترسيمها ،وما االجماع أثناء التصويت
عىل القانونني إال تجيل صارخ لهذه اإلرادة،
واالجماع يف هكذا قضايا يقرب االختالف ويؤسس
لديكتاتورية الرأي الوحيد والهيمنة التي لن تخدم
إرساء سياسية قائمة عىل التعدد والتنوع ،إذ ال
يمكن استيعاب أن ممثيل االمة أجمعوا عىل قوانني
وترشيعات فارغة وال ترقى اىل املستوى املطلوب،
كما أنها ال تنسجم مضمونا وهدفا مع مضامني
الدستور ذاته ،إن اعتربنا أن منطوقه ال يحتمل
إال تأويل يقر برسمية اللغة االمازيغية إىل جانب
اللغة العربية ،وما يعنيه ذلك من رضورة املساواة
بينهما يف املكانة والوظائف واألدوار يف املدى

املتوسط عىل األقل ،نظرا ملا تحتاجه األمازيغية
من مجهودات كبرية لتأهيلها والنهوض بها مللء
كل تلك الوظائف.
* في نظركم ،لماذا لم يتم العمل
بمبدأ المقاربة التشاركية والتفاعل مع
مقترحات الحركة األمازيغية في إعداد
مشروع القانونين؟
** آخر ما يمكن الحديث عنه يف هذه البالد هو
إعمال الديمقراطية التشاركية يف إنتاج وإعداد
السياسات العمومية ،رغم التنصيص الدستوري
عىل األدوار الجديدة للمجتمع املدني خاصة يف
مجال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية،
حيث ويف تقييمنا لكل األوراش التي واكبت تفعيل
مضامني دستور  ،2011فاملالحظ أن الحكومات
املتعاقبة منذئذ إىل يومنا هذا قادت مشاورات
شكلية إلنتاج العديد من القوانني والترشيعات،
إعماال بالقولة الشعبية’‘ :شاورهما وما دير
برأيهم’’ ،بعضه تمت املصادقة عليه وبعض مازال
ينتظر سوء املصادقة أو التفعيل بعد انقضاء ثمان
سنوات من التنصيص الدستوري.
واألمازيغية كان حظها أسوأ فهي لم تكن
موضوع تشاور عمومي ،حيث احتكرت الحكومة
املبادرة ولم تفسح املجال أمام مكونات املجتمع
املدني ألبداء الرأي من جهة ،ونتذكر هنا اللجنة
مجهولة الهوية والوظيفة التي عملت عىل مرشوع
 04.16وما شاب هيكلتها ،ومنهجية اشتغالها،
ومخرجاتها من إشكاالت وأعطاب أخلت باملنطلق
والغاية من إنشائها .اما رئيس الحكومة السابق
فقد كان وفيا لتصوره النابذ والرافض ألي تشاور
والتي عرب عنه ما مرة ،حيث رصح بأن تدبري
الشأن السيايس من حق الحكومة وتستمد رشعية
ممارسة سلطتها وفرض توجهاتها من صناديق
االقرتاع .وهو ما يفرس مضامني املشاريع التي بني
أيدينا اليوم.
* واآلن بعد المصادقة عليهما في
الغرفة األولى ،ما هي آليات وكيفية
تنزيل هذين القانونين وأية آفاق
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؟
** طبقا للمسطرة الواجب اتباعها يف اعتماد
القوانني التنظيمية ،فمرشوعي القانونني املصادق
عليهما من طرف الربملان لن يكون ساريي املفعول
حاال ،إال بعد عرضه عىل مجلس املستشارين
واملحكمة الدستورية ،وما علينا إال انتظار ما
ستسفر عليه هذه العملية .وإن ليست لدينا
انتظارات بهذا الخصوص ،حيث أن املصادقة
ب’’اإلجماع املفربك’’ عىل القانونني يف الربملان،
يفضح أن هناك نية وإرادة لوأد كل نقاش عمومي
بهذا الخصوص .وأعتقد أن هناك توجيه من جهة
ما لوقف النقاشات يف هذا الصدد ،وهذا ال يخدم
مصلحة األمازيغية خصوصا والديموقراطية
بشكل عام ،وستكون له انعكاساته سلبية عىل
تجويد القانونني ووضع اسرتاتيجية التنزيل ما
بعد استكمال املراحل كلها.
وخالصة القول أننا اليوم يف وضعية حرجة
جدا ال تخدم مستقبل الديمقراطية وإرساء
دولة املؤسسات ،وال تضمن لألمازيغية رشوط
ترسيمها ،وتتوقف عند إدماج جزئي يف بعض
املجاالت دون غريها يف غياب معايري لقياس مدى
استعجالية وأولوية تلك املجاالت دون الباقي،
وسيكون له األثر والوقع السلبي عىل املراسيم
واملذكرات التطبيقية .مما يعيدنا إىل نقطة االنطالق
األوىل ،بمكاسب هشة ،للمطالبة من جديد برتسيم
اللغة االمازيغية.
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Le poète et la poésie chez Imazighn.
Chez Imaighn, Le poète est un porteparole de la tribu, un journaliste dans
la société et un sage qui manifeste
ses idées par la parole. Il inspire des
esprits et des dieux en passant des
nuits entières dans des tombeaux et
mausolées, sa parole est par conséquent
très respectée voire même sacrée.
Néanmoins, avant d’être adoubé poète
et reconnu Bab n wawal (le maître de
la parole), le créateur doit prouver ses
compétences. Il est appelé à faire face
aux puissants et vigoureux poètes de
son groupe et des autres tribus, quand
il fait ses preuves, prouve qu’il a reçu
le don des saints, il acquière alors un
statut social privilégié.
Et par reconnaissance aux saints et aux
esprits qui lui apportent aide et soutien,
il commence toujours ses poèmes par
une prière ou un remerciement.
Feu Moha Oulhadj Wihend disait :
mc i ksan ÃÃalipin addy nawÄ muouË
han afriwn vuri nkkad ixf ilowari
unna isndn usar i åid ad tav tmara, a
lcyax nna s nddhv ad av tamçm afus
mc i ksan ÃÃalipin addy nawÄ muouË
han afriwn vuri nkkad ixf ilowari
unna isndn usar i åid ad tav tmara,
a lcyax nna s nddhv ad av tamçm
afus
Comme tous les peuples du monde
entier, Imazighen expriment à travers
la poésie, leur vision du monde et leur
philosophie de la vie. Elle accompagne
leurs activités depuis la naissance
jusqu’à la mort. Elle s’adapte facilement
aux changements sociaux et aborde tous
les thèmes de la société amazighe. Les
figures de style fleurissent le poème
amazigh et font de lui une création
artistique de haute qualité.
Feu Mohammed Ouâachour Oumyill
remarquait en utilisant la métaphore :
Awal a inccadn igzzarn g tpuna, içil
uksum iqwa lobaË imyafa, maca oinv
ifassn n igzzarn ayd tkka ca lla t
itfÃÃal ca ur da t itfÃÃal.
Awal a inccadn igzzarn g tpuna,
içil uksum iqwa lobaË imyafa, maca
oinv ifassn n igzzarn ayd tkka ca lla
t itfÃÃal ca ur da t itfÃÃal.
A l’origine, tous les poèmes étaient
chantés, mais à cause de la modification
de la société amazighe, un nouveau type
de poèmes fait apparition notamment
chez les Amazighs lettrés.
D’une façon générale, La poème
amazigh se subdivise en plusieurs sousgenres. Au moyen Atlas par exemple on
trouve :
Tamdyazte:
(Timdyazine au pluriel) : c’est un texte
généralement en prose, relativement

long et qui peut traiter d’un ou plusieurs
thèmes. Le poète est accompagné de
deux ou trois personnes qui au bout d’un
certain temps répètent le dernier vers
pour permettre au poète de reprendre
haleine. Quand Tmadyazte contient
des devinettes elle s’appelle Tayffarte
(cadenas traditionnel).
Qnv ac nn a bulva Ëçm i tivuni, yits n
yirdn ibrcann nna mswanin, wa zrriot
ta d ay civ oniv I wacal, ass nna g
nsigg imxllÄn ay nn ufiv,vas nwan cni d
umlil nna hqqanin.
Qnv ac nn a bulva Ëçm i tivuni, yits
n yirdn ibrcann nna mswanin, wa
zrriot ta d ay civ oniv I wacal, ass
nna g nsigg imxllÄn ay nn ufiv,vas
nwan cni d umlil nna hqqanin ( Said
n Hlima Oumyill)
Sa diction peut être parfois
accompagnée d’instruments de musique
comme c’est le cas du poème « Tbrrm
ssaât» du feu Hammou Oulghazi chanté
par feu Mohammed Rouicha. Ce type de
poème nécessite une énorme capacité
de mémorisation, puisque le poète
n’écrit pas et le texte est long.
Tamawayte:
(Timawayine au pluriel) certains
la nomment l’accompagnatrice du
voyageur. Pour moi, c’est le message
direct et cela pour deux raisons. La
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A yimnayn gat d drs ad awn ininv
tahrraft n thyuÏt igrn udi g
thlast
A yimnayn gat d drs ad awn ininv
tahrraft n thyuÏt igrn udi g thlast
Izli:
(Izlan au pluriel) : c’est un poème à
un seul vers. Chanté généralement
dans Ahidous. Il est formé de
deux hémistiches et construit
obligatoirement selon un moule dit «
llgha » qui détermine sa mesure (sa
longueur). Sans ce moule aucun « Izli
» ne peut être dit comme par exemple
Llgha:
A waywa awa tiÏt ay da issaran.
A waywa awa tiÏt ay da issaran.
Feu Lahcen Azayi.
Izli :
Iggufi lcrh i ddunit iga amm
uoÏÏaË !!!! lla d issav wadjaË ca
iddu d ar ac t itnoat.
Iggufi lcrh i ddunit iga amm uoÏÏaË
!!!! lla d issav wadjaË ca iddu d ar
ac t itnoat.
Feu moha Oulhadj Amtchim.

Izli est parfois appelé « Afrradi »
puisque ce terme est emprunté à la
langue arabe et il veut dire le singleton.

Agjdur:
(poème funèbre) (igjdar): submergée
par l’émotion de tristesse, la personne
chante pour rendre hommage au défunt
ou à la défunte ou pour exprimer
simplement sa douleur. Il y a longtemps,
les proches du défunt formaient un
cercle comme pour jouer Ahidous et
chantaient en pleurant.
Matta uÄaË nna vra mi d yas rcab nc,
awa mad is tudrd!
Lla isnpipir iyyis nc g uhanu, awa mad
is tudrd!
Matta uÄaË nna vra mi d yas rcab nc,
awa mad is tudrd!
Lla isnpipir iyyis nc g uhanu, awa
mad is tudrd!
Remarque:
“Timnadine “ ne sont pas à mon
avis un poème, elles plutôt plutôt une
situation dans laquelle deux parties au
moins (deux poètes ou deux groupes
de poètes) rivales s’opposent. Elles
peuvent dire Timdyazine, Izlan ou
tout autre sous-genre cité plus haut.
Timnadine au singulier Tamnatte qui
veut dire face à face.

première est que ce poème est dit
sur un cheval ou sur une hauteur, la
seconde est qu’il est dit à haute voix
et lentement ; tout simplement pour
être bien entendu. Pour faire passer le
message. Aujourd’hui Tamawayte n’est
chantée que par ceux et celles qui ont
une voix qui porte.
Oawd g uodil iwpdadi nc awa nn yiwin
abrid ggullan imoidan nqqan c.
Oawd g uodil iwpdadi nc awa nn
yiwin abrid ggullan imoidan
nqqan c.
Lorsque Tamawayte oppose des poètes
ou poétesses, elle s’appelle Tahrrafte.

Ahllel:
(Ihlliln au pluriel): généralement
d’ordre spirituel, ce sous-genre de
poésie est chanté pendant des occasions
bien définies comme par exemples
la tonte des moutons, le tissage ou la
moisson.
A yacal nmËçam i lhsab ur illi gr I
yik, mc turud ca ntci t is tn uruv
iddu d vurun.
A yacal nmËçam i lhsab ur illi gr
I yik, mc turud ca ntci t is tn uruv
iddu d vurun.

En guise de conclusion
Toujours conscient de sa mission de
moralisateur et de son rôle de sage,
le poète « Amdyaz » tisse ses paroles
pour en confectionner un discours dans
lequel il conseille et défend les siens,
prône leurs qualités et condamne les
injustices dont ils sont victimes, et ce en
référence aux valeurs de sa société. Il lui
arrive aussi de prédire des événements
à l’avance. Toutes ses qualités font de
lui un symbole dans la société.
El Ghazi Lakbir
Aghbalou
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La Fondation « David Montgomery Hart » des Etudes
Amazighs signe une convention de don d’archives avec
les Archives du Maroc
À l'occasion de la Journée internationale des archives, les
Archives du Maroc a organisé une table ronde sur le thème
de « la société civile et archives », le lundi 10 juin dernier,
avec la participation de plusieurs associations.
Selon le directeur des Archives du Maroc, D. Jamaâ BAIDA, la société civile, incarnée par des associations et des
organisations non gouvernementales et à but non lucratif
joue un rôle pionnier dans les sociétés démocratiques où
les libertés publiques et privées ont acquis le droit de cité.
Elle Contribue ainsi efficacement à la participation volontaire des citoyens à la gestion de la vie publique, avec des
retombées positives sur la société.
Le Maroc a connu, en particulier au cours des deux dernières décennies, une augmentation remarquable du
nombre d'acteurs de la société civile et de leurs rôles dans
divers secteurs publics, ce qui a eu un impact sur la société
jusqu'alors inédit dons l'histoire du pays. Il est donc natu-

rel que l'État tire parti des expériences de
la société civile et de l'associer à certains de
ses projets et programmes. Cela a été couronné par le statut octroyé à la société civile
dans la Constitution de 2011.
Au Maroc, comme ailleurs, les activités
des associations et outres organismes de la
société civile génèrent des archives abondantes, sous divers supports, liées a leurs
champs respectifs de prédilection; c'est un
matériau indispensable pour exercer pleinement leurs rôles d'influence sur l'opinion
publique et les décideurs.
C’est ainsi qu’à l'occasion de Ia Journée
Internationale des Archives, les Archives du
Maroc a choisi de se pencher sur la question "Société civile et archives", pour explorer un domaine jusqu'à
présent demeuré dans
l'ombre...En outre, certaines associations
régionales, ont fait de la mémoire et du
patrimoine le thème central de leur activité: elles ont collecté des archives locales
pour les préserver et les valoriser, en tant
que référentiel identitaire et/ ou levier
de développement comme l’Association
Figuig pour le Patrimoine et la Culture
des Oasis.
À cette table ronde, ont participé M.
Abdelhay EL-MOUDDEN (Fac. Droit,
Rabat), M. Larbi HILALI, président de
l’Association Figuig pour le Patrimoine
et la Culture des Oasis, M. Rachid RAHA,
président de Fondation David Montgo-

mery Hart pour les Etudes Amazighes, M. Abdeslam BOUTEYEB, président du Centre de la Mémoire Commune
pour la Démocratie et la Paix, Mme. Sabrina KAMIL de
l’Atelier l'Observatoire de Casablanca et M. Mohammed
El KHAMLICHI du Centre des Droits de l'Homme pour la
Mémoire et les archives.
La dite activité s’est accompagné par la signature d'une
convention entre les Archives du Maroc et l’Association
Figuig pour le Patrimoine et la Culture des Oasis d'une
part. Et d'autre part la signature de convention de don
d'archives privées entre les Archives du Maroc et la Fondation David Montgomery Hart pour les Etudes Amazighes, concernant des archives de feu David M. Hart et de
ses archives photographiques sur les Ait Waryaghar du Rif
central et des Ait 'Atta du Haut Atlas.

LES ANCIENS DU LYCEE TARIK SE RENCONTRENT A AZROU
Les anciens étudiants du Lycée Tarik Ibn
Ziyad se sont rencontrés le samedi 15 Juin
2019 à Azrou, dans une ambiance de retrouvailles après des dizaines d’années (un demi-siècle :50 ans), empreinte d’émotions, de
joie et de nostalgie par une quarantaine de
Lauréats du Lycée Tarik dont les Promotions
BAC sont des années 1969,70 ,71 et 72.
A l’initiative de certains anciens du Lycée
qui ont eu cette idée généreuse sans buts
politique, ni syndical, ni religieux de créer
un « Forum AMYAFA » des Cadres issus du
Lycée Tarik Ibn Ziyad ayant pour objectif
principal de renouer les liens d’amitié. Un
groupe composé d’un immense réservoir de
compétences, de hauts cadres, des officiers
supérieurs, des professeurs universitaires,
des médecins, des ingénieurs, des vétérinaires, des pharmaciens, des experts, etc.
Cette rencontre leur a permis de rajeunir
et de revivre l’époque de leur adolescence
à l’âge de 18 ans, au moment de leur passage au Lycée Tarik d’Azrou où ils étaient
internes et où ils ont appris à vivre en communauté. La majorité des membres du
Forum sont issus du milieu rural et au Lycée ils avaient vécu des moments difficiles
notamment le froid qui sévit dans la région
mais ils n’ont pas perdu l’espoir de décrocher leur BAC pour accéder aux universités
et aux écoles d’ingénieurs. C’était un grand
défi pour ces jeunes de Tarik de fréquenter des instituts de renommée et de réussir
un parcours professionnel semé d’obstacles
avec brio. A cette occasion, une pensée a été
dédiée à la mémoire de leurs camarades du
Lycée Tarik qui ont disparu prématurément

de ce monde.
Rappelons que la ville d’Azrou abrite le plus
ancien Lycée du Maroc et un des plus prestigieux qui a formé une élite de cadres du
pays dont notamment plusieurs ministres,
officiers supérieurs et hauts cadres issus du
Moyen Atlas et de la Région Méknès-Tafilalet. Ce Lycée fut aussi le premier établissement berbère de l’histoire du pays. Le Collège berbère d’Azrou fût rebaptisé ‘ Lycée
Tarik Ibn Ziyad ’ en 1957 qui représente
un symbole par le nom qu’il porte et par le
rôle qu’il a joué dans la formation des Cadres
provenant du monde rural. C’est en Octobre
1927 qui s’ouvre d’abord l’Ecole Régionale
Berbère qui sera ensuite érigée Collège Berbère d’Azrou en 1929.
Par ailleurs, la Rencontre AMYAFA (Retrouvailles) a été organisée à Azrou le Samedi le 15 Juin 2019, par les anciens du Lycée
Tarik en l’occurrence MM. Dr.Ahmed RIANY, Dr. Hammou OUHELLI, Dr. Mohamed
OUHSINE, Dr.Mohamed TALLALI et Driss
MESKI.
Le programme de la dite rencontre AMYAFA, Azrou le Samedi 15 Juin 2019, a été accompagné par la projection à Ifrane du film
documentaire « Les Cloches de Toumliline »
qui raconte l’histoire du Monastère de Toumliline près d’Azrou, un lieu de rencontres,
un espace de dialogue et un carrefour de solidarité, en présence de président provincial
et sécrétaire d’Etat, M. Hammou OUHELLI,
suivi d’une discussion du Film documentaire
‘ Les Cloches de Toumliline’ en présence de
son réalisateur M.Hamid DEROUICH.
A l’issue de la Rencontre AMYAFA, les par-

ticipants ont désigné un comité restreint
composé de Messieurs : Dr. Ahmed RIANY
(Chef de file), Dr. Mohamed OUHSINE et
Dr. Mohamed TALLALI, pour préparer dans
un délai de 3 mois le statut de l’Amicale et
une plate-forme en vue de pérenniser les
liens d’amitié entre les Membres du Forum
AMYAFA , de proposer un plan d’actions
dans les domaines social et culturel pour
l’Amicale des Anciens du Lycée Tarik sans
buts politique, ni religieux, ni syndical ou
lucratifs.
Tous les participants ont exprimé leur satis-

faction de la bonne organisation de la première édition de la Rencontre AMYAFA, qui
a connu un grand succès grâce aux efforts
déployés par les organisateurs. A cet effet,
les participants ont proposé d’organiser
deux rencontres par an (décembre : Rabat
et Juin : Azrou). Ces retrouvailles ont allumé
une flamme d’amitié innocente d’enfance
et celle d’une fraternité naissante d’adultes
pour les membres du Forum AMYAFA.
Information facilitée par
Abdelwahadd Driouche
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COURS DE TAMAZIGHT

Chaque mois,
"le
Monde
Amazigh"
vous livre des
cours de langue
amazighe que
le ministre de
l'éducation
nationale
avez élaboré,
comme outils
pédagogiques
sous
forme
d'un manuel

intitulé

"tamazight

inu".

tamazivt inu

دروس

iÄËiⵚn
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Oqba d ssuf lfaf
G uzmz llig digs yavul
oqba vrs axam ugdud, yumç
am smus mraw ukaynun. uma
tamïïuï yusas d ad taf argaz yusin tawuri xf ivrdan
ns, allig as tnna add yavul g
yiÄ d iddan. Imsasa agits
oqba ad yavul mc as talfus,
da yddu zg ugdud ad irzu
mani da va yzzri iÄ ns. Ur
virs illi ca mi ynna ad t ig,
aynna as ar isggçdif g tmdint. Ntta ibdda g yan usidd
issulsn g yat tsugt, iffv
d virs yan urgaz awssar lla
ylsa taqbbut unuddm zg ukccum I yat taddart inmalan, d
ntta lla yskka alln , yiwin vr
tvuni, I tduli n tadrwin imunn
d tsugt.
Ira oqba ad yisin, isqsa:”vr
mayd tannayd?”.
Isiwl urgaz, g ar ittazn afus
g tallst:” vr tduli n taddart
inn. Annay vrs argaz inn adabbaz,
ilsan azgÅav d umllal d uziza?
Hat llan wukran g uvarbu yusi,
lla yttaf ugar zg ku taddart
vr ikccm”.
Isksu oqba vr tsga vr ar
as ittazn urgaz afus. Yannay
yat tili mi ur twassn tsfras lla yuli xf tduli I yct
n taddart, da yini:”stit!
Yih. Hat annayv t. I max allig
ur tgrid tavuyit ad tsfafad middn izdvn dinna?”.
Irgigi urgaz yini:” uh, arap!
Ur nniv ad gv aynna, hat icqqa
ssuf lfaf d ar ittrza wiss
ur t irin”.irar vifs oqba:”
I mays tsnd? Maca…”.
Inna urgaz awssar, d ntta
isrs afus xf waxmimn
:”c.c.c!! siwl s imip. Hat lla
yssaga ssuf lfaf vr wiss
isvuyun. Hat ur da ttawin
middn g uyad. D ar iggan mayd
igÅudin zg middn g yiÄ am
wad. Mvar ur d yusi tiwiyt
ad ur da tgin middn I wyad”.
isnnd oqba bar ad issiwl s
imip g umzzuv I wrgaz yini:”
hat ur da ttakzv. Max allig
rgln middn alln nsn, adday tn
ttakrn wiyaÄ?”.
Isfsi urgaz awal:” hat lla
tfstan middn g yiÄ am wad
g uyur n briyl. Nvd ad ur asn
tvima tatfi ittilin g yiÄ
am wad, adday d yavul ssuf
lfaf ad ibÄu yits ilahan d

tadffutin timçyanin I ku taddart”.
Yini oqba g isgwunfa:” ah,
iwa dada nwil, lla yad itarara
aynna yusi g tiklt yaÄ?”.
“ s mxnsu! Maca lla ttirin
middn ad valln is itga aynna.
Hat lla tvimav fafav, pma ad
aisinv mag usi d mag trara.
Tviyd ad tinid is viri tga
tawllaot. G uyn vallv lla yttasi dada nwil mayd igÅudin d
I yits n tiddar timqranin g
tmdint”. Istamma urgaz awssar awal ns d ntta lla ykkat
tama I tgurt s ddipl ufus

urzzuv advar g va zriv iÄ”.
Yini urgaz:” waxa, virk tisfras urba ivudan, I max allig
ur tvimad agid nv ! nkkin d
tmïïuï inu ruza lla nzdv vas
nkni g udvar ad”.
Ira oqba ayad as inna urgaz
awssar. G ugnsu imnaggar junaïan d ruza tamïïuï urgaz
awssar ivudan as d yiwin s
taÄsa ifcki n cklaï irvan
d uqsri n cfnj itwaggin vas
bpra. Ntta ifdda oqba utci
ns, impÄ xf tissi as gan
imyill ad, fkin as avamis d
tattayt. Issiv uwssar idj

ns, s upraq, ad yini:”hat lla
yttbdad ssuf lfaf ad ifk
ca ydrusn I ku yan pma ad amrn.
Ayn ayd itadjan middn qap ad gn
g briyl d iddan pma ad yasi
mayd ira”.
Inna oqba:”ur ssinv max allig
ur tviman middn fafan, pma ad
svuyn xf umxar, amçn ayn igan
winsn?dinnav ava ssavn ayn ran
ucint I wn ran”.
Immut urgaz s taÄsa yasi
ixf ns xf tmuodrt n oqba
ad yini:”hat iga dada nwil g
tidt, aylli ar itannay ku yan
g tmçi ns, hat ar sslmadn
middn I waraw nsn is llad tkkin tt turarin d tmsvurin n
dadda nwilignna s umya g ur da
yakka awd yan ca”.
Ntta yannay awal n oqba is imun
d udduhda d upraq, inna:”iqqn
tkkid ca wass icqqan a yaorrim ad”.
Irar oqba g ukukr:” ar

n sbsi avzaf isnnd vr dart
xf tattayt usggawr ns ittajwill.
Ur tbiru taddart nsn, ula
digs tissi imqqur, ur
iggi amaynu, maca I worrim
anttalfu iga virs udvar mayd
ivudan. Tkka takat tamçyant g
walmssi s trva aha tisid
taddart idln s ukcciÄ. Uma
xf lotft walmssi ajwiln d
zigs sant n twllaft, yat tin
tawja d tayÄ tlla digs tqbut n tawja. Dg tissi tlla
yat tnakra tamllalt tazaykut.
Ntta ynnirs oqba isqsa:” makkay tga tmyurt n briyl s
imci?”.
“ kkan virv wussan usgnfu mi
yga wassav”tafaska n tlalit”,
igan yan uzmz ivudan g usgÅas.
Tga asgnfu usvan g tmmucan
middn timsmvurin d taÄsa. D ikka ku yan lla yttamr
digs kigan, allig inna usqqimu

imsdiwar is virs addur
axatar, s ur tviy ad tili g
ifassn I middn ad digs gin
ayn ran. Ayn as yusi tamasayt
ns, pma ad iss ittusfuglu s
mayd “inmn”. Ar issawl ami ur
iri aynna.
Istamma awal ns:”tizwiri yla
ad bÄun middn d tmyurt ad
usvan ur d yusin. Da ysmuttin
as imsdiwar assav wussan
usgunfu arasal vr “iksmas”,
yaul walli yakkan timsmvurin
uman” dada nwil”, va ylsin walli
ittamçn taçïïaï”.
Ibdda urgaz awssar ad isgunfu, ad inzv unfus sant n tikkal
iommr sbsi ns s tbava. Da
ystamma awal ad yini:”dvi ila
ad tfkd kraï n tçïïaï iksmas I” wsggawr n tnumi”. D “
usggawr n tnumi” ayd isrusan
ankt n tçïïaï va tfkd, ankt
nna srsin imsdiwar. D vas
dvi ayd annayv tifgurin usgÅas- llad iteddu dart uynna
asggawr”unvdim d wn ivudan”,
g yakka ku yan, s tiwizi I yan
umssiÄn arasal atig uzrkti,
g yakka yan usksu xf sift d
twuri ixan d tnna iplan, illan vr
ku yan mag zri usgÅas. D ar
itgga usggawr” unvdim d wn
ivudan” kigan imarayn d imstayn, pma add twissin wiss
mi yla ad asn tmmucn trzzifin
uyur n dujambir”. D vr tingiri tlla “trbiot waram ivudan”, ittobar ankt d ivman d
qddi I tmsmvurin izrin, ar
tssufuv arrant bla amya, art
n takka I ymsmakkan ittustin
I tamut nsn tasrtant inmn. Lla
yttamç ku yan- bla azilal-sumata ankt n tabrbci ssufuvn
tsnbaⵟ ad hyantt tadrwin nsn
g uzmz usgunfu. Dg yiä iksmas llad ittuvra I trbiot
usfafa. Pma ad rkn izlan n tfugla d yusan”.
Dinnav ayd inhatta urba amddarou, yawit unuddm. Ntta vifs
inzzv uwssar avamis ad as
ivms I yvirr, ifvd virsn
usmummi n mucc zg tacklt n
brra. Tnna ruza” tafaska n tlalit ivudan”.
* saoid bajji
isul
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Amnesty International qualifie
la mort de Kameleddine Fekhar
de honte pour l’Algérie

En réponse à la nouvelle
de la mort de Kameleddine
Fekhar, médecin et ancien
président de la section de
Ghardaïa de la Ligue algérienne pour la défense des
droits de l’homme tôt ce
matin 29 mai 2019 après
une grève de la faim entamée le jour de son arrestation le 31 mars dernier pour
protester contre son incarcération en raison de ses
publications sur Facebook,
Najia Bounaim, directrice des campagnes pour
l’Afrique du Nord a déclaré
: « C’est avec une profonde
émotion et une profonde
tristesse que nous avons
appris aujourd’hui la mort
du militant KamelEddine Fakhar après une
longue grève de la faim pour protester contre
son emprisonnement arbitraire et illégal pour
avoir exprimé pacifiquement son point de vue
sur les réseaux sociaux. Kameleddine n’aurait
jamais dû être arrêté. Sa mort en détention
exige des autorités algériennes qu’elles examinent leur traitement de Fekhar et leur bilan
épouvantable en matière de droits humains.
Les autorités doivent immédiatement ordonner une enquête effective, indépendante et
impartiale sur les circonstances de son décès
et traduire en justice toute personne soupçonnée d’avoir une responsabilité pénale dans
cette affaire. ».
Le 19 avril dernier, le manifestant Ramzi
Yettou est mort après avoir été roué de coups

par des policiers.
Aujourd’hui, nous
pleurons le décès
de Kameleddine
Fekhar , détenu
pour rien d’autre
que pour avoir exprimé ses opinions.
Notre message aux
autorités
algériennes concernant les violations
systématiques et
répétées est le
suivant : Assez!
Il ne faut pas que
ces violations se
poursuivent,
et
l’impunité pour les
graves atteintes
aux droits humains

doit être combattue.
Les autorités algériennes doivent immédiatement revoir leurs politiques répressives et
le traitement honteux réservé aux militants
et aux manifestants dans le pays et laisser un
espace à la liberté d’expression et au droit de
manifester pacifiquement. ”
Source :www.amnesty.org/fr/latest/
news/2019/05/algeria-death-of-humanrights-activist-after-50-day-hunger-strikea-national-disgrace/

l'Assemblée Mondiale Amazighe
dénonce l’assassinat politique
du militant amazigh Dr.
Kameleddine Fekhar

C’est avec une profonde tristesse que
nous apprenons, la
triste nouvelle du décès du notre grand militant, ce matin, à l’hôpital « Frantz Fanon »
de Bilda, en Algérie,
de feu le Dr. Kameleddine Fekhar, ancien
président délégué de
l’Assemblée Mondiale
Amazighe pour l’Algérie et l’un des plus
grands défenseurs des
droits de l’homme en Algérie et des
droits du peuple mozabite.
En mon nom personnel et au nom
de l’ensemble des membres de l’Assemblée Mondiale Amazighe et du
peuple Amazigh nous adressons nos
condoléances les plus sincères à sa
petite famille et à sa grande famille,
nos sœurs et frères Amazighs de la
région algérienne du Mzab.
Nous exprimons notre solidarité

entière avec le peuple mozabite et
nous incombons l’entière responsabilité de son « assassinat politique
» aux autorités civiles, judiciaires et
militaires algériennes, et à leur tête
le chef d’état-major Ahmed Gaïd
Salah.
Rachid Raha
Président de l’AMA
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le Groupe britannique CDC
investit 200 Millions US Dollars
dans BMCE Bank of Africa.
BMCE Bank of Africa, l’un des
groupes financiers panafricains
leaders, annonce la signature
d’un partenariat stratégique
avec le Groupe CDC, l’institution britannique de financement et de développement.
CDC va acquérir une participation de près de 5% de la
Banque à travers une augmentation de capital de 200 millions USD.
Au-delà de la prise de participation capitalistique, ce partenariat constitue un véritable
projet industriel qui permettra au Groupe BMCE Bank of
Africa de renforcer son positionnement en Afrique, tout en
capitalisant sur le réseau élargi
du Groupe CDC sur le continent.
Parmi les sept principaux groupes
panafricains, BMCE Bank of Africa
jouit d’un track record exceptionnel
en Afrique subsaharienne. À la fin
des années quatre-vingt, BMCE Bank
of Africa a mené, avec succès, le redressement de la banque étatique ‘’la
Banque de Développement du Mali’’,
et a restructuré en 2003. La Congolaise de Banque, la première banque
commerciale du Congo Brazzaville. En
2008, le Groupe a accéléré sa stratégie
de croissance à l’international, suite à
l’acquisition de Bank of Africa, actuellement détenue à hauteur de 73%.
Le Groupe BMCE Bank of Africa est
présent dans 31 pays de par le monde
dont une vingtaine en Afrique.
Aujourd’hui, les activités en Afrique
subsaharienne représentent près de
la moitié des bénéfices consolidés de
BMCE Bank of Africa. Fort de sa présence à l’international, la Banque vise
à créer de la valeur pour le continent en
canalisant les investissements internationaux depuis ses Hubs au Maroc, en
Europe et en Asie, et en apportant des
solutions innovantes de banque retail
en Afrique.
Avec plus de 70 ans d'expérience dans
l'investissement en Afrique et en Asie,
et plus de 700 entreprises dans son
portefeuille africain, la CDC est fortement engagée envers le continent et
prévoit d’investir jusqu’à 4,5 milliards
USD en Afrique d’ici 2022 et ce, dans
différents secteurs et à travers diverses
solutions d’investissement. En effet,
CDC investit dans des institutions financières afin de renforcer l'inclusion
financière et offrir aux Particuliers et
aux PME un meilleur accès à des financements à coût abordable, tout en
les accompagnants dans le développement de leurs communautés.
Ce partenariat stratégique entre
BMCE Bank of Africa et CDC représente l’un des investissements les plus
importants réalisés par une institution
britannique dans le secteur financier
marocain et témoigne de sa vision
commune et de son engagement à renforcer l’économie africaine et à améliorer les conditions de vie des populations.
L’accès au financement, à l’éducation
financière, au conseil et aux solutions
innovantes est essentiel pour assurer le

développement économique, en particulier pour les PME, qui constituent
l’épine dorsale de l’économie africaine
et un moteur essentiel de la croissance
économique. À mesure que ces entreprises se développent, elles créent
ainsi des emplois et de la richesse dans
leurs communautés.
La promotion d'un développement
écologiquement durable constitue
une composante importante du partenariat. BMCE Bank of Africa et
CDC conviennent que le développement durable peut servir de moteur
de croissance des économies africaines
et conforter le développement des
sociétés africaines. Dans le cadre de
leurs actions menées dans ce domaine,
BMCE Bank of Africa et CDC veillent à
intégrer les risques environnementaux
et sociaux au niveau des transactions,
et accompagnent les entreprises dans
le processus d’intégration des pratiques durables dans leurs activités. Le
partenariat entre BMCE Bank of Africa et CDC contribuera à consolider ces
engagements à l’échelle continentale.
‘’Le but ultime de notre accord va audelà de l'investissement des 200 millions USD’’, a déclaré M. Othman Benjelloun, Président Directeur Général
de BMCE Bank of Africa. ‘’C’est une
véritable alliance pour la création de
valeur économique, financière et sociétale. C’est une alliance pour le développement du Maroc et de l’Afrique.
C’est une alliance pour l’épanouissement du capital humain africain’’.
"Investir dans les institutions financières est un mécanisme puissant
grâce auquel nous pouvons avoir un
impact à grande échelle", a déclaré
Nick O’Donohoe, Directeur Général du
Groupe CDC. ‘’Les marchés des capitaux dans des pays tels que le Maroc
sont intégrés en Afrique et sont essentiels à la réussite des environnements
au contexte économique plus difficile
dans la région. Nous considérons ces
pays comme des centres régionaux,
des plateformes puissantes permettant d’octroyer des financements, des
produits et services accessibles à des
millions de personnes. Notre appui
permettra à la Banque de développer
son offre, en particulier dans le segment des PME, d’accroître la bancarisation et de promouvoir l’inclusion
financière’’.
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Une dérive gravissime de la mise sous mandat de dépôt
pour port de l’emblème amazigh
Des acteurs politiques, personnalités nationales, défenseurs Etat de droit. En position de défiance, Atmane Mazouz lance pleins de générosité pour avoir arboré l’emblème amazigh est
des droits de l’homme, hommes de loi, médecins et enseignants ont tous dénoncé l’arrestation de manifestants pour
avoir brandi, ce vendredi, l’étendard amazigh. Ils ont qualifié de «scandaleux», de «dérive gravissime» et de «démarche
démesurée», la mise sous mandat de dépôt de ces jeunes
manifestants. Les responsables de la Ligue algérienne pour
la défense des droits de l’homme (LADDH) n’ont pas caché
leur inquiétude quant à ces arrestations et poursuites qui reflètent, de leur avis, une volonté politique de confrontation.
A l’unisson, des hommes de loi expliquent que sur le plan juridique, il n’y a aucun texte de loi qui criminalise le port d’un
autre emblème et encore loin, l’emblème amazigh, qui est
reconnu sur le plan constitutionnel comme une composante
de l’identité algérienne. «Le port du symbole de cette
identité amazighe a tout le temps existé et accepté par
l’ensemble de la population. Poursuivre ces jeunes et
de surcroît les accuser de porter atteinte à l’unité de la
nation, c’est le comble, puisque que l’on doute dans ce
cas-là de leur appartenance à cette patrie», s’exclame
Abdelmoumène Khelil, secrétaire général de la LADDH, qui rappelle que l’unité nationale a été clamée et
réclamée haut et fort et sauvegardée par l’ensemble
de la société algérienne durant toutes les marches du
vendredi depuis le 22 février.
La LADDH s’interroge sur les motifs d’une telle décision : s’agit-il d’une manœuvre pour casser le mouvement unitaire ? Ou alors d’une dérive autoritaire
qui est en droite ligne avec ce que produit le système depuis toujours ? En attendant des réponses, les
responsables de la Ligue demandent l’abandon des
poursuites et la libération des personnes arrêtées et
exigent que la liberté d’expression soit respectée ainsi
que celle de clamer son appartenance à une identité
reconnue par tout le monde.
Une manœuvre pour casser le mouvement
Le RCD, par la voix de Atmane Mazouz, s’insurge contre ces
procédés. Pour lui, les mandats de dépôt prononcés hier à
l’encontre des manifestants interpellés ne fera que renforcer leur détermination à aller jusqu’au bout. «Gaïd Salah,
l’apprenti dictateur, doit savoir qu’il est le premier qui doit
être poursuivi pour atteinte à l’unité nationale. Durant les
années 1970, Boumediène, avec sa cour de sûreté de l’Etat
qu’il convoque contre les opposants, n’a pas réussi, sous son
ère, à mettre à genoux le peuple algérien», rappelle ce cadre
du RCD, qui estime que leur combat est juste et pacifique et
rien n’entamera la détermination des Algériens à instaurer un

à l’adresse de Gaïd Salah : «Si l’emblème amazigh, symbole de
l’unité nord-africaine, vous dérange, nous serons encore des
millions à le porter vendredi prochain à travers le territoire
national pour vous signifier que rien ne pourra nous diviser,
maintenant que les Algériens ont compris que le malheur de
votre système pourri et corrompu est dans notre union», Le
RCD incite les Algériens à être nombreux et solidaires contre
la mafia qui nous gouverne : «Nous plaidons coupables d’appartenir à ce glorieux peuple amazigh ! Nous avons arboré
l’emblème amazigh et nous continuerons à le faire.
Vous avez perdu ! Vous ne pouvez pas mettre tout un peuple
en prison.» Ramdane Taazibt, du Parti des travailleurs, dénonce énergiquement ces arrestations qui stigmatisent les

Algériens qui brandissent l’étendard de l’amazighité de notre
pays. «C’est une dérive gravissime et une atteinte à l’unité du
peuple, dont l’identité amazighe est admise et reconnue, y
compris dans la Constitution», accuse Taazibt, qui pense que
la mise sous mandat de dépôt des jeunes pour avoir brandi
l’emblème de l’amazighité est «inacceptable» et est «une
provocation pour susciter la division» alors que le peuple est
mobilisé depuis quatre mois dans l’unité et avec le désir de se
débarrasser du régime et d’exercer sa souveraineté.
Une provocation qui suscite la division
De son côté, Soufiane Djilali, leader de Jil Jadid, estime que
mettre de façon arbitraire sous mandat de dépôt des jeunes

une «décision dangereuse» et «sans fondement légal».
Des enseignants se sont aussi insurgés contre la démarche du
pouvoir. Meriane Meziane, président du Syndicat national des
professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest), a tenu à préciser que l’étendard amazigh est nord-africain et ne concerne pas seulement l’Algérie. «Interpeller et
poursuivre des jeunes pour l’avoir brandi est un non-sens, on
ne peut pas arrêter des millions d’Algériens ! L’étendard n’est
pas la cause de la dilapidation de 1000 milliards de dollars.
L’étendard n’est pas la cause de la corruption généralisée dans
le système politique», s’insurge Meriane, et de se demander
s’il s’agit là d’une énième provocation qui n’a aucun sens. «On
doit sauvegarder l’unité de la nation et non pas encourager la
division qui peut mettre la cohésion nationale en danger», a-t-il averti.
Du côté des praticiens de la santé, Lyes Merabet du
Syndicat national des praticiens de la santé publique
(SNPSP) qualifie cette démarche de démesurée et
d’injustifiée : «Cela fait des années maintenant que
cet étendard est exhibé dans différentes régions du
pays, il symbolise les origines berbères des peuples
de l’Afrique du Nord et ne remet en aucune façon en
cause le drapeau national sous lequel tous les Algériens sont unis et rassemblés.» Merabet invite le pouvoir à faire la part des choses : «Les discours qui appelle à la division et au morcellement de notre peuple
et de notre pays, il faudrait les condamner fermement
quelles que soient les entités ou les personnes qui les
véhiculent.» Ce syndicat condamne toute interpellation en rapport avec ce motif et appelle à la mise en
liberté des personnes concernées.
En référence à Naïma Salhi et de ses semblables, Merabet affirme que «certains responsables politiques
ou députés multiplient des déclarations racistes et
font des appels à l’affrontement entre Algériens, et
nous considérons que c’est beaucoup plus grave que
ces jeunes qui manifestent pacifiquement depuis le 22 février
2019 dans les rues d’Alger et d’ailleurs enveloppés du drapeau algérien et de cet étendard symbole de notre identité
berbère». Pour Merabet, les Algériens sont dans la rue depuis
plus de quatre mois pour une rupture avec un mode de gestion
mafieux qui a ruiné le pays, pour un changement démocratique réel et irréversible. Le reste n’est que diversion.
** PAR NABILA AMIR
Source : www.elwatan.com/edition/actualite/misesous-mandat-de-depot-pour-port-de-lembleme-amazigh-une-derive-gravissime-et-une-demarche-demesuree-24-06-2019

Un livre sur les stars de la chanson du Moyen Atlas :
Les Inoubliables d’Abdelmalek Hamzaoui.

« Les inoubliables. Les maîtres de l'Art
Amazighe » que vient de publier M. Abdelmalek Hamzaoui, est le fruit d'une longue
recherche de terrain à travers le Maroc en
général et la région du Moyen Atlas plus précisément. L’auteur a sillonné tout le pays à la
recherche et à la rencontre des vétérans du
chant instrumentalisé amazighe. Des artistes
appartenant à la deuxième génération, pour
les vivants, les successeurs de l'immortel
Ouâassim Hamou Lyazid considéré comme
le père spirituel de la chanson amazighe
dans le Maroc central ou, les décédés, ses
contemporains. La tâche n'était pas de tout
facile pour l’auteur. Il a fallu établir des programmes hebdomadaires, des voyages et des
déplacements pour se rendre dans les villes,
villages voire même dans des douars où résidaient les artistes vivants ou les familles de
ceux qui sont décédés. M. Hamzaoui raconte
combien de fois ses voyages se sont soldés
par des échecs soit parce que des impré-

vus inattendus, des contre
temps ou des contraintes
liés aux conditions de vie
de la tanazurt ou l'anazur
qui n'apparaissaient qu'à
la dernière minute et sans
préavis. D’El-Hajeb d'où
il partait, à la recherche
de la matière première, en
direction de nombreuses
villes, villages et douars…
Des lieux où l'ensemble
des habitants sont toujours
attachés à leur identité
culturelle et à leur langue
maternelle, Tamazight. Des
lieux marginalisés mais
fantastiques. Des lieux
d'inspiration. Des lieux où
la majorité des artistes,
traités dans cet ouvrage,
ont vu le jour ...

Le grand berbérisant
Michaël Peyron, qui a
préfacé ce louable travail
de fourmi, souligne : «...
En tout cas, pour celui
qui entend tout savoir sur
les hommes et les femmes
humbles serviteurs de
l'amazighité (timuzgha)
— qui ont animé cette
scène musicale moyenatlasienne pendant les
cinq dernières décennies, ce livre tombe à
point nommé. C'est aussi
le résultat d'un travail
de fourmi de la part d'un
fils du pays: Abdelmalek
Hamzaoui. De plus, l'ouvrage est bien documenté
et agréable à lire.
En effet, l'auteur fait le point sur les dif-

férents musiciens, trouvères (incadden) et
troubadours (imdyazn) —fervents et obscurs magiciens du lutar et de l'allun, largement ignorés du grand public marocain —
qui ont contribué à la renommée du Fazaz
depuis les années 1960. Environ quarante
artistes y font l'objet d'une description détaillée. Chaque rubrique comprend une biographie succincte retraçant les origines et
aspirations, ainsi que le parcours de l'artiste;
les titres de ses principales chansons (voire
des extraits entiers); des facsimiles de documents d'identité; des clichés en noir et blanc
surtout, où l'auteur lui-même est souvent
photographié en compagnie de tel ou tel protagoniste. Car il convient de préciser que,
pendant des semaines et des mois ce chercheur infatigable, lui-même basé à El Hajeb,
a parcouru le pays amazigh à la rencontre de
ces artistes méconnus; a tenu à s'entretenir
avec chacun d'entre eux. Tout cela par souci
d'authenticité et de vérité».
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عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،أمحد بوكوس يف
حوار مع العامل األمازيغي
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أمحد أرمحوش رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات
األمازيغية لـ ـ «العامل األمازيغي»:

املعهد جيب أن يبقى مؤسسة مستقلة هلا صالحيات الصيغة املعتمدة لـ «قانون األمازيغية» خميبة
واسعة وإمكانيات مادية حىت يتمكن من االستمرار لآلمال والقانونني ختترقهما مزنلقات مؤسساتية
يف القيام مبهامه يف هتيأة وتطوير اللغة األمازيغية
وقانونية وحقوقية
* صادق مجلس
النواب مؤخرا على
مشروعي القانونين
لتنظيميين
ا
الطابع
لتفعيل
الرسمي لألمازيغية،
والمجلس الوطني
والثقافة
للغات
ما
المغربية،
رأيكم في هذين
المشروعين؟
** أوال هناك تناقض بني
ما جاء يف مرشوع القانون
املتعلق بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وما جاء
يف مرشوع القانون املحدث للمجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية بخصوص األمازيغية ،فاملرشوع
األول يتحدث عن لغة مؤسسة عىل اللهجات وعىل
البنيات املشرتكة ،ولكن يشدد كذلك عىل املعطيات
املعجمية أساسا ،وباألساس املصطلحات التي تم
إنجازها داخل املعهد ،وال حديث عن هذه األمور التي
يجب ترصيدها ،يف املرشوع املتعلق باملجلس الوطني
للغات وبموقع املعهد داخل املجلس ،رغم كل الرتاكم
الذي حققه املعهد منذ انطالقة سنة  2003إىل اآلن.
ونحن نتأسف لكون مقرتحات املعهد ،بخصوص
مرشوعي القانونني املتعلقني بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية واملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،التي تمت صياغتها يف إطار
وثيقة تقدمنا بها لرئاسة الحكومة أيام يس
بنكريان وبعده مع يس العثماني ،وتقدمنا بها كذلك
للمجلس الترشيعي بغرفتيه ،هذه املالحظات التي
تضمنتها هذه الوثيقة لم يتم أخذها بعني االعتبار
وكذلك مشاركة املعهد يف شخص العميد ويف شخص
ممثلني آخرين للمؤسسة داخل اللجن التي تم
تشكيلها من طرف الربملان بغرفتيه ،هذه املالحظات
كلها لم تؤخذ بعني االعتبار.
* ما هي أهم مالحظاتكم بخصوص
مشروع القانون التنظيمي المتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال
التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية؟
** فيما يتعلق بمرشوع القانون التنظيمي املتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
أوال لدينا تحفظ عىل التعريف الذي قدمه القانون
للغة األمازيغية ،فاللغة األمازيغية بالنسبة لنا هي
لغة أمازيغية واحدة مشرتكة ،وهي اللغة املمعرية
واملؤسسة عىل القواعد والبنيات املشرتكة بني
سائر اللهجات ،ولكن هذه طبعا اللغة األمازيغية يف
املستوى الكتابي ،ولكن يبقى التعبري بهذه اللغة عىل
املستوى الشفهي قابال الختالفات يف استعماالتها
من طرف املتكلمني ،ولكن لغة أمازيغية مشرتكة.
وتتعلق املالحظة الثانية بموقع األمازيغية داخل
املدرسة املغربية ،فنحن نقول أن تعليم وتعلم اللغة
األمازيغية يجب أن يكون ملزما لسائر املتعلمني
أمازيغ وعربا ،ويف سائر املناطق والجهات املختلفة
للمملكة ،وكذلك عىل جميع املستويات؛ من تعليم
ابتدائي من ثانوي إعدادي ،من ثانوي تأهييل،
والجامعة كذلك ،يف حني أن هذا املرشوع يتحدث
فقط عىل تدريس األمازيغية بشكل إلزامي فقط عىل
املستوى االبتدائي ،وعىل حديث عن إلزامية تعميم
تدريس األمازيغية عىل املستويات األخرى ،ولذلك
نعترب يف املعهد ،أن هذا حيفا وأن هذا سيأدي بتعليم
األمازيغية إىل املأزق ،ألن التلميذ يتعلم األمازيغية
عىل مستوى التعليم االبتدائي ،وال يتعلم األمازيغية
وال آداب األمازيغية وال الثقافة األمازيغية يف
املستويات األعىل ،هذا سيأدي للحكم عىل هذا املتعلم
بنسيان األمازيغية لغة وثقافة.
أما بالنسبة لتلك اآلماد الثالث ،التي وضعها القانون،
حيث أن هناك أمورا ستحقق يف خمس سنوات،
وأخرى يف ظرف  10سنوات ثم  15سنة ،نحن
مؤمنون أن هذه املدة طويلة جدا ،إضافة لكوننا
أضعنا ثمان سنوات منذ إصدار الدستور ،حيث كان
من املفروض أن يتم أخذ هذا األمر بعني االعتبار،
ولكن لم يتم كذلك.
مالحظة أخرية وأساسية بالنسبة لنا يف املعهد ،هو
أنه بدون مراسيم تطبيقية لهذين القانونني ،سيكون
ما تم التنصيص عليه يف القانونني التنظيميني حربا

عىل ورق ،بحيث لن تكون هناك
ميزانية ولن تكون موارد ،إضافة
إىل غياب اإلطار القانوني الذي
سيفرض تطبيق القانون ،لكي
يصبح هذين القانونني التنظيميني
عىل واقعا يرتجم يف الحياة
السياسية والثقافية للبالد.
* ما هي أهم مالحظاتكم
بخصوص مشروع القانون
التنظيمي المتعلق المجلس
والثقافة
للغات
الوطني
المغربية؟
** بخصوص القانون التنظيمي
للمجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية ،سجل املعهد عددا من
التحفظات ،عىل رأسها الضم غري
املعقلن للمعهد ضمن املجلس ،ذلك أنه تم تقليص
املهام التي كانت موكولة للمعهد يف إطار ظهري
 ،2001املحدث للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية
واملنظم له.
ويتجىل التقليص أساسا فيما يهم املهام ذات
البعد االسرتاتيجي والسيايس املتمثلة يف إبداء رأي
املؤسسة للسلطة املغربية ،أي الصفة االستشارية
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،هذه املهمة
حسب نص القانون التنظيمي تم حذفها.
بالنسبة للمهام األخرى هي مهام تقنية باألساس
ولكن هذه املهام التقنية فهي أيضا ال تضاهي املهام
املوكولة ألكاديمية اللغة العربية ،فاألكاديمية لها
مهمة تتبع األعمال الخاصة بتهيأة اللغة العربية
وباإلبداع املعجمي عىل أرض الواقع ويف إطار
سياسة العمومية ،أما بالنسبة للمعهد فلم تسند له
هذه املهمة ،وهي مهمة أساسية.
األكاديمية لها دور أسايس يف القيام باألعمال
الرضورية يف مجال تهيأة البنى اللغوية للعربية
وخاصة عىل مستوى املعجم ،وتهم كذلك تأصيل
هذا املعجم يف املؤسسات املعنية ،وخاصة منها
التعليم واإلعالم والثقافة ،أما بالنسبة لألمازيغية
فاملعهد يف صيغته الجديدة ليست له هذه املهمة،
والدليل عىل ذلك هو أن نص القانون التنظيمي
يتحدث عن التعبريات اللسانية وال يتحدث عن اللغة
األمازيغية املشرتكة واملعيار.
* ما هو مصير المعهد الملكي للثقافة
األمازيغية في ظل هذا المشروع
التنظيمي األخير؟
** إن مرشوع القانون التنظيمي للمجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية وخاصة يف فقرته املتعلقة
باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية جاءت بأشياء
تروم تقزيم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
وكذلك ينص هذا املرشوع عىل استحواذ املجلس
عىل املوارد البرشية والتقنية واللوجيستيكية
للمعهد ،يف حني أن ما تم ترصيده من أموال للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،وهي أموال مهمة جدا،
فاملجلس هو الذي سيترصف فيها ،وال ندري إن
سيكون املعهد يتمتع بنفس اإلمكانات املالية التي
يتمتع بها حاليا.
املعهد يجب أن يبقى مؤسسة مستقلة لها
صالحيات واسعة ولها إمكانيات مادية وبرشية
مهمة ،حتى يتمكن من االستمرار يف القيام بمهامه
يف تهيأة اللغة األمازيغية وتطويرها.
* في هذا السياق ،كيف تنظرون إلى
مستقبل األمازيغية؟
** دائما يجب أن يكون هناك أمل يف مسقبل
أفضل ،بحيث يجب عىل املرأ أن يكون متفائال ،لكن
يف نفس الوقت أن يكون يف مستوى التحديات ،وهذا
يستدعي من املجتمع املدني أن يتجند ،ويستدعي
من النخبة السياسية املؤمنة بمستقبل األمازيغية
أن تتعبأ لتكون يف مستوى اللحظة ،وهذا يطرح
علينا جميعا رضورة االنخراط يف العمل السيايس
ألنه بدون ممثلني سياسيني ال يف الربملان وال عىل
مستوى الحكومة يصبح صوت األمازيغية صوتا
خافتا ال يسمع.
وبالتايل حتى نتمكن من إسماع صوت األمازيغية،
يجب عىل املواطنني الحاملني لهذا الخطاب ،أن يكون
واعني ومنظمني ،ويفرضوا صوتهم وخطابهم يف
الحقل السيايس.
* حاوره كمال الوسطاني

* ما هي قراءتكم
األولية لمشروعي
ا لقا نو نين
لتنظيميين
ا
لمتعلقين
ا
الطابع
بتفعيل
الرسمي لألمازيغية
والمجلس الوطني
للغات والثقافة
المغربية؟
** عىل بعد أيام ستحل
ذكرى مرور ثمان سنوات
عىل التصويت عىل الوثيقة
الدستورية لسنة  ،2011واىل
اآلن ال زالت عدة مقتضيات
من الدستور املذكور معلقة
عىل إرادة أصحاب القرار
السيايس والترشيعي ،كما
هو الشأن بالنسبة ملرشوعي القانونني املنصوص
عليهما بالفصل  5منه ،وإذا كانت الغرفة األوىل
للربملان املغربي قد أفرجت قرسا يوم 10/6/2019
عىل مرشوع هدين القانونني التنظيميني ،فان
املالحظ عىل الصيغة املعتمدة وباإلجماع أنها مخيبة
لآلمال ،بالنظر إىل ما يخرتقهما من منزلقات
مؤسساتية وقانونية ،وحقوقية وعيوب ستؤدي
يف النهاية إىل أن يكون القانونني غري فاعلني وغري
منصفني لألمازيغية بجميع مقوماتها الحضارية،
التاريخية ،اللغوية والثقافية  ...عالوة عىل ضعف
تفاعلهما مع التزامات بالدنا االتفاقية يف إطار
القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،و هي التزامات
يفرتض أن تتم أجرأتها باألولوية من خالل تفعيل
املالحظات الختامية و التوصيات املوجهة لبالدنا من
طرف هيئات املعاهدات و أصحاب الواليات برسم
املساطر الخاصة و كذا يف إطار االستعراض الدوري
الشامل.
* ما هي أبرز المستجدات والتعديالت
التي جاء بها هذان القانونان بالخصوص
مشروع قانون تفعيل رسمية األمازيغية؟
** دون احتساب بعض التعديالت اللغوية وتغيري
بعض املصطلحات فان جوهر القانونني لم تأخذ
بعني االعتبار لألغلبية املطلقة للتعديالت املقرتحة
من قبل الحركة األمازيغية ،وبعض الفرق الربملانية،
حيث لم تتجاوز التعديالت املادة األوىل من مرشوع
القانون الخاص بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
التي أضيفت لها فقرة تنص عىل كتابة اللغة
األمازيغية بحروقها األصلية تيفيناغ.
* عبرتم عن تخوفاتكم وتحفظاتكم على
المشروعين ،ما هو سبب هذا التخوف؟
يمكن يف هذا السياق التوقف عند املالحظات التالية
عىل سبيل املثال وليس الحرص:
 -1إن مقتضيات املرشوع املصادق عليه بقيأسري الرؤية اإلسرتاتيجية للمجلس األعىل للرتبية
والتكوين الذي حدد سقف اللغة األمازيغية وحرصها
يف ضمان التواصل بها يف أفق سنة  . 2030والنص
املصادق عليه وبصيغته الحالية تفاعل مع ما
ذكر بشكل ميكانيكي ،مما يجعل املرشوع قانونا
للتواصل باللغة األمازيغية وليس قانونا تنظيميا
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
 -2أن املراحل الزمنية املحددة يف املرشوع (خمسسنوات ،عرش سنوات ،خمس عرشة) ،لم تعترب
الرتاكم اإليجابي و التقدم املنجز الناتج عن كل
املجهودات التي بذلتها مختلف مؤسسات بالدنا يف
تعميم اللغة األمازيغية و النهوض بها منذ 1999
و بشكل خاص منذ  ، 2001وهو مسار اعتربت
بموجبه دسرتة اللغة األمازيغية كلغة رسمية تتويجا
له كما تم التذكري بذلك يف الخطاب امللكي ل 17
يونيو . 2011
 -3كما أن املراحل الزمنية املحددة يف املادة  31منمرشوع القانون التنظيمي لم تثمن بالشكل الكايف
منتجات الذكاء الجماعي للمجتمع املدني املغربي
الذي قاد تفكريا تعدديا و تشاركيا بشأن إعمال
مقتضيات الفصل  5من الدستور.
 -4خرقه أيضا ملقتضيات الفقرة الرابعة من الفصلالخامس من الدستور الذي ينص عىل اصدار قانون
تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وليس
للغة األمازيغية.
 -5تضمن مرشوع القانون التنظيمي املصادقعليه مقتضيات اقترصت عىل تحديد عام و غري

دقيق للسلطات املعنية بإعمال
مختلف االلتزامات الدستورية
املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية ،و مثال ذلك
االستعمال غري الدقيق للمفاهيم
اإلجرائية للدولة (املواد ،12 ،2
 )20،30 ،19 ،17،18 ،13و اإلدارة
(املادة  ،)11علما أن لهذا الخيار
آثار سلبية ،من حيث جودة
الترشيع عىل قانون تنظيمي أقر
املرشع الدستوري أهدافه و غايته
يف تحديد «مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات
إدماجها يف مجال التعليم ،و
يف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية،
 -6تعمد عدم النص عىل تخصيصميزانية خصوصية لتنفيذ هذا
القانون ،أسوة ببعض القوانني
التنظيمية املعتمدة ،مما سيجعل املرشوع معلقا
وغري قابل للتنفيذ.
 -7افتقاد املرشوع أيضا آللية مؤسساتية مستقلةناجعة ملرافقة تنفيذه وتقييم مساراته  .علما أن
مرشوع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،ألغي بمفهوم ضيق ملصطلح
«الضم « الوجود القانوني املستقل ملؤسسة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،كما أوكل مهام تمثيلية
املجتمع املدني بهده املؤسسة لغرفتي الربملان،
وهده بدعة ووصاية جديدة عىل الحركة الجمعوية
املغربية وإعدام ألدوارها ومهامها النبيلة الرامية إىل
بناء الدولة الديمقراطية الحديثة  ،املكرسة للتعدد
والتنوع.
* في نظركم ،لماذا لم يتم العمل
بمبدأ المقاربة التشاركية والتفاعل مع
مقترحات الحركة األمازيغية في إعداد
مشروع القانونين؟
** يف رأيي اعتقد أن لذلك عدة أسباب ومنها استمرار
الحزب الحاكم كتيار من تيارات اإلسالموية باملغرب
يف التكريس للدولة الدينية الوحدوية املركزية بهوية
منفردة موظفا بذلك من جهة أدبياته النكوصية
املعادية لألمازيغية ،ومن جهة أخرى يوظف مبدأ
الديمقراطية التمثيلية لإلبقاء عىل استمرار تطبيق
سياسات عمومية تمييزية وعنرصية مناهضة لقيم
التعدد واالختالف،
فاستمرار من له املصلحة يف الدولة وبتواطؤ مع
الحزب املحافظ ذي األغلبية يف الحكومة  ،عرب
تمطيط مسارات تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
والنهوض بها وحمايتها  ،ليجعلنا أمام وضع نتج
عنه استمرار امليز والتمييز العنرصي ،بسبب تعمد
اعتماد أصحاب القرار لرؤى أيديولوجية تحكمية
مقيتة  ،ومنها باألساس أوال :الحصيلة السلبية
للحكومة السابقة يف ملف األمازيغية .واستمرار
الحكومة الحالية يف نفس النهج  ،ونحن نقرتب من
إقفال مدة ثمان سنوات عىل إقرار األمازيغية لغة
رسمية للدولة ،وثانيا :جمود األدوار املوكولة ألغالب
األحزاب السياسية وللنقابات من أجل النهوض
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وقيم التعدد والتنوع
واالختالف الذي تزخر به بالدنا .وهي قيم ال اعتقد
بأن الحزب أألغلبي بالحكومة والذي كان إىل زمن
قريب واىل اآلن ضد األمازيغية مستعد الحتضانها
والتفاعل معها.
* واآلن بعد المصادقة عليهما في الغرفة
األولى ،ما هي آليات وكيفية تنزيل هذين
القانونين وأية آفاق لتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية ؟
** سؤالكم يف رأيي سابق ألوانه ،لكون التفكري يف
سبل تنزيل القانونني عىل ارض الواقع مرهون:
أوال  :بما ستقوم به الغرفة الثانية املعروض عليها
القانونني معا اآلن ،علما أن لجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية بهذه الغرفة يرتأسها الحزب
الحاكم (البيجيدي) ،كما أن مقررها منتمي لحزب
االستقالل.
وثانيا :أرى أن أي تفكري يف وسائل التفعيل
بالسياسات العمومية يستدعي انتظار الصيغة
النهائية التي ستعتمد بعد رجوع القانونني من
املحكمة الدستورية ،وبرؤيتنا السياسية يف تفاعل
مع الصيغة النهائية.
* حاوره /منترص إثري
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ما العمل بعد تصويت الربملان املغريب على قانوين األمازيغية وجملس اللغات؟

يعترب يوم اإلثنني  10يونيو  2019/2969يوما تاريخيا بالنسبة
للقضية األمازيغية يف املغرب ،حيث تم التصويت باإلجماع عىل مرشوعي
قانونني تنظيميني بمجلس النواب ،يتعلق األول بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية والثاني باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية.
هي إذن محطة جد مهمة وتاريخية يف مسلسل تجسيد االعرتاف بالهوية
األمازيغية للمغرب ،تستدعي من املغاربة جميعا االحتفاء بها ،وباألخص
املناضلني األمازيغ الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الحقوق الثقافية
واللغوية باملغرب ،بخالف ما أقدم عليه بعض املناضلني الذين رشعوا يف
إصدار بيانات انتقادية حتى قبل خروج هذا القانون ونرشه يف الجريدة
الرسمية.
لكن قبل االنتقال للجواب عن سؤال ما العمل بعد هذه املحطة التاريخية،
البد من الوقوف عند التأخر الكبري الذي عرفه إخراج هذين القانونني
التنظيميني ،بعد ثمان سنوات من االعرتاف الدستوري باللغة األمازيغية
كلغة رسمية ،أي ما يعادل مدة صالحية حكومتني متتاليتني بالنسبة
للدول الديمقراطية ،والتي تكفي إلخراج الكثري من القوانني ونهج العديد
من السياسات ،هذا دون احتساب املدة التي تفصلنا عن خطاب أجدير
لسنة  2001املؤسس لالعرتاف بالهوية والثقافة واللغة األمازيغية،
فنكون أمام  18سنة من التأخري حتى يتجسد ذلك يف القانون.
والغريب أيضا أنه رغم تنصيص دستور  2011عىل رضورة إخراج جميع
القوانني التنظيمية قبل متم الوالية الترشيعية األوىل ،حيث ينص الفصل
 86منه عىل أنه «تعرض مشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها
يف هذا الدستور وجوبا قصد املصادقة عليها من قبل الربملان ،يف أجل
ال يتعدى مدة الوالية الترشيعية األوىل التي تيل صدور األمر بتنفيذ هذا
الدستور» ،وبالرغم من كون القانونني املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية واملجلس الوطني للغات ،أوىل باإلصدار من حيث الرتتيب ،حيث
تم التنصيص عليهما يف الفصل الخامس ،إال أنهما كانا آخر من يران النور
بعد ثمان سنوات.
وقد جاء التصويت عىل هذين القانونني التنظيميني بعد الجدل الكبري
الذي أثري حول إدراج تعديل يف مرشوع النظام األسايس لبنك املغرب يتعلق
بإدراج األمازيغية يف سك النقود ،حيث كانت فرق املعارضة بمجلس
املستشارين قد صادقت عىل تعديل تقدم به فريق األصالة واملعارصة
يقيض بطبع النقود باللغة األمازيغية إىل جانب العربية ،إال أنه يف قراءة
ثانية بمجلس النواب ،أسقطت األغلبية بزعامة حزبي العدالة والتنمية
واالستقالل تعديل مجلس املستشارين ،وأبقت عىل طباعة النقود باللغة
العربية فقط.
وكيف يعقل أن يصوت هؤالء األحزاب ضد كتابة األمازيغية عىل النقود،
واالقتصاد املغربي مبني أساسا عىل األمازيغ ،ويف مقدمتهم املغاربة
املقيمني بالخارج ،بحيث تتصدر منطقة سوس قيمة هذه الصادرات،
وتليها منطقتي الريف واألطلس ،حيث إن قيمة العملة الصعبة التي
يحولها املهاجرون املغاربة املقيمون بإسبانيا وحدها سنويا إىل ذويهم يف
املغرب ،تُضاعف  11مرة القيمة السنوية التفاق الصيد البحري املوقع بني
املغرب واالتحاد األوروبي والتي ال تتجاوز قيمته  51مليون أورو سنويا،
كما أنها تساوي ثالث مرات قيمة الدعم املايل الذي وعد االتحاد األوروبي
بتقديمه للمغرب يف األيام املقبلة ملواجهة تحديات أزمة الهجرة الرسية بني
شمال املغرب والجنوب اإلسباني ،حسب تقرير ملعهد اإلحصاء األوروبي.
لكننا اآلن وبفضل القانون التنظيمي لألمازيغية أصبح من الواجب أن
تكتب باللغة األمازيغية إىل جانب العربية البيانات املضمنة يف القطع
واألوراق النقدية ،والطوابع الربيدية ،وأختام اإلدارات العمومية ،ويعود

الشعبي التي أطلقها التجمع العاملي األمازيغي يف
الفضل هنا لحزب األحرار ،ولرئيسه عزيز أخنوش
 ،2015والتي لم تجد يف الحركة األمازيغية آذانا صاغية،
الذي طالب بإرجاع مرشوع القانون املتعلق بالقانون
إال قلة قليلة.
األسايس لبنك املغرب للجنة من أجل إعطاء مجلس
فاألمازيغية باتت تفرض نفسها باملجتمع املغربي
النواب فرصة ثانية إلعادة مناقشة هذا املوضوع ،قبل
حتى قبل إخراج القانون التنظيمي ،كما أن الفرنسية
أن يتم الرتاجع عن برمجته إىل حني حسم الخالف ،كما
مفروضة يف االقتصاد والبحث العلمي واملعامالت اإلدارية
دعا فريق التجمع الدستوري مختلف الحساسيات
دون وجود أي سند قانوني لها ،لذا يجب علينا االعتزاز
املمثلة بمجلس النواب إىل ترسيع املصادقة عىل
بلغتنا ،واالعتزاز بتاريخنا ،واالنفتاح عىل محيطنا
القانونني التنظيميني املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي
وتوعية ذوينا وجرياننا وإقناعهم بكتابة واجهات
لألمازيغية واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،
محالتهم التجارية باألمازيغية ،وأخذ مبادرات فردية
وهو ما تم يف غضون أسبوعني.
أو من خالل جمعيات املجتمع املدني من أجل الضغط
ومن جهة أخرى فليس منطقيا االعرتاف بالهوية
عىل املجالس البلدية لكتابة أسماء الشوارع باألمازيغية،
واللغة األمازيغية يف ديباجة الدستوردون االعرتاف
وإطالق أسماء رموزنا التاريخية عليها.
بالتقويم األمازيغي والسنة األمازيغية ،ويف هذا الصدد
أما من جهة املؤسسات فيجب علينا أن نتحرك منذ
كانت منظمة التجمع العاملي األمازيغي ،قد أطلقت
رشيد الراخا*
اآلن من أجل الضغط عىل الحكومة لتخصيص جزء
حملة وطنية ملراسلة رئيس الحكومة ،عبد اإلله بنكريان
من ميزانية  2020لهذه األوراش التي فتحها القانون
من أجل إقرار راس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة
رسمية مؤدى عنها عىل غرار باقي األعياد الوطنية ،وقامت بحملة التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،سواء يف مجال التعليم أو
ميدانية يف كل جهات املغرب ،من أجل توعية الناس بأهمية االنخراط يف االتصال أو محو األمية للكبار أو إلرسال مدرسني من أجل تعليم اللغة
هذه املبادرة ،وإرسال رسائل عرب الربيد إىل رئيس الحكومة ،واستجابت األمازيغية ألبناء املغاربة املقيمني بالخارج ،حيث ال زال أمامنا متسع من
إليها الفعاليات واإلطارات األمازيغية والنشطاء والفنانني واألساتذة ،الوقت ،ما لم يتم الحسم يف امليزانية ،أمامنا ثالثة أشهر من اآلن حتى بداية
وكذلك عدد من األحزاب السياسية والفرق الربملانية التي طالبت بدورها سبتمرب للرشوع يف إدماج تدريس اللغة األمازيغية عىل مستوى التعليم
من رئيس الحكومة ،االعرتاف بالسنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة األويل والتعليم االبتدائي ،حتى يتسنى تعميم تدريسها أفقيا وعموديا يف
رسمية ،لكنه لم يستجب لذلك ،كما لم يستجب سعد الدين العثماني كذلك مختلف أسالك التعليم.
ال نريد إضاعة املزيد من الوقت ،يجب أن تخصص انطالقا من السنة
لنفس الحملة.
كما رفعت شخصيا دعوة قضائية باملحكمة اإلدارية بالرباط ،ضد وكالة املقبلة ميزانية مهمة لهذه األوراش التي فتحت اليوم ،ويجب علينا أن
املغرب العربي لألنباء من أجل تغيري اسم «املغرب العربي» انسجاما ً مع نناضل جميعا كمواطنني وكمدافعني عن األمازيغية أفرادا وجمعيات،
مقتضيات الدستور الجديد وهوية املغرب ،وراسلت رئيسة فرع املغرب من أجل إدراجها ،مثلما قام به التجمع العاملي األمازيغي ،السنة املاضية
للتجمع العاملي األمازيغي ،أمينة ابن الشيخ ،عمدة مدينة الرباط ،مطالبة وهذه السنة ،الذي راسل جميع الربملانيني واملستشارين يسائلهم عن
بحذف عبارة «املغرب العربي» من أسماء الشوارع ،وتغيري أسماء جميع امليزانية املخصصة لألمازيغية ،وال نريد أن يتكرر ما حدث مع القناة
األزقة ،الشوارع واألحياء التي ال تستحرض الهوية االمازيغية املشرتكة ،األمازيغية ،ثالث سنوات ونحن نراسل الربملانيني حول امليزانية املخصصة
بأسماء أخرى لشخصيات ،أماكن وأحداث تاريخية تنسجم مع الهوية لها ،ولم يتم الحسم يف ذلك إال بعدما قامت أمينة ابن الشيخ بمراسلة
الوطنية ومع الدستور الجديد ،وكتابتها باللغة األمازيغية وبحرفها رئيس الدولة ،امللك محمد السادس.
األصيل تيفيناغ ،يف مساواة تامة مع اللغة العربية ،إال أنه رفض استالم ومن جهة أخرى يجب أال نغفل عن التاريخ األمازيغي ،بحيث يجب
مراجعة جميع املقررات الدراسية املتعلقة بمادة التاريخ ،ومالءمتها مع
الرسالة.
لكن يبدو أن خروج القانون التنظيمي لألمازيغية سيغري الكثري من مستجدات البحث العلمي األركيولوجي ،مثل االكتشاف األخري بمنطقة
املفاهيم ،فقد رأينا باألمس النائب عن فريق الحركة الشعبية ،محمد «أدرار إغود» الذي أثبت أن أصل اإلنسان العاقل ينحدر من املغرب ،هذه
مبدع ،كيف طالب بمجلس النواب بإدماج فعيل لألمازيغية يف التعليم كلها معطيات من شأنها أن تعيد كتابة كل تاريخ شمال إفريقيا والعالم،
واإلعالم ،عرب تصحيح اختالالت التجربة املنطلقة منذ  ،2003وإيالء القناة وتصحح كثريا من املعطيات التاريخية ،وتكون مصدر فخر لنا كلنا
األمازيغية املكانة املستحقة من حيث املوارد املالية والبرشية ،خاصة كمغاربة وكأمازيغ.
وأن وزراء حزبه يسريون ثالث قطاعات مهمة بالنسبة لتفعيل رسمية وختاما فاألمازيغية مسؤولية الجميع مواطنني ومسؤولني ،وقد قالها
األمازيغية ،ويتعلق األمر بوزارة التعليم ،ووزارة الثقافة واالتصال ،اللتان امللك يف خطابه التاريخي بأجدير ،بأن النهوض باألمازيغية مسؤولية
لم تقدما ولو إضافة بسيطة ال يف مجال التعليم وال يف مجال اإلعالم ،وطنية ،وكما كنا نقول منذ نشأة الحركة األمازيغية «ال ديمقراطية بدون
وبالتايل فكل ما ينقص هو إرادة سياسية حقيقية من أجل النهوض أمازيغية» ،نقول اليوم ال «وطنية بدون تفيناغ» ،إذ ال وجود لوطني ال
يدافع عن لغة وطنه ،التي هي األمازيغية ،ألن الدستور املغربي ينص يف
الفعيل باألمازيغية لغة وثقافة وهوية.
وبالعودة لسؤال ما العمل؟ فأول ما يجب القيام به هو القطع مع فصله الخامس عىل أن األمازيغية رصيد مشرتك لجميع املغاربة ،بدون
التفكري السلبي ،والراديكالية املفرطة التي ال تأدي ألية نتيجة ،وهذا استثناء ،وألن جميع االكتشافات األثرية والدراسات الجينية تثبت أن
الفكر مستورد من القومية العربية واليسار البعثي بالرشق األوسط ،املغاربة ومعهم مواطني شمال إفريقيا جميعهم من أصل أمازيغي ،لذا
فاألمازيغ عىل العكس من ذلك دائما يفكرون بإيجابية ،ويحاولون التغلب ال بد من توحيد الصفوف من أجل النهوض باألمازيغية وامليض بها قدما.
عىل املصاعب وتجاوزها ،وهذا دور املجتمع املدني اليوم يف أخذ مبادرات
*رئيس التجمع العاملي األمازيغي
من أجل االنخراط يف تفعيل رسمية األمازيغية ،عىل غرار حملة التفعيل

يف ندوة فكرية مبجلس املستشارين..

«احلركة الشعبية» تقدم تعديالت لتجويد «قانون األمازيغية» وتدعو للتنصيص بوضوح على األمازيغية املمعرية واملوحدة

نظم الفريق الحركي بمجلس املستشارين ،يومه الثالثاء
 25يونيو  ،2019داخل مقر مجلس املستشارين،
ندوة فكرية ،خصصت للقراءة يف مرشوعي القانونني
التنظيميني املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
وقد تميزت هذه الندوة بمشاركة عدة فاعلني حكوميني
وسياسيني وبرملانيني ومنتخبني ،وفعاليات من املجتمع
املدني عامة والحركة األمازيغية خاصة وخرباء
وأكاديميني مختصني يف املجال ،وكذا عدة فعاليات إعالمية.
فيما ييل التقرير الرتكيبي للندوة الفكرية التي نظمها
الفريق الحركي يف موضوع « :قراءة يف مرشوعي القانونني
التنظيميني املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
بمبادرة وتنظيم من الفريق الحركي بمجلس املستشارين،
ويف إطار برنامجه االشعاعي والفكري السنوي ،احتضن
مقر مجلس املستشارين ندوة فكرية ،خصصت للقراءة
يف مرشوعي القانونني التنظيميني املتعلقني بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وإحداث املجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية .وذلك يومه الثالثاء  25يونيو
 ،2019وقد تميزت هذه الندوة بمشاركة عدة فاعلني
حكوميني وسياسيني وبرملانيني ومنتخبني ،وفعاليات من
املجتمع املدني عامة والحركة األمازيغية خاصة وخرباء
وأكاديميني مختصني يف املجال ،وكذا عدة فعاليات إعالمية.
وبعد الكلمات والعروض القيمة املقدمة يف
افتتاح الندوة (وفق الربنامج املسطر مع تسجيل
اعتذارات) ،وعىل إثر نقاش عميق ومستفيض
خلص املشاركون واملشاركات إىل ما ييل:
أوال :تثمني هذه املبادرة النوعية للفريق الحركي ،والتي
تندرج يف إطار انفتاح املؤسسة الترشيعية عىل محيطها
املجتمعي ،واستلهام تطلعات وانتظارات املجتمع
املدني ومختلف الفاعلني يف تجويد املهام الدستورية
للربملان ،وخلق جرس للتكامل بني الديمقراطية
التمثيلية والتشاركية ،والتعاون لصياغة ترشيعات
ذات نجاعة أكرب ،وذات جودة شكال ومضمونا.

ثانيا :تسجيل أهمية هذه اللحظة الدستورية والتاريخية
املرتبطة بعرض مرشوعي القانونني التنظيميني
عىل مجلس املستشارين ،بعد اعتمادهما يف مجلس
النواب ،بغية استكمال املسطرة الترشيعية ذات
الصلة ،والذين طالهما التأخر يف املخطط الترشيعي
منذ املصادقة عىل الدستور سنة  ،2011متطلعني
إىل استثمار هذه اللحظة قصد تعزيز الحماية
الدستورية والقانونية لألمازيغية لغة وثقافة وهوية.
ثالثا :التعبري عن االعتزاز باملكاسب الدستورية املحققة
لهذا املكون الهوياتي األصيل ،بفضل حكمة صاحب
الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله ،ونضاالت
الحركة األمازيغية بمختلف مكوناتها ،وهو ما حقق
تحوال اسرتاتيجيا يف رؤية الدولة واملجتمع إىل سؤال
الهوية ،بتنوع مكوناتها وروافدها ،وأفىض إىل دسرتة
األمازيغية كلغة رسمية إىل جانب اللغة العربية،
وصوال إىل محطة الصياغة القانونية لهذا الرتسيم.
رابعا :تأكيد املشاركون ،وهم يتدارسون هذه املشاريع
القانونية ،عىل رضورة تحصني املكتسبات املحققة
لألمازيغية بحرفها األصيل «تفيناغ» ،وفق مبادئ التوحيد
واإللزامية والتعميم ،كما عربوا عن رفضهم للرتاجعات
يف هذا اإلطار ،والعودة بالنقاش إىل الوراء حول الحقوق
املكتسبة لهذا املكون الهوياتي األصيل ،منذ الخطاب
التاريخي لجاللة امللك محمد السادس نرصه الله وما بني
عليه من مبادرات نوعية تجسدت يف إحداث املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،والحسم يف حرف «تفيناغ» بتحكيم
ملكي سامي منذ  ،2003والرشوع يف إدماج األمازيغية يف
التعليم واإلعالم ،مع استحضار رضورة تصحيح هذا املسار
لتجاوز االختالالت التي رافقت هذه التجارب اإلدماجية.
كما أكد املشاركون واملشاركات عىل رضورة جعل
األمازيغية بعيدة عن كل املزايدات السياسوية
واإليديولوجية ،واالنتصار للمقاربة الحقوقية إلنصاف هذا
املكون الهوياتي الذي طاله التهميش واإلقصاء منذ عقود.
خامسا :بخصوص مضامني مرشوعي القانونني
التنظيميني ،أكد املشاركون واملشاركات عىل رضورة

اعتماد تعديالت جوهرية والتي من شأنها تجويد هذين
النصني.
ومن بني هذه التعديالت:
 التأكيد عىل تحديد مفهوم اللغة األمازيغية واملراد بها يفاملرشوع من خالل التنصيص بوضوح عىل اللغة املمعرية
واملوحدة ،ورفع اإللتباس بينها وبني التعابري اللسنية
املحلية والجهوية.
 إعادة النظر يف حرص دور اللغة األمازيغية ،كما جاء يفالنص يف الوظيفة التواصلية والتنصيص عىل اإلستعمال
الرسمي لها تواصال وكتابة.
 مراجعة مجموعة من املصطلحات والكلمات التيتفتقد للحمولة القانونية من قبيل :
الحرص – السهر – يمكن  ....وغريها ،واستبدالها بصيغ
تفيد الوجوب واإللزامية وتحديد املسؤوليات.
 الفصل بني القاعدة القانونية الرصيحة واإلجراءاتالتنظيمية يف مواد املرشوعني.
 إعادة النظر يف األجندة الزمنية املسطرة لتنزيلمقتضيات مرشوع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية.
 إعادة النظر يف اآللية املنصوص عليها يف هذا املرشوعلتتبع هذا التنزيل ،بغية ضمان الحياد يف مواكبة تفعيل
أمثل ألحكامه.
 الدعوة إىل مراجعة الرتكيبة املؤسساتية للمجلسالوطني للغات والثقافة املغربية ،بما يعزز مكانة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية.
 تأكيد املشاركون واملشاركات عىل رضورة مالءمةمختلف الترشيعات ذات الصلة باألمازيغية مع ديباجة
وأحكام الدستور ال سيما الفصل الخامس .
 الدعوة اىل ترجمة اإلرادة يف تفعيل مضامني هذهاملشاريع القانونية يف القانون املايل ،عرب تخصيص
ميزانية واعتمادات كفيلة بتحقيق أهداف ومرامي
الفلسفة الدستورية املؤطرة لحقوق األمازيغية لغة
وثقافة وهوية.
 -التنصيص عىل مكانة األعراف األمازيغية كمصدر من

مصادر الترشيع الوطني.
 الدعوة إىل إعادة النظر يف صيغة تعليم األمازيغية  ،كماهي واردة يف مرشوع القانون ،بما يضفي عليها طابع
الوجوب واإللزامية ويعزز مكانتها يف املنظومة الرتبوية
من التعليم األويل إىل التعليم العايل ،يف أفق التدريس بها.
 التأكيد عىل رضورة تعزيز مكانة األمازيغية يف مختلفوسائل اإلعالم العمومي ،بما يحقق املساواة بني اللغتني
الرسميتني العربية واألمازيغية.
 اقرتاح مراجعة بعض املصطلحات الواردة يف مرشوعيالقانونني التنظيميني والتي يصعب ترجمتها إىل اللغات
األجنبية ،من قبيل كلمة كذا.
 التأكيد عىل رضورة إضافة مهمة تيسري تعلم وإتقاناللغات اإلفريقية إىل مهام املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية عىل غرار اللغات األجنبية األخرى الواردة يف
النص.
 الدعوة اىل تعزيز مكانة الحسانية وباقي التعابرياللغوية والثقافية يف اختصاصات املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،بما يعزز اللحمة الوطنية والتي
تشكل التعددية اللغوية والثقافية مرتكزا أساسيا من
مرتكزاتها.
 التأكيد عىل إدماج األمازيغية يف مجاالت التخطيطالتنموي واإلنصاف املجايل ،وإرساء الديمقراطية
بمفهومها الشامل.
 اقرتاح إضافة تمثيلية مجلس الجالية املغربية بالخارجواملركز الثقايف اليهودي ومركز الدراسات اإلفريقية إىل
تركيبة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ومراجعة
هذه الرتكيبة لتعكس النوعية يف التمثيل من خالل تعزيز
مكانة الجامعة واملقاوالت.
 إقرتاح التنصيص عىل حق التسمية باألسماءاألمازيغية.
 اقرتاح إحالة مرشوعي القانونني التنظيميني عىلمؤسسات الحكامة خاصة املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إلبداء
الرأي يف شأنهما وفق ما ينص عليه الدستور.
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خطاب مفتوح إىل جملس املس ـت ـشــاري ــن

أحيانا يكون سـبب صغري طارئ مؤديا إىل وقوع
حدث هام وجليل  ،بدليل انه بعد تصويت مجلسكم
املوقر عىل تعديل املادة  57من مشـروع قانون بنك
املغرب ،بالتنصيص فيها عىل استعمال األمازيغية
بحرفها (( تيفيناغ )) يف األوراق املالية والنقدية ،اىل
جانب اللغة العربية،
وبعد رفض فرق األغلبية وحزب االستقالل
املصادقة عىل هذا التعديل يف مجلس النواب،
متعللني يف ذلك بذريعة رضورة صدور القانونني
التنظيميني املنصوص عليهما يف الفصل الخامس
من الدسـتور ،قبل الشـروع يف أي تفعيل لرتسيم
األمازيغية ،ثم بعد قيام فريق التجمع الدستوري
بمسانذته للتعديل املقرتح من طرفكم  ،ومطالبته
نتيجة ذلك بإرجاع مشـروع القانون البنكي اىل
اللجنة الربملانية املختصة إلعادة مناقشته من
جديد عمال باملادتني  192و  197من النظام الداخيل
ملجلس النواب  ،وأمام خوف فرق األغلبية من تعطل
صدور هذا القانون ،فقد اضطرت أخريا اىل إخراج
مشـروعي القانونني التنظيميني املتعلقني بتفعيل
ترسيم وتنمية األمازيغية من الثالجة املحبوسني
فيها جورا منذ ثمان سنوات ،مقررة عرضهما عىل
الجلسـة العامة ملجلس النواب واملصادقة عليهما
 ،ادراكا منها أن ذريعتها السالفة الذكر لرفض
استعمال األمازيغية يف النقود املغربية  ،سيترضر
منها القانون البنكي  ،بدخوله بدوره اىل ثالجة
التأخري الباردة اىل جانب القانون األمازيغي ،لذلك
سارعت اىل اإلفراج عن القانونني التنظيميني اآلنفي
الذكر  ،سـعيا منها لضمان صدور القانون البنكي،
وهكذا كان مجرد رفض طارئ إلدماج بعض
كلمات امازيغية صغرية ومحدودة يف النقو د ،سببا
يف إدماج هذه اللغة ككــل يف جميع مجاالت الحياة
العامة ،ما يدل عىل صحة مقولــــة  :أن سببا
صغريا قد يؤدي أحيانا اىل حدث جليــل.
لكن إن كان هذا اإلدماج قد تقرر بأن يكون
بحرف " تيفيناغ " ،وبتعديل طفيف لصيغ بعض
مواد مرشوع قانونه  ،ما يجعله يف حد ذاته شيئا
محمودا استناذا للمثل القائل  :الحصول عىل نصف
الرغيف أفضل من عدمه  ،فإن املسـتغرب حقا
كيف فات مجلس النواب املحرتم أن ينتبه اىل بعض
األخطاء الصارخة التي تشـوب القانونني السالفي
الذكر ،والتي ال تطعن فحسب يف روح الدسـتور ،بل
تمـس ايضا بصميم الوحـدة الوطنية ،فضال عن
خلقها مشكالت اجتماعية واقتصادية جمـة  ،ال
قبل للبالد والعباد بها  ،لذلك والحال أن مجلسكم
املوقر بتصويته عىل تعديل املادة  57من مرشوع
قانون بنك املغرب  ،كان له الفضل االكرب يف اقرار
مجلس النواب للحرف االمازيغي  ،بل ويف فك
الحصارالطويل عن هذين القانونني  ،فاننا نأمل ان
يستمر مجلسكم الكريم يف القيام بدوره االصالحي
 ،فيقوم بتصحيح االخالالت الواردة يف القانونني
املذكورين استناذا اىل املعطيات القانونية والواقعية
التالية :

أوال  :حول مشروع القانون التنظيمي رقم:
 26.16املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي
لالمازيغية:
تنص الفقرة الثانية من املادة االوىل من مرشوع
هذا القانون عىل ما ييل :
(( يقصد باللغة األمازيغية يف مدلول هذا القانون
التنظيمي مختلف التعبريات اللسانية األمازيغية
املتداولة بمختلف مناطق املغرب  ،وكذا املنتوج
اللسني واملعجمي الصادر عن املؤسسات والهيئات
املختصة)).
وحيث أن أول ما يعاب عىل هذا املرشوع خرقه
الرصيح للدستور ،عىل اعتبار ان الفقرة الرابعة
من الفصل الخامس من الدستور ،تجعل اللغة
االمازيغية املقصودة باالدماج يف التعليم ويف مجاالت
الحياة العامة  ،لغة واحدة ووحيدة  ،موصوفة
وحدها بلفظ " اللغة " تمييزا لها عن اللهجات
االمازيغية املختلفة املوصوفة بلفظ " التعابري "،
يف حني ان مرشوع القانون املعيب يجعلها عىل
العكس من ذلك لغة متعددة وكثرية ،تشمل كل
اللهجات االمازيغية املتواجدة يف اململكة ،مضافا
اليها اللسان املعياري املقرر من طرف املعهد امللكي
للثقافة االمازيغية.
وحيث ان كان هذا الخطأ الفادح يشكل يف حد ذاته
خرقا سافرا للدستور ،فانه يشكل كذلك تهديدا
للوحدة الوطنية  ،من منطلق انه يف الوقت الذي
تتوخى فيه بالدنا ان يساهم ادماج اللغة الرسمية

االمازيغية الواحدة  ،يف تعزيز التالحم واالنصهار
الوطني  ،عىل غرار ما تقوم به اللغة الرسمية
العربية الواحدة  ،وكذا املذهب الرسمي الديني
الواحد  ،فقد جاء مرشوع هذا القانون ليجعل من
االمازيغية عامال للتفرقة والتشتيت والفوىض،
باقراره لكل لهجاتها املختلفة  ،هذا االقرار الذي
يشكل قنابل موقوتة من شانها أن تهدد مستقبال
وحدتنا الوطنية.
واالدهى من هذا ان املرشوع املعيب لم يخالف
فحسب ارادة الدستور يف ادماج لغة امازيغية واحدة
مفردة يف مجاالت الحياة العامة  ،أو يخالف كذلك
الهدف االسرتاتيحي للدولة من اقرارها لهذه اللغة،
املتمثل يف تقوية الوحدة الوطنية ،بل خالف ايضا
حتى االرادة امللكية التي كرست هذا الهدف الوحدوي
للدولة من خالل احداثها مؤسسة واحدة لالمازيغية
 ،هي املعهد امللكي للثقافة االمازيغية  ،وذلك بدل

احداثها معاهد لهجاتية متعددة يف مختلف جهات
اململكة ،هذه االرادة امللكية املعرب عنها رصاحة يف
ديباجة ظهري احداث هذا املعهد بما ييل :
" واقتناعا من دولتنا الرشيفة بأن تدوين كتابة
االمازيغية سوف يسهل تدريسها وتعلمها
وانتشارها ،ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع
أطفال بالدنا يف اكتساب العلم واملعرفة  ،ويساعد
عىل تقوية الوحدة الوطنية".
هذا وباالضافة اىل هذه العيوب القانونية  ،فان
تطبيق هذا القانون تكتنفه صعوبات واقعية
وعملية كثرية ،تنعكس سلبياتها الوخيمة عىل
الحياة املجتمعية وعىل واقعنا االقتصادي  ،أهمها
ما ييل :
 )1ان هذه املادة األوىل تطرح إشكاليات عويصة
تجعل مضمونها مستحيل التطبيق ،ذلك انه يف
مجال التعليم مثال فانه بمقتضاها سيكون رجل
التعليم يف مدارسنا الوطنية ملزما بتعليم التالميذ
كل التعبريات االمازيغية املتداولة يف مختلف مناطق
املغرب ،مضاف اليها املنتوج اللسني للمعهد امللكي
للثقافة االمازيغية ،وسيكون الكتاب املدريس
متعددا يساوي عدد التعبريات السائدة ،أي صادرا
بجميع تلك التعبريات ،كما سيكون كذلك كل
تلميذ ملزما بتحميل محفظته بكل كتب التعابري
االمازيغية املقررة ،ما يزيدها ثقال عىل ثقلها الحايل،
أما االدهى من هذا فسيكون عىل التلميذ لكي
ينجح يف االمتحان ان يكون مستعدا لالختبار يف كل
التعبريات االمازيغية السالفة الذكر.
 )2أنه اذا افرتضنا جدال أن املقصود من تلك املادة
ليس تعليم كل التعابري األمازيغية لكل التالميذ
املغاربة  ،بل املقصود منها فقط اقتصار كل منطقة
يف املغرب بتعليم اللهجة األمازيغية السائذة فيها ،
فان هذا االمركذلك  ،عىل ما فيه من عيب تكريس
التقسيم اللهجاتي ،يطرح بدوره مشكال اجتماعيا
عويصا يكمن يف توقف الكثري من التالميذ عن
متابعة تعليمهم  ،وبالتايل تعريض حياتهم للضياع
 ،عىل اعتبار ان اضطرار بعض العائالت  -بسبب
ظروف العمل او التجارة  -لالنتقال من منطقة
لهجاتية معينة ،اىل منطقة لهجاتية اخرى مختلفة
 ،سيؤدي بأطفالهم حتما اىل مغادرة املدرسة
بسبب العجز عن مواصلة الدراسة  ،الختالف
اللهجة االمازيغية املعتمدة يف منطقتهم االصلية ،

عن اللهجة املعتمدة يف املنطقة التي انتقلوا اليها ،
بمعنى ان التعليم بالعربية وبالفرنسية ان كان ال
يخلق للناس هذه املشاكل بسبب تعليم االطفال لغة
عربية واحدة وكذا لغة فرنسية واحدة اينما حلوا
وارتحلوا  ،فان التعليم باالمازيغية عىل العكس
من ذلك سيتسبب نتيجة تعدده وارتباطه باملكان
اللهجاتي الخاص ،يف ضياع مستقبل اوالد الناس،
ما يجعل هؤالء الناس محقني يف التذمر منه.

 )3انه كما سيؤدي هذا القانون اىل خلق فوىض
عارمة يف التعليم  ،فسيقوم كذلك بخلقها يف مجاالت
الحياة العامة االخرى  ،بمعنى ان دولتنا ستغرق
بموجبه يف عمالت وطنية متعددة ومختلفة صادرة
بمختلف التعابري االمازيغية ،وستضطر القطارات
مثال أن تديع اشاراتها الصوتية بالعربية والفرنسية
وبكل التعابري االمازيغية املنصوص عليها يف املادة

الثالتة
التعديل.

تستوجب

ثانيا  :حول مشروع
القانون التنظيمي
رقم 04.16 :
املتعلق باملجلس
الصايف مومن علي
الوطين للغات
والثقافة املغربية :
حيث تقيض املادة  50من هذا القانون عىل حلول
املجلس الوطني للغات  ،محل املعهد امللكي للثقافة
االمازيغية يف كافة حقوقه والتزاماته  ،مخالفة يف
ذلك للدستور الذي لم ينص قطعا عىل هذا الحلول،
أوعىل الغاء املعهد امللكي للثقافة االمازيغية من
الوجود.
وحيث ان السبب الذي دفع واضعي هذا القانون
اىل اقرار الغاء املعهد امللكي وحلول املجلس الوطني
للغات مكانه ،هو اعتقادهم الخاطيء بان لفظة :
" يضم " الواردة يف الفصل الخامس من الدستور
تدل عىل االنصهار وعىل االندماج الكيل  ،يف حني أن
الدستور نفسه ال يقيض بذلك بدليل ان الفصل
 54منه واملتعلق باحداث املجلس االعىل لالمن،
نص هو ايضا عىل لفظة "يضم "  ،ومع ذلك فان
املؤسسات والشخصيات املرتكبة منه ،كرئيس
الحكومة ،ورئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس
املستشارين ،وغريهم ،ظلوا جميعا محتفظني
بحقوقهم وبالتزاماتهم وباستقالليتهم ،ولم
يثبت الغاء وجودهم وحلول املجلس االعىل لالمن
مكانهم.
لذلك قياسا عىل ما جرى به العمل يف الفصل 53
املذكور ،فان املعهد امللكي للثقافة االمازيغية
رغم تنصيص الفصل الخامس من الدستور عىل
انضمامه اىل املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية  ،يظل بدوره محتفطا بحقوقه وبالتزاماته
واستقالليته عن هذا املجلس  ،ما يجعل املادة 50
من مرشوع هذا القانون بعيدة عن الفهم الصائب
ملقتضيات الدستور.

االوىل من مرشوع هذ القانون  ،وستختلف االوراق
االدارية وعالمات التشوير يف مناطق املغرب،
وسيعرف مجتمعنا بدون شك مشاكل اخرى غري
هذه  ،الله وحده هو الذي يعلم تعدادها وعواقبها.
ومما يعاب ايضا عىل مرشوع هذا القانون
التنظيمي انه اقترص يف مذكرته التقديمية  ،عىل
تحديد وظيفة االمازيغية يف هدف واحد ووحيد
فقط هو  :التواصل  ،مخالفا يف ذلك الدستور الخايل
من أي نص يربط االمازيغية بهذه الوظيفة وحدها.
لذلك ملا كان الدستور قد سكت عن تحديد وظيفة
معينة لالمازيغية ،فمعنى ذلك انه قصد ان تكون
االمازيغية
وظيفة
كاملة غري منقوصة،
أي تشمل التواصل ،
والتنمية  ،وتقوية الوحدة
الوطنية ،واملساهمة يف
تطوير املجتمع  ،وتأكيد
الخصوصية الهوياتية
الوطنية  ،وغري ذلك من
الوظائف املتعلقة عادة قالت عدد من الكونفدراليات
والتنسيقات واإلطارات األمازيغية؛
باللغات الرسمية.
ويعاب عليه كذلك أنه يف إنها تابعت “بكل جدية ويقظة
الوقت الذي يعترب فيه املسار الذي قطعه القانونان
تدريس اللغة العربية حقا التنظيميان لتفعيل الطابع الرسمي
وواجبا يف نفس الوقت لألمازيغية واملجلس الوطني للغات
بالنسبة لعموم املواطنني والثقافة املغربية” ،مشرية إىل أنها
كيفما كانوا وأينما كانوا “شاركت بشكل فعيل يف هذا املسار
 ،فان القانون املنتقد عرب العديد من الندوات واللقاءات
يف مادته الثالتة اقترص واالنتاجات واملواكبات اإلعالمية
عىل جعل تدريس اللغة املطالبة واملبادرة لتجويد القانونني
االمازيغية حقا فحسب التنظيمني”.
 ،دون أن يجعله واجبا وأعلن كل من “التنسيق الوطني
األمازيغي” ومنظمة “تاماينوت”
كذلك.
وعليه ملا كان الدستور و “املرصد األمازيغي للحقوق
“كونفدرالية
و
ينص عىل اعتبار العربية والحريات”
لغتني الجمعيات األمازيغية بالجنوب”،
واالمازيغية
رسميتني معا بدون إضافة إىل “كونفدرالية الجمعيات
تمييز ،فان القانون املعيب األمازيغية بالشمال” ،يف بيان
بحرمانه االمازيغية من مشرتك عن “االستمرار يف التعبئة
وبنفس
واجب تدريسها ،يكون واملبادرة الديمقراطية
مخالفا الحكام تصدير القوة إىل جانب املتفاعلني مع
الدستور التي تنص عىل مطالب الحركة االمازيغية ومع كل
حظر ومكافحة كل الغيورين عىل النهوض باألمازيغية
اشكال التمييز بسبب باعتبارها مسوؤلية وطنية إىل أن
اللغة ،ما يجعل املادة يخرج القانونني التنظيميني يف

لهذه االسباب
استناذ للمبدأ الذي يقيض بأن أسعد الشعوب هي
التي تنعم بأفضل القوانني وبأفضل تطبيق لها  ،وملا
كان شعبنا قد حصل باالستفتاء العام عىل قانون
دستوري فاضل يضمن لالمازيغية حقها يف البقاء
ويف النماء  ،فاننا بكل تواضع لنرجو من مجلسكم
املوقر ان يعمل عىل تصحيح مرشوعي القانونني
التنظيميني املنصوص عليهما يف الفصل الخامس
من الدستور ،بما يتيح ان يكونا يف املستوى الجيد
املطلوب.

هيئات أمازيغية
تدعو للتعبئة من أجل إخراج قانون
األمازيغية يف اجلريدة الرمسية

الجريدة الرسمية ويتم تفعيلهما يف
مجاالت الحياة العامة الوطنية”.
وسجلت اإلطارات األمازيغية
املذكورة “املصادقة عىل اعتماد
الحرف األصيل “تيفيناغ ” لكتابة
اللغة األمازيغية يف نص القانون
التنظيمي” ،و”نسجل كذلك رمزية
التصويت باإلجماع غىل القانونني
التنظيمني بالغرفة األوىل بالربملان”.
يورد البيان.
ودعت “الغرفة الثانية بالربملان إىل
اعتماد التعديالت املقدمة من طرف
الفاعلني الجمعويني والسياسيني
لتجاوز النقص واالختالالت التي
ال تزال تشوبهما” ،كما دعت إىل
“اإلرساع باملصادقة النهائية عىل
القانونني التنظيميني بعد إتمام
التجويد ،وصدورهما بالجريدة
الرسمية ،وتوفري االعتمادات
الرضورية ليتم االنتقال اىل التفعيل
الرسمي عىل أرض الواقع”.
وأعلنت الهيئات األمازيغية عن
“إرجاء الندوة الصحفية التي كانت
تزمع تنظيمها إىل ما بعد التصويت
للقانونني
النهائي
والصدور
التنظيمني”.
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بالد صنهاجة الشمال كما عرفها ضباط االستعالمات الفرنسيني

أعيان سيدي بوزيان ،القايد محمد بن عبدالسالم،
تم إنشاء مصلحة االستعالمات الفرنسية بفاس يف
الدشريا ،أهل سطا ،أشيّش.،حجر معبد (قرب ورغة)،
نهاية أكتوبر  1911وقد كلفت يف أول مهمة لها بريط
أوالد بوسلطان (ورغة) ،الدمنا.
االتصاالت بساكنة العاصمة وبصفة خاصة رجاالت
باب الوندر (عىل واد ورغة
الرغيوة
املخزن والرشفاء وعىل رأسهم الرشفاء األدارسة
		
لتازوضا بني ورغة ورسا قرب كور املنوالة
مقابلة
ورشفاء وزان ،هؤالء األعيان سيلعبون دورا كبريا يف
جريان متيوة) ،الرملة ،الحجيس ،األنصار ،بوعزون
توفري األجواء لعقد معاهدة الحماية وأيضا يف خضوع
(قرب متيوة وواد رسا).
بعض القبائل بمنطقة رشق فاس ،وذلك من قبيل
العني :القايد محمد بنحمو وولده احمد ،هذا األخري
رشفاء الكنادسة الذين لعبوا دورا كبريا يف استسالم
جاء اىل فاس يف  31دجنرب  1911مع اليس املهدي
قبيلة بني واراين .ونشري يف هذا الصدد إىل أن الجيش
الداودي.
الفرنيس دخل فاس يف  25ماي .1911
لكن املهمة األساسية التي برع فيها هؤالء الضباط
صنهاجة مصباح من منظور ضباط االستعالمات الفرنسيني
هو التعرف عىل املجال الجغرايف والبرشي ملنطقة
أما صنهاجة غدو ،فقد قسمهم ضباط االستعالمات
صنهاجة الشمال ،حيث أسهبوا يف ذكر القبائل
الفرنسيني إىل فصيلني ،صنهاجة غدو الفوقية
الصنهاجية ومواقعها ،وكذا زعماءها وأعيانها ،وذلك
وصنهاجة غدو السفلية .فبالنسبة لصنهاجة غدو
تماشيا مع سياسة اليوطي التي تاسست عىل خطة
الفوقية فتتضمن الفروع القبلية التالية :أسامور
استمالة هذه الزعامات اىل صف الحماية عرب اغراءات
(شمال واد اللبن) ،صمامدة ،أوالد بشري ،زياينة (قرب
متنوعة .ونشري يف هذا الصدد بأن معرفة األوروبيني
أسامور وأربعاء سيدي مسعود) ،أوشطان (أوالد
عموما ملنطقة صنهاجة الشمال قبل هذا التاريخ
أوشطان) ،أوالد أحمد ،أوالد ابراهيم (قرب مرنيسة)،
كانت خجولة وال تزيد عن بعض املعلومات التي
بني كرامة (تتواجد بها قرية تادرنوست منبع واد
أوردها مارمول كاربخال وشارل دوفوكو وغريهما،
اللبن) ،بني أحمد (تتواجد بها دواويد سيدي داوود،
لذلك فاملنطقة ظلت شبه مجهولة من قبل األوروبيني
القرية) ،أهل أمالو (قرية أوالد أمالو) ،دجالة (أهل
عموما والفرنسيني بصفة خاصة.
املولة).
لهذا السبب سارع ضباط االستعالمات الفرنسسني
يف حني صنهاجة غدو السفلية تتكون من قبيلة
ومنذ النصف الثاني من عام  1911إىل العمل عىل
املوحاريم أوالد بن عيل وتقع شمال واد اللبن وهم
اكتشاف هذا املجال والتعرف عليه عن قرب ومعرفة
جريان الربانس وبني بوعال ،العني هو اليس عيل بن
بنياته الديمغرافية وعدد مقاتليه وما يمتلكونه من
لحسن وأخوه اليس محمد بن لحسن كان قائدا لكل
أسلحة وخصوصياته الثقافية وموارده االقتصادية
صنهاجة غدو يف عهد املوىل عبدالعزيز .املحامدة
وذلك لتسهيل عملية التحكم فيها واستغالل ثرواتها.
وهم جريان بني وليد .تامذا (أوالد تامذا) وتقع عىل
واذا كانت املعلومات التي جمعها هؤالء الضباط
مصب واد ورغة .بني قزين (أوالد بني قزين) تقع
كانت ألهداف استعمارية محضة ،اال أنها من الناحية
عىل مصب واد ورغة .باب مسيلة وهم جريان بني
العلمية تعترب ذخرية مهمة ال يمكن آلي باحث يف
قزين .بوردة وتقع عىل واد ورغة تحت قيادة محمد
تاريخ املنطقة االستغناء عناها يف بحثه .فكيف صور
االيديري املرنييس  .كما أورد هؤالء الضباط تقسيما
لنا هؤالء الضباط منطقة صنهاجة الشمال؟
آخر لصنهاجة غدو يضم خاللفة ،أوالد براهيم،
بوردا ،باب مايال ،تامدا ،أوالد أحمد ،بني تاشطوت،
أوال :تعرف ضباط االستعالمات الفرنسيني على منطقيت صنهاجة
بني قزين ،املحامدة ،املهاريني.
مصباح وصنهاجة غدو:
أما قبيلة حياينة فقد اعتربها هؤالء الضباط قبيلة ال
حسب هؤالء الضباط ،الصنهاجيون يضمون ثالثة
تنتمي إىل صنهاجة ،اذ أوردوا بهذا الصدد أن «الحياينة
مجموعات :صنهاجة مصباح ويقطنون الضفة
هم عرب ويقولون بأن أصلهم من تلمسان ،جدهم
اليمنى من ورغة ،شمال حياينة ورشق دجاية،
أقدمه إىل البالد اليس محمد بن لحسن ،حيث تتواجد
ويتمددون نحو الضفة اليرسى اىل حدود الجبل
قبته املغطاة بغطاء أخرض قرب أوالد أدجانا» .وتمتد
املسمى جبل صنهاجة ،ويضاف إليهم عموما املزيات
قبيلة حياينة عىل مجال ترابي واسع وهي تنقسم إىل
والرغيوة .صنهاجة غدو وتقطن املنطقة الجبلية بني
ثالثة فروع تسكن ثالثة وديان وتأتمر بثالثة قياد،
ورغة واللبن .صنهاجة رسا وتقطن املنطقة العليا
ويقدر مجموع سكانها بثمانية وعرشين ()28000
لورغة .مجموع هذه التجمعات يضم ما بني اثنا
ألف نسمة ،فيهم ستة آالف وسبع مائة وعرشين
عرش ألفا ( )12000وخمسة عرشة ألف ()15000
( )6720مقاتال .وهذه الفروع الثالثة هي أوالد رياب
مسكن وأزيد من أربعة آالف ( )4000مقاتل .تتواجد
ومنهم أوالد يحي وأوالد مخال وقائدهم هو جياليل
باملنطقة عدة قرى  ،واملعروف عن صنهاجيي مصباح
ولد هندة ،والفرع الثاني هم أوالد أليان (أوالد اللبن)
أنهم رعاة ومزارعني ،فهم أغنياء عكس صنهاجيي
وقائدهم هو أحمد ولد الخياط وتضم ثمانية آالف
غدو والرساير الذين يسكنون منطقة فقرية ،وهم
( )8000نسمة ضمنهم ألف وست مائة وخمسون
يف األرز زبناء لحياينة ومساكنهم مبنية بشكل جيد
( )1650مقاتل ،أما الفرع الثالث فهم أوالد عمران
مغطاة بسطوح شبيهة بمساكن فاس يف مظهرها
ومنهم خاللفة وأوالد يوسف وقدر هؤالء الضباط عدد
الخارجي ويف زخارفها ،وأكثر مواردهم تأتي من
سكان أوالد عمران بإحدى عرش ( )11000ألف نسمة
الحقول والبساتني واألشجار (الحوامض ،اللوز،
ضمنهم  2800مقاتل.
التني ،الكروم) تنتج ثمارا ذات قيمة وتقدير من قبل
حياينة وفاس.
ثانيا :تعرف األوروبيني على جمال كونفدرالية صنهاجة السراير:
فإذا نظرنا من دشار (مدرش) تاونات أو جبل كيل،
بالنسبة لضباط االستعالمات العامة الفرنسيني
يبدو البلد كثري التالل واألنهار املتجمعة حولها
بفاس فقد سعوا ومنذ نهاية سنة  1911اىل جمع كل
الزراعات والبساتني املتدرجة عىل السطوح ،بعض
املعلومات االستخباراتية املتعلقة بمنطقة الريف التي
السهول األكثر شساعة تزرع كلها وهي ممتدة يف بالد
ظلت بالنسبة إليهم من بني أكثر املناطق التي يجهلون
صنهاجة مصباح.
عنها كل يشء ما عدا بعض املعلومات املستقاة من
وحسب مصلحة االستعالمات الفرنسية بفاس ،فان
كتابات بعض األوروبيني الذين اطلعوا عىل املنطقة إما
صنهاجة مصباح تتكون من فناسة (أوالد بوحسني)،
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
بني سلمان ،تيزروال ،ورغة ،املناع ،بوكنالة ،عني
وهكذا فبالنسبة لضباط االستعالمات العامة الفرنسيني
مديونة (كزناية) ،تازوضا (القايد محمد بن حميدو)
بمنطقة فاس ،قسموا الريف إىل ثالثة مناطق :مناطق
 ،أوالد أزام ،أوالد بوندر (رشفاء) ،بني قرة ،بوعادل
ساحلية ،ومناطق وسطى ،ومناطق جنوبية .وأوردوا
(اليس عبدالسالم أحمد الرشيف) ،الرغيوة (اليس
عن كل منطقة معلومات قيمة ولكنها لم تكن دقيقة
محمد بن عيل) ،مزيات (القايد محمد ولد عبد
كما سنرى بالنسبة لصنهاجة الرساير .واملعلومات
السالم).
أسفله توضح التحديد املناطقي للريف كما تم تصوره
وقد قام ضباط االستعالمات الفرنسيني بتقديم
من قبل ضباط االستعالمات العامة الفرنسيني بفاس:
تفاصيل دقيقة عن مكونات كل قبيلة حاولنا
إذن وفقا لهذا التحديد فمنطقة الريف تمتد من جهة
تلخيصها يف الجدول أسفله:
وجدة إىل متيوة التي أوردوها تحت تسمية متيوة
د الريف وذلك لتمييزها عن متيوة املتواجدة بإقليم
املداشري
*القبيلة
تاونات .وبخصوص منطقة صنهاجة الرساير فقد
الرصيمة ،نزالة غرارزة ،أوالد
		
بني قرة
الطالب عبدالله ،أوالد عبدالله بن محمد ،الربوميني،
املروي.
كراسة ،أوالد عرفة ،أوالد
بوعادل
ميمون ،داهر.
شعرية ،الدهار لهرا ،أمالو،
أوالد أزام
أوالد بونرص
دار حسنا ،سدراتة
		
تازوضا
عني الشماري ،عني
		
عني مديونة
مديونة ،أوالد عبدالله
القرية ،الكدية ،دجاماع القوبية
كنزاعة
أوالد موىس ،امليكارمدير
		
بوكنالة
تيزرونا ،القرية
		
املناع
عنق
رمانغا،
		
بني سليمان
لحجار ،أوالد عيىس
فناسة ،ولد الغازي،
		
أوالد بوحسون
العلية
الريف كما مت حتديده من طرف ضباط االستعالمات الفرنسيني سنة 1912
مزيات خمالشة ،القلعة ،حجر ِريّب ،تاونات،

جاءت يف هذا التقسيم ضمن منطقتني منطقة
الريف األوسط ،حيث تم ذكر أربعة قبائل منضوية يف
صنهاجة الرساير وهي :زرقت ،بني بونرص ،تاغزوت
وبني سدات .يف حني اعتربت تاركيست منطقة مستقلة
عن صنهاجة الرساير مع العلم هي العاصمة التاريخية
لهذه الكونفدرالية وقد كانت سابقا محسوبة عىل املجال
الرتابي لزرقت .أما بالنسبة ملنطقة الريف الجنوبي فان
الصيغة التي جاء بها ذكر القبائل واملجاالت ال يربز
بوضوح انتماء بني بشري وبني خنوس وبني مزدوي
إىل منطقة صنهاجة الرساير ،لكن الصورة ستتضح
أكثر عندما سيتم تفصيل املعطيات املتعلقة بكل
منطقة ،حيث سنتأكد بأن هؤالء الضباط اعتربوا قبيلة
بني مزدوي خارج منطقة صنهاجة الرساير .وعموما
فقد أكد هؤالء الضباط يف بداية تناولهم ملنطقة الريف
أن املعلومات التي جمعوها بخصوص هذه املنطقة هي
أولية وتحتاج إىل التدقيق والتكملة .لذلك سنتناول هذه
املعطيات استنادا اىل معطيات أخرى سنتطرق اليها يف
حينه والتي تقسم منطقة صنهاجة الرساير إىل إحدى
عرشة ( )11قبيلة وسنتناولها كما تنطق محليا من
طرف سكان املنطقة ،وهي :تارگيست ،آيت سداث،
آيت خنوس ،آي بّونصار ،آيت زرقث ،ايكوثامن ،آيث
حمذ ،آي بشري ،آيت ثّغزوث ،آي بّوشيبث ،آيث مزدوي.
أما بخصوص قبيلة متيوة ذ الريف فهي تحسب عىل
منطقة غمارة.
تاركيست:
حدد ضباط االستعالمات الفرنسيني منطقة تارگيست كما يلي:
آيت سدات:
قبيلة آيت سداث كما حددها ضباط االستعالمات

قبيلة ايكوثامن:
دواوير قبيلة ايكوثامن كما مت حتديدها من قبل ضباط

االستعالمات الفرنسيني سنة1912
قبيلة آيث امحذ:
دواوير قبيلة آيث امحذ كما حددها ضباط االستعالمات

الفرنسيني سنة 1912
قبيلة آي بشري:
دواوير قبيلة آي بشري كما حددها ضباط االستعالمات الفرنسيني

تاركيست كما مت حتديدها من طرف ضباط االستعالمات الفرنسيني
سنة1912

سنة 1912

قبيلة آيت ثغزوث:
دواوير قبيلة آيث ثغزوث كما حددها ضباط االستعالمات

منطقة صنهاجة السراير كما تصورها ضباط االستعالمات الفرنسيني سنة
1912

الفرنسيني سن 1912آيث خنوس:

الفرنسيني سنة 1912
قبيلة آي ّبوشيبث:

قبيلة آيث خنوس كما حددها ضباط االستعالمات
الفرنسيني سنة 1912
قبيلة آي بونصار :

دواوير قبيلة آي ّبونصار كما حددها ضباط االستعالمات الفرنسيني

سنة 1912

قبيلة آيث زرقث:
دواوير قبيلة آيت زرقث كما مت حتديدها من طرف ضباط
االستعالمات الفرنسيني سنة 1912

دواوير قبيلة آي بوشيبث كما حددها ضباط االستعالمات الفرنسيني
سنة 1912
دواوير قبيلة آيث مزدوي:

دواوير قبيلة آيث مزدوي كما حددها ضباط االستعالمات العامة
الفرنسيني سنة 1912
( اعتربت خارج منطقة صنهاجة الرساير)
إذن هذه هي التقسيمات القبلية التي أوردها ضباط
االستعالمات الفرنسية ملنطقة صنهاجة الشمال ،وهي
تقسيمات استمدت مما جمعه هؤالء الضباط من
معطيات ميدانية ملموسة .ورغم أهمية هذه املعلومات،
فهناك من أورد فيما بعد معطيات مغايرة تماما ،فعىل
سبيل املثال والرت هاريس الذي نقل معلوماته -حسب
ما كتب -من إدارة الشؤون األهلية للحماية الفرنسية،
يف رسده لقبائل الريف ذكر فقط القبائل التالية :متيوة
البحار ،بني سدات ،بني خنوس ،تاغزوت ،بني بونصار،
بني بوفراح ،بني گميل ،تارگيست )Bni Steft( ،نعتقد
أنها بني ايطفت ،بني مزدوي ،بني عمارت ،بقوية وبني
ورياغل .ولم يذكر ال بني أحمد وال زرقت وال بني بوشيبت،
كما أنه لم يتطرق باالسم لقبائل صنهاجة الرساير.
* عبدالله اگال
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قال الكاتب والسياسي الكوردي ،قهرمان مرعي ،إن «الشعبني األمازيغي والكوردي مها الشعبان الوحيدان من بني جمموع الشعوب اإلسالمية األكثر عددًا بدون دولة مستقلة» ،مشريا يف حوار مع «العامل األمازيغي» إىل أن ذلك يعود إىل
حاوره «روح اإليثار وصدق التوجه يف االنتماء تارخييًا إىل اهلوية الدينية اإلسالمية وتفضيلها على العصبية القومية وإىل الدور التآمري لالستعمار األوريب وخاصة الفرنسي واالنكليزي بتشكيل الدول سواء يف الشرق األوسط أو يف مشال أفريقيا،
منتصر ورسم احلدود السياسية دون اعتبار ملكوناهتا وشعوهبا األصيلة واليت تعيش على أرضها التارخيية كاألمازيغ والكورد ومن مث تقسيم أوطاهنم وتوزيع السكان بني الدول القومية الناشئة يف القرن التاسع عشر».
إثري وأضاف قهرمان أن ما جيمع الكورد واألمازيغ هو»حال الشعوب املضط َهدة يف ظل حكومات عنصرية مستبدة ،جرى حبقهم كافة صنوف التعسف واجلور ،من طمس اهلوية القومية وإنكار الوجود واخلصوصية الثقافية وحرمان مناطقهم من
التمنية البشرية واالقتصادية» .وأضاف «يف النهاية جيمعهما قواسم البحث املشتركة عن قضية احلرية واإلنسان والعيش املشترك مع املختلف عرقيًا والنظر إىل مستقبل أفضل أكثر إشراقًا».

الكاتب والسياسي الكوردي قهرمان مرعي لـ «العامل األمازيغي»:

الكورد واألمازيغ هم أكثر الشعوب عددا يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا بدون دولة

* كيف نعرف نفسك لقراء العالم األمازيغي؟
** قهرمان مرعي ،من منطقة آليان يف غرب كوردستان ( الجزء الكوردستاني
امللحق بالدولة السورية ) حاصل عىل ليسانس حقوق من جامعة دمشق  ,أعمل
يف الشأن السيايس العام والكوردي الخاص ،كنت عضوا ً يف اللجنة السياسية لحزب
يكــيتي الكوردي يف سوريا لغاية  ،2018أكتب املقالة السياسية ،باللغة العربية
إضافة إىل لغتي األم ،الكوردية ،قبل الثورة السورية وخاللها ،يف جريدة الحزب
املركزية واملجالت التي كانت تصدر من خالل األعالم الحزبي الكوردي وكذلك يف
مواقع النت الكوردية ،أعيش حاليا ً يف أملانيا .
* كيف تنظرون للواقع الكوردي عموم ًا في خضم كل المتغيرات
الجارية في المنطقة؟
** منطقة الرشق األوسط ،مقبلة عىل متغريات جيوسياسية يف ظل أوضاع
مأزومة من الرصاعات الدائرة بني مختلف القوى الدولية واإلقليمية واملحلية منذ
سقوط النظام الدكتاتوري يف بغداد  2003امتدادا ً إىل ثورات شعوب الرشق األوسط
( الربيع ) والثورات املضادة والتدخل الرويس يف مواجهة السياسيات األمريكية
والغربية يف مسعى منه للحفاظ عىل كيانات الدول اإلشكالية وعىل أنظمة الحكم
الشمولية ،املستبدة واملجرمة بحق شعوبها وانعكاس ذلك عىل ما يحدث اآلن من
رصاع مناطق النفوذ يف سوريا وعىل العالقة الرتكية األمريكية املتوترة واملواجهة
األمريكية اإليرانية فيما يتعلق بامللف النووي وامتداد نفوذ إيران يف املنطقة وكذلك
ما يجري من الهيمنة الطائفية يف العراق العربي ،حيث يعيش الشعب الكوردي،
املجزأ وطنه كوردستان بني تلك الدول هاجس الخوف عىل مستقبل قضيته
القومية  ,يف ظل انقسام سيايس بني القوى الرئيسية الكوردستانية املهيمنة
عىل الساحة وخاصة تلك التي تنارص ايدولوجيتها الحزبية يف مواجهة املرشوع
القومي الكوردستاني الذي يتزعمه الرسوك بارزاني ،ناهيك عن االنقسام يف كل
جزء كوردستاني بني القوى السياسية ،باستثناء إقليم كوردستان الفيدرايل،
الذي يتمتع شخوصه بالقابلية السياسية والتوافقية عىل تجاوز اإلشكاالت
التي تعرتض مسريته الديمقراطية واإلنمائية يف خطى ثابتة ،نحو تشكيل الكيان
الكوردستاني املستقل .
* وكيف تنظرون للتحوالت الجارية والمتسارعة في سورية؟ وما
تأثيرها على القضية الكوردية عامة؟
** تجاوزت األزمة السورية الثماني سنوات منذ بدء الثورة دون حل سيايس
وأصبحت مناطق النفوذ ،أمر واقع غري مستقر ويف تشابك و اشتباك مستمر،
سواء الدول الكربى ،أمريكا وحلفائها و روسيا والنظام أو الدول اإلقليمية إيران
وتركيا وما يتبعهم من قوى محلية عسكرية وسياسية ،هذا ما يحدث حاليا ً بعد
االحتالل الرتكي ملنطقة عفرين الكوردستانية وكذلك ملناطق سيطرة املعارضة
التابعة لرتكيا يف محافظتي إدلب وحماة عىل امتداد نقاط املراقبة الرتكية وفقا ً
التفاقات (أستانة) وهذه الرصاعات لها تأثري سلبي ومبارش ميدانيا ً عىل مجمل
األوضاع العامة يف سوريا وعىل املسار السيايس أألممي إليجاد حل للقضية السورية
وفقا ً للقرارات األممية وال سيّما القرار  2254لعام  2015حول انتقال السلطة
والتحول الديمقراطي و وضع دستور يضمن حالً عادال ً للقضية الكوردية وهو
االعرتاف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي القومية ,املرشوعة ،يف ظل سوريا
اتحادية فيدرالية .
*وفي خضم هذه التغيرات التي تعرفها خارطة الشرق األوسط،
حدثنا قليال عن موقع الكورد منها؟
** ال شك املتغريات يف الرشق األوسط قادمة ال محالة ،واملعطيات التي عىل األرض
كفيلة بهذا التغيري ،الرصاع يف سوريا والعراق واليمن ولبنان بني املحور اإليراني
واالستقطاب الرتكي القطري باملوائمة وتوافق املصالح معها و بني دول الخليج و
مرص من جهة أخرى ومن خلفهما القوى الكربى أمريكا وروسيا ،أمتد إىل شمال
أفريقيا ،حيث الثورة السودانية والحراك الشعبي الجزائري والحرب يف ليبيا ويبقى
موقع الكورد من مجمل الرصاع وخاصة يف الدول التي تقتسم كوردستان ،تركيا
وإيران و سوريا والعراق العربي ،رهينة تحقيق مصالح الدول الكربى أمريكا
وحلفائها الغربيني يف مواجهة اإلرهاب املتمثل يف دعم الحكومات اإلقليمية لتلك
املجموعات املحلية الشاذة وبالتايل تهديد السلم األهيل واإلقليمي والدويل ،كون
تجربة الكورد يف محاربة تنظيم ( داعش ) اإلرهابي كان محل ثقة املجتمع الدويل
 ,لهذا فإن حقوق الكورد من خالل النظام الفيدرايل سيتع ّزز يف هذه الدول املستبدة
التي تقتسم كوردستان ،عندما يطال حكمها التغيري وينال شعوبها الحرية
ويسودها السلم واألمان وسيادة القانون والعيش املشرتك .كمرحلة منجزة
وسابقة عىل توحيد و تحقيق استقالل كوردستان الكربى .
* ما تقييمكم للدور الذي لعبه الكورد في الثورة السورية؟
** كل إرهاصات الثورة عىل نظام البعث األسدي الدكتاتوري املجرم ،بدأت
من املناطق الكوردية قبل الثورة وخاصة منذ  2002بالتظاهر يف دمشق وكرس
جدار الخوف يف عموم سوريا ،مرورا ً بانتفاضة قامشلو يف /آذار  ،2004وكانت
انطالقة املظاهرات يف املناطق الكوردية ضد النظام متوازيا مع الحراك الثوري
يف مهدها من محافظة درعا وبالرغم أن الحركة السياسية الكوردية بأحزابها
كانت قد تخلفت عن الحراك الشبابي الكوردي إال إننا يف حزب يكـيتي الكوردي
ساهمنا وبشكل فعًّ ال باملشاركة يف التنسيقيات ودفع الجماهري بالتظاهر يف
معظم املدن الكوردية  ،واملنصفني من أبناء الشعب الكوردي يعلمون حقيقة
ذلك ،لحني تشكيل املجلس الوطني الكوردي من أحزاب الحركة الكوردية وممثيل
املجتمع املدني واملثقفني املستقلني واملرأة و ممثيل فئات الشعب  ,يف أكتوبرـ ت/1
 , 2011حيث طغت املظاهرات السلمية معظم املدن الكوردية يف الجزيرة وكوباني
وعفرين ومناطق التواجد الكوردي يف دمشق وحلب وبقية املدن  ,وكانت معظم
الشعارات تتمحور حول التمسك بالحقوق القومية للشعب الكوردي يف تقرير
مصريه وإسقاط النظام وقضية الحرية والكرامة التي كانت تتقاطع مع شعارات
ومطالب بقية مناطق سوريا .
* كيف تابعتم «الخذالن» الدولي إن جاز التعبير لطموحات الشعب
الكوردي في تقرير مصيره؟

عندما قرر شعب إقليم كوردستان الفيدرايل ،بإجراء استفتاء لتقرير مصريه مع
العراق االتحادي يف  /25ايلول 2017/وهو حق دستوري أقره دستور عام 2005
االتحادي وهي ممارسة سلمية ديمقراطية وسابقة يف منطقة الرشق األوسط،
الختيار شكل الحكم ،بعيدا ً عن العنف والقتال ،بعد معاناة مع الحكومة املركزية يف
بغداد وخاصة بعد التآمر مع تنظيم (داعش) الجتياح مناطق كوردستان يف صيف
 2014/وارتكاب اإلبادة الجماعية بحق الكورد من الديانة االيزيدية يف منطقة
شنكال وبالتايل تحرير معظم املناطق بفضل تضحيات البيشمركة األبطال ،بما
فيها املناطق املستقطعة وفق املادة الدستورية  ،/140/إال إن التآمر اإلقليمي
واملحيل يف بغداد وكذلك بعض القوى الكوردية من خالل شخوصها املشبوهني
بالتحالف مع املحور اإليراني والدور الرتكي املناهض لحقوق الكورد القومية
وكذلك الخذالن الدويل ،الذي يشكل بمجموعه الدول األعضاء يف األمم املتحدة والتي
من املفرتض أن تلتزم بمبادئها ويف مقدمة هذه املبادئ ،حق الشعوب يف تقرير
مصريها ،حيث حالت دون االعرتاف املطلوب و بل ظلت بعضها ساكتة عىل حصار
اإلقليم  ,إال إن مفاعيل ذلك االستفتاء املستقبيل سيظل مستمراً ،لحني تحقيق
مصالح الدول ذات الشأن املؤثر يف القرار الدويل و إن استحقاق االستقالل قادم
مع التغيري املرتقب يف الرشق األوسط الجديد ،وإذا جازت املقارنة مع استفتاء
كاتالونيا ،لتقرير االنفصال عن أسبانيا يف الفرتة ذاتها  ،2017/وهي يف قلب أوروبا
التي تدعي الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحق الشعوب يف تقرير مصريها ،حيث
القى الكاتالونيون الخذالن والنكران ذاته ،لكن،ال بد للشعوب التواقة إىل الحرية
واالستقالل أن تنجز مرشوعها الوطني مهما طالت املعاناة .
* وماذا عن الهجوم المستمر للنظام التركي على المناطق الكوردية؟
** تركيا الكمالية ،دولة إشكالية منذ تأسيسها ،استطاعت أن ّ
تجي اتفاقية
سايكس /بيكو  1916االستعمارية لصالح كيانها القومي العنرصي وتمكن
مؤسسها كمال أتاتورك من الغدر بالكورد بالتآمر مع االنتداب الفرنيس اإلنكليزي
عىل املنطقة وتشكيل دولتي سوريا والعراق و منع تنفيذ اتفاقية سيفر 1920
مع الدولة العثمانية وفق اتفاقية الصلح التي أقرتها عصبة األمم ،والتي أعطت
بموجبها حق الشعب الكوردي يف بنودها  61,62الحق يف االستقالل الذاتي،
والتعويض عنها باتفاقية لوزان  1923مع سلطات االنتداب الفرنسية وبتوافق
بريطاني عىل ضم والية املوصل وجنوب كوردستان لتحقيق مصالحه النفطية
وبالتايل تقسيم كوردستان الوطن وإلحاق الجزء األكرب من جغرافيته و سكانه
بالدولة الرتكية  ,لهذا فإن تركيا كدولة غاصبة لكوردستان ،تعمل عىل التعاون
مع معظم الدول الغاصبة لألجزاء األخرى ( ايران وسوريا والعراق ) عىل معاداة
الحقوق القومية للشعب الحركة وتقف يف وجه أي تتطور يحصل للقضية
الكوردية يف هذا العالم ،وإن استمرار الحرب العبثية التي يخوضها مع حزب
العمال الكوردستاني منذ  ،1984دون إيجاد حل سيايس يأتي يف هذا اإلطار إلبقاء
شمال كوردستان يف حالة العطالة والتدمري املمنهج لكافة أشكال الحياة ،ناهيك
عن التنمية مقارنة مع مناطق األناضول التي يقطنها أغلبية تركية ،لهذا فإ َّن
قيام تركيا باجتياح عفرين الكوردستانية واحتاللها بالتواطؤ مع روسيا يف ربيع
 2018/و إطالق يد مرتزقتها من املعارضة السورية املسلحة التابعة لها يف القتل
والتهجري والنهب والتغيري الديموغرايف مستمر يف ظل صمت دويل وخاصة من
التي تقتسم النفوذ يف سوريا ،وال ترتدد تركيا و رئيسها (أردوغان ) يف التهديد
الجتياح مناطق غرب كوردستان الواقعة رشق نهر الفرات ،ويعلن رصاحة بأنه
قد افشل استقالل كوردستان ،من خانقني حيث حدود كوردستان الرشقية مرورا ً
بالكوريدور يف غرب كوردستان حيث كوباني و جرابلس وعفرين وصوال ً إىل البحر
األبيض املتوسط ،أي ،منع تحقيق استقالل كوردستان خارج حصار غاصبيه،
لكن يبقى التواجد األمريكي يف مناطق رشق الفرات العائق األكرب لسياسات
تركيا ضد تطلعات الشعب الكوردي وقضيته القومية بالتآمر مع ايران والنظام
السوري ومن خلفهم روسيا البوتينية .
*ما رأيكم في الفيدرالية التي يتحدث عنها الكورد في شمال سوريا؟
** ال يوجد يف العرف السيايس للحركة الكوردي ،مصطلح شمال سوريا ،بل
مصطلح الجزء الكوردستاني امللحق بالدولة السورية ( كوردستان سوريا)
بمعنى أن ما يناضل من اجله الشعب الكوردي ،أن تكون سوريا املستقبل دولة
اتحادية يتحقق فيها الفيدرالية الجغرافية والسياسية لهذا الجزء من كوردستان،
يمارس فيه الشعب الكوردي السلطة ويتمتع فيه بالثروة مع باقي املكونات
األخرى ،بحيث ال يمكن العودة بعد كل هذه التضحيات إىل نظام الدولة املركزية
وسلطتها الشمولية وسطوة القومية السائدة ويكون بالتوافق مع الجانب العربي
و تثبيته دستوريا ً حسب رؤية الحل السيايس العادل الذي يضمن لكافة السورين
حقوقهم وفق خصوصياتهم القومية والدينية واملذهبية وبضمانات دولية نافذة.
أما فيدرالية شمال سوريا ،تم إقرارها من جانب واحد وهي منظومة املجتمع
الديمقراطي والهيئات الرديفة لحزب االتحاد الديمقراطي الذين يتبنون فكرة
املجتمع املشاعي و إخوة الشعوب الديمقراطية واملجتمع اآليكولوجي وما هنالك
من مفاهيم ما فوق القومية والذين يتشاركون مع النظام يف إدارة املناطق
الكوردية و بدعم من التحالف األمريكي يف إدارة املناطق األخرى يف رشق الفرات،
فيما النظام من خالل تواجده يف قلب مدينتي قامشلو و حسكه  ,يمارس سلطاته
االعتيادية ،ويغذي الروح العنرصية وأفكار التعصب والكراهية تجاه الكورد
من خالل حشد القبائل العربية بالتجمع و إصدار بيانات فيما يدَّعوه بالخطر
الكوردي ،علنا ً ويف أعالم النظام .
* في شأن الكوردي ـ الكوردي ،إلى أي مدى يمكن أن يشكل الحوار
حالً إلزالة الفجوة بين الكورد فيما بينهما؟
** ال شك إن الحوار هو السبيل األسلم إليجاد حلول ملعظم املعضالت التي تعرتض
العمل الكوردي املشرتك يف ظل اختالف املفاهيم و تباينات يف الرؤى ،باعتقادي
مسألة عدم التوافق يف غرب كوردستان ،يكمن يف اختالف املبدأ من القضية العادلة
للشعب الكوردي ،حيث يتمثل املرشوع القومي الكوردستاني نقطة ارتكاز
أساسية بالنسبة لغالبية الشعب الكوردي وقواه السياسية واملجتمعية ،بينما
ما يمثله حزب االتحاد الديمقراطي ،التابع ملنظومة حزب العمال الكوردستاني،

من فكر مغاير للشعور القومي
وللفطرة البرشية يف اإلختالف
العرقي واألثني والدعوة لنرش
فكرة مجتمع ما فوق الدولة
القومية حيث حصل تحول
جذري يف مفهوم تناول القضية
لدى منظريهم ،من منطلق
توحيد وتحرير كوردستان
بالكفاح املسلح وانجاز
االستقالل التام إىل املفهوم
وديمقراطية
اآليكولوجي
الرشق األوسط الكبري ،لهذا لم ترى االتفاقات بني املجلس الوطني الكوردي
ومجلس غربي كوردستان يف مدينتي هولري ودهوك يف إقليم كوردستان وبرعاية
الرسوك بارزاني ،النور وافتقدت لروح التنفيذ وااللتزام مع استمرار استفراد
حزب االتحاد الديمقراطي بالسلطة والثروة وبالرشاكة مع النظام وبقرار السلم
والحرب ،وفرض التجنيد اإلجباري ومنع الحياة السياسية مما أدى بالنتيجة
إىل إفراغ غرب كوردستان من السكان الكورد لصالح القومية العربية السائدة
واملستوطنني واملهجرين من باقي مناطق سوريا.
ولكن لو توفرت اإلرادة الصادقة لدى األطراف ،بمعزل عن املؤثرات األيديولوجية
الداخلية التي تفرضها املصالح الحزبية الضيقة ،وكذلك ما يتعلق بالتزامات
الرشاكة مع النظام السوري أو تداعيات الرصاع مع األطراف اإلقليمية وخاصة
الدول الغاصبة لكوردستان ،لتوفرت أسس الرشاكة القائمة عىل تقديم املصالح
العليا للشعب الكوردي يف الحياة الحرة الكريمة واملصري املشرتك عىل غريها من
عوامل الفرقة و الترشذم .
*كيف تنظرون إلى مواقف األمازيغ من القضية الكوردية؟
** برصاحة ليس لدي إطالع عىل مواقف النخب الثقافية والرأي العام للشعب
األمازيغي ،باستثناء املواقف االيجابية التضامنية مع قضية الشعب الكوردي
من بعض األصدقاء ،النشطاء وال ُكتاب عىل الـ فيسبوك ويف كل األحوال ،هاهي
جريدتكم العالم األمازيعي من خالل شخصكم الكريم تمثل الجانب امليضء من
حياة هذا الشعب ومدى تضامنه مع حقوق ما يماثله يف قضية الحرية وقضية
اإلنسان.
*ما هي أبرز نقاط التالقي والتشابه بين الكورد واألمازيغ ؟
** الشعبني األمازيغي والكوردي هما الشعبان الوحيدان من بني مجموع
الشعوب اإلسالمية األكثر عددا ً بدون دولة مستقلة ،باعتقادي يعود ذلك إىل روح
اإليثار وصدق التوجه يف االنتماء تاريخيا ً إىل الهوية الدينية اإلسالمية وتفضيلها
عىل العصبية القومية وإىل الدور التآمري لالستعمار األوربي وخاصة الفرنيس
واالنكليزي بتشكيل الدول سواء يف الرشق األوسط أو يف شمال أفريقيا ورسم
الحدود السياسية دون اعتبار ملكوناتها وشعوبها األصيلة والتي تعيش عىل أرضها
التاريخية كاألمازيغ والكورد ومن ثم تقسيم أوطانهم وتوزيع السكان بني الدول
القومية الناشئة يف القرن التاسع عرش ،فما يجمعهما ،حال الشعوب املضطهَ دة
يف ظل حكومات عنرصية مستبدة ،جرى بحقهم كافة صنوف التعسف والجور،
من طمس الهوية القومية وإنكار الوجود والخصوصية الثقافية وحرمان
مناطقهم من التمنية البرشية واالقتصادية ،يف النهاية يجمعهما قواسم البحث
املشرتكة عن قضية الحرية واإلنسان والعيش املشرتك مع املختلف عرقيا ً والنظر
إىل مستقبل أفضل أكثر إرشاقا ً .
*في نظركم ما هي السبل الممكنة والناجعة لتطوير عالقة
الشعبين؟
** نظرا ً للتطور الباهر و املستمر لثورة ( اإلنفوميديا ) وسائط املعلوماتية وتعدد
أدوات التواصل االلكرتوني والفضائي من املمكن دائما التواصل الثقايف والتالقح
مع الفكر اإلنساني الحر يف هذا العالم الواسع وعىل اعتبار هناك قاسم مشرتك من
املمكن املخاطبة بواسطته ( اللغة العربية ) التي فرضت علينا بإلزامية التعليم يف
املدارس الحكومية ،مع حرمان شعوبنا من التعلم بلغاتهم األم وعىل العكس من
توجههم العنرصي كان اعتمادنا عىل أنفسنا يف تعليم لغاتنا القومية قراءة وكتابة
إىل جانب اللغة العربية ،لغة {القرآن الكريم } فرصة لفهم كتاب { الله } ع ّز وج ّل،
الذي خلقنا عىل اختالف ألسنتنا وألواننا ،فبتعدد اللغات ،يتعدد مصادر املعرفة
وها نحن نتواصل من خالل هذه اللغة معا ً  .ويبقى إنشاء مراكز ثقافية وجمعيات
صداقة مرهون بتطور قضية شعبينا يف بلداننا ،كما حصل يف اململكة املغربية من
رفع الحظر عىل اللغة والثقافة األمازيغية .
*مساحة حرة للتعبير عن ما تود قوله؟
** يف الختام أحب أن استذكر مجلة الوحدة املغربية يف سنوات تسعينيات القرن
املايض ،ذات التوجه القومي العروبي والتي كانت تصل طبعتها إىل سوريا دولة
حزب البعث العنرصي وجمهورية التوريث التي أبقت عىل األسد وح ّرقت البلد وفقا ً
لشعارهم املضاد يف بداية الثورة السورية ( األسد أو نحرق البلد)  ,حيث كانت تنرش
مقاالت تبث الحقد وتوزع الكراهية بحق الشعب الكوردي وتجربته الديمقراطية
يف إقليم كوردستان ملجموعة من الكتاب من جملتهم املعارض السوري الحايل
ميشيل كيلو ،فمع سقوط الدكتاتورية يف العراق  ,تحولت تلك التجربة الوليدة
لشعب ثائر خاض الكفاح املسلح ملدة أربعة عقود وأنترص عىل الطغاة يف مختلف
مراحل حكمهم وأصبح االحتكام إىل صندوق االنتخابات وتداول السلطة يف ظل
مؤسسات ترشيعية وتنفيذية وقضائية وعدالة اجتماعية إرثا ً تراكميا ً لتكريس
الديمقراطية واحرتام الحقوق األساسية يف املجتمع الكوردستاني وأحب أن أشري
سبق يل أن كتبت مقاال ً حول الكورد واألمازيع قبل عقد من الزمن ولم يكن حينها
النت متوفرا ً يف مناطقنا بعنوان ( من شهرزور إىل تيزي اوزو ) قربت فيها معاناة
الشعبني التاريخية وصوال ً إىل الحارض ولو شاءت األقدار أن أحصل عىل نسخة
منها بني أوراق مكتبتي يف الوطن .
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الفنانة املسرحية كبرية الربدوز يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

التجارب النسائية القليلة يف املسرح تدخل يف اإلطار اهلاوي فقط

هناك حيف وإقصاء كبري للفرق األمازيغية دون غريها

* بداية نود أن تقدمي نفسكي لقراء
جريدة العالم االمازيغي ...
** كبرية الربدوز ممثلة مرسحية وسينمائية
أمازيغية من مدينة أكادير.
* كيف تعلمتي اصول الفن المسرحي،
أمن الدراسة االكاديمية أم من خالل
الممارسة والتجربة؟
** نشأت يف وسط عائيل فني له اهتمام بكل
األشكال الفنية من موسيقى وسينما إىل غري
ذلك ،يف طفولتي كنت شغوفة بالسينما الهندية
وكنت دائما اجسد ما اشاهده يف التلفاز من
رقصات وحركات املمثلني ،ومن هنا انطلق
شغفي األول للفن.
عند التحاقي باملدرسة كنت أشارك دائما يف جل
األنشطة الفنية التي تقام بها ،تابعت دراستي
إىل أن وصلت إىل الجامعة ،هنا محطة أخرى
جديدة ساهمت بشكل كبري يف مسريتي الفنية
والشخصية.
بحكم تخصيص يف الدراسات األدبية ،قسم لغة
عربية ،كانت مادة املرسح من بني املواد التي
ندرسها بالكلية ،وهنا وجدت ضآلتي ،ألني
أومن دائما بمسألة التكوين والتحصيل العلمي،
فاملوهبة وحدها ال تكفي لذا البد أن تصقل
بالعلم واملعرفة.
انخرطت يف احد النوادي املرسحية املوجودة يف
رحاب الكلية والذي يرشف عليه األستاذ الدكتور
عز الدين بونيت ،أوجه له تحية تقدير وإجالل
من هدا املنرب .ألن له الفضل الكبري يف تعليمي
األبجديات األوىل للفن املرسحي ،سواء يف الجانب
التنظريي أو التطبيقي.
اشتغلنا عىل عدة مرسحيات وشاركت يف
املهرجان الدويل للمرسح الجامعي لسنة 2009
وحصلت عىل جائزة أحسن ممثلة ،من هنا
بدأت االنطالقة وتدرجت بني التكوين األكاديمي
وانخرطت يف مجموعة من التكوينات والورشات
املرسحية التي يؤطرها أساتذة متخصصني
يف املرسح .بعد ذلك اشتغلت مع عدة جمعيات
مرسحية سواء بأكادير أو خارج أكادير .وكنت
دائما ألقى استحسان وتشجيع الجمهور ،هنا
بدأ اسم كبرية الربدوز يف الظهور والربوز.
بعد ذلك توجهت إىل السينما واشتغلت يف عدة
أفالم «الفيسيدي» إىل الفرتة التي توقف فيها
سوق «الكاسيط» عن اإلنتاج بسبب القرصنة
وتبعيته.

عدت وأكملت دراستي إىل أن حصلت عىل اإلجازة
وبعد دلك تابعت دراستي األكادبمية يف مجال
املرسح وحصلت عىل اإلجازة املهنية يف التنشيط
الثقايف واملرسحي.
* حدثينا عن اعمالك المسرحية وعن
افضلها والتي تركت اثرا لدى الجمهور.
** جل األعمال التي إشتغلت فيها كنت راضية
عنها ومقتنعة بها .فأنا ال أقبل عىل نفيس
االشتغال يف عمل غري مقتنعة به أو لن يضيف
إىل رصيدي الفني يش .الحمد لله كل ما قدمته
إىل اآلن نال رىض جمهوري ومتابعي والحمد
لله .والدليل أن آخر عمل يل كان هو مرسحية
(ماسني غ كرا نتمديازي) للمخرج املبدع محمد
أيت يس عدي ،العمل مدعم من طرف وزارة
الثقافة واالتصال .
قمنا بجوالت مرسحية يف كل ربوع اململكة
وأيضا بجولة مرسحية بكل من فرنسا وبلجيكا
والحمد لله هدا العمل لقى تجاوب كبري واثر
طيب لدى الجمهور.
* كفنانة كيف ترين التجارب النسائية
األمازيغية ومدى حضورها؟
** بالطبع هناك تجارب نسائية ال بأس بها
بصمت الحقل الفني األمازيغي خصوصا يف
السينما .كما هو معروف يف البدايات األوىل كانت
الساحة الفنية الزالت خصبة وفارغة فتمكنت
بعض األسماء من الربوز واستغلت الوضع
وهذا يشء ايجابي رغم قلة اإلمكانيات املعرفية
والتكوينية ،وبعصامية استطاعت هؤالء النسوة
شق الطريق.
اما يف املرسح فالعنرص النسوي قد يكون شبه
منعدم وتبقى بعض التجارب النسائية القليلة
تدخل يف االطار الهاوي فقط.
* كفنانة أمازيغية كيف تربن واقع
الفن االمازيغي بشكل عام؟
** واقع املرسح املغربي عامة واألمازيغي
خاصة بني مد وجزر .لكن املعروف أنه يف اآلونة
األخرية فاملرسح األمازيغي عرف نضجا فنيا
وتنوعا وثراء يف االشكال الدرامية ويف القوالب
الركحية عىل مستوى االتجاهات واملدارس التي
تحددها العنارص املكملة للعرض املرسحي من
كتابة وإخراج وسينوغرافيا.
لكن اإلشكالة الكبرية واإلكراهات التي تواجه
املرسح تكمن يف الدعم املوجه اىل قطاع املرسح
وبالخصوص الدعم املوجه اىل جهة سوس.هناك

حيف وإقصاء كبري للفرق االمازيغية
دون غريها من الفرق املرسحية األخرى.
هذا الدعم بمثابة مقربة للمرسح وللفنان
اكرت مما هو مشجع ومحفز ،ومن هنا
التمس من الوزارة الوصية عىل القطاع
الفني اعادة هيكلة سياسة الدعم والنظر
فيها بتمعن وفق الضوابط املعمول بها
حتى نتمكن من الرقي ب «أبو» الفنون
وإعطاءه املكانة التي يستحقها مع
رضورة خلق مراكز ومعاهد للتكوين
املرسحي .فال يعقل اننا يف مغرب 2019
والزلنا نتوفر عىل معهد واحد ووحيد وهو
املعهد العايل للفن املرسحي والتنشيط
املرسحي بالرباط .وهذه اشكالية كبرية
تواجهنا كفنانة وكذا الشباب الدين
اختاروا الفن كمهنة.
دائما هناك ما يغريني يف كل شخصية اقدمها
والعبها فوق الركح  .وأنا بطبعي اميل دائما اىل
االعمال التي فيها دراما وتراجيديا ألنها تعطيني
مساحة كبرية للعب بالنسبة يل هو وعاء يمكنني
من اخراج طاقاتي االبداعية والحاالت النفسية
التي اعيشها ومرسحتها فوق الخشبة.
* إلى مدى يستطيع المسرح بوضعه
الراهن ان يعكس هموم المواطن
والمجتمع األمازيغي؟
** الفن مرآة الواقع وذاكرة التاريخ والفنان
يعكس اآلم وهموم مجتمعه بكل تجلياته.
املرسح ينقل الواقع للمتلقي بسلبياته
وايجابياته واملرسح ال يعطي حلول تقريرية بل
يقرتحها ،واملواطن األمازبغي لطاملا كان مرتبطا
باملرسح منذ القدم .فاملرسح األمازيغي تأثر
بخصائص املرسح اإلغريقي والروماني يف إطار
عالقة الثأتري والتأثر والزالت األثار التاريخية
للمرسح القديم شاهدة عىل هذا يف مجموعة من
املدن بشمال إفريقيا.
* سبق وفزت بجائزة المهرجان الوطني
للمسرح االما زيغي ماذا تضيف متل
هذه المبادرات لمسيرتك الفنية؟
** لقد فزت بجائزتني يف املهرجان الوطني
للمرسح ،إضافة إىل جوائز أخرى ،فهذا يش
يفرحني ويرشفني كثريا ،وهذا يدل عىل أني
والحمد لله يف الطريق الصحيح وبخطى
ثابتة افرض وجودي يف املجال ،وهذا الترشيف

تكليف ومسؤولية اكثر مما هو ترشيف ألني
مطالبة دائما بأن اقدم لجمهوري ما هو افضل
واألحسن.
* أصبح لألمازيغية وضع اعتباري بعد
المصادقة على القانون التنظيمي
لتفعيل رسميتها هل سيؤثر ذلك على
الواقع الفني األمازيغي؟
** أنا شخصيا أومن باألشياء التي أراها عىل
أرض الواقع أكثر من القوانني الوضعية التي
تبقي مجرد حرب فوق ورق ،مما ال شك فيه أن
األمازيغية قطعت أشواطا مهمة يف ظل القيود
التي كانت محيطة بها ،لكن هذه الجهود تبقى
غري كافية ونطمح إىل املزيد ،ألن الواقع يشء وما
تجود به بعض الحناجر يف األوساط اإلعالمية
يشء آخر ،ونأمل ان ترتقي ثقافتنا وهويتنا
األمازيغية وتصل إىل مستوى عايل وعاملي
وتتجاوز الحدود.
* كلمة اخيرة
** شكرا للطاقم الفني والتقني الساهر عىل
إعداد هذه الجريدة التي هي منرب لكل أمازيغي
غيور عىل ثقافته وهويته ،كما اود ان اشكر
جمهوري الحبيب عىل مساندته وتشجيعه
الدائم يل ،فبتشجيعكما ومباركتكم نستمر رغم
كل العراقيل.

صفرو :مرمي بطاش ملكة مجال حب امللوك لسنة 2019

توجت الطالبة املغربية مريم بطاشة ،يوم الجمعة  14يونيو الجاري
 ،بلقب ملكة جمال حب امللوك لسنة  ،2019بمناسبة الدورة ال99
ملهرجان (الكرز) ،املصنف كرتاث المادي لإلنسانية من طرف منظمة
اليونسكو منذ .2012
وجاء تتويج بطاشة البالغة من العمر  23سنة و املنحدرة من سيدي
قاسم ،بعد نجاحها يف تقديم مرشوع بيئي يخص محاربة التلوث بأحد
أودية صفرو ،عىل اعتبار أن اختيار ملكة جمال حب امللوك يشرتط
عدة معايري منها املستوى التعليمي والثقايف واللغوي وتقديم مرشوع
يهم املنطقة وجمال املرشحة.
وأعلن يف أمسية التتويج عن اسم الوصيفة األوىل مللكة الجمال وهي
زهرة بومالك من مدينة الناظور والبالغة من العمر  21سنة ،وهي
حاصلة عىل الباكلوريا وتشتغل مديرة للتسويق اإللكرتوني ،بينما
اختريت الطالبة فاطمة السباعي البالغة من العمر  23سنة من مدينة
كرسيف وصيفة ثانية.
وموازاة مع هذا الحفل ،افتتح معرض مخصص لتعاونيات الجهة
قصد مساعدتها عىل تسويق منتوجاتها املحلية ،وذلك بهدف تشجيع
االقتصاد االجتماعي والتضامني وتعزيز موقع الجهة يف السوق
الوطنية ،وكذا معرض للصناعة التقليدية ضم عددا من األروقة تعرض
مختلف إبداعات الصناع التقليديني يف الجهة من منتجات جلدية
ونحاسية ونسيج وأواني فخارية ومالبس تقليدية.
وتأتي دورة هذه السنة من املهرجان الذي تنظمه مؤسسة كرز لتثمني
وصيانة مهرجان حب امللوك ،برشاكة مع الجماعة الحرضية ملدينة
صفرو وعمالة اإلقليم ،بعد سبع سنوات عىل تصنيف املهرجان من
طرف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يونسكو) كرتاث
ثقايف ال مادي لإلنسانية.
وأضحى هذا املهرجان  ،منذ عقود  ،تقليدا سنويا لالحتفاء بفاكهة

الكرز وتنشيط الحركية الثقافية والسياحية واالقتصادية
باملدينة والحفاظ عىل الرتاث غري املادي املحيل.
وقد تم تسطري جملة من األهداف تتماىش والرؤية
االسرتاتيجية للمهرجان ،تجسدت يف فقرات متنوعة تضمن
للزائر الفرجة واملتعة واإلفادة من خالل خلق أروقة خاصة
بالرتاث الثقايف الالمادي ومحارضات وجلسات نقاش
بمشاركة جامعيني وفضاءات ترفيهية وفنية ومعارض
مختلفة وأنشطة ثقافية وتظاهرات رياضية وفنية ،إضافة
إىل مفاجآت يسعى املنظمون من خاللها إىل تقريب املهرجان
من الزوار وتنويع العروض لتالئم مختلف األذواق.
ويعترب مهرجان حب امللوك هو من أقدم املهرجانات
الشعبية يف املغرب تجري أحداثه ويُقام بمدينة صفرو
منذ سنة  .1920ويحرض هذا املهرجان الكثري من السياح
األجانب والزوار املغاربة.
ويعترب املغرب من أهم البلدان املنتجة للكرز ،بحوايل 7.4
ألف طن .وعملية جني ثمار الكرز تكون عادة ما بني نهاية
شهر مايو وبداية شهر يوليو .وقد أسس مهرجان حب
امللوك بمدينة صفرو احتفاءا بهذه الفاكهة منذ سنة .1920
وتتزامن االحتفاالت مع نهاية موسم قطف فاكهة الكرز
ملدة ثالثة أيام يف يونيو من كل عام ،ويعرف املهرجان اختيار
ملكة الجمال ،وقد كانت يف السابق أحد رموز التعايش يف املدينة ،حيث
يشارك يف املسابقات مغربيات ويهوديات ومسيحيات ،ولكن بعد
هجرة الفرنسيني بعد االستقالل ثم هجرة جل املغاربة من الديانة
اليهودية اقترصت املسابقة عىل الساكنة املحلية.
ويقول منظمو املهرجان إن صفرو هي املدينة املغربية الوحيدة التي
تتوج ملكة الجمال بدون حساسيات سياسية بموازاة مع تنظيم

مهرجان حب امللوك ،والرس يف الجمع بني اإلحتفالني تشابه فاكهة
حب امللوك أو الكرز الخجولة بمالمح الفتاة الجميلة .ويتم اختيار
ملكة الجمال و وصيفتيها من بني تسع مرشحات ،ويف احتفال ترافقه
األهازيج تكلل ملكة الجمال ووصيفتيها ،يعقبه استعراض شعبي
يطوف شوارع املدينة مصحوبا بنغمات فرق موسيقية شعبية تختزل
الرتابط القديم الجديد بني جمال الطبيعة والجمال اإلنساني.
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النص الغائب يف املسرح األمازيغي القدمي قبل الغزو الروماين

إن الحديث عن تاريخ املرسح
األمازيغي القديم ،وخاصة قبل
فرتة حكم الرومان لشمال إفريقيا،
هو يف حقيقة األمر ،اضطالع
املرسحي بعمل املؤرخ بمعنى
من املعاني ،أي كتابة تاريخ الفن
املرسحي األمازيغي مقرونا بتاريخ
النوميديني أو األمازيغ ،وبالتايل
فهذه املقالة ستتناول املرسح من
وجهة نظر تاريخية.
إن خوض املغامرة ،يقتيض تحديد
العنارص التي سننطلق منها
لتحديد تجليات املرسح األمازيغي،
وهي نظام املجتمع النوميدي ،أي
العادات والتقاليد والدين والعالقة
بني األفراد ،وتفاعل األمازيغ مع
الحضارات األخرى ،والفرجة
الشعبية ،والكتابات التاريخية
بالرغم من اضطرابها ونسبيتها،
ذلك أن أي مآثر تكتشف يف شمال
إفريقيا تنسب مبارشة ،بقصد
أو غري قصد ،للرومان «إذ بسبب
صعوبة تأريخ اآلثار الرببرية
القديمة ،ولكون جل مؤرخي
املغرب القديم درسوا يف البداية
تاريخ روما ،يعزى كل كشف أثري
يف املنطقة إىل الرومان» وهكذا
يدعو عبد الله العروي إىل إعادة
كتابة التاريخ.
وليس املهم عندنا إعادة كتابته يف
هذه املقالة ،بل جعله نسبيا ،وال
يمكن االعتماد عليه إال إذا توافق
مع العنارص األخري ،فـ»التاريخ
العريق الذي قطعه الفن واألدب
األمازيغيني ،كان يحمل من
األصداء واألهواء والحقائق،
وأشتات الخلق واإلبداع الفني التي
وسمت الحضارة األمازيغية عرب
العصور »...ما كان يحمله ،ومما
يزيد من هذا الغموض ،أن رواد
املرسح املغربي الحديث يكتفون
باإلشارة إىل أن األمازيغ تأثروا
بالثقافة اليونانية والرومانية،
دون رشح أسباب األخذ عنهم،
ومظاهر هذا التأثر ،ألن االحتكاك
ال يعني بالرضورة الفهم والتأثر،
فعبد الله العروي يقول« :صحيح
أن ماسينيسن اتصل باليونان وأن
ولده ماستنبعل توج يف ألعاب أثينا،
إال أنه كان يستحيل أن يستوعب
الناميديون الحضارة اإلغريقية
بدون وساطة ألن استعدادهم لم
يكن قد تم بعد»  .وللخروج من
هذا التيه سنحاول أن نقدم رؤيتنا
لتشكيل الوعي الفني لإلنسان
األمازيغي يف شمال إفريقيا.
إذا أردنا أن نحدد تاريخ الفن
األمازيغي يف شمال إفريقيا ،ال بد
من الحديث عن فرتتني حددهما
علماء التاريخ ،األوىل الباليوتيك،
والثانية النيوليتيك التي ارتبطت
بظهور اإلنسان املزارع ومربي
الحيوانات والفنان ،ودون الخوض
يف تفاصيل األصل الرشقي أو الغربي
لإلنسان األمازيغي ،يمكن أن
نعتمد طرح ألبري عياش املستند اىل
األبحاث األركيولوجية ،حيث يقول:
«تميزت إفريقيا الشمالية ،كغريها
من املناظق بمناخ حار ورطب،
وبوجود غابات كثيفة ...وكان
يعيش يف هذه الطبيعة املتوحشة
أيضا ،برش ذوو صفات حيوانية.
إذ كانوا يتغذون من النباتات ومن
جذورها ومن الصيد...وظهر أناس
جدد حوايل  12000سنة قبل امليالد،
يملكون مهارات جسمانية وقدرات
فكرية ،تعلن عن ظهور اإلنسان
الحديث أي اإلنسان العاقل» ومن
هنا نتساءل ،هل الفرجة املرسحية
مرتبة باإلنسان العاقل يف شمال
إفريقيا؟ وإذا كانت كذلك ،فهل
يمكن القول إن الفرجة يف شمال
إفريقيا تمتد إل حوايل  12000قبل
امليالد؟
ال يمكن الجزم بوجود أشكال

فرجوية يف هذه الحقب املتقدمة
من تاريخ شمال إفريقيا ،كما ال
يمكن نفي وجودها ،لكن وحسب
املؤرخني ،وجدت تربة خصبة
من خالل أصولها التي يمكن أن
تنتج عنها ،ألن لهذا اإلنسان أيضا
اهتمامات فنية ودينية.
إن األمر الذي جعلنا نعتمد عىل ألبري
عياش دون غريه ،هو تطابق آرائه
مع األبحاث األركيولوجية الحديثة،
إذ نجد مثال عثمان الكعاك يقول:
«الشعب الرببري ،أو شعب األمازيغ
–أي األرشاف واألحرار -نزح إىل
شمال إفريقيا بعضه من أوربا
وبعضه من اليمن عىل طريق
الحبشة ومرص وليبيا ،وانترشت يف
ربوع املغرب وجهات من الصحراء
وأطراف من مرص ،واستقر بكثري
من الجزائر ،مثل جزر الكناري يف
املحيط األطليس وجزر رسدينيا
وصقلية وقورصة ومالطة يف
البحر املتوسط ،وكان ذلك يف
عصور متقادمة ال تقل عن ثالثني
قرنا قبل ميالد املسيح» .واختالف
الروايات عن أصل األمازيغ سيقود
بالرضورة إىل السقوط يف التناقض
يف حديثنا عن املرسح األمازيغي
القديم قبل الفرتة الرومانية.
إن تاريخ الفرجة األمازيغية،
يحتكم إىل تاريخ األمازيغ ،لكن
عن أي تاريخ؟ التاريخ الذي
كتبته املدارس الكولنيالية ،أم
بعض الوثائق التاريخية يف العرص
الفرعوني والفينيقي واإلغريقي
التي تتحدث عن حياتهم ،خصوصا
يف برقة ،وهي إما نقش أو كتابة
عىل ورق الربدي ،والتي تكشف أن
الفراعنة أخذوا عن األمازيغ أسباب
حضارتهم ،وتفسري ذلك حسب
عثمان الكعاك أن موطنهم ضعيف،
عرف كوارث طبيعية ،عكس

البدئية عن الفرجة األمازيغية إال
باعتبارها نصا غائبا أو مفرتضا،
ذلك لغياب الوثيقة التاريخية،
وضبابية املعلومات حول هذه
الفرتة ،لذلك سنعمد إىل االنطالق
من نظام الحكم األمازيغي،
واالنتهاء ببعض األشكال الفرجية
التي نفرتض أن تكون قد ظهرت يف
هذه الفرتة.
أسس األمازيغ قبل البونيقيني أو
الفينيقيني الحكم املولكي ،قادهم
ملوك صغار يسمى الواحد منهم
«أجليد» ،أخذت هذه امللكية كتلة
إىل أن عمت جهات بعينها  .إن بنية
املجتمع األمازيغي يف هذه الفرتة
يعكس تطورا كبريا ،فال يمكن لهذا
اإلنسان أن ال تكون له اهتمامات
فنية.
وملا كانت لألمازيغي «عادات خاصة
به عائلية قروية وموسمية ودينية،
له لغته الرببرية املتميزة بذاتها
املعروفة من القديم واملتسلسلة
إىل اآلن والتي لها آدابها الشعبية
والعلمية شفاهية وكتابية وله
عقائده القديمة الوثنية» فإن
معالم الفرجة املرسحية تظهر يف
هذه املرحلة ،أي املرحلة البدئية،
ومرد ذلك إىل وجود أشكال فرجوية
أمازيغية تتضمن جانبا من جوانب
املرسح ،ونتحدث هنا عن فرجتي
أحيدوس وإمديازن.
تعترب الفرجة الشعبية أيقونة
مجموعة من الفنون ،باألخص
الرقص والغناء الشعبي ،ذلك
الشرتاكهما يف األصل الطقيس
املنبثقة عنه .لقد عرف املجتمع
األمازيغي القديم يف الفرتة امللوكية
بالوثنية كما تذهب العديد من
الدراسات حول األصل الطقيس
للفرجة ،لذلك نعترب أن فرجة
أحيدوس قد تطورت من خالل

موطن الفراعنة الذي أخصبه النيل،
وبالتايل ،فإننا يجب أن نسلط
الضوء عىل هذه الفرتة التاريخية
بعيدا عن األحكام الجاهزة.
وحتى ال تكون هذه املقالة حول
مساءلة التاريخ األمازيغي ،سنعمد
إىل تقسيم حياة الفرجة األمازيغية
حسب املحيط الذي نشأت فيه،
وعىل ضوء املعطيات التاريخية
السابقة إىل:
املرحلة البدئية :مرحلة انبثقتمنها الفرجات من الطقس الديني
واالحتفاالت ،هذا إذا اعتربنا أن
الفرجة خاصة إنسانية ،ارتبطت
بوجود اإلنسان يف شمال إفريقيا،
وستكون هذه املرحلة من 12000
سنة قبل امليالد إىل  815قبل امليالد.
مرحلة االحتكاك :احتكاكاألمازيغ بالحضارة الفينيقية
واليونانية والقرطاجية والرمانية،
وإن كانت نسب االحتكاك متفاوتة
ومحط اختالف املؤرخني ،لكن هذه
املرحلة ،هي مرحلة التفاعل مع
الحضارات األخرى بشكل مبارش
أو غري مبارش ،وتبدأ منذ سنة 815
قبل امليالد إىل استيالء الرمان عىل
الرشيط الساحىل لشمال إفريقيا
سنة  146قبل امليالد.
ال يمكن أن نتحدث يف املرحلة

طقس عبادة النار الذي مازال
موجودا فيها ،توقد النار لتكون
مركز الشكل الدائري ألحيدوس،
كما أنها تتماها مع طقس عبادة
النار الذي مازال إىل يومنا هذا
يف دول جنوب الصحراء ،وهو
ما يجعل رقصة أحيدوس تمزج
بني البعد املجويس الوثني القديم
املقدس واملسيحي اإلسالمي فيما
بعد...
أما مرحلة االحتكاك فإنها تعد
من أهم املراحل التي شكلت وعي
اإلنسان األمازيغي ،ذلك أنهم
يدينون بثقافة الغالب ،وملا كان
األمر كذلك ،فال يمكن أن نفصل
من منطلق عرصنا الراهن بني
الدين والفن الفرجوي ،فاملرصيون
يربطون املرسح بالطقوس التي
كان يقوم بها الكهنة لتقديس
إزيس وأزريس ،والغرب يرجع
بداية املرسح إىل الطقوس
الديونيزوسية .ومنه يمكن االنتقال
من الطقيس للحديث عن الفرجوي
يف مرحلة ما قبل الرومان ،وذلك من
خالل معطيات تاريخية تنتمي إىل
نفس الفرتة التاريخية ،وأوالها ما
كتبه الفراعنة« ،إذ ابتدأ املرصيون
البحث عن تاريخ الرببر منذ القرن
الثالث عرش قبل امليالد ،وابتدأ

عبيدابتداء من
لربوزينيعنهم
البونيقيون البحث
القرن السابع وابتدأ ذلك اليونان
من القرن السادس» .
وسواء تعلق األمر بالفراعنة
أو الفينيقيني أو اليونان ،فإن
بجوانب
اهتمت
كتاباتهم
سوسيوثقافية أغفلت املرسح
واألشكال الفرجوية (حسب
اطالعنا عىل ما كتب) ،ومرد ذلك إىل
أن الفن بصفة عامة كان يف بداية
تأسيسه أو لم يكن ذا شأن كما هو
عليه يف العصور الالحقة.
وعموما ،ومن منطلق املرصيني
الذين يقولون بوجود املرسح قبل
اليونان ،فإن األمازيغ أيضا قدسوا
إزيس وأزريس ،وبالتايل فنفس
الطقوس التي كانت تقام عىل
رشف اإللهني يف مرص أقيمت أيضا
يف أرض تامازغا ،بل يذهب عثمان
الكعاك أبعد من ذلك حني يقول:
«التمثيل قديم عند الرببر ،جاؤوا
به من الهند وأسس له يوبا الثاني
معهدا لتدريسه يف رششال وألف
فيه التصانيف ،والتمثيل الرببري
إما ديني عىل الطريقة الهندية
واليونانية القديمة ،فهو أناشيد
ورقص وحركات وتصاوير تمثيلية
السرتضاء االلهة أو إبعاد غضبهم،
أو خزعبالت مثرية للسخرية
من بعض الشخصيات البارزة
وإظهار عيوب الناس املنتقدة،
وشارك الرببر يف التمثيل اليوناي
ثم الروماي ...واملسارح منبثة يف
شمال إفريقيا انبثاثا يدل عل ولوع
الرببر بالفن املرسحي»
يعتقد جل الدارسني أن األمازيغ
تأثروا كثريا باليونانيني ،وليس أدل
عىل ذلك ما قام به سيفاكس الذي
جلب معالم الحضارة اإلغريقية إىل
الجزائر .لقد أوىل األمازيغ عناية
بالغة بالفن عموما ،حيث «كان
يوبا الثاني يرصف مداخيل مهمة،
فقد أنفق أمواال طائلة من أجل
جلب الفنانني واألدباء اإلغريق
إىل عاصمته قيرصية يف الجزائر
وولييل يف املغرب» .
وبناء عىل ما سبق ،يمكن القول
إن املرسح األمازيغي ،يرتبط بما
أسميناه املرحلة البدئية ومرحلة
االحتكاك ،وإن كان حديثنا عنه
بشكل غري مقنع ألسباب كثرية،
منها ضعف بعض الروايات
التاريخية ،واختفاء بعض الكتب
املرسحية التي ألفت من طرف
امللوك األمازيغ ،وعدم ظهور
أبحاث علمية جادة وموضوعية
تدرس الفن األمازيغي بصفة
عامة واملرسحي خاصة ،وضعف
ترجمة الكتب التي تهتم باألمازيغ
يف شمال إفريقيا .لذلك ال بد من
ترجمة الكتب التي تعنى باألمازيغ
يف مكتبة الفاتيكان واملكتبات
الفرنسية ،ومساءلة التاريخ
والتشكيك فيه عىل ضوء طروحات
عبد الله العروي ،واالهتمام
بالفرجة الشعبية األمازيغية ألنها
تتضمن معطيات تاريخية مهمة،
يمكن استغاللها للتأريخ للفن
األمازيغي.
* لربوزيني عبيد

أمثال أمازيغية

Amn idas inna Wucan:
« Allah yanoal mani tt
»maⵕ qant
ْ
أمن إذاس إنا اؤشان:
« هللا ينعر ماني ْت مار قانت»
ْ
أمن إذاس إنا اؤشان « :الله ينعر ماني ْ
ت مار قان ت»
املخصوص بهذا املثل الشعبي االمازيغي الريفي الذي
بني أيدينا ،كل شخص يف هذا املعمور يجري وراء مطلب
عزيز يطلبه بإلحاح ،و يسعى لتحقيقه بتلهف وشوق،
وهذا املطلب الشائق الذي عز عليه ،يضعه أمام خيارين
ال ثالث لهما ،وكل منهما صعب وشاق عليه ،أو بمعنى
أنهما وجهان ملعاناة واحدة.
ِّ
مخي ،إن أراد فعال أن يتمكن من تحقيق بغيته
وهو
السامية التي يتمناها ،بني أن يسلك األمر األول الصعب
الشائك بتعب ومشقة ال مثيل لها ،و بني أن يسلك األمر
الثاني الذي يسبب له يف عناء وجهد يفقده أيضا قوته و
يستنزف كل قدراته البدنية.
وما بالك إذا اجتمع عليه هذان الخياران الصعبان معا
يف وقت واحد بحيث يجد كال منهما يكمل لآلخر يف
الصعوبة و الشدة.
فهذا املثل املنسوب إىل ذئب من ذئاب جبال الريف
الشامخة ،الذي امتحنته واختربته تجارب عديدة؛
فكم من جريَه ج راها وراء األرانب الربية ⵔⴰⵢⵢⵉ«
»ⵥⴰⵥباللغة األمازيغية الريفية ،وهو يتعقبها،
تصاعديا وتنازليا ،وهي يف مرتعها عىل منحدرات
املرتفعات الجبلية ،يدل عىل أن قول الذئب فيه إشارة إىل
املعنى السابق ذكره.
ولذا ملا سئل الذئب السؤال التايل :ما هي أفضل بقعة
لديك من االثنني ،ملالحقة ف رائسك من األرانب الربية
ⵔⴰⵢⵢⵉ« بني «« t sawanetيعني «عقبة»
»ⵥⴰⵥ
أو «طلعة» وبني «»tax saretيعني «منحدر» أو» نزلة»
فلم يلبث أن ر َّد بلعن نقطة ملقاهما ،بقوله:
«»Allah yanoal mani tt maⵕ qanet
لسبب واحد وهو أنه مدرك ج يِّدا لصعوبة الخيارين،
ولذا رغب عن تعيني أحدهما؛ ال هذا الخيار وال ذاك ،وأنه
يكره العقبة كما يكره النزلة ،لذا يعتربهما معا أم را
كارثيا.
فما قصة الذئب إذن مع هذه الثنائية« :العقبة» و
« النزلة» اللتان يالقي فيهما وع را وصعوبة شديدة
ويلعن ملقاهما ؟
وجوابا عن هذا السؤال ،ياسادة ياك رام ،البد من العودة
بالذاكرة البرصية إىل غمار تلك املنازالت ،التي تحبس
األنفاس لذوي القلوب الضعيفة ،والتي يخوضها
الذئب مع األرانب الربية »ⵥⴰⵥ ⵔⴰⵢⵢⵉ« عىل جانب
تلك الروابي حيث ترعى تلك األرانب العشب ،وهي التي
تجعلك تكتشف كيف يرسع األرنب املفزوع يف اإلفالت
من الهجمة الرشسة للذئب عليه ،وكيف يستنزف
طاقة هذا الذئب بم راوغاته البارعة يف موضع املعركة،
ويحول تعقبه له إىل جحيم حقيقي؛ فرتى هذا األخري
يتلوى وتتشنج مفاصل أط رافه مع تحركات األرنب
الرسيعة وهو ي راوغ الذئب و يجره مل رات عديدة يف كل
وجهة ،تصاعديا و تنازليا ،والذئب الجائع يف أشد
هيجانه ومعاناته ،مقبال عىل األرنب املسكني ،العازم
عىل الصمود والكفاح بكل ما اؤتي من قوة « ،كعصف
الريح تجري شديدة» ،مك رشا عن أنيابه الحادة.
ويف األخري لم يتمكن الذئب من التحكم فيه إال بمشقة،
رغما عن قوته ودسائسه التي تمكنه من قتل واف رتاس
ضحاياه من األغنام بكل سهولة يف سهل األرض.
وأحيانا يحتد الضغط عىل األرنب املسكني حتى يكاد
الذئب يلمسه بذقنه ،ويحسب هذا األخري أنه تمكن من
فريسته التي ينشدها وتلذ له ،ومع ذلك تنفلت منه
«فيقعد ملوما محسورا» رغم أنفه ،وقد أضناه التعب،
معلنا بذلك انتهاء املنازلة ،فريجع خائبا.
هكذا يأتيك الجواب رسيعا ،عزيزي القارئ ،عن ما
يعنيه الذئب من قوله الغليظ هذا
«»Allah yanoal mani tt maⵕ qanet
الذي أطلقه من فمه كالحمم ،وعن ما يعانيه من عدم
راحة النفس يف منازالته مع هذان العائقني :العقبة
و االنحدار ،اللذان يجدهما مصدرا معاناته اللذان ال
يساعدانه عىل الوصول إىل فريسته بالشكل الذي
ينشده ،أو حتى لإلفالت بجلده حني يتعرض للمطاردة
من قبل كالب الح راسة املتعاضدة أو كالب الصيد امللحة
يف هجومه ،لكثرة معاودته للصعود و االنحدار الذي يجد
فيهما عذاب ال حد له ،وهو يحاول أن يبحث لنفسه عن
مخرج قبل أن يبلغه أحدهما أو كالهما ،ويصبح يف عداد
املفقودين.
* بقلم :عبد الكريم بن شيكار
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