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واقع مرير شاهد عىل
ما معنى أن يمنع باشا مدينة خنيفرة ينص عىل ذالك الدستور
كل هذه الخروقات التي
االمازيغية جمعية ثقافية مدنية ،يف والقانون التنظيمي املتمم
تمارسها الدولة ضد ثقافة
دولة امازيغية من إعطاء دروس يف اللغة له يف ترسيم االمازيغية؟
و لغة شعبها ،أسئلة تدل و
االمازيغية ،بعد اقل من أشهر قليلة عىل
اخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل ما معنى أن تغيب عن
تؤكد بما ال يدع املجال للشك،
الحكومية
التشكيلة
ان الدولة املغربية بدأت يف
الطابع الرسمي للغة االمازيغية؟
املايل
القانون
وعن
الجديدة
سياسة« ،مأسسة او تقنني
ما معنى أن تخصص وزارة الرتبية لهذه السنة ،اية إشارة عن
العنرصية» ضد االمازيغية،
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل اللجنة الوزارية الدائمة
وعندما نقول بأن هناك
والبحث العلمي ،بعد إعالنها عن إجراء لدى رئيس الحكومة ،التي
العنرصية”
«مأسسة
مباريات توظيف أساتذة أطر األكاديميات من املفروض أن يعهد إليها
ضد األمازيغية ،فنحن ال
فوج  ،2021/2020فقط  180أستاذة مهام تتبع وتقييم تفعيل
نتحدث من فراغ ،إنما نضع
وأستاذ من مجموع  ،15.000أي نسبة الطابع الرسمي لألمازيغية،
األصبع عىل الجراح ونشري
 0,012%بشكل عام ،و 2,16%نسبة كما ينص عىل ذلك القانون
أمينة ابن الشيخ
إىل معطيات ومعلومات
أساتذة األمازيغية يف القسم األول ابتدائي التنظيمي لألمازيغية يف
وأرقام رسمية منبثقة من
الذي يحتاج ألزيد من خمسة آلف أستاذ/ة مادته 34؟
مؤسسات الدولة نفسها،
لتعميم تدريس األمازيغية كما جاء يف
تؤكد وتدعم ما نقوله
ما معنى غياب واضح
القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
وما نناضل و نرتافع من
لألمازيغية نفسه ،وكما تطالب بذلك لربنامج امازيغي حكومي
أجله ،فاألمازيغية ما
تقارير وتوصيات األمم املتحدة للدولة لتفعيل رسميتها يف التعليم
بعد ترسيمها يف دستور
واالعالم والثقافة ويف جميع
املغربية؟
 ،2011تعيش انتكاسات
مناحي الحياة العامة
مخيفة،
وتراجعات
ما معنى أن يصدر قانون املالية لسنة  2020باعتبارها لغة رسمية يف
مستمرة ومسرتسلة ،بل
خاص بكل مرافق الدولة ،دون أن يعكس الدستور؟
ويف حاالت كثرية ممنهجة ،يف كل املجاالت
إرادة الدولة يف املصالحة مع األمازيغية
وإدراجها يف مناحي الحياة العامة ،كما انها أسئلة مرشوعة ورشعية نابعة ،من املختلفة من التعليم إىل اإلعالم إىل كافة
مناحي الحياة العامة.

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

• املديرة املسؤولة:
أمينة الحاج حماد
أكدورت
ابن الشيخ

• هيئة التحرير:
رشيد راخا
رشيدة إمرزيك
كمال الوسطاني
منترص أحويل (إثري)
• املتعاونون:
سعيد باجي
خريالدين الجامعي
حميد ايت عيل (افرزيز)
خديجة الصابري

وقديما قال الحكيم االمازيغي:
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“أصدقاء تفراوت” يناقشون رهانات
وإكراهات التنمية بسوس

التجمع العاملي األمازيغي يشكو املغرب إىل البنك الدويل
لم يطمنئ بعض
األمازيغ يف املغرب إىل
االتفاق الذي سبق وأن
وقع باألحرف األوىل من
طرف وزير االقتصاد
واملالية ومديرة منطقة
شمال إفريقيا والرشق
األوسط ملجموعة البنك
الدويل ،من أجل تعبئة
دوالر
مليون
500
كقرض لدعم برامج
تربوية ولخدمة قطاع
الرتبية قبل التمدرس.
وراسل رشيد الراخا،
رئيس التجمع العاملي
األمازيغي يف هذا الصدد،
مسؤولني كبار يف البنك
الدويل ،ينبههم أنه بالرغم
من أهمية وطموح هذا
الربنامج الذي يهدف
الطفولة
تنمية
إىل
املبكرة عن طريق تعليم
األطفال املرتاوحة أعمارهم ما بني  4و  5سنوات،
فإن مصري هذه الربامج سوف لن يختف عن مصري
الربامج التي سبقته ،مشريا إىل ما آلت إليه العديد
من هذه الربامج ومن ضمنها املخطط أالستعجايل.
واستند الراخا يف تربيره لفشل هذه الربامج بما خلص
إليه بعض املنسقني لربامج التنمية البرشية ،الذين
أكدوا أن األطفال املغاربة البالغني من العمر  6سنوات
حني يصلون إىل املدرسة االبتدائية ،ال يتقنون مهارات
التواصل باللغات التي تتداول يف محيطهم االجتماعي.
وذكر التجمع العاملي األمازيغي يف رسالته أن
اإلخفاقات التي عرفتها املدرسة املغربية عرب
تاريخها تعود باألساس إىل عدم االعتماد يف
التعليم والتدريس عىل اللغة األم بما يف ذلك
األمازيغية .وتنبأت هذه الهيئة األمازيغية بفشل
برنامج تقديم الخدمات الرتبوية قبل التمدرس.
وذكرت أن هذا الربنامج يمكنه أن يساهم يف تعميق
أزمة الهوية املغربية ،وأن دعم هذا الربنامج ينتهك
املادتني 7و 8من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،التي
اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة .1989

اننا ،عندما نشري إىل مكامن الخلل الذي
تمارسه الدولة عرب مؤسساتها الحكومية،
اتجاه األمازيغية لغة وثقافة وهوية،..
بلغة أدق ،ربما ستصدم البعض ،فإننا بذلك
ال نريد ال ايقاظ الفتنة النائمة و ال اثارة
النزعة القبلية و ال اشعال نار التفرقة بل
ان الغرض من ذالك هو لفت االنتباه لهذه
املمارسات أو باألحرى القرارات السياسية
والسعي بكل مسؤولية و موضوعية اىل
تنبيه الدولة و حث مؤسساتها عىل العمل
مستقبال عىل اتخاذ احتياطاتها عند سن
السياسات العمومية ،باستحضار الحس
الوطني و العقل الرزين و املنطق الصائب
من اجل اتخاذ قرارات جادّة إلنصاف
األمازيغية يف وطنها ،و وقف السياسات
التمييزية التي زادت أكثر بعد اإلقرار
برسمية اللغة والثقافة األمازيغيتني يف
دستور  01يوليوز .2011

تنظم جمعية “أصدقاء تفراوت” مساء األحد  24نونرب الجاري ،باملركب
الثقايف أنفا بالدار البيضاء ،ندوة تحت عنوان ” التنمية بسوس الرهانات
واإلكراهات “.
وتأتي الندوة التي تعتزم جمعية “أصدقاء تفراوت” تنظيمها مساء
األحد ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ،يف إطار املساهمة يف إغناء
النقاش التنموي بجهة سوس ماسة.
وسيشارك يف تأطري الندوة ،كل من األستاذة أمينة بن الشيخ ،مديرة
جريدة العالم األمازيغي ،رئيسة التجمع العاملي األمازيغي -املغرب،
واألستاذ الحسني حريش ،نائب برملاني و عضو مجلس جهة سوس
ماسة ،باإلضافة إىل الدكتور الرشدي الحسن ،باحت بجامعة القايض
عياض مراكش ،واألستاذ مصطفى املانوزي ،رئيس املركز املغربي
للديمقراطية واألمن.

ورجحت أن تكون النتيجة اخطر ،وقد
تسهم يف زيادة تعزيز قدرة األطفال عىل
الجهادية.
السلفية
األطروحات
تمثل
وأشار الراخا يف هذا الصدد إىل تقرير األمم املتحدة يف
يونيو  2019عىل إثر الزيارة التي قامت بها تنداي
أشيومي ،املقررة الخاصة املعنية بأشكال التمييز
العنرصي وكره األجانب ،هذا التقرير يعرتف مرة أخرى
بأن هناك ميز ،متواصل ،ضد األمازيغية يف املغرب.
وذكر أن قانون مالية  2020لم يخصص سوى 180
منصب من أصل  1500وظيفة يف وزارة الرتبية
الوطنية ،عىل الرغم من أن االكتفاء الذاتي بخصوص
تدريس األمازيغية يقتيض توفري  5000إطار
تربوي لتدريس مادة هذه اللغة يف املستوى ما قبل
االبتدائي ،كما يتطلب األمر 100.000أستاذة وأستاذ
إلدراج حقيقي لألمازيغية يف املنظومة التعليمية.
وأفادت الهيئة األمازيغية أن  13باملائة فقط من
تالميذ املدارس االبتدائية هم الذين يتلقون دروسا يف
األمازيغية.
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املصادقة على قانون األمازيغية بدون ميزانية؟

رغم مصادقة الربملان بغرفتيه على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية ،إال أن وضعية أجرأة ترسيمها يف املؤسسات و اإلدارات العمومية ،الزالت تزداد تفاقما من حكومة إىل أخرى،
خاصة يف ظل غياب ميزانية قارة وخاصة باألمازيغية ،ما حدا بعدة تنظيمات إىل الضغط على احلكومة إلدراج ميزانية خاصة يف مشروع ميزانيتها لسنة ،2020بغرض إدراج األمازيغية يف قطاعي التعليم واإلعالم و يف
كل مناحي احلياة العامة كما جاء ذلك يف القانون التنظيمي الذي صدر يف اجلريدة الرمسية ،وملالمسة املوضوع بشكل اعمق ارتأت اجلريدة ان تعد هذا امللف من خالل أراء خمتصني ومهتمني بالشأن األمازيغي.
قبيل املصادقة عىل القانون التنظيمي لتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،اثري نقاش حول
مجموعة من املقرتحات التي تقدمت بها بعض
الفرق الربملانية وبعض هيئات املجتمع املدني،
من قبيل أن تكتب البيانات املضمنة يف القطع
واألوراق النقدية ،وأختام اإلدارات العمومية
واألوراق الرسمية ،باللغة األمازيغية إىل جانب
اللغة العربية ،إىل غري ذلك من االقرتاحات،
والتفاعالت ،ويف  26سبتمرب  ،2019دخل رسميا
القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية ،حيز التنفيذ بعد أن
صدر يف العدد  6816بالجريدة الرسمية.
و جرى التداول يف مرشوع القانون التنظيمي
رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها
يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية ،باملجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 26
سبتمرب ،2016طبقا ألحكام الفصل  49من
الدستور ،وأودع باألسبقية لدى مكتب مجلس
النواب بتاريخ  30سبتمرب  ،2016ولم يرشع يف
التداول فيه من قبل هذا املجلس ،إال بعد ميض
عرشة أيام عىل إيداعه لدى مكتبه ،ووافق
عليه ،يف قراءة أوىل ،باإلجماع ،يف جلسته
العامة املنعقدة بتاريخ  10يونيو ،2019
وبعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين،
وأدخل تعديالت عىل بعض مواده ،ووافق
عليه باألغلبية ،يف جلسته العامة املنعقدة
بتاريخ  23يوليو  ،2019ثم صادق عليه
مجلس النواب نهائيا ،يف قراءة ثانية،
بإجماع أعضائه الحارضين ،يف الجلسة
العامة املنعقدة بتاريخ  26يوليوز .2019
ورغم ذلك ،استمر النقاش حول نفس
املقرتحات ،وذات النقاشات ،وصوال إىل
التصويت عىل مرشوع قانون املالية
لسنة  ،2020والذي غيبت فيه ميزانية
األمازيغية ،فعاد النقاش إىل نقطة
الصفر ،ممّ ا دفع بعدد من الفعاليات
األمازيغية إىل تجديد مراسالته للجهات
املعنية.

وطنية صادقة داخل املؤسستني الترشيعية،
والتنفيذية ،تقطع مع التمييز والعنرصية،
وتنترص للتعدد ،والتنوع املنصف ،وتُ ّ
جسد
املقتىض الدستوري بكوْن األمازيغية لغة رسمية
للدولة ،باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة
بدون استثناء».
يف حني أن فرق األغلبية يف مجلس النواب رفضت
تعديل هذه املادة بحجة عدم وجود القانون
التنظيمي ،املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية.
ومن جانبه طالب  ،أنذاك ،فریق التجمع
الدستوري بإرجاع املرشوع املذكور للجنة املالیة
والتنمیة االقتصادیة بمجلس النواب ،من أجل
إعادة مناقشته وتعدیله بما یتیح االحتفاظ
باملادة  57التي تنص عىل أن الكتابات املطبوعة
أو املنقوشة عىل األوراق والقطع النقدیة تكون
باللغتین العربیة واألمازیغیة.
وشدد فریق التجمع الدستوري عىل أن تأخري
املصادقة عىل القانون التنظیمي املتعلق بتفعیل
الطابع الرسمي لألمازیغیة ال یجب أن یوقف أي
مبادرة تروم تعزیز اللغة األمازیغیة يف مختلف
مناحي الحیاة العامة.
وخلف إلغاء أحزاب األغلبیة املشكلة للتحالف

الوطني ،إىل جانب استعمال اللغة األمازيغية إىل
جانب اللغة العربية يف الوثائق الرسمية للمديرية
العامة لألمن الوطني.
وعربت ابن الشيخ يف رسالتها ،عن استغرابها
«للغياب الكيل للغة األمازيغية وبحرفها تيفيناغ
من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية،
التي تعتزم املديرية العامة لألمن الوطني إطالقها
بداية العام املقبل ،وذلك خالل تقديمه للرأي العام،
ضمن فعاليات الدورة الثالثة لألبواب املفتوحة
لألمن الوطني التي نظمت بمدينة طنجة».
وذكرت الحمويش إىل كون «الدستور املغربي أقر
يف فصله الخامس برسمية اللغة األمازيغية إىل
جانب اللغة العربية ،وبعد ثماني سنوات صدر
أخريا القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية ،يف الجريدة الرسمية ،وهو
القانون الذي يلزم كافة اإلدارات ومؤسسات
الدولة بكتابة سائر الوثائق الرسمية وضمنها
البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر وغريها
من الوثائق باللغة األمازيغية وبحرفها تيفيناغ إىل
جانب اللغة العربية».
وأسندت ابن الشيخ كالمها إىل الفصل الخامس
من الدستور املغربي الذي ينص عىل رسمية
اللغة االمازيغية إىل جانب اللغة العربية ،وكذا

األمازيغية يف العملة النقدية
تقدم مستشارو األصالة واملعارصة
يف مجلس املستشارين ،للجنة املالية
والتنمية االقتصادية يف مجلس النواب،
بتعديل عىل القانون األسايس لبنك املغرب يقيض
بأن تكون الكتابات املطبوعة أو املنقوشة عىل
األوراق والقطع النقدية باللغتني الرسميتني
العربية واألمازيغية.
وعلل فريق االصالة واملعارصة التعديل املقرتح
بـاعتباره يجسد «احرتام السيادة الوطنية
باستعمال اللغتني الرسميتني للبالد يف األوراق
والقطع النقدية» .مضيفا بعد إلغاء «تمزيغ»
األوراق املالية ،بأن «األمازيغية كقضية مجتمعية
ليست ضمن أولويات الحكومة ،وأن مكونات
الغالبية كافة تكن عداوة لحرف تفيناغ بشكل
خاص واللغة األمازيغية بشكل عام».
من جهتها ،عربت جمعية «أزطا أمازيغ» عن
استغرابها لـ «املربرات ،واألعذار الساذجة ،التي
ربطت إدراج حرف تيفيناغ يف األوراق ،والقطع
النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،وباحتمال أن يضيق
التنصيص عىل اللغتني الرسميتني عىل استعمال
لغات أخرى يف هذا الصدد».
ورفضت «أزطا» أن تبقى األمازيغية «رهينة
املزايدات السياسية بني األحزاب ،بدعوى رضورة
التوافق ،وهو ما ضيع إىل حدود اآلن ثماني سنوات
من األجرأة الفعلية ملرشوع النهوض باللغة
والثقافة األمازيغيتني ،والذي بلغ مستويات غري
مقبولة ،وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا
الوطن ،والتي ال تتوانى كل األحزاب السياسية يف
تكرار أسطوانة الدفاع عنها يف كل مناسبة».
وأكدت عىل أن «هذا اإلجراء التدبريي البسيط،
والكبري رمزيا ،وهوياتيا ال يحتاج سوى إلرادات

الحكومي ،وحزب «االستقالل» ردود فعل غاضبة
من الحركة االمازیغیة.
وعىل خلفية النقاش الدائر حينها قال الناطق
الرسمي باسم الحكومة املغربية السابق،
مصطفى الخلفي ،إن موقف الحكومة من
استخدام األمازيغية باألوراق النقدية واضح
ومحسوم منذ تقديمها ملرشوع القانون التنظيمي
الخاص بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية إىل
الربملان ،مؤكدا أن املادة  22من القانون التنظيمي
املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية تنص
رصاحة عىل استعمال اللغة األمازيغية يف األوراق
النقدية وهو املرشوع الذي تقدمت به الحكومة
إىل الربملان.

األمازيغية يف األوراق الرمسية
بدورها ،تقدمت أمينة ابن الشيخ يف  5أكتوبر
املايض برسالة إىل عبد اللطيف الحمويش املدير
العام لألمن الوطني تسائله فيها عن سبب إقصاء
اللغة األمازيغية من النموذج الجديد من بطاقة
التعريف الوطنية.
وطالبت رئيسة التجمع العاملي األمازيغي املغرب
الحمويش بالكتابة باللغة األمازيغية وبحرفها
تيفيناغ يف الجيل الجديد من بطاقة التعريف
الوطنية التي تعتزم املديرية العامة لألمن
الوطني إطالقها بداية العام املقبل ،والكتابة
باللغة األمازيغية إىل جانب اللغة العربية عىل كل
(آليات و سيارات ومقرات وإدارات وأزياء رجال
األمن…) الواقعة تحت نفوذ املديرية العامة لألمن

إقرار حرف تيفيناغ من طرف جاللة امللك محمد
السادس يف  10فرباير  2003كحرف رسمي
للكتابة باللغة األمازيغية ،وإىل القانون التنظيمي
رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية،
الذي صدر يف الجريدة الرسمية عدد  6816بتاريخ
 26سبتمرب .2019
ومن جانبه وجه رئيس فريق حزب «األصالة
واملعارصة» بمجلس النواب ،محمد أبودرار،
سؤاال كتابيا لوزير الداخلية ،عبد الوايف لفتيت،
حول استعمال األمازيغية يف تحرير بيانات بطاقة
التعريف الوطنية».
وقال النائب الربملاني عن دائرة سيدي إفني ،يف
نص السؤال الذي توصلت «العالم األمازيغي»
بنسخة منه «تفاجأنا لغياب اللغة األمازيغية
يف محتواها(الشكل الجديد للبطاقة الوطنية)،
وهو ما يخالف مقتضيات املادة  21من القانون
التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات
إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة
العامة ذات األولوية ،والتي تنص رصاحة عىل
تحرير البيانات املضمنة يف الوثائق الرسمية
وعىل رأسها البطاقة الوطنية للتعريف باللغة
األمازيغية إىل جانب اللغة العربية».
وأضاف القيادي بحزب «البام»« ،مرة أخرى
يسجل تراخي وتماطل العديد من اإلدارات
املغربية يف احرتام واستخدام اللغة األمازيغية
املنصوص عليها يف الدستور والقانون ،مقابل

تشبثها باستعمال اللغة األجنبية (الفرنسية)
يف الوثائق والقرارات واملراسالت وغريها من
الوثائق ،املتداولة يف ما بينها أو تلك املسلمة
للمرتفقني من املواطنني ،هذا بالرغم من أن اللغة
األجنبية غري منصوص عىل استعمالها بشكل
رسمي”.
وتساءل محمد أبودرار ،حينها ،يف ختام سؤاله
لوزير الداخلية ،عن «اإلجراءات والتدابري املتخذة
إلصدار البطاقة الوطنية للتعريف بما يطابق
مقتضيات القانون التنظيمي رقم ،26.16
السالف الذكر ،والسيما املادة  12منه ،باإلضافة
إىل اإلجراءات والتدابري التي قامت بها الوزارة يف
ما يرتبط باستعمال األمازيغية بسائر اإلدارات
واملرافق العمومية التابعة للوزارة ،بما فيها
الجماعات الرتابية».

األمازيغية يف القضاء
ويف مجال القضاء سبق للفريق الحركي يف مجلس
النواب ،يف شهر اكتوبر املايض ،أن تقدم بمقرتح
قانون جديد يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم
 ،3.64املتعلق بالتعريب واملغربة وتوحيد املحاكم،
وذلك بهدف إدراج اللغة األمازيغية كلغة للتقايض
تفعيال لطابعها الدستوري كلغة رسمية إىل جانب
اللغة العربية.
وأشار الفريق إىل أن أهمية هذا املقرتح تربز
يف «كونه سيسهم يف حالة املصادقة عليه من
طرف الربملان يف ترسيع اجراءات ترسيم اللغة
األمازيغية باملحاكم ،بعدما وضع مرشوع
القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،آجاال طويلة قد
تصل إىل  10سنوات ،قبل تنزيل هذا املقتىض عىل
أرض الواقع».
مؤكدا أن «املقرتح يروم معالجة املشاكل التي
تحدث يف مختلف درجات التقايض وتيسري
التواصل بني املتقاضني وتسهيل ولوجهم إىل
العدالة ،خاصة وأن الرتجمة من وإىل األمازيغية
تطرح إشكاالت عملية نظرا لعدم وجود تراجمة
«نظاميني» محلفني ،وعدم توفر الرتاجمة
املتطوعني عىل تكوين قانوني ،علما بأن مبدأ
الرتجمة نفسه بحسب املقرتح يعترب غري مقبول
ألنه يعترب األمازيغ أجانب داخل وطنهم».
واعترب الفريق أن عددا من املحاكم املغربية
سجلت يف توقيت سابق حاالت سمح فيها القضاء
باملناقشات باللغة األمازيغية ،سيما يف القضايا
األرسية أو املدنية أو االجتماعية ،يف املناطق ذات
االمتداد األمازيغي ،إال أن محتوى قانون التعريب
لسنة  1965أضحى منافيا للدستور.
واقرتح الفريق تعديل الفصل الخامس من قانون
تعريب املحاكم الصادر سنة  ،1965لتصبح
صياغته الجديدة وفق الشكل التايل« :تعترب
اللغتان العربية واألمازيغية لغتني للتقايض
واملرافعات واألحكام يف املحاكم املغربية ،طبقا
ألحكام الفصل الخامس من الدستور».
واستجابة لكل هذه املطالب جاء القانون
التنظيمي والذي نص عىل أن تكتب البيانات
املضمنة يف القطع واألوراق النقدية ،وأختام
اإلدارات العمومية .باللغة األمازيغية إىل جانب
اللغة العربية ،ليشمل أيضا البيانات املضمنة
يف عدد من الوثائق الرسمية ،كبطاقة التعريف
الوطنية وجواز السفر ،ورخصة السياقة وبطاقة
اإلقامة لألجانب.
ويف اإلعالم نص القانون التنظيمي عىل أن تنقل
الجلسات الترشيعية عىل اإلذاعة والتلفزيون
مصحوبة برتجمة فورية باللغة األمازيغية.
أما يف القطاع القضائي فقد نص القانون
التنظيمي عىل أن الدولة تكفل للمتقاضني
الناطقني باألمازيغية الحق يف استعمال األمازيغية
خالل إجراءات التحقيق ،أو للرتافع أو تقديم
شهادة أمام املحكمة ،بحيث جاء يف املادة  30من
هذا القانون بأن الدولة تؤمن لهذه الغاية خدمة
الرتجمة مجانا للمتقاضني ،كما أنه يحق لهؤالء
سماع أحكامهم باللغة األمازيغية.
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عبد السالم خلفي الباحث مبركز البحث الديداكتيكي والربامج البيداغوجية ل ـ «العامل األمازيغي»:

احلكومة متارس سياسة التسويف اليت ستنتهي إىل موت هذه اللغة كما تنبأت بذلك اليونسكو

أجرأة الفصل اخلامس من الدستور تقتضي ميزانية شفافة توجه للقطاعات اليت س ُتدرج فيها األمازيغية

“

حاورنه رشيدة إمرزيك؛

قال الباحث باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،عبد السالم خلفي أن «إشكالية تفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية تتجاوز بكثري مؤسسة
أكادميية مثل مؤسسة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية .إن اإلشكالية هلا صلة أكيدة مبدى وعي املجتمع األمازيغي بقضيته ومدى اخنراطه
للضغط من أجل أن حتتل هوية الشعب املغريب مكانتها الطبيعية والرمسية» .وأضاف أن «دور املعهد يف التزنيل الفعلي لألمازيغية ،لغة
وثقافة ،يتجلى أساسًا يف البحث العلمي واملساعدة على التكوين وتأهيل خمتلف األطر سواء تلك اليت تنتمي إىل جمال البحث العلمي أو جمال
التعليم أو التكوين أو تلك اليت تنتمي إىل جمال اإلعالم واإلدارة».
وعن ميزانية دعم األمازيغية يقول خلفي بأن «أجرأة الفصل اخلامس من الدستور تقتضي ،ميزانية شفافة توجه للقطاعات اليت س ُتدرج فيها
األمازيغية».
* استاذ خلفي رغم المصادقة
على القانون التنظيمي لتفعيل
الطابع الرسمي لالمازيغية إال
أنه ال زالت بعض الجهات تتعامل
باستخفاف مع هذا المكون في
بعض المجاالت خاصة في التعليم،
في نظرك الى ما يعزى ذلك؟ وكيف
يمكن للمعهد الملكي ان يلعب
دوره من أجل التنزيل الفعلي
لالمازيغية؟
** أعتقد إن إشكالية تفعيل الطابع
الرسمي للغة األمازيغية تتجاوز بكثري
مؤسسة أكاديمية مثل مؤسسة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية .إن اإلشكالية لها
صلة أكيدة بمدى وعي املجتمع األمازيغي
بقضيته ومدى انخراطه للضغط من أجل
أن تحتل هوية الشعب املغربي مكانتها
الطبيعية والرسمية .إن دينامية املجتمع
املغربي يف الدفاع عن انتمائه ما زال ت لم
تصل بعد إىل تلك الدرجة التي تجعل النخب
السياسية والنخب الحاكمة تأخذ عىل
محمل الجد مطالب الهوية التي هي يف
العمق مطالب تنمية.

التكوين أو تلك التي تنتمي إىل مجال اإلعالم
واإلدارة .وهي أمور منصوص عليها ،كما
هو معلوم ،يف الظهري ومنصوص عليها
كذلك وإن بكيفية أخرى يف مرشوع القانون
التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية .ويظل مع ذلك دور املعهد يف املرافعة
أمام السلطات الحكومية وأمام ممثيل األمة
مهم ا ً من أجل تحقيق بعض هذه املطالب.
يبقى أن حيوية املجتمع وديناميته هو
املفصل ،وأما مؤسسة املعهد فما هي إال أداة
لخدمة هذا املجتمع ،وكم نحتاج إىل أدوات
أخرى أكرب.

ومعها الربملان وغرفة املستشارين
التحضري لهذه امليزانية؟ كيف يمكن
أال نخصص ميزانية للتعليم والدستور
نفسه قد حسم يف األمر واعترب أن
تدريس األمازيغية هو من أولوية
األولويات؟ فلكونها تشكل أولوية كان،
إذن ،عىل املسؤولني أن يخصصوا لها
ولو هامش ا ً صغ ريا ً كي نبدأ تعميمها ،عىل
األقل ،يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي.
وحتى أكون واضح اً ،فإن الحكومة وكل
من يسري يف ركابها سيتذرعون يف السنوات
املقبلة بذرائع أخرى كي ال تأخذ األمازيغية
مكانتها الرسمية .إنها سياسة التسويف
يج َّد
التي ستنتهي ،ال قدر الله وإن لم ِ
جديد ،إىل موت هذه اللغة كما تنبأت بذلك
اليونسكو والعديد من
املنظمات املهتمة بتطور
اللغات يف العالم.

“
أتساءل ،من حيث املبدأ ،مع كل

املواطنني :ملاذا احلديث عن صندوق
وليس عن ميزانية للدولة مندجمة
توجه لألمازيغية ويف املجاالت ذات
األولوية؟

فالنخب األمازيغية الفاعلة يف الساحة
ما زال ت غري قادرة عىل لم شتاتها ،كما أن
العديد منها استكان للصمت ولم تعد له
تلك الفاعلية السابقة إما بسبب التقدم
يف السن أو بسبب التحوالت التي أصبح ت
تشهدها الساحة السياسية املغربية أو
كذلك بسبب ظهور حركات أو حراكات
جهوية غطت جزئي ا ً عىل الحركة األمازيغية،
ومن مميزاتها أنها حراكات تقودها نخب
جديدة همها باأللوية هو رفع التهميش
االقتصادي واالجتماعي أو دفع أرضار عنها،
وذلك كما وقع بالريف أو كما وقع يف جرادة
أو كما يقع حالي ا ً يف منطقة سوس بسبب
الرعي الجائر الذي تسببت فيه املئات
من اإلبل التي زحف ت عىل املراعي وأشجار
األركان واملساكن فأرضت بها رضرا ً بليغ اً..
يف ظل هذه الظروف وأمام غياب هياكل ذات
طابع مهني وثقايف وسيايس (إطار وطني
مؤثر ألساتذة اللغة األمازيغية ،اتحاد كتاب
األمازيغيات واألمازيغ ،اتحاد الفنانني
األمازيغ ،منتديات وطنية للمفكرين
* أال ترى ان القانون التنظيمي يظل
األمازيغ ،حزب  /أحزاب من أولوياتها الدفاع
دون جدوى في ظل انعدام ميزانية
عن األمازيغية يف إطار وطني اندماجي،
خاصة باألمازيغية؟
إعالم فاعل قادر عىل أن يؤثر ويخلق رأيا
ً
ا
عام ا ً أمازيغي ا ً إلخ) أعتقد أن األمور واعتبار ** هذا أكيد .هم يقولون لنا أن امليزانية
للتجربة التي راكمناها منذ عقود ،لن تسري تم التحضري لها قبل أن تتم املصادقة عىل
إىل األمام بالرسعة التي نتوخاها.
القانون التنظيمي .لكن أظن أن هذا ليس
بمربر مقنع ،فلو كانت هناك رغبة لتعميم
وأما فيما يتعلق باملعهد امللكي للثقافة تدريس اللغة األمازيغية ألخذوا بعني
األمازيغية ،فأعتقد أن دوره يف التنزيل الفعيل االعتبار أن هذه اللغة لم يبدأ تدريسها سنة
ً
لألمازيغية ،لغة وثقافة ،يتجىل أساس ا  ،2019ولكن بدأ ذلك سنة  2003أي قبل أكثر
يف البحث العلمي واملساعدة عىل التكوين من  16سنة.
وتأهيل مختلف األطر سواء تلك التي تنتمي
إىل مجال البحث العلمي أو مجال التعليم أو أال تكفي كل هذه املدة لكي تستبق الحكومة

“
حكاية هذه الصناديق

* اقترحت فرقة االغلبية
بمجلس النواب ،في
إطار مشروع قانون
المالية لسنة ٢٠٢٠
مشروع احداث صندوق
تعزيز التواصل باللغة
وتنمية
االمازيغية
استعمالها في مختلف
مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية ،في نظرك
هل يمكن لهذا الصندوق
ان يساهم بشكل فعلي
التنزيل الفعلي وأجرأة
الفصل  ٥من الدستور؟

** أوال ً أنا لم أطلع عىل
تفاصيل هذا املرشوع
وال عىل تفاصيل إنشاء
هذا الصندوق لكي أحكم
عليهما .إال أنني مع ذلك
أتساءل ،من حيث املبدأ،
مع كل املواطنني :ملاذا
الحديث عن صندوق
ميزانية
عن
وليس
للدولة مندمجة توجه
لألمازيغية ويف املجاالت ذات األولوية؟ إن
حكاية هذه الصناديق باملغرب تخوّف
وتوحي باستعماالت غامضة وغري سليمة
ملدخراتها ،ولذلك فإن سياسة واضحة ألج رأة
الفصل الخامس من الدستور تقتيض ،يف
نظري ،ميزانية شفافة توجه للقطاعات
التي س تُ درج فيها األمازيغية .غري ذلك
أعتربه شك ال ً آخر من أشكال املناورة .وأتمنى
أن أكون مخطئ اً.

باملغرب خت ّوف وتوحي باستعماالت
غامضة وغري سليمة ملدخراهتا

“

* العديد من نشطاء الحركة
االمازيغية انتقدوا الصيغة التي جاء
بها القانون التنظيمي ومن بين ما
اثار حفيظة البعض هي تعريفه للغة

االمازيغية بحيث استعمل صيغة
«التعبيرات اللسانية المحلية» في
الوقت الذي تم فيه القطع مع هذا
النقاش باعتماد اللغة االمازيغية
المعيار الموحدة والتي اشتغل
عليها المعهد الملكي للثقافة
االمازيغية ،ما راي المعهد الملكي
في هذا االمر؟
** إن رأي املعهد يف هذا املوضوع كان واضح ا ً
منذ البداية :اللغة التي ظللنا نشتغل عليها
منذ  2001هي اللغة األمازيغية وليست
التعب ريات املحلية .لقد حاولت اإلدارة عىل
مستوى وزارة الرتبية الوطنية منذ  2003أن
تعرقل مسار إدراج لغة أمازيغية (باملفرد) يف
ُ
بعض األصوات
املنظومة الرتبوية ،وألحت
داخلها خالل تلك السنة عىل عدم كتابة
كلمة «لغة» عىل ظهر الكتب املدرسية؛
وملا رشحنا لهم املوضوع بل وطرحناه عىل
مستوى مجلس إدارة املعهد آنذاك ثم عىل
املسؤول األول يف الوزارة ،تم قبول األمر،
وظهرت لفظة اللغة عىل ظهر الكتاب
املدريس مصادق ا ً عليه من طرف نفس
الوزارة.
لقد كانت الحجة دائم ا ً أن األمازيغية
ليست بلغة وأنها عبارة عن «لهجات» يف
أحسن الحاالت أو أنها «تعب ريات» يف أسوئها.
وبطبيعة الحال فإن مبارشة وضع مرشوع
لقانون تنظيمي لتفعيل هذه اللغة يف عهد
الحكومة السابقة التي ت رأسها عبد اإلله
بنك ريان ذهبت يف نفس منحى العقلية
اإلدارية التي واجهناها سنة  ،2003فلم
يكتف واضع هذا املرشوع بالحديث عن
لهجات بل وضع مرشوع ا ً قانوني ا ً لتعب ريات
لسانية محلية.
ومن املعلوم أن يف املغرب أكثر من  5000تعبري.
ولنا أن نتخيل كم كتاب مدريس سننتجه لو
أن املحكمة الدستورية لم تقدم تفسريها
املعلوم واملؤيد ملوقف املعهد امللكي .عىل كل
حال ،فإن املعهد أنتج خالل الفرتة املمتدة
ما بني  2003و 2019ما يزيد عن  50مؤلف ا ً
مرجعيا يف مجال اللغة األمازيغية ومثل هذا
العدد عىل مستوى البيداغوجيا والديداكتيك
والحوامل البيداغوجية ،فال يُعقل أن نرضب
بكل هذا العمل الجبار عرض الحائط لكي
نبدأ من جديد.
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عبد اهلل صربي رئيس منظمة تامايـنوت

ال ميكن أن نتصور تفعيال ملقتضيات قانون األمازيغية دون اعتمادات مالية
وتصور هيكلي وإجرائي
* ما العمل بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية حيز التنفيذ؟

أكثر من أي وقت سابق يف التنظيم والعمل املشرتك وخلق لجنة خاصة
لتتبع أجرأة هذه القوانني.

** تتبع الجميع املسلسل الرتافعي الذي قدمته الحركة األمازيغية من
أجل تفعيل حقيقي ومنصف للطابع الرسمي لألمازيغية باملغرب طيلة
 08سنوات يف إطار القوانني التنظيمية التي نص عليها دستور ،2011
والتي تعترب هيكلية كما جاء يف املخطط الحكومي الذي صادق عليه
الربملان سنة  ،2012وكان من املفرتض بل من الواجب دستوريا وقانونيا
وسياسيا وأخالقيا أن تخرج هذه القوانني يف اللحظات األوىل من عمل
الحكومة األوىل ملا بعد الدستور الجديد ،اليشء الذي لم يحصل .ليتبني
بعدها ان هناك جهات كانت تعمل عىل ربح الزمن السيايس وإىل إقبار
هذا املوضوع وإتالفه لوال يقظة ومواكبة تنظيمات الحركة األمازيغية
التي أرشت يف البداية إىل جودة العمل الذي قدمته داخل املؤسسات
وخارجها عىل أشكال مختلفة ،ملا خرجت هذه القوانني إىل حيز الوجود
بالرغم من العالت التي تشوبها خصوصا فيما يتعلق ببعض العنارص
التي تقدمنا بها من أجل التعديل والتجويد.
هذه إذن لم تكن سوى معركة أولية والعمل الجبار الذي ينتظرنا يتمثل
يف تتبع تفعيل وأجرأة هذه القوانني ومدى التزام الدولة بتطبيقها ،لذلك
فالدولة مطالبة بمالءمة كل القوانني الوطنية مع القوانني التنظيمية
لألمازيغية انسجاما مع الدستور واحرتاما لهيكليتها وهذه خطوة أوىل
للتقدم ،ثم يف مستوى آخر نرى أنه من الرضوري إحداث وزارة مكلفة
بالنهوض باألمازيغية يف جوانبها املختلفة إذ ال يعقل أن نتحدث عن
تفعيل لقوانني تنظيمية وذات أهمية كربى دون هيكلة خاصة و موارد
برشية و مادية تتناسب مع قرارات الدولة وتضمن إنجاح هذا الورش
الوطني .أما فيما يخص تنظيمات الحركة األمازيغية فإنها مطالبة

*كيف تنظرون لمشروع قانون المالية الحالي؟ وما موقع
األمازيغية فيه؟
** مرشوع قانون املالية لسنة  2020يف نسخته املعروضة أمام أعضاء
الربملان ،عىل العموم لم ينصف العديد من االوراش التي تتبجح بها
الدولة وسياسييها يف خطاباتهم ،فال وجود ملا يدل عن الجهوية ،موسعة
كانت أم ال ،ال وجود ملا يدل عنا اهتمام استثنائي بالشباب ،وال وجود
ألي سياسة اجتماعية جريئة ،إذ لم تخصص ميزانيات حقيقية ملحاربة
الفقر والهشاشة وال دعم للصحة والتعليم والشغل ،إنه مرشوع Statut
 ,quoنسخة لسابقيه.
اما بالنسبة لألمازيغية لغة وثقافة ،فلألسف الشديد لم يخصص لها أي
اعتماد مايل يف ظل االعرتاف الدستوري وإصدار القوانني التنظيمية ،لكي
ندخل بذلك مرحلة جديدة من هدر الزمن السيايس بمراوغات ومربرات
جديدة.
فكما أرشت سابقا عىل أنه ال يمكن أن نتصور تفعيال ملقتضيات هذه
القوانني دون تصور هيكيل وإجرائي لكيفية وطريقة تفعيل الطابع
الرسمي للغة ألمازيغية يف مختلف القطاعات ،ودون موارد برشية،
مالية ،و لوجيستكية مخصصة لذلك .وعىل هذا األساس سبق أن تقدمنا
بمذكرة توضيحية للرأي العام واملهتمني ومختلف الفاعلني املدنيني
والسياسيني إىل أهمية ورضورة إحداث مرحليا وزارة مكلفة ،تعمل
عىل التخطيط والتنفيذ والتتبع للطابع الرسمي للغة باألمازيغية ،فهذه
الرضورة تفرس نفسها اليوم ألنها ستمكن الحكومة من تنزيل هذا

رئيس «أزطا أمازيغ» عبد اهلل بادو لـ «العامل األمازيغي»:

قانون املالية خميب لآلمال
وتغييب األمازيغية مؤشر سليب ال ُيبشر باخلري

أكد رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة ،عبد اهلل بادو أن مشروع قانون امليزانية لسنة  ،2020الذي صادق عليه جملس النواب األسبوع املاضي وأحيل
على جملس املستشارين ،جاء خميبا لآلمال ،وال يستجيب النتظارات وطموحات املواطنني واملواطنات» ،مشريا يف حوار مع «العامل األمازيغي» إىل أن القانون بقي وفيا
«لنفس االختيارات واألولويات اليت هيمنت على توجهات السياسات العمومية لكافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية من جهة ،واملشروع املجتمعي والتنموي للدولة
من جهة ثانية».
ونبه بادو إىل أن «تغييب أي اهتمام باألمازيغية يف قانون امليزانية احلايل ال يبشر باخلري ويعترب مؤشرا سلبيا لكون ما هو قادم سيكون سيئا ،يف ظل هيمنة الزنعة
التقشفية يف إعداد امليزانية ،إىل جانب التستر وعدم إفصاح احلكومة عن خطتها وأجندهتا لتفعيل القانون التنظيمي لألمازيغية»
النزعة التقشفية يف إعداد
المالية لسنة
* كيف تنظرون في «أزطا
امليزانية .إىل جانب التسرت
الذي
2020
أمازيغ» للقانون التنظيمي
وعدم إفصاح الحكومة
عليه
صادق
الخاص بتفعيل الطابع الرسمي
وأجندتها
خطتها
عن
مجلس النواب؟
لألمازيغية؟
لتفعيل القانون التنظيمي
لألمازيغية ،إضافة إىل عدم
** البد من اإلشارة إىل إن القانون ** عالقة بمرشوع
فتح وتخصيص فضاءات
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة قانون امليزانية لسنة
للتشاور بخصوص إعداد
األمازيغية ،يف صيغته الحالية املصادق  ،2020الذي صادق
القطاعية،
املخططات
عليها ،سيبقى محدود األثر يف ضمان عليه مجلس النواب
وإعداد السياسات العمومية
املايض
سريورة سليمة إلرساء أسس ترسيم األسبوع
والرتابية ذات الصلة بإدماج
فعيل ومنصف للغة األمازيغية يف وأحيل عىل مجلس
األمازيغية لتنزيل القانون
مختلف مناحي الحياة العامة واإلدارات املستشارين قصد
التنظيمي ،يعترب مؤرشا
العمومية ،نظرا للعديد من االختالالت املصادقة عليه ،ال
سلبيا عن كون الحكومة
والنواقص التي تعرتيه ،وهو ما أشارت يمكن إال أن نعرب
عبداهلل بادو
غري جادة يف تعاطيها مع
إليه «أزطا أمازيغ» يف مذكراتها وبياناتها عن كونه جاء مخيبا
األمازيغية  ،وبعيدة كل البعد
ومواقفها السابقة بخصوص مرشوع لآلمال ،وال يستجيب
املواطنني عن اعتماد منهجية ومقاربة تشاركية
وطموحات
القانون التنظيمي ،نظرا للرؤية والتصور النتظارات
املهيمن يف صياغته والتي يف نظرنا لم واملواطنات،يف شتى املجاالت االقتصادية حقيقية ،وفق ما ينص عليه الدستور،
تستوعب مضامني الدستور ،عىل عالته واالجتماعية والثقافية...الخ ،كما انه لم نظرا لكونها لحدود الساعة لم تعمل عىل
ونواقصه ،كما أنها تعاكس وال تحقق يأتي بأي جديد؛ حيث بقي وفيا لنفس إرشاك املجتمع املدني ومختلف الفاعلني يف
الغايات الدستورية من إعداد القانون االختيارات واألولويات التي هيمنت عىل إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
التنظيمي واملتمثل يف ضمان ترسيم توجهات السياسات العمومية لكافة
* وما تقييمكم للقانون المالي
فعيل وإدماج لألمازيغية بعد انقضاء القطاعات االقتصادية واالجتماعية من
ولمنهجية عمل الحكومة ككل؟
املدد التي تم التنصيص عليها يف القانون جهة ،واملرشوع املجتمعي والتنموي
لتنزيل حزمة اإلجراءات والتدابري التي للدولة من جهة ثانية.
** من خالل تقييمنا ملرشوع قانون
يتضمنها وفق أجندة ،كان من املنتظر
ميزانية  2020ومنهجية عمل الحكومة
أن تكون قادرة عىل االرتقاء باألمازيغية
* وأين مكانة األمازيغية في قانون الحالية ،يتضح بجالء إنها ليست إال
المالية؟
لتمأل مكانتها كلغة رسمية فعلية إىل
نسخة ،وامتدادا لسابقاتها ،لكونها ال
جانب اللغة العربية ،ومحو ألي تمييز ** مكانة األمازيغية يف مرشوع قانون تتوفر عىل تصور أو رؤية للمستقبل
أو تراتبية بينهما يف الوظائف واألدوار ميزانية  2020لم نكن نرتقب أن يحمل ولألمازيغية ،قد تشكل قطيعة مع
تكريسا ملبدأ املساواة واإلنصاف وللعدالة أي جديد حيث أن الحكومة ،مازالت يف املمارسات التمييزية واالقصائية
اللغوية .من خالل تنمية وتطوير اللغة طور التشكل نتيجة إعادة تشكيلها ،التي نهجتها سابقاتها.لحكومية
األمازيغية وحمايتها ،وصون مكانتها ،ولكون بعض القطاعات لم تخضع ألي الحيوية للغة والثقافة األمازيغية،
إىل جانب تكريس سياسة لغوية عادلة تغيري يذكر لبقاء نفس الوزير والحزب يف كما أن الحكومة لم تستنفد بعد مدة 6
ومنصفة متمركزة عىل مبادئ املساواة ،تدبري بعض القطاعات ،إال أنه وباملناسبة ،أشهر إلعداد خططها لتفعيل القانون
والديمقراطية ،والتعدد والتنوع ،بقصد البد من التنبيه إىل أن تغييب أي اهتمام التنظيمي كما ينص عىل ذلك القانون
أن يعزز ذلك مستقبال وظائفها وأدوارها باألمازيغية يف قانون امليزانية الحايل ال التنظيمي.
لتسرتد حيويتها ووظائفها التقليدية
* حاوره/منترص إثري
يبرش بالخري ويعترب مؤرشا سلبيا لكون
التي كانت تؤمنها عرب التاريخ.
* وما هي قراءتكم لمشروع قانون ما هو قادم سيكون سيئا ،يف ظل هيمنة

الورش الوطني الكبري وتوفر
لها خارطة طريق وبرامج عمل
متكاملة بتشاور مع الهيئات
والتنظيمات املهتمة إلخ.
يف اعتقادي أن صندوق
األمازيغية الذي تم اقرتاحه يبقى فكرة مستحسنة لكنها جد محتشمة
بالنظر لالنتظارات املرجوة من القوانني التنظيمية يف املساهمة يف إرساء
العدالة اللغوية والثقافية يف البالد ،والدفع بهذا التعدد ليكون قوة وطنية
ورافعة حقيقية للتنمية الشاملة واملستدامة لكل جهات الوطن.
* هل تعتقد أن ما يجمع الحركة األمازيغية أكثر مما
يفرقها ،وكيف ترى إلى تعامل الدولة مع هذه الحركة؟

** إن ما يجمع مكونات الحركة األمازيغية أكثر مما يفرقها وأعتقد أن
املرحلة بحساسيتها تستدعي التعقل ،كما تتطلب تطويرا نوعيا للخطاب
واملمارسة ،يأخذ بعني االعتبار ما تحقق وما نصبوا اليه .ويف نفس الوقت
أعي تماما أن ترافعنا من أجل قوانني تنظيمية عادلة ومنصفة هو جزء
من نضالنا ألجل مجتمع ديمقراطي ومنفتح ،مجتمع يقبل االختالف
ويتعايش مع التعدد وتسوده قيم وثقافة العيش املشرتك اجتماعيا،
سياسيا ،واقتصاديا ،لذلك فإن الدولة يجب أن تعرتف بأخطائها وتتصالح
مع كل أبنائها بدل تكميم أفواه املعارضني ممن يطالبون بمطالب كلها
مرشوعة كأبناء هذا الوطن يف منطقة الريف وسوس واألطلس...
*حاوره منترص إثري

املحامي والفاعل األمازيغي أمحد أرمحوش:

هناك إقصاء كلي مليزانية تفعيل
القانون التنظيمي لألمازيغية

وموسساتية».
قال املحامي والفاعل
وزاد املحامي األمازيغي
أحمد
األمازيغي،
يف ترصيحه لـ»العالم
أرحموش إن هناك
األمازيغي» مند غشت
«إقصاء كيل لوجود أية
 2014ولجنة القضاء عىل
ميزانية بقانون املايل
التمييز العنرصي تنتظر
2019/2020
لسنة
التقرير الدوري للحكومة
لتفعيل
مخصص
املغربية عن مدى تنفيذها
التنظيمي
القانون
لتوصيات دورتها 77
لالمازيغية الذي دخل
املنعقدة بجنيف غشت
حيز التنفيذ مند فاتح
 .2010ومدى انخراطها
أكتوبر  ،2019رغم
يف تحني منظومتها
أن الحكومة الحالية
الترشيعية لوقف زحف
هي من وضعت هذا
أمحد أرمحوش
جميع أشكال التميز
«القانون بما عليه
خارج أية مقاربة تشاركية ودون أن يتم العنرصي ترشيعيا وميدانيا .لكن إىل اآلن
التجاوب مع انتظارات الحركة األمازيغية يبدو أن الحكومة «غارقة يف نكوصيتها
واضمحالل منسوبها الحقوقي ،واملغرب
ومطالبها ومقرتحاتها».
وسجل أرحموش رفض الحكومة ملقرتح غري مدرج أصال يف دورة هده اللجنة لسنة
إنشاء صندوق خاص لدعم األمازيغية  2020لتستكمل الحكومة عرش سنواتها
الذي سبق واقرتحته فرق األغلبية يف عصيان التزاماتها التعاقدية مع اللجنة
بمجلس النواب ،يف إطار مرشوع القانون املعنية بالقضاء عىل كافة أشكال التمييز
املايل لسنة  ،2020تحت مسمى “صندوق العنرصي» .يورد املتحدث.
تعزيز التواصل باللغة األمازيغية” ،مشريا واستطرد أرحموش :هناك مجاالت كثرية
إىل أن «نواب األمة بالغرفة األوىل ولألسف تم «قصفها» سواء يف مجال التعليم أو
صدقوا باإلجماع عىل هدا اإلقصاء ،بعلة اإلدارة العمومية أو اإلعالم وغريه عىل
كما جاء بتدخل احد أعداء األمازيغية األقل خالل الشهرين األخريين ،لكن
القيادي بالحزب األغلبي قائال «إن فتح يضيف «هناك خالصة ملن يعنيه األمر
هدا املجال قد يفتح املجال إلنشاء صندوق مفادها من جهة أن خياراتنا النضالية ملا
بعد  2011وجبت مراجعتها لتتالءم مع
للحسانية».
واعترب املتحدث يف ذات السياق موقف هذا املستجدات اإلقليمية والدولة والوطنية.
األخري»مزايدة سياسوية تنم عن الحقد ومن جهة أخرى لكي نستوعب جميعا
والكراهية والتعصب من جهة ،ومن جهة أن من يقرر يف مصري أمازيغية املغرب هم
أخرى تجاهل ملقتىض دستوري وحقوقي من قطع مع الرتدد يف موضوع املشاركة
السياسية ومن قطع أيضا مع الرؤية
أكرب .من النائب و حكومته وأغلبيتها».
وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية التقليدية واملستمرة يف دعم مقاطعة
للجمعيات األمازيغية »:ال أعتقد بأن مسار االنخراط يف العمل السيايس املبارش
الحكومة ومعها أغلبيتها الربملانية بأدواته العلمية واملعرفة والسياسية
عند إقبارها لحق األمازيغية يف املال بواقعية وبركماتية».
العمومي ،ال تعرف أو ليست عىل وأكد املحامي أحمد أرحموش أن
علم أوال بأن مقتضيات املواد « ،11 ،2األمازيغية لن تتقدم إال بالرقي بالعمل
 ،16،17،18،19،25و  34من القانون الجمعوي األمازيغي والحقوقي من جهة
التنظيمي لألمازيغية أوال هي مواد غري ومن جهة ثانية بيمني ويسار سيايس
معلقة عىل اآلجال التعسفية املقررة قادر عىل قلب املعادلة داخل دواليب
باملادة 31 .منه .وثانيا هي مقتضيات أصحاب القرار السيايس والترشيعي
يلزمها باتخاذ عدة إجراءات ومبادرات واإلداري».
تنظيمية ومسطرية وموضوعاتية
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الرئيسة السابقة لـ «صوت املرأة األمازيغية»
امينة زيوال لـ «العامل األمازيغي»:

قانون مالية  2020مل خيصص
ولو درمها واحدا لألمازيغية

•ما العمل
بعد المصادقة
القانون
على
لتنظيمي
ا
لتفعيل الطابع
سمي
لر
ا
لألمازيغية؟
بعد املصادقة عىل القانون
التنظيمي ،املتعلق بالفصل
الخامس من الدستور،
تبني أنه بعد ثمان سنوات
من التأخري ،تمت املصادقة
عىل امليز ضد األمازيغية
مرة أخرى ،بما يعني أنها
مصادقة عىل مأسسة
وتكريس هذا امليز ،ألن
القانون التنظيمي لتفعيل رسمية األمازيغية،
كان منذ  ،2011من األولويات لتنزيل
مقتضيات الفصل الخامس من الدستور ،لكن
الكيفية التي خرج بها هذا القانون تكرس
تمييزا فاضحا ضد األمازيغية.
وبالرغم من صدور هذا القانون يف الجريدة
الرسمية ،فالزالت املراسيم التطبيقية يف
قاعة االنتظار ولم تخرج بعد إىل الوجود،
وهذا ما يدفعنا إىل القول ،إن هذا القانون لن
يربح مكانه ،ويبقى حربا عىل ورق وإىل أجل
مسمى.
الخطاب الرسمي مازال هو األخر يكرس
هذا امليز من خالل ترصيحات بعض الوزراء،
ومواقف بعض الهيئات واألحزاب السياسية،
ففي الجانب املتعلق بتدريس األمازيغية ،الكل
يعلم أن إدراج هذه اللغة يف املنظومة التعليمية
انطلق منذ سنة  ،2003لكن إىل حدود اآلن،
الحكومات املتعاقبة لم تفلح بل مانعت دخول
األمازيغية األقسام من األبواب ،وضعت
متاريس وعراقيل وحواجز للحد من إدراجها
بشكل حقيقي يف منظومة الرتبية والتعليم.
أيضا ،ال بد من القول ،إن هناك تراجعا واضحا
لألمازيغية يف قطاع اإلعالم ،بحيث ال نجد لها
أثرا يف برامج اإلذاعات الخاصة ،باستثناء
النذر القليل ،والزالت العديد من املصطلحات
واملفاهيم املتداول يف اإلعالم ،تحمل مضامني
تمييزية ،إن لم نقل عنرصية ضد األمازيغية
كاملغرب العربي مثال ،باإلضافة إىل مضامني
إعالمية ،تعترب املغرب عربيا مائة باملائة،
ضاربة عرض الحائط األمازيغية ،ومتجاهلة
أنها مكون رئييس للهوية املغربية ،ويف هذا
اإلطار ال تحرتم العديد من القنوات التلفزية
الخاصة والعمومية دفاتر تحمالتها.
اإلضافة إىل ذلك ،هناك تضييق واضح ضد
األمازيغية يف مؤسسات الدولة إىل درجة أنه
يمنع التواصل باألمازيغية داخل اإلدارات
العمومية املغربية ،وما يحدث لألمازيغ داخل
املحاكم خري دليل عىل التمييز والعنرصية
ضدهم ،ومصادرة حقهم يف التقايض بلغتهم
األم.
مظاهر التمييز ضذ األمازيغية جلية أيضا
يف السياسات العمومية ،فلحد اآلن ،لم يتم
اعتماد سياسة لغوية عادلة يف ربوع املغرب،
خاصة أن املناطق الناطقة باألمازيغية تعرف
طمسا واضحا لكل املعالم األصلية واألصيلة.
وتستثمر األمازيغية يف العديد من املجاالت
لخدمة العربية أو لغة من اللغات األخرى
أحرى من خالل مثال نقاش الشعر العربي
والثقافة العربية باألمازيغية ،وتنشيط برامج
للحديث عن قضايا عربية باألمازيغية كذلك
والتعليق عىل مباريات كرة القدم لدول عربية
باألمازيغية .ويف املغرب يتم تنظيم أنشطة
كربى باسم اللغة العربية يف غياب أي اهتمام
باألمازيغية لغة وثقافة وحضارة .والخالصة
هي أن القانون التنظيمي بالكيفية التي صدر
بها يمكن اعتباره قانونا يف خدمة العربية
واللغات األخرى.
البد إذن من إرادة سياسية واضحة ،ألن ما
يقع لألمازيغية هو نتاج إلرادة حكومية ضد
كل ما هو أمازيغي ،والحل الذي أراه كفيل
بإخراج األمازيغية من هذا النفق هو تكتل
الحركة األمازيغية ،رغم أن هناك عنارص من
هذه الحركة تم احتواؤها ،إذن البد للحركة

األمازيغية من الوحدة
وتسطري هدف واحد وأوحد،
يتمثل يف املطالبة بمراجعة
القانون التنظيمي املتعلق
برسمية األمازيغية ،والنضال
والرتافع امليداني واستغالل
الفرص الذي يتيحها العالم
االفرتايض من فايسبوك
وتويرت ومنصات التواصل
االجتماعي األخرى.
يف جانب آخر ،إن ما يحدث
للقانون التنظيمي له األثر
السلبي عىل وضعية املرأة
األمازيغية ،وعىل القوانني
األخرى التي لها عالقة باملرأة،
سواء قانون العنف ضد
النساء وقانون هيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز ،وصدور القانون التنظيمي
بهذا الشكل البد وأن يكون له انعكاس سلبيا
عىل القوانني ،التي أسلفت ،بما يف ذلك قانون
الحق يف الحصول عىل املعلومة.
ومادام القانون التنظيمي من القوانني
املؤسسة ،فمن الرضوري اإلشارة إىل أن
األمازيغية هي اللغة الرسمية الثانية ،لكن
ما نالحظه هو العكس ،فليس هناك إشارة
لهذا املعطى يف كل هذه القوانني أو مشاريع
القوانني.
يجب يف هذا الصدد ،التذكري عىل أن الغالبية
العظمى من النساء األمازيغية يستقرن
خارج املدن ،يف مناطقهن األصلية ،والزلن
يتحدثن باألمازيغية واليشء غري األمازيغية.
ومناهضة األمازيغية يف اإلدارة املغربية،
يساهم يف اإلجهاز عىل حقوقهن الطبيعية يف
املحاكم واملستشفيات واإلدارات العمومية،
هاته النساء محرومات من حقهن يف املعلومة
ويف اإلخبار ،ومن حقهن يف التثقيف من خالل
برامج ناطقة بلغتهن.
حتى القناة األمازيغية التي كان األمازيغ
يتوسمون فيها خريا ،ال تكلف نفسها عناء
اإلهتمام بقضايا هؤالء النساء ،وال تبث برامج
تقارب من خاللها انتظارات األمازيغيات،
سواء يف الجنوب أو الوسط أو الشمال.
* كيف يمكن لقانون المالية لـ
 2020ان يساهم بشكل حقيقي
في التنزيل الفعلي والعملي
للقانون التنظيمي واجراءات
الفصل الخامس من الدستور؟
ال يمكن الحديث عن تنزيل حقيقي للقانون
التنظيمي يف غياب مراسيم تطبيقية ،ويف
غياب أيضا ميزانية خاصة بهذا القانون،
فال نجد يف قانون مالية  ، 2020الذي تمت
املصادقة عليه يف الربملان أخريا ،ولو إشارة
وحيدة لألمازيغية ولم يخصص لهذه اللغة
ولو درهم واحد يف هذا القانون ،بما يعني أن
الدولة ال تملك إرادة سياسية حقيقية لهذا
الرتسيم.
هذا القانون التنظيمي بمثابة ردة فعل
خجولة ملواجهة مطالب الحركة الحقوقية
والديمقراطية والحركة األمازيغية ،ولإلجابة
أيضا عىل تقارير الخرباء الدوليني ،كتقرير
املقررة األممية الخاصة بالتمييز العنرصي،
أو تقرير الخبرية فريدة شهيد املتعلق
بالحقوق الثقافية ،اليشء الذي يكشف عن
تمييز ممنهج ضد األمازيغية ،وتبقى العربية
هي اللغة الرسمية الوحيدة يف هذا الوطن
واألمازيغية لإلستئناس فقط.
البد من إخراج املراسيم التطبيقية كما قلت،
فال وجود مليزانية خاصة بهذه الهيئة يف قانون
مالية  ،2020وال ميزانية خاصة لدعم النوع،
فالبد من إرادة سياسية حقيقية للدولة ،ألن
إرادة األشخاص محدودة وناقصة ،فالواقع
يشء واملمارسة يشء آخر.
واالنتقال الديمقراطي يفرض قوانني متقدمة،
ويف غياب مراسيم تطبيقية وميزانية لتنزيل
النصوص ،تبقى القوانني موقوفة التنفيذ.
* حاورتها ر.إمرزيك

نونرب  - 2019العدد 226
ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ- 226- 2969

الباحث عبد السالم بومصر ممثل املغرب يف جلنة اللغة األمازيغية باإلحتاد
اإلفريقي لـ «العامل األمازيغي»:

تأسيس جلنة األمازيغية باالحتاد االفريقي فرصة تارخيية
للغة األمازيغية للعب أدوار جيوسياسية

قال الباحث عبدالسالم بومصر أن إحداث جلنة اللغة األمازيغية باإلحتاد اإلفريقي يعد «حدث تارخيي بالغ األمهية
لألمازيغية لغة وثقافة وتارخيا» ،مشريا إىل أن «ألول مرة يتم إدراج األمازيغية وإدماجها يف جلان اللغات املتداولة العابرة للحدود
املنضوية يف األكادميية اإلفريقية للغات باالحتاد اإلفريقي».
وأضاف أن «تأسيس هذه اللجنة مت بصفة رمسية يف ورش عملي ختطيطي رفيع املستوى احتضنه مقر االحتاد االفريقي بأيدس أبابا
يف الفترة املمتدة بني  29و  31نونرب  .»2019مربزا يف ذات السياق أن «هذا الورش كان حلظة تارخيية بالنسبة لكل أعضاء
اللجنة من الباحثات والباحثني األمازيغ الذين حضروا تكوين اللجنة وانتخاب املنسق واألمني وتعيني باقي األعضاء».
وأوضح الدكتور بومصر أن «عمل جلنة األمازيغية باالحتاد االفريقي تنكب على إجناز خطة عمل طموحة يف صاحل اللغة والثقافة
االمازيغيتني على مستوى دول الشمال األفريقي وبعض دول جنوب الصحراء .وقد مت االشتغال على اقتراح هذه اخلطة بشكل
تداويل مجاعي وتوافقي بني مجيع أعضاء اللجنة وفق مقاربة مشولية تأخذ بعني االعتبار وضعية األمازيغية يف كل بلد على حدة
ووضعيتها أيضا على املستوى العام العابر للحدود ،وعلى ضوء مستويات البحث ونتائجه وتراكماته النوعية».
* استاذ بومصر عينت امينا ممثال
للمغرب في لجنة اللغة األمازيغية باإلتحاد
اإلفريقي ،هال قربتنا كواليس هذه اللجنة
وماهي كيفيات واليات اشتغالها؟
** أود أن أقول أن األمر يتعلق بحدث تاريخي بالغ
األهمية لألمازيغية لغة وثقافة وتاريخا ،ومرد ذلك
إدراجها ألول مرة وإدماجها يف لجان اللغات املتداولة
العابرة للحدود املنضوية يف األكاديمية اإلفريقية للغات
باالتحاد اإلفريقي.
هذا وقد تم تأسيس هذه اللجنة بصفة رسمية يف ورش
عميل تخطيطي رفيع املستوى ،احتضنه مقر اإلتحاد
اإلفريقي بأيدس أبابا يف الفرتة املمتدة بني  29و 31
نونرب .2019
هذا الورش كان لحظة تاريخية بالنسبة لكل أعضاء
اللجنة من الباحثات والباحثني األمازيغ ،الذين حرضوا
تكوين اللجنة وانتخاب املنسق واألمني وتعيني باقي
األعضاء.
وبهذه املناسبة أعرب عن شكري وإعجابي بكافة
األعضاء الذين شاركوا يف النقاشات الكبرية ،حول اللغة
األمازيغية ووضعيتها اللسانية االجتماعية واملؤسساتية
السياسية والتنظيمية ،بكل املناطق التاريخية والفضاءات
الشاسعة التي تعرف تداولها .لقد كان إملامهم باملوضوع
برمته ،عالوة عىل مقارباتهم ذات النفحات التي تمتح من
معني العدالة اللغوية والحقوق اللغوية والثقافية ،محط
اهتمام أعضاء االكاديمية اإلفريقية للغات وباقي أعضاء
اللجان األخرى ،وقد تبلور كل ذلك يف مرشوع خطة
العمل الدقيقة والواقعية التي قدمتها لجنة األمازيغية يف
الجلسة العامة الورش .
أما فيما يخص آليات وكيفيات اشتغال اللجنة ،فهي
مرتبطة أوال قبل كل يشء بروح اشتغال االكاديمية
االفريقية للغات ،وفلسفتها اللغوية العامة يف إطار
قوانينها األساسية ،وضمن قوانني الحاضن األكرب وهو

االتحاد االفريقي.
فتكوين اللجان اللغوية الخاصة باللغات اإلفريقية
املتداولة والعابرة للحدود مؤطرة بهذه القوانني ،إضافة
إىل املضامني األساسية للسياسة اللغوية األكاديمية
وخطوطها العريضة .وستشتغل لجنة األمازيغية يف هذا
اإلطار ويف تناغم وتوافق تامني مع السياسات اللغوية
للدول األعضاء باالتحاد ومؤسساتها الوطنية العاملة يف
هذا املجال.
* ماهي مساعي وأهداف هذه اللجنة وما
القيمة التي ستضيفها لألمازيغية خاصة
ببلدان تامازغا؟
** سوف تنكب لجنة األمازيغية باالتحاد االفريقي
عىل إنجاز خطة عمل طموحة يف صالح اللغة والثقافة
االمازيغيتني عىل مستوى دول الشمال األفريقي وبعض
دول جنوب الصحراء ،وقد تم االشتغال عىل اقرتاح
هذه الخطة بشكل تداويل جماعي وتوافقي بني جميع

أعضاء اللجنة ،وفق مقاربة شمولية تأخذ بعني االعتبار
وضعية األمازيغية يف كل بلد عىل حدة ،ووضعيتها أيضا
عىل املستوى العام العابر للحدود ،وعىل ضوء مستويات
البحث ونتائجه وتراكماته النوعية .وهو اليشء الذي
مكن اللجنة من تحديد حاجيات األمازيغية الحقيقية
والواقعية ممكنة التحقيق واإلنجاز يف فرتة زمنية
معقولة .ومن بني هذه املشاريع مثال إنجاز أطلس
لساني يبني بوضوح املجاالت الكربى لتداول تفرعات
اللغة األمازيغية يف فضائها العام ،إضافة إىل إنشاء منصة
للمصطلح األمازيغي شاملة ملجموع اإلنتاج املصطلحي
األمازيغي يف عموميته.
من جهة أخرى تم اقرتاح مشاريع أخرى مرتبطة
بالتكوين والتأطري يف بعض املجاالت الحيوية بالنسبة
لألمازيغية ،كاإلعالم وغريه ...عالوة عىل مشاريع ذات
صلة برسملة وترصيد وتشجيع كافة االنتاجات األدبية
واللسانية واألنرتوبولوجية والتاريخية
وكل مناحي البحث واإلنتاج البحثي.
* أيمكن القول ان اعتراف منظمة
دولية باألمازيغية كلغة يمكن أن
يؤثر ايجابا على السياسة المغاربية
تجاه األمازيغية؟
** من الرضوري أن تتم اإلشارة يف هذا
الباب وجوابا عىل سؤالكم ،إىل أن تأسيس
لجنة األمازيغية قد تم موازاة مع تأسيس
لجنتي العربية واالمهرية .ويف ذلك رسالة
واضحة يتأسس كنهها بوضوح عىل مبدأ
العدالة اللغوية .ويف هذا الصدد البد من
التنويه بأعضاء لجنة العربية ،وخاصة
األعضاء املغاربة الذين كان موقفهم من
التعدد اللغوي ومن األمازيغية موقفا
مرشفا يتماىش مع كافة املكتسبات التي
تم تحقيقها خاصة يف كل من املغرب

والجزائر.
ويف هذا اإلطار يتبني لنا بوضوح نجاح الحركات األمازيغية
يف كل من البلدين يف الدفع بالنقاشات العمومية إىل تبني
مبدأ الثنائية اللغوية املبني عىل أساس العدالة اللغوية.
وكان هذا األمر واضحا أثناء نقاشات املتدخلني ،ويجعلنا
ذلك نقول بأننا أسسنا يف سياقاتنا الوطنية لنموذج فريد
عىل املستوى القاري ،نموذج ثقايف وتنظيمي ينبني عىل
تدبري التعدد اللغوي والثقايف عن طريق مأسسته وترصيد
مكتسباته ورسملتها.
ومن هذا املنطلق يمكننا أن نقول بكل ثقة ،أن تأسيس
لجنة األمازيغية باالتحاد االفريقي فرصة تاريخية للغة
األمازيغية ،لفتح آفاق جديدة من أجل االشتغال الجماعي
عىل خدمتها ،وفق مقاربة شمولية عابرة للحدود.
ويمكنها ذلك من لعب أدوار جيوسياسية لخلق مجاالت
التآلف والتآزر والعمل سويا للرقي بنموذجنا التدبريي.
*حاورته رشيدة إمرزيك
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التجمع العاملي األمازيغي يطالب بإدراج ميزانية خاصة باألمازيغية يف
مشروع ميزانية 2020

وجه التجمع العاملي األمازيغي ،للسنة الثالثة عىل التوايل،
رسالة إىل الربملانيني واملستشارين من أجل “الضغط عىل
الحكومة إلدراج ميزانية خاصة يف مرشوع ميزانيتها لسنة
 ،2020بغرض إدراج األمازيغية يف قطاعي التعليم و اإلعالم
و يف كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبالد يف
دستور.”2011
وتأتي “مراسلتكم من جديد” ،تضيف املنظمة الدولية
األمازيغية يف رسالتها ،مع “دخول القانون التنظيمي
رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية ،حيز التنفيذ بعد صدوره
بالجريدة الرسمية”.
وقال رشيد الراخا ،الرئيس الدويل للتجمع العاملي
األمازيغي يف الرسالة املوجهة للربملان بغرفتيه »:نلفت
انتباهكم/ن مجددا ،إىل الوضعية الرتاجيدية التي يعرفها
أجرأة ترسيم اللغة االمازيغية يف املؤسسات و اإلدارات
العمومية ،هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة
إىل أخرى بفعل الكثري من العقبات بسبب وجود مقاومة
تارة سياسية و تارة إداريةط.
وأضاف أن من نتائج «هذه املقاومة ،عىل سبيل املثال
ال الحرص ،إجهاض مرشوع عملية إدراج األمازيغية يف
منظومة الرتبية الوطنية و أقسام محو األمية ،و ذلك
بسلك مجموعة من اإلجراءات من قبيل سحب تكليف
تدريس اللغة االمازيغية من األساتذة املتخصصني
وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية ،بالرغم
من تكوينهم يف األمازيغية ،وتهديد كل من يرفض هذا القرار
بالطرد من عمله ،إضافة إىل تراجع تدريس األمازيغية يف عدد
من املؤسسات التعليمية التي كانت تدرس فيها من قبل ،ممّ ا
تسبب يف تقليص عدد الساعات املخصصة لها يف ما تبقى
من املؤسسات ،وإيقاف تدريسها بشكل نهائي يف بعض
املؤسسات األخرى بحجة عدم توفر املوارد البرشية واملالية
الالزمة ،مما يؤكد بامللموس االلتفاف عىل مرشوع إدراج اللغة
و الثقافة األمازيغيتني يف املنظومة الرتبوية التي تعد الرافعة
األساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة األمازيغيتني
وصيانة مكتسباتها ،بل والتفافا عىل القرار امللكي القايض
بالنهوض باألمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها
يف املجال االجتماعي والرتبوي والثقايف واإلعالمي والذي

أعلن عنه صاحب الجاللة يف خطاب أجدير يوم  17أكتوبر
.»/20012951
وأكدت رسالة التنظيم األمازيغي الدويل ،أن «ملف تدريس
األمازيغية يعيش تراجعات ،ويحتاج لقرارات سياسية
جريئة ومواقف حازمة وحاسمة إلنقاذ األمازيغية وإدماجها
يف مجال التعليم ،ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية،

وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها ،بصفتها
لغة رسمية للدولة» ،ومن أجل ذلك ،يضيف التجمع يف رسالته
«البد من إدراج ميزانية خاصة باألمازيغية يف ميزانية ،2020
باعتبار أن القانون التنظيمي الصادر يف الجريدة الرسمية
يؤكد عىل أنه “يتوجب عىل القطاعات الوزارية والجماعات
الرتابية واملؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات
عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج األمازيغية بكيفية
تدريجية يف امليادين التي تخصها ،وذلك داخل أجل ال يتعدى
ستة أشهر من تاريخ نرش القانون التنظيمي يف الجريدة
الرسمية”  ،أي يف غضون مارس .»/2970 2020
وذكرت الهيئة األمازيغية أن «انطالقا من املعطيات أعاله،
والتي تدل عىل انعدام أية إرادة حكومية إلنصاف األمازيغية،
ويف إطار اختصاصاتكم القانونية والسياسية و املؤسساتية،

وصالحياتكم الترشيعية كربملانيني وبرملانيات
وكمستشارين ومستشارات بالربملان ،نلتمس منكم/كن
الضغط عىل الحكومة إلدراج ميزانية خاصة يف مرشوع
ميزانيتها لسنة ،2020بغرض إدراج األمازيغية يف قطاعي
التعليم واإلعالم و يف كل مناحي الحياة العامة كما جاء ذلك
يف القانون التنظيمي الذي صدر يف الجريدة الرسمية».
ولفت رسالة التجمع انتباه النواب واملستشارين ،إىل أن
«تدريس األمازيغية يف القسم األول ابتدائي فقط ،يحتاج
لـ 5000أستاذ وأستاذة متخصصني يف األمازيغية دون
الحديث عن باقي األقسام االبتدائية والتعليم األويل الذي
تحتاج ألزيد من  100,000أستاذ وأستاذة ،باإلضافة
إىل تدريس محو األمية باألمازيغية للكبار وألبناء
املهاجرين املغاربة ،وما يحتاجه ذلك من ميزانية خاصة
وإرادة سياسية حقيقية .وهذا ما يؤكده التقرير األخري،
«  » A/hrc/41/54/Adb. 1الصادر عن األمم املتحدة
بتاريخ
 28ماي  ،2019غداة الزيارة الرسمية التي قامت بها،
تينداي أشيومي ،املقررة الخاصة املعنية باألشكال
املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب
وما يتصل بذلك من تعصب ،للمغرب .والتي عربت
عن “توجسها من بُطء املجهودات املبذولة يف تعليم
األمازيغية وعدم كفايتها ،وطالبت الدولة املغربية
باالنكباب عىل الزيادة يف عدد األطر الرتبوية املتخصصة
والرفع من جودة تعليم األمازيغية وتعميمه عىل جميع
املستويات ويف جميع املؤسسات“.
وطالب التجمع العاملي األمازيغي ،رئيس الحكومة ،السيد
سعد الدين العثماني ،بالرشوع يف إحداث لجنة وزارية دائمة
لدى رئيس الحكومة يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية كما ينص عىل ذلك القانون التنظيمي
لألمازيغية.
كما ذكر النواب واملستشارين يف رسالته بأن األمم املتحدة
تؤكد يف تقريرها األخري عىل أنه “يجب تكثيف الجهود لضمان
عدم تعرض األمازيغ للتمييز العنرصي يف ممارسة حقوقهم
األساسية ،ال سيما فيما يتعلق بالتعليم ،والولوج إىل العدالة،
والولوج إىل العمل والخدمات الصحية ،وحق امللكية وحرية
الرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

«صندوق األمازيغية» ضمن تعديالت فرق األغلبية على مشروع قانون املالية لسنة 2020

اقرتحت فرق األغلبية بمجلس النواب ،يف إطار مرشوع
القانون املايل لسنة  ،2020إحداث صندوق تحت مسمى «صندوق
تعزيز التواصل باللغة األمازيغية».
وطالبت التعديالت التي تقدمت بها فرق األغلبية عىل مرشوع
القانون ،بتوافق مع وزير املالية ،بإحداث «صندوق تعزيز
التواصل باللغة األمازيغية وتنمية استعمالها يف مختلف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية».
ويأتي هذا التعديل «رغبة يف التمكن من أجرأة القانون املتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات
إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية ،وال سيما تنمية استعمالها وتيسري تعلمها ،وحماية
املوروث الثقايف والحضاري األمازيغي».
كما تتضمن التعديالت التي قدمتها فرق األغلبية ،إحداث
صندوق جديد من أجل «تنويع مصادر تمويل منظومة
الرتبية والتكوين وتحسني جودتها».
ويأتي هذا التعديل تفعيال ملقتضيات املادة  47من القانون
اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة الرتبية التكوين .ويقرتح
التعديل أن يكون الوزير املكلف بالرتبية والتكوين املهني
والتعلم العايل آمرا بقبض موارده ورصف نفقاته.
وتتكون موارد الصندوق من املبالغ املدفوعة من امليزانية
العامة ومساهمة الجماعات الرتابية يف إطار اتفاقي ،وكذا
مساهمة املؤسسات واملقاوالت العمومية.
هذا ،وصادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب،
ليلة الثالثاء-األربعاء ،باألغلبية ،عىل الجزء األول من مرشوع
قانون املالية لسنة .2020
وصادق عىل هذا الجزء من املرشوع  24نائبا ،وعارضه 13
آخرون ،فيما لم يمتنع احد عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق واملجموعة النيابية ،من األغلبية واملعارضة،
بحوايل  270تعديال عىل مرشوع قانون املالية لسنة ،2020
تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وكانت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب قد
خصصت األسبوعني املاضيني للتقديم والدراسة واملناقشة
التفصيلية ملرشوع قانون املالية  ،2019كما حددت يوم الجمعة
املايض لتقديم التعديالت من قبل الفرق واملجموعة النيابية.

يشار إىل أن املصادقة عىل الجزء األول من هذا املرشوع يأتي
تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد
آجال  30يوما للبت يف مرشوع قانون املالية من طرف مجلس
النواب.

وصادق مجلس النواب يف جلسة عمومية ،مساء الخميس 14
نونرب الجاري ،باألغلبية عىل مرشوع قانون املالية  70.19للسنة
املالية .2020
وحظي مرشوع قانون املالية بتأييد  146نائبا ،فيما عارضه 60
من النواب.
وتتوخى الحكومة من خالل مرشوع قانون املالية لسنة 2020
تحقيق نمو اقتصادي يف حدود  3.7يف املئة ،مع مواصلة التحكم
يف التضخم يف أقل من  2يف املئة ،وضمان استقرار التوازنات املالية
من خالل حرص العجز يف  3.5يف املئة.
وتوجه أولويات املرشوع باألساس لدعم الربامج االجتماعية،
وتقليص الفوارق ،وترسيع تنزيل الجهوية ،وتحفيز االستثمار
ودعم املقاولة عرب اتخاذ مجموعة من التدابري الستعادة الثقة
ومواكبة الرشكات الصغرية جدا واملتوسطة واملقاولة الذاتية،

وتمكني الشباب من إطالق مشاريعهم واالستفادة من كل
فرص االندماج املهني واالقتصادي.
وكان وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،محمد بنشعبون
قد أكد ،يف وقت سابق اليوم يف معرض رده عىل مداخالت الفرق
واملجموعة النيابية يف مناقشة املرشوع ،أن الحكومة حرصت
عىل التجاوب بكل إيجابية مع التعديالت املقدمة سواء من
األغلبية أو املعارضة ،والرامية إىل جعل مرشوع قانون املالية
 2020منطلقا ملرحلة جديدة يف املسار التنموي ،مربزا أنه
من بني  271تعديال تم تقديمها بخصوص الجزء األول من
مرشوع القانون ،تم سحب  65تعديال أي  24يف املائة من
مجموع التعديالت ،ومشريا إىل أنه من بني  206تعديالت
املتبقية تم قبول  74تعديال (حوايل  40يف املائة منها لفرق
املعارضة).
واعترب أن هذه األرقام تعد استثنائية وتعكس األجواء
اإليجابية التي مر فيها النقاش والتصويت عىل مرشوع
القانون ،وكذا التجاوب والتفاعل الكبريين للحكومة مع
تعديالت كافة الفرق واملجموعات النيابية أغلبية ومعارضة،
الفتا إىل أن ما يعكس أكثر هذه األجواء االيجابية هو التوافق
بشأن صياغة مشرتكة للمادة التاسعة من مرشوع القانون،
التي تمنع الحجز عىل أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ
األحكام القضائية.
وتابع املسؤول الحكومي أنه إىل جانب املادة التاسعة ،تفاعلت
الحكومة مع مجموعة من التعديالت الهامة التي تكتيس
باألساس طابعا اجتماعيا ،وتهدف اىل دعم تشغيل الشباب
والحفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني ،ومن أهمها تشجيع
الشباب عىل خلق مقاوالت ذاتية ودعم إدماجهم يف سوق الشغل،
واالعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة للبيوع
والخدمات ،ومنح اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الرشكات خالل
الخمس سنوات املحاسبية األوىل.
وسيتم عرض املرشوع عىل مجلس املستشارين من أجل دراسته
واملصادقة عليه .وطبقا للمادة  49من القانون التنظيمي رقم
 130.13لقانون املالية فإن مجلس املستشارين يبت يف املرشوع
داخل أجل  22يوما املوالية لعرضه عليه.
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L’Assemblée Mondiale Amazighe exige la dotation
d’un budget spécial pour l’amazighe dans le projet du budget de l’année 2020
Lettre aux Mesdames et Messieurs Les Députés(es)
et Conseillers(es) du Parlement marocain
Mesdames et Messieurs
Les Députés et Conseillers des deux chambres du
Parlement marocain
Pour la troisième année consécutive, nous vous écrivons pour vous demander de faire pression sur le
gouvernement afin qu'il dédie un budget spécial
dans son projet de budget pour l’année 2020, afin
d'inclure l'amazigh dans les secteurs de l'éducation
et des médias et dans tous les aspects de la vie publique en tant que langue officielle du pays, reconnue
dans la Constitution de premier juillet 2011. Nous
vous adressons de nouveau cette correspondance du
fait que la loi organique n ° 26.16, concernant les
étapes de l'activation du caractère officiel de l'amazigh et sur la manière de l'intégrer dans le domaine
de l'éducation et des domaines prioritaires de la vie
publique, est entrée officiellement en vigueur, après
sa publication dans le Bulletin Officiel sous
le numéro 6816 et publié le 26 septembre
dernier.
(http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_26.16_Ar.pdf?v
er=2019-10-31-150558-640)

nistériels, les conseils territoriaux et les institutions
publiques et constitutionnelles élaborent des plans
d'action qui incluent les modalités et les étapes de
l'intégration progressive de l'amazigh dans leurs domaines respectifs, et cela au plus tard dans six mois à
compter de la date de publication de la dite loi organique au Bulletin Officiel », c’est-à-dire au mois de
mars prochain 2020/2970.
Mesdames et messieurs,

ACTUALITES
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M. Othman Benjelloun et son
épouse Mme Leila Mezian Benjelloun primés entant que
«Personnalités Visionnaires»
par le centre de recherche
américain Middle East
Institute à Washington

Partant de ces données qui témoignent clairement
de l’absence d’une volonté gouvernementale pour la
promotion de l’amazighe, et dans le cadre de vos prérogatives juridiques, politiques et institutionnelles
en tant que député(e)s et conseillers(e )s des deux
chambres de la nation, nous vous sollicitons de bien
faire pression sur le gouvernement afin de réserver
un budget spécifique et conséquent dans son projet
de budget de 2020, pour l’intégration de l’amazighe
dans les secteurs de l’enseignement et des médias
ainsi que dans les autres secteurs de la vie publique,

Mesdames et messieurs,
Nous avons l’honneur, au sein de l’Assemblée Mondiale Amazighe, de vous re-adresser cette requête, eu égard à la situation
tragique que connaît la mise en œuvre de
l’officialisation de l’amazighe, dans les institutions et les établissements publics. Situation qui va en s’aggravant d’un gouvernement à un autre, en raison des multiples obstacles
inhérents à une résistance tantôt politique tantôt
administrative. Et parmi les conséquences de cette
résistance, à titre d’exemple, l’avortement de l’action
d’intégration de l’amazighe dans le système éducatif
national et dans les classes de lutte contre l’analphabétisme. Ceci en raison d’un ensemble de décisions
dont le retrait de la charge d’enseigner l’amazighe à
des professeurs spécialisés qui sont sommés d’enseigner d’autres langues, tels l’arabe et le français. Bien
qu’ils soient formés en langue amazighe. D’autres,
qui ont contesté cette décision, sont menacés d’expulsion. A cela s’ajoute le recul de l’enseignement
de l’amazighe dans plusieurs institutions scolaires
où cette langue était enseignée. Fait qui a réduit
le nombre d’heures octroyées à l’enseignement de
l’amazighe dans d’autres établissements, tel que le
consignent les progressions en vigueur. Outre, l’enseignement de l’amazighe s’est arrêté dans d’autres
établissements sous prétexte d’absence de ressources
humaines et financières nécessaires. Ce qui témoigne
clairement de la volonté politique de marginaliser le
projet d’intégration de l’amazighe dans le système
éducatif national qui constitue un levier fondamental
pour le développement de l’identité, de la langue et
de la culture amazighes. Ainsi que la sauvegarde des
acquis. Bien plus, il s’agit d’un contournement de la
décision Royale quant à la promotion de l’amazighe,
identité, langue et culture, et au renforcement de sa
place dans le domaine social, éducatif, culturel et
médiatique ; décision annoncée par Sa Majesté dans
son discours d’Ajdir le 17 octobre 2001/2951.
Mesdames et messieurs,
Le dossier de l'enseignement de l’amazigh est en déclin et nécessite des décisions politiques audacieuses
ainsi que des positions fermes et décisives pour sauver et intégrer l'amazigh dans le domaine de l'éducation nationale et dans les domaines prioritaires de la
vie publique, afin de pouvoir fonctionner à l'avenir
comme langue officielle de l'État. Pour cela, il faut
absolument dédier un budget spécial pour l’Amazigh
dans le projet du budget de 2020, en considérant que
la loi organique de réglementation, publiée au Bulletin Officiel, insiste sur le fait que « les secteurs mi-

comme il est indiqué dans la loi organique publiée au
Bulletin Officiel. Nous vous informons que juste pour
enseigner l'amazigh à tous les élèves de la première
année du cycle primaire, il faut au moins 5 000 professeurs spécialisés en amazigh, sans parler du reste
des années du primaire et de l'enseignement préscolaire, qui nécessite plus de 100 000 professeurs,
sans compter les professeurs pour les campagnes de
l’alphabétisation des adultes et les enfants d'émigrés marocains en Europe, et le budget spécial dont
ils ont besoin. C’est ce qui est repris par le dernier
rapport onusien «A/hrc/41/54/ Adb.1», publié par
les Nations Unies le 28 mai 2019, au lendemain de la
visite officielle au Maroc, de Mme. Tendayi Achiume,
rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines
de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et de l'intolérance qui y est associée. Elle s'est dit "
elle est préoccupée par leur lenteur et leur insuffisance... Elle a appris non seulement que le nombre de
professeurs est insuffisant, mais aussi que l’efficacité
de l’enseignement de l’amazigh à tous les niveaux et
dans toutes les régions, la promotion de cette langue
comme langue d’enseignement et l’intégration de
la langue et de la culture amazighes dans les programmes scolaires laissent à désirer".
Nous appelons également le Président du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani, à mettre en place
un comité ministériel permanent, qui sera chargé de
suivre et d’évaluer l’activation du caractère officiel de
l’amazigh conformément à la loi organique sur l’amazighe. Et nous vous rappelons que les Nations Unies
recommandent dans son dernier rapport d’ : " intensifier les efforts pour faire en sorte que les Amazighs
ne soient pas victimes de discrimination raciale dans
l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment
en ce qui concerne l’éducation, l’accès à la justice,
l’accès à l’emploi et aux services de santé, les droits
fonciers et les libertés d’opinion et d’expression, de
réunion pacifique et d’association " (http://amadalamazigh.press.ma/fr/?p=2230).
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de
croire en l’expression de nos profonds respects.
Signé : M. Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe
(AMA)

En marge de la soirée de gala
organisée hier, le 12 novembre,
par le centre de recherche
Middle East Institute (MEI) à
Washington, Monsieur Othman
Benjelloun, Fondateur de la
Fondation BMCE Bank et son
épouse Mme Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation, ont reçu le prestigieux
prix «Visionnary Award ».
Un évènement annuel de signature MEI dédié à la région
MENA, qui rend hommage aux
principaux visionnaires, acteurs du changement, leaders
culturels et philanthropes de la
région pour leurs contributions
positives au paysage politique,
économique, social et culturel.
Ainsi, M. et Mme Benjelloun,
ont été primés pour leurs actions à travers la Fondation
BMCE Bank, active depuis
1995, dans la promotion de
l’éducation en milieu rural au
profit des enfants démunis et
la préservation de l’environnement. La fondation est aussi
très active
dans le domaine de l’enseignement de la langue et de la
culture amazigh.
Le programme Medersat.com,
porté par la Fondation BMCE
Bank a pu scolariser depuis son
lancement en 2000, plus de
29 000 élèves, dont 50% de
filles, à travers 309 unités de
préscolaire et écoles dont 6 en
Afrique subsaharienne (Djibouti, République du Congo,
Mali, Rwanda et Sénégal). Les
établissements scolaires sont
équipés d’infrastructures et de
moyens modernes, intégrant
les dernières technologies à la

pointe. La diversité des cultures
est au coeur de la stratégie, on
y enseigne la langue arabe,
l’amazigh, le français ainsi que
le mandarin.
Le programme compte aujourd’hui près de 1800 bacheliers issus des écoles Medersat.
com depuis la 1ère promotion
et emploie près de 800 enseignants dont 63% sont des
femmes.
A propos du Trophée
Le trophée « Visionnary Award
» récompense une personne
ou une organisation pour son
travail remarquable et avantgardiste à même de promouvoir la paix et la stabilité dans
la région du Moyen Orient et
d’Afrique du Nord.
A propos du Middle East Institute
Fondé en 1946, le Middle East
Institute est la plus ancienne
institution basée à Washington
qui se consacre exclusivement
aux études et recherches sur le
Moyen-Orient.
Ce groupe de réflexion non
partisan fournit des analyses
d’experts en sciences politiques
et relations internationales,
ainsi que des services de développement de l’éducation tout
en s’activant aussi comme hub
pour faire découvrir au public
américain la diversité des arts
et de la culture de la région.
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Les Amazighs interpellent la Banque Mondiale sur le
comment sauver la petite enfance au Maroc
A l’aimable attention de :
- M. Ferid BELHAJ, Vice-Président de la Banque Mondiale
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
- & M. Jesko HENTSSCHEL, Directeur Département Maghreb et Malte de la Banque Mondiale
Objet : Comment sauver et développer la petite enfance au
Maroc
Messieurs,
La Banque Mondiale (BM), vient d’allouer l’enveloppe de
500 millions de dollars pour le financement d’un programme
éducatif en vue d’améliorer la performance de l’enseignement préscolaire au Royaume du Maroc. Un programme
ambitieux qui a été lancé le 10 octobre dernier, par les autorités marocaines, à Skhirat et qui vise
le développement de la petite enfance, en
généralisant l’éducation des enfants âgés
de 4 à 5 ans à l’horizon 2027.
Laissez-moi vous affirmer que cet ambitieux et nécessaire programme sera, malheureusement et tristement, condamné
à l’échec total, comme ce fût le cas du «
programme d’urgence 2009-2012 » sous
la responsabilité de l’ex-ministre Ahmed
AKHCHICHENE et qui a gaspillé et/ou
détourné scandaleusement le budget colossal de 3,3 milliards de dirhams! (www.
courdescomptes.ma/upload/MoDUle_3/
File_3_613.pdf). Pourquoi ?
Votre coordinatrice du programme de Développement humain, Mme Fadila Caillaud, a parfaitement raison de souligner
que les élèves de 6 ans, lorsqu’ils arrivent
à l’école primaire, ne maîtrisent pas les
aptitudes à sociabiliser, à écouter et à
comprendre la langue dans laquelle ils
vont apprendre sachant qu’ils ne sont pas
exposés à l’arabe littéraire (l’arabe standard) mais au dialectal (la darija). Mme
Caillaud laisse entendre, inconsciemment, que les marocains
sont tous des « Arabes ». Mais les recherches historiques, les
récentes découvertes archéologiques, les données anthropologiques (physiques, sociales et biologico-génétiques) et des
autres sciences humaines démontrent incontestablement
qu’il n y a pas d’«Arabes » au Maroc, ni au Maghreb où il n’y
a que des « Amazighs », dont certains conservent leur langue
autochtone, à savoir la langue amazighe, et d’autres qui se
sont arabisés au détriment de la « darija », à à la suite de
leur conversion à l’Islam et surtout à la suite de la ‘‘politique
d’arabisation idéologique’’ de l’école marocaine, entreprise
à partir de l’indépendance et qui est à l’origine de sa ruine
(http://amadalpresse.com/RAHA/Origines.html)!
Ce qui est un fait évident c’est que l’échec continuel de l’école
marocaine, depuis 1956, réside, en grande partie, à l’absence de l’enseignement de la langue maternelle, en faisant
expressément fi des recommandations de l’UNESCO depuis
les années soixante. (https://amamazigh.org/2017/11/
lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-de-la-languematernelle-dans-la-resolution-de-la-problematique-deleducation-au-maroc-et-dans-les-pays-de-tamazgha/).
Du fait que votre programme s’inscrit dans la même ligne
politique que les responsables ministériels marocains et
le conseiller royal, M. Omar AZZIMAN, - qui se soucient
des considérations idéologiques plus que de l’amélioration
de l’apprentissage des enfants-, il est voué directement à
l’échec. Votre programme va contribuer encore à accélérer le
déracinement culturel des petits et à approfondir leur crise
identitaire, en violant par conséquent les articles 7 et 8 de
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE),
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20
novembre 1989. Pire, il risque de contribuer à renforcer encore plus leur capacité de prédisposition à embrasser plus tard les thèses salafistes et djihadistes, comme je
l’ai dénoncé à plusieurs reprises dans mes correspondances
aux eurodéputés (https://amamazigh.org/2019/03/comment-lunion-europeenne-contribue-a-la-radicalisationdes-jeunes-au-maroc/) et à mesdames Audrey AZOULAY
et Angela MERKEL (https://amamazigh.org/2017/04/
lettre-de-lama-a-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-a-propos-de-lavenir-de-leurope/).

Messieurs,
Je porte à votre connaissance que le dernier rapport onusien
«A/hrc/41/54/ Adb.1», publié par les Nations Unies, le
28 mai 2019, au lendemain de la visite officielle au Maroc,
de Mme. Tendayi Achiume, - rapporteuse spéciale sur les
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée-,
reconnaît de nouveau que le royaume du Maroc pratique une
politique de discrimination raciale à l’encontre des Amazighs (http://amadalamazigh.press.ma/fr/?p=2230). Les
Nations Unies recommandent, aux autorités marocaines :
"d’intensifier les efforts pour faire en sorte que les Amazighs
ne soient pas victimes de discrimination raciale dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment en ce qui
concerne l’éducation, l’accès à la justice, l’accès à l’emploi et

aux services de santé, les droits fonciers et les libertés d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et d’association".
Au lieu de changer de cap et de se conformer avec les recommandations onusiennes, surtout que le parlement marocain a adopté cet été la loi organique n° 26.16, concernant
les étapes de l'activation du caractère officiel de la langue
amazighe et sur la manière de l'intégrer dans le domaine de
l'éducation et des domaines prioritaires de la vie publique,
qui est entrée officiellement en vigueur, après sa publication dans le Bulletin Officiel sous le numéro 6816, le 26 septembre dernier, les autorités marocaines, et à leur tête le
ministre de l’Education nationale, affichent clairement un
manque notoire de volonté politique pour la promotion de
l’amazighe.
Ainsi, dans le cadre de son projet de budget de 2020, pour
l’intégration de l’amazighe dans les secteurs de l’enseignement, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Said AMZAZI, a prévu un nombre
ridicule d’enseignants de la langue amazighe, soit 180 sur
les 15.000 postes budgétaires dans le budget alloué à son
département pour l’année 2020, qui s’élève à 59,45 milliards de dirhams. Alors que juste pour enseigner l'amazigh
à tous les élèves de la première année du cycle primaire, il
faudrait au moins 5.000 professeurs spécialisés en amazigh,
sans parler du reste des années du primaire et de l'enseignement préscolaire, qui nécessite plus de 100.000 professeurs.
Selon l’ONU : « D’après les informations recueillies, seuls 13
% des élèves d’écoles primaires suivent des cours de langue
amazighe et, selon des estimations, il faudrait environ 100
000 professeurs pour enseigner l’amazighe aux 4,5 millions
d’élèves du primaire. ». Mme. Caillaud avance, par exemple,
pour le préscolaire d’ici cinq ans 20.000 à 60.000 éducatrices devraient être formées à la pédagogie du préscolaire.
Et en ce qui concerne le matériel pédagogique, la Fondation
BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement pourrait
vous économiser le travail et mettre à votre entière disposition sa propre mallette pédagogique qu’elle a confectionnée,
en recourant à des professionnels de l’éducation préscolaire
de renom mondial et en organisant deux colloques internationaux sur le thème (http://www.fondationbmce.org/
prescolaire.html). J’ai eu l’occasion d’en offrir un exem-

plaire à l’actuel Chef du gouvernement. M. Said AMZAZI
est bien conscient de sa cruciale importance du fait qu’il a
confessé le 12 décembre 2018, que : « (…). La Fondation
BMCE Bank est un partenaire institutionnel du Ministère de
l’Education, avec lequel nous collaborons avec la plus grande
fierté. C’est une institution qui a su s’imposer d’elle-même,
d’abord par le rayonnement et la personnalité de sa Présidente, fervente adepte des causes sociales et humanitaires,
mais aussi et surtout par l’intelligence et le bien fondé de
ses approches. Car sans intelligence, même avec la meilleure
volonté du monde, l’action sociale reste peu féconde… Intelligence d’avoir ciblé l’enseignement préscolaire, fenêtre
d’apprentissage unique et déterminante, dont les retombées
positives, nous le savons aujourd’hui, s’exprimeront jusqu’à
l’âge adulte. Déjà en son temps, Sigmund Freud, le père de
la psychanalyse nous disait « C’est l’éducation reçue dans la première enfance
qui laisse la plus profonde empreinte »…
Intelligence d’avoir valorisé la langue et
la culture berbères (Amazighes), afin tout
d’abord de s’adresser aux jeunes enfants
qui quittent le giron familial dans leur
langue maternelle, mais aussi parce que
cette langue fait partie intégrante de notre
identité et qu’il est bon, tout simplement,
que nos enfants prennent pleinement
conscience de toutes les composantes qui
ont construit l’identité marocaine ».
Rappelant que la réussite scolaire de ces
écoles communautaires Medersat.com
affichent un succès presque de 100% à la
fin du cycle primaire, presque 0% d’échec
scolaire, alors que l’ancien ministre Rachid Belmokhtar reconnaissait que 78%
des élèves qui terminent l’enseignement
primaire à l’école public ne sache ni lire ni
écrire bien (Assabah, 11/11/2015). Une
expérience unique en Afrique du Nord,
saluée par Bill CLINTON et qui vient
d’être récompensée, récemment, ce 12
novembre dernier, par le centre de recherche Middle East
Institute (MEI) de Washington (USA), en la personne de M.
Othman BENJELLOUN et de son épouse Dr. Leila, en recevant le prestigieux prix « Visionnary Award », un trophée qui
récompense des personnes ou des organisations pour leur
travail remarquable et avant-gardiste à même de promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Moyen Orient et
d’Afrique du Nord.
En définitive, si vous voulez que votre programme ne soit
pas condamné à l’échec et qu’il ait des résultats favorables
et, par conséquent, réalise des progrès significatifs afin
d’apporter de vraies solutions à la crise de l’école marocaine
(- et par extension aux écoles des pays de toute l’Afrique du
Nord), l’enseignement du préscolaire et de cycle primaire
devrait incontestablement se baser sur les langues autochtones et maternelles, en l’occurrence sur la langue amazighe
et la darija. Comme elle l’a souligné Mme Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, en cette année 2019, déclarée
l’Année internationale des langues des peuples autochtones : « l’objectif de développement durable étant de
« ne laisser personne de côté », il est essentiel que les
peuples autochtones aient accès à une éducation dans leurs
langues. C’est pourquoi, en cette Journée internationale
de la langue maternelle, j’invite tous les États membres de
l’UNESCO, nos partenaires et les acteurs de l’éducation, à reconnaître et à réaliser les droits des peuples autochtones». Sachant aussi que ce 7 novembre, la Troisième
Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a
approuvé le projet de résolution «Droits des peuples autochtones», qui comprend notamment la proclamation de 20222032 en tant que «Décennie internationale des langues
autochtones». (https://undocs.org/en/A/C.3/74/L.19/
Rev.1?fbclid=IwAR1jW-BLWnspsKYyDDRD9IoAsyYPDe4ACyZ1f-rMKhB0rUVhWLvbWA8XRd8).
En vous demandant d’interpeller les autorités marocaines
sur l’importance d’intégrer la langue maternelle dans votre
programme éducatif, veuillez agréer, Messieurs, mes salutations les plus distinguées.
					 		
M. Rachid RAHA
Président de l'Asseblée
Mondiale Amazighe (AMA)
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ⵏⵏⴰⵕⵥⵎⵏ ⴷⴰⵜⴰⵙ.
ⵏⴰⴼⴰⵜⵜ ⵔⵓ ⴳ ⴰⴷⴷ-ⵉⵏⵉ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴰⵍⵍⴰⵢ(ⴷⵉ-
ⴰⵀⴰ )ⵜⵏⴰⵎⵓⵙⵙⴻⵎⵜ ⵏ ⵏⴰⴳⵉⵛ ⵙ ⵙⴰⵅ ⵖⴼⴼⴰⵣⴰ ⵏⴰⴷⵡⵉ
ⴼⴰⵢ ⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⵙⴰ ⵖⴼⴼⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰⵉⵏⴼⵓⴼⵔ(ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ,
ⵙⴻⵏⵏ ⴰⵍⴰⵙⴰ ⵓⵜⵜⵉ ⵢⴰⴷ )ⵢⵉⵣⵔⵓ ⵖⴻⵏ ⵓⵔⴰⴳⴳⵎⴰ ⵖⴼⴼⴰⵣⴰ
ⵔⵓ ⵉⵎ ⴰⵏⵏⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵖⵓⵖ (ⴰⵢ-
ⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵅⵍⴰⵄ ⴳ ⵉⴹ).
ⵢⴰⵍⵍⴰⵍⵙⴰ ⴰⴳⵉ)ⵉⵜⵉⵏ-ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⴰⴳⵉ (ⴰⴷ,ⴷⴷⴻⵖ,ⵡⴰ-
ⴳ ⴹⵉⴱⴻⵏⵏⵉ ⵔⵓ ⴰⵏⵏ.ⵜⵉⴳⴻⵏⴳⴰⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵏⴻⴳⵍⴰⵣ.ⵓ-
ⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⵜ (ⵉⵍⵙ)ⵜⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵔ.
ⵍⵉ ⵖ ⵙⵉ ⵏⵔⴻⴷⴷ ⵢⴰⵎⴰⵏⴰ ⵏⴻⵙⵏ ⵍⴰⵡⴰ ⵏⴼⴰⵟⵟⵉ ⵏⴰⴷⵡⵉ ⵏⴰⵀ-ⴰⴷ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴻⵖⵍⴰⵍ .
)ⴷⴰ-ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴰⴽⵙⵓⵍ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⵜⵓⵜⴰ(ⵜⵉ-ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ-
ⴷ ⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵜ(ⵜⵉ-ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ).
ⵜⵓⵔⴰⴳⴳⴻⵎⵜ ⴼⵓⵜ ⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵏⵉⵜⴰⵏⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵜⵉ ⵉⴷⴷⵉⵔⵎ-
ⵏⴳⵉⴼⵏ ⵔⵓ ⵉⵎ ⴰⵏⵏ ⵉⵔⵓⵡⴰⵜ ⵏⴰⵍⵉ ⵎⴰⵔⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⵡⵣⴻⵎⴰⵜ
ⵉⴼⴻⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵎⴻⵏⵖⵉⴱⴰⵅ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ ⵉⴱⵓⵅⵅⴰ).
ⵙ ⵔⴰⵔⴷⵓ ⴳ ⵉⵜⴰⵀ ⴷⴰⵔⴰⵜⵙⴻⵜ ⴰⴷ ⴼⴻⵅ ⴰ ⵎⵓⵕⵖⴰ ⵛⴰⵢ
ⵙⵉⵔⴰⴼⵓ ⴷ ⵏⴰⵎⵉ ⵔⵓ ⵓⴽⵛⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓ ⵏ ⵛⵓⴷⵓⵡ ⴷ ⵉⴼⵟⴰⵜ
ⴷ ⵏⴰⵎⵉ ⵔⵓ ⵎⵓⵕⵖⴰⵓⴽⵔⵉⵔ ⵓⵍⵢⵉⴹ (ⴽⵓ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⵉⵏⵇⵇⴰⵏ).
ⵏⴰⴳⴼⵓ ⵏ ⵙⵉⵡⴰⴷⵓ ⵉ ⵓⴼⵏⴰ ⵏⴰⴳⵉ ⴷ ⵢⴰ ⵜⵔⵉⵔⴽⵓⵜ ⵜⵏⵓⵜⵎⴰⵜ
ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵜ ⵉⵙⵖ ⵙ ⵓⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵊⵊⴻⵢⴰⵍ.
ⵙ ⵏⴻⵙⵏ ⵜⵏⵎⴻⴷⴰ ⵏⴹⴰⵎⵊⴻⵜⵜ ⵔⴰ ⵕⴰⵖⴰⵥⵓ ⴳ ⵏⵎⵓⵍ ⵏⴰⵔⴳⵉ ⴷⵡⴰ
ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵔⵓⵓⴼⴼⵓⴽⵜⵢ (ⵓⴳⵓⴷⵢ)ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵔ ⵓⴽⵔⵉⵔ.
ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⴰⴽⴽⴰⵏ.
ⴷⴰ ⵖⵔⴻⵜⵜ ⴰⵀⴰ ⵏⵓⵙⵓⵡ ⵙ ⵖⵓⴷⴷ ⴷⴰ ⴷⵉⵔⵜ ⵔⵓ ⵙⵅⴰ-
?ⴳⴰⴷⴷⵣⴰ ⵉⵛⵜⵓⵡ ⵙ ⵖⵔⴻⴷⴷ ⴷⴰ ⴼⴰⵜ ⴰⵛ ⵉ ⵜⵓⵔⵡⴰⵜ ⵖⴻⵙⴽ
ⵔⵓ ⴷⴰ-ⵓⵀⵓⵢ,ⵓⵔ ⴰⵛ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ,
ⵡⴰⵏⵏⴻⵎ ⴷⵏⵉⵙⵉⵜ ⵔⵓ ⴷⴰⵜⵜⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ,
ⵛⴻⵏⵏ ⵙⵍⵉ ⴷⵓⵜⵜⴻⵜ ⵔⵓ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⵉⵀ ⵛⴰ ⵖⵔⴻⵜⵜⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ .
ⵙⵉⵙ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⵔⵓⴼⵏⵓ ⵏ ⵙⵍⵉ ⵏ ⴷⵓⴼⵓ ⴷⵔⴻⵜⵜⴻⵜ ⵔⵓ ⴷⴰ,
ⵏⵡⴻⵔⴰⵎⵉ ⴳⴻⵣ ⴷⵉⵔⵜⴻⵜ ⴰⵏⵏⵜⵙⴰⵡⵍⴷ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⵜⵎⴷ ⴰⵢ-
ⴰⵍⴰⵙⴰ ⵏⴰⴽⴽⵉ ⵍⴰⵡⴰⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⵃⵍⵍⵓ ⴷ ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵛ .
ⴷⵓⴽⴰ ⵙⴰ ⴽⴻⴼⵏⵏⴻⵛ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵛ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ.ⴰⵡⵢ ⴱⵄⵉⵜ ⴷⵉⵙ.
ⴷⵓⵏⵖⴻⵜ ⵙⵉⴳ ⴷⴰ ⴷⵉⴼⵓⵜ ⵛⴻⵎ ⴰⵀⴰ ⴹⴱⴻⵏⵏⴻⵜ ⵙⵉⴳ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ
ⵍⴰⵡⴰⵡ ⵙⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⵙⵜⵉⵍⵍⵍⴻⵢ ⵖⴻⵕ ⴷⴰⵜ.
ⵉⵍⵍⵉ ⵔⵓ ⵏⴰⴳⴼⴰⵏⵏⴻⵛ ⴰⵙ ⵜⴻⵏⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴻⴷ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⴳⵉⴷ .
ⵉⵏⵏⵉ ⵔⵓⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵜⵜⵓ,ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ,ⴼ ⵢⵓⴽ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ .
ⴰⴳⵉ ⵙⵉ ⵍⵉⵖⵉⵢ ⵔⴰⵎ ⵣⴰⵍⴳⴻⵏⴰ ⴷ ⵖⵉⵣⴰⵎⵓ ⵍⴻⵡⴷⵉ ⴷⴰ
ⴳ ⵓⵔⴰⵡⵣⴻⵎⴰ ⵏⴰⵏⵓⵙⴰ ⵙⵍⵉ ⵜⵉⵣⵉⵍⴳⴻⵏⵜ ⴰⴳⵜ ⵖⴻⴷⴷⵉ ⵏⴰⴳⴼⴰ
ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⴰⵎⵎⵃⵓⵎ ⴼⴰⵣⴰⵖⴰ *
ⵍⵓⵙⵉ

ⵍⴰⵖⵔⴹⵓ ⵏ ⴷⵉⵔⴱⴰ
ⵓⵖⵕⵓⵎ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ.
? ⵛⴻⵏⵏ ⴽⵉⵔⵖⴰ ⵏⴰⴳⵉ ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ-
? ⴽⴽⴻⵏ-
-ⵛⴻⵢ ⵄⵄⴰⴷ.
-ⴱⵓⵀⵓ.
? ⴷⴰ-ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷⵊⵓ ⵜⵅⴻⵎⵎⵉⵎⴷ ⴳ ⵓⵖⵔⵉⴽ -
? ⵎⵓⵕⵖⵓ ⵙ ⵏⵎⴰⴽⵍⴻⵙⵙⵉ ⵔⵓ ⵏⵎⵉⵎⵎⵅⵉ ⵖⵉⵔ ⵉⵎ ⴰⵎ-
-ⵀⴰⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵙⴰⵛ ⵜⵜⴻⵔⵖ ⴰⴷⵉ ⵜⴻⵕⴹⵍⴷ ⵜⵉⵟ ⵏⵏⴻⵛ.

ⵙⴻⵏⵏ ⵛⵓⴱⵃⵓ ⴳⴻⵣ ⵓⵏⵉ ⵟⵉⵜ ⵖⵙⴻⴽⴽ ⴷⴰ ⵖⵔⵉⵎⵣ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ-
ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡⴷ ⴰⵀⴰ ⴳⴻⵖ ⵏⴻⴽⴽ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵍ.
-ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰ ⵡⴰ ⵔⵉⵖ ⴰⴷⵉ ⵜⴻⵕⴹⵍⴷ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵛ !.
? ⵏⴹⴰⵢ ⵏⵉⴽⴽⵙⵓ ⵏ ⴰⵛ ⵖⴻⵏ ⵙⵉⵍⴷⵓ ⵎⵎⴰ ⴷⴼⵓⵙⵓⵜⵜ ⴰⴷ ⵙⵉ-
ⴷ ⵢⴰⵎ ⴷⵏⵉⵙⵉⵜ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⵉ ⴼⴹⴻⵖ ⵖⵉⵏⵉ ⵛⴰⴷⴰ ⵖⵉⵔ-
ⵜⴻⵎⵙⴷ.
ⵏⴰⵍⵉ ⴰⵜⵜⵡⵉ ⵏⵉⵍⵉ ⵔⵓ ⵏⴰⴳⴼⴰ ⵖⵉⴳ ⵙⵉ ⵖⵏⴻⵙⵙ ⵏⵉⵜⴰⵀ-
ⵏ ⵏⴰⵡⵍⴻⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴻⵎ ⵉ ⵏⵎⴰⵥⵕⴻⵜⵜⵉ ⵉⴳⵔⴻⵃⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵙⴰⵜ
ⵜⵓⵔⴰⵙⴰⵜ ⵉⴳⴻⵣⵍⴰⵍⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴷⴷⵏ.
ⵙ ⵏⴰⵔⴰⵢⴻⵜⵜⵉ ⴰⵏⵏⴷⴷⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉ-ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ,ⵜⴰⴳⴻⵏⴳⵟ(ⴰⵢ-
ⴰⵡ ⵙⴰⵅ ⵣⵯⴽⴰⵜⵜⵉ ⵏⵜⵔⴰ ⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵏⵏⵓⵟⵟⵓⵡ ⵙ ⵖⵉⵏ ⵏⵍⵉⴽⴽⵙⵉ)ⵏⴷⵔⵓⵖⵉ ⵏⵉⵜⵓⴼⴰⴽⵜ ⵜⵏⵎⴰⵥⵕⵓⵜⵜ ⵙⴰ ⴰⵏⵏⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵡⴰⵏ ⵓⵢ-
ⴰⵏⵏⵏⵏⴻⵙ ⵜⵜⴻⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵏⴻⴳⵍⴰⵣ (ⵣⴻⴳ ⵜⴰⵏⴻⴳⵍⵉⵣⵉⵜ).ⵓ-
ⴷⴰ ⵏⴰⵡⵍⴻⴼⵉ ⵏⵉⵏⵏ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ ⵉⵜⵉⵏⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉ ⵉⵍⵙ ⵡⴰ-

“العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية
تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة
األمازيغية ،وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها ،وكذلك ألساتذة
اللغة األمازيغية وللطلبة الباحثني أو الذين يتابعون دراستهم يف مسالك األمازيغية.
وعىل الراغبني يف التوصل بأعداد جريدة “العالم األمازيغي” كل شهر إرسال طلب االشرتاك
املجاني إىل عنوان الجريدة (جريدة العالم األمازيغي ،رقم  05زنقة دكار الشقة / 07حي
املحطيط 10040الرباط /الهاتف والفاكس /0537727283 :الربيد اإللكرتونيamadalama� :
.)zigh@yahoo.fr
هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل:
 االسم الكامل: العنوان: الربيد اإللكرتوني:-ورقم الهاتف:
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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

4

Oqba g ugdz n tsnbaÄ igⴳⵯudin
Inhatta oqba ibbi digs. Yavuld uwrta buyvrdayn, ar ittek ibdduzn, ar
yukïïu avrum g irbayn n oqba, imil
ict n tasut tudjat ad irwl iffer g
tirrac ibdduzn.
Tddad ict n tfunast tarast, s twada
tabaçayt vr tanila n oqba :”muuuh”. D
ar itqrqiy uyn as itwagll g tmggerï.
Imip tffevd yat tfunast tiss snat
g tsigt iÄfar tt id yan urgaz awssarn abaraw, mi ulin ikmumac udm,yasi
g ufus amoraÄ avzaf. Idmedm urgaz:”
avuld iwra a tamuÄart tamodurt”.
immiçÄ oqba, inzv ivir ad iwt idj
uqzzir as d inmalan.
		
Ar isksiw urgaz
awssar g tillas, ar isqsa:”
mayd illan da?”.
Ntta yannay oqba ittukref,
idda virs ad as ikks takmamt.
Izv oqba unfus, yini:”twakrv…
rçm iyi akarif!”. Isikkm
urgaz awssar afus g irbi ns
inzv d taxdmit, s ibbi asvun.
Yini oqba ar ismussun lqfula ifassn ns:” tanemmirt”. Da
yqqis as I wrgaz s uhalffa
mayd ijran…
Inna urgaz amassas, s wasay
yixf:” stit, ila ad tawid g
umata g wussan a. ur nniv ad dduv
vr tmdint qap, vas itwina yi,
ad yi taws tnbaï “.
Da ysqsa t oqba:” is tvalld, ad yi
taws tnbaï add rarv idrimn inu?”.
Irar umksa awssar:” ur oyinv, iqn
zhr nk g ugdz n tsnbaÄ igÅudin ad
yif winu”.
Iga wudm ns ikmumac, ugar I tabroquyt iqqur, ils timlsa itbalin d
ifrvusn ivzafn itwagn zg zg uslix
inwan. Yuki oqba s trgazt ns d wawal
ns idzan izman.
Isqsa oqba:”mayd igan Agdz n tsnbaÄ
igÅudin? Is iga advar g ittuznuza
lmal?”.
Ixbbec urgaz awssar taynrt ns, ar
isksu g tfunasin ns innirsn, d yini:”ayad

a vr d ddiv ad t annayv. G tidt iga
yan wanaw I wsrus imuÄar. Agadir ns
yugr agadir ubank, d imqqur zg mayd
annayv g tudrt inu. Dg ugnsu llan middn
lla ssaran, lla srusan anawn qap n tsnbaÄ,
va ysnucgn tivawsiwin middn”.
Inna oqba:”uh, mata wanawn n tsnbaÄ lli
ran?”.
Ikmz umksa tamggrï ns, tsvus tafukt, yini:” ikka dinna urgaz ittinin g
ixf ns (anamun), iyi ynnan is tra tsnbaï
ns ad yi tkkes ict g tfunasin inu yuct
I wmsnmala inu. Ur id yusi kigan uya. Ur
riv ad yi ytwaws pma ad ucv tafunsat
inu- g mayd iga lpal”.

“da yili altu ( ucyuoi) vr llan tmlsa
tizÅavin iqqn. Tkka virs yat tgrbit inmalan I tin umzwaru. Ikka ar
itssa kigan, ar yi yttini azul s taymat, ar yi yttini mcta ayd yi yra, d
wasay unzgum iyi yga. Vallv is ivuda,
iyi ynnan is d ad tasi tnbaï ns tifunasin inu snat. D ad tavul tvawsa ad tplu
am uyn inna. Iddv kurci ad gin tfunasin
tins s umsasa. D ad yi fkin imip uvi,
mc yannay ntta is vifs bddav. D ibdda vifi ad rkÄv tizlit ukabar ns”.
Issiwl oqba:” iqqn tizlit ilan addur”.
“ ur tt iwiv digs dart uyn. Vallv
is d ad yasi adxs I yixf ns. D hat

ssarav g upanu s uyn s illa, myannayv d
(afaci) ilsan asggan qap. Iffv d ami
ydda g ubrid vrs asebdr”. Ibdda
urgaz awssar zg wawal I yan uzmz zg
wawal, ad izzeo tifunasin ns zg tzbbalt ixemjn.
“ d ikka ufaci yad g tizwiri ar
issawal xf mava yg, d kigan iwaliwn
imssasn am sin lli yzrin, yini is d ad
yawi tifunasin snat, izzenz iyi imip
uvu. Da yiniv:” max? ma vak ucv g uvi
n tfunasin inu? Da yzigzl viri ad yi
ywt s ugari, mc ur bddav I wcnyal ns
g udvar d dvi!”.
Inna oqba:”wah! Iqqn tffevd advar nna
dvya?”.
“dat I ma va smussuv ilvan inu, inmala d
viri walli ittinin
iga(andraf), ibddad
dati ysers dati
tavawsa tamaynut. Inna
yi is d ad twwet
tnbaï ns s ugari ict
zg tfunasin inu, pma ad
idrus mayd tetrn
middn. D ad iççi
tis snat ifrrev
imip uvi g tkccult
usggawr. Yini is d
ad yi yaws I msivt
I wynna d iqqimn s
watig yulin. Dvi awd
yan ipuyÄn amodur ur
inni ad ig am uya?”.
Inna oqba d ntta yusi ixf ns:” iqqn ur
igi uya aylli myarn middn. Is tstid
yits g tsbaÄ ad?”.
Issiwl umksa:”arap, s tudrt nk a
mimmi. Mayd rifsn ibddan? Aynna g vat
n adjv ad snucgn tivawsiwin inu, nniv ad
awiv tifunasin inu vrs agdz usun. Awiv
ayuÅu g wansa yict digsn tt”.
* Saoid Bajji
(isul)
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de l'extrême droite en Europe,
s'apparente au rejet de l'autre,
au rejet de l'étranger, au rejet de la
mondialisation, de l'Europe,... Les discours politiques d'extrême droite attisent le feu des dérives identitaires, de
l'extrémisme et de la radicalisation.

titre d'exemple, devient même, à une
certaine époque, « française ». L'identité passée de l'autochtone, sa langue,
sa culture, ses coutumes, font l'objet
de sarcasmes, de blagues, de rires...
D'aucuns évitent même de parler leur
langue...

2. Crises identitaires et dérives radicales violentes
La crise identitaire vécue par nombre de
personnes n'ayant pas encore conscience
de ce qu'ils sont, vire vers la dérive jihadiste, vers la violence, le terrorisme, les
sectes, la drogue, la délinquance... Le
niveau d'instruction, le défaut de prise
de conscience identitaire, l'échec, le
rejet sociétal sont autant de facteurs qui
favorisent les dérives.
L'échec scolaire, la non reconnaissance, le rejet et le sentiment d'abandon
sociétal, l'absence de repères identitaires-gardes fous, font que l'individu
concerné se sent victime, en rupture
avec la société et à la recherche d'une
reconnaissance de soi, puis verse dans
la radicalisation, l'extrémisme, la violence... Loin d'être une conversion à
l'islam, la dérive identitaire est une
conversion à la violence, à la radicalité,
au terrorisme... Les besoins identitaires
sont ainsi comblés par l'idéologie et le
discours radical terroriste.
La quête d'identité, d'accomplissement
de soi, de reconnaissance s'accomplit.
L'individu devient important, il pense
accéder à une communauté (oumma), il
pense être le défenseur d'une oumma, il
pense agir même au nom de dieu, il dit
défendre Dieu... Nous sommes bien loin
de l'islam, de la culture et de l'identité
autochtone en pays Amazigh.

5. La prise de conscience identitaire et
le retour à la nation amazighe
La prise de conscience identitaire, de
ce que les individus et collectivités sont
réellement, intrinsèquement, vient avec
l'accès des individus au savoir, à l'école,
à l'université, au fur et à mesure que les
gens prennent ou reprennent confiance
en ce qu'ils sont. Ensuite, vient la phase
revendicative, de l'action militante, de
la réclamation de la reconnaissance, de
la revendication de droits culturels, mais
aussi, dans la foulée, de droits civils et
politiques, économiques et sociaux.
Les revendications ne sont pas simplement identitaires au sens strict du terme
c'est-à-dire culturelles, elles sont, au
sens large, une revendication de droits
effectifs, ayant libre cours. A Rome, à
l'appartenance à l'empire ottoman, à la
« nation arabe », à l'Algérie française,
répond avec le temps l'appartenance à
la nation amazighe, à Tamazgha. C'est
aujourd'hui le cas avec le discours amazigh mondial pour Tamazgha.

3. Effritement et processus de recouvrement identitaire
La prise de conscience identitaire est
un long processus lorsque « l'identité »
intrinsèque s'est effritée avec le temps,
a été mise à mal, ou a fait l'objet de tentatives de gommages, sous les coups de
butoirs idéologiques et politiques venus
du dehors et/ou du dedans.
L'idéologie dominante, souvent, réduit
négativement l'identité autochtone, le
colonisé prend les habitudes du colon,
le langage du colon, les habits du colon,
il veut et a besoin de ressembler au
maître, pour s'élever, pour se désolidariser de ses semblables auxquels il ne
veut pas ressembler.
La colonisation, d'une façon générale,
toujours, se veut dotée d'une mission civilisatrice, il est question de civiliser les
«barbares », les « sauvages », les « indigènes », de leur apporter le salut civilisationnel, voire le salut divin. Une fois
les territoires et peuples conquis, il faut
conquérir les âmes, conquérir les cœurs,
conquérir les esprits...
4. La mise entre parenthèse de l'identité
Lorsque Rome conquiert Tamazgha, les
amazighs qui réussissent deviennent des
citoyens romains. L'identité amazighe
est mise entre parenthèse. Lorsque
les conquêtes arabes s'étendent sur la
grande Berbérie, (Tamazgha), les amazighs deviennent « arabes»; ce n'est plus
seulement une question de religion,
d'adoption de la religion musulmane,
l'identité amazighe s'estompe, au profit d'une identité d'adhésion. Ce qui est
particulier c'est que la conquête arabe
n'est pas une « tentative de colonisation,
c'est-à-dire une entreprise de peuplement ». (G. Camps. P.10.)
Le berbère est introduit et fait partie de la « nation arabe ». L'Algérie, à

6. L'identité authentique du marocain
Si l'on prend l'exemple du Maroc, le
Maroc Etat-nation post indépendance
est bien différent du Maroc d'avant les
protectorats et colonisation ; l'Empire
chérifien marocain.
L'identité marocaine « authentique »
est loin de se réduire aux frontières du
Maroc de l'indépendance. Une anecdote est assez significative en ce sens.
Lorsque deux représentants du MNLA
sont venus au Maroc, il n'y a pas longtemps, et ont été reçus par le souverain marocain, l'un deux a fait le baise
main au Roi. Ce geste en a surpris plus
d'un. Aussi, quand la question fut posée
afin de savoir pourquoi le baise main ?
(D'autant plus que cela avait de moins
en moins cours au Maroc) Quelle ne fut
pas la réponse du Touareg... « Nous les
Touaregs, nous sommes des marocains.
Nos ancêtres ont toujours fait allégeance
aux Sultans du Maroc ». Ce fut du temps
de l'Empire chérifien marocain.
Considérations finales
- La fiction de l'identité arabe des amazighs
De la grande Berbérie, de Tamazgha,
les peuples amazighs sont passés à des
Etats-nations issus des décolonisations,
avec des territoires amputés, découpés
au fil du temps et selon les intérêts et
desirata des puissances anciennement
occupantes. C'est ainsi que des identités
nouvelles, nationales, correspondants
aux Etats-nations modernes post colonisations voient le jour ; sans pour autant, se libérer de l'emprise de l'arabité.
La confusion est énorme entre la « foi
musulmane » et « l'identité arabe ».
La fiction de l'identité arabe est commune aux politiques et idéologies des
nouveaux états indépendants : Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie...
Le droit, les institutions, le discours,
tout concorde et verse dans le sens de
la « nation arabe », de la «ligue arabe
», de « l'union du Maghreb arabe »...
Les programmes scolaires sont revus qui donnent la part belle à l'arabisme, l'administration est arabisée, les
consciences et esprits sont arabisés...
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Comment faire comprendre que le salut
est dans la reconnaissance de l'identité autochtone authentique? Bien des
combats se sont faits et perdurent pour
la reconnaissance du caractère officiel
de la langue amazighe. Le jour de l'an
amazigh ne fait pas encore partie des
jours fériés dans les pays amazighs. En
Algérie, encore aujourd'hui, il y a des
difficultés à fêter l'an amazigh. Des parents se voient interdire de donner des
prénoms amazighs à leurs enfants. Dans
le cas du Maroc, le pays est certes en
avance, sur les autres pays de Tamazgha,
en ce qui concerne la reconnaissance de
l'identité amazighe, cependant il reste
encore bien en retard par rapport aux
revendications légitimes des populations concernées.
- Le droit à la démocratie et à l'autonomie
S'il n'y avait qu'un seul mot à retenir
afin d'éviter les crises identitaires et
dérives qui s'en suivent c'est celui de «
démocratie».
En Europe, la démocratie exige que les
citoyens soient égaux en droits et en
devoirs, qu'il n'y ait pas de laissés pour
compte, que chacun soit pris en charge,
reconnu... S'agissant de Tamazgha,
faut-il rappeler que la démocratie, en
société amazighe, fut la base du système
politique et administratif, à travers
l'Agraw, la Jmaat ? Le clan, la tribu, la
confédération de tribu, la région, le pays
auquel on appartient sont essentiels,
pour l'existence de l'individu. La perte
de l'identité tribale était la plus grave
des sanctions avec le bannissement de la
tribu. Lorsqu'on parle de démocratie, de
droit des peuples, d'autodétermination,
il faut retenir que le stade suprême de
ces idées et principes se situe dans le «
droit à l'autonomie ». Le problème avec
la notion de démocratie, c'est que ce
principe s'est retrouvé galvaudé et vidé
de son sens.
In fine, le salut est dans l'épanouissement de l'individu et cela implique que
l'identité soit reconnue et respectée. A
défaut, avec les crises et dérives identitaires, l'individu affaibli est la proie des
discours et idéologies qui l'entraînent
vers la négation des autres et de soi. La
préservation de l'identité et de l'altérité exigent sagesse, compréhension et
intelligence. C'est le travail du «savant
» et du « politique ».
*Conférence livrée à l'occasion du 4e
forum euro-amazigh de la recherche. «
Diaspora amazighe : les berbères en/
d’europe », 7- 8 novembre 2019.
Pr. Dr. Mimoun CHARQI,
docteur d'Etat en droit et président
d'honneur de l'Assemblée Mondiale
Amazighe.
E-mail : Charqi1@yahoo.fr
http://charqi.blog4ever.com
1) Claude Dubar, La crise des identités,
Paris, PUF, coll. » Le lien social », 2000.
2) Gabriel Camps. Comment la Berbérie
est devenue le Maghreb arabe. Revue
de l'occident et de la méditerranée, 35.
1983 – 1. Page 7.
3) Dominique Schnapper. L'Identité
nationale. Documentation Française,
2008, 87 pages.
4) Dianne Casoni, Louis Brunet. Comprendre L'Acte Terroriste. PUQ, 1 jan.
2003 - 158 pages. « La violence politique (ou le djihadisme) offre donc une
réponse à une crise identitaire». P. 24.
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Lettre à Abdellatif HAMMOUCHI, Directeur général de la Direction Générale de la
Sûreté Nationale ( DGSN)

Exclusion de la langue amazighe du nouveau modèle de la
carte d'identité nationale
« À M. Abdellatif
HAMMOUCHI, Directeur général de la
Direction Générale
de la Sûreté Nationale ( DGSN)
Objet: Exclusion de
la langue amazighe
du nouveau modèle
de la carte d'identité
nationale
Azul, salutations,
Nous avons été surpris par l'absence
totale de la langue
amazighe et de sa
graphie en tifinagh dans
le nouveau modèle de la
carte d'identité nationale,
que la Direction Générale de la Sûreté Nationale
(DGSN) envisage de lancer
au début de l'année prochaine, lors de sa présentation à l'opinion publique,
dans le cadre des activités
de la troisième session des
portes ouvertes de la sûreté
nationale organisées à Tanger.
Monsieur Le Directeur Général de la sûreté
nationale,
Comme vous le savez, la
constitution marocaine a
approuvé dans son cinquième article la reconnaissance constitutionnelle
de la langue amazighe, à
côté de la langue arabe.
Huit ans plus tard, la loi organique relative à sa mise
en œuvre de son caractère officiel a finalement
été adoptée et promulguée
dans le journal officiel, ce
qui oblige tous les départements et les institutions
de l'État à rédiger tous
les documents officiels, y
compris la carte d'identité nationale, le passeport
et d'autres documents en
tamazight et en ses caractères tifinagh.
En se basant sur:
- l’article V de la Constitution marocaine, qui stipule
le caractère officiel de la
langue amazighe, à côté de
l'arabe.
- l’Adoption de la graphie
Tifinagh par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI le 10
février 2003 en tant qu’alphabet officiel pour écrire
en langue amazighe.
- la Loi organique n ° 26.16
sur les étapes de l'activation du caractère officiel de
l'amazigh et sur la manière
de l'intégrer dans le domaine de l'éducation et des
domaines prioritaires de

la vie publique, publiée au
Bulletin officiel n ° 6816
du 26 septembre 2019.
Sur la base de ce qui précède, à l'Assemblée Mondiale Amazighe, nous vous
demandons, Monsieur le
Directeur général, conformément à la Constitution
marocaine et aux exigences
de la loi sur la langue amazighe, qui a entré en vigueur dès sa promulgation
au Journal officiel:
- d’écrire en langue amazighe et en sa graphie
Tifinagh dans la nouvelle
génération de la carte
d'identité nationale que la
Direction générale de la
sûreté nationale envisage
de lancer au début de l'année prochaine.
- d’écrire en langue amazighe, en plus de la langue
arabe, sur tous (mécanismes, voitures, quartiers
généraux, départements
et costumes des agents de
sécurité ...) sous l'autorité
de la Direction générale de
la sûreté nationale.
- d’utiliser la langue amazighe, en plus de l'arabe,
dans tous les documents
officiels de la Direction
générale de la sûreté nationale.
En attendant votre réponse,
veuillez accepter de notre
part, Monsieur le Directeur
général, nos salutations les
plus distinguées.
Signée : Amina IBNOUCHEIKH,
Présidente déléguée de
l’Assemblée Mondiale
Amazighe pour le Maroc. »
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LES AMAZIGHS DE LA DIASPORA ET LEUR(S) IDENTITE(S)
ENTRE REVENDICATIONS LEGITIMES ET DERIVES TERRORISTES
Les amazighs de la diaspora, en Europe et
ailleurs, n'échappent pas au problème identitaire. L'assimilation voire l'effacement des
identités comportent des risques de dérives
identitaires. La question identitaire des amazighs peut être abordée sous deux angles. Primo, les revendications légitimes et secundo
les dérives terroristes.
Le problème de la crise identitaire n’est pas
nouveau. Selon Claude Lévi-Strauss, « la crise
d'identité serait le nouveau mal du siècle »1
(1997, P. 9.). Claude Dubar (2000) distingue
au sujet de l'identité sociale, l'«identité pour
soi » qui se traduit par l'image que l'on se fait
de soi-même et l'« identité pour autrui » qui
est l'image que l'on veut renvoyer aux autres
que soi-même et au sujet de laquelle on a besoin d'une reconnaissance de l'autre.
L'identité collective est communautaire,
culturelle, nationale, ethnique, tribale, clanique, familiale... L'identité peut être aussi
sentimentale, historique et autre. Elle n'est
jamais fixe, elle peut être changeante, mise
entre parenthèse, en sommeil, en état de léthargie, elle peut même disparaître, mourir
et... renaître de ses cendres. C'est d'ailleurs
le cas des peuples.
Gabriel Camps, (1983) au sujet des amazighs, écrit une formule peu flateuse : « (...)
ces Berbères dont beaucoup se croyaient
romains et dont la plupart se sentent aujourd'hui arabes »2.
L'identité nationale englobe diverses entités
de rattachement. Les andalous sont andalous
avant d'être espagnols, mais ce n'est pas parce
qu'ils se sentent andalous qu'ils ne se sentent
pas et ne sont pas espagnols, voire européens.
Le jebli est jebli, d'abord, ensuite marocain et
le fait qu'il se sente jebli d'abord et avant tout
ne signifie pas qu'il ne se veut pas ou ne se
sente pas marocain. Il en est ainsi du soussi,
du rifain, du sahraoui... Dans les confédérations de tribus, les Ikariyens par exemple, on
est d'un clan et d'une tribu, avant d'être de
la confédération, puis ensuite du Grand Rif,
et enfin du Maroc, puis ensuite de Tamazgha.
En Europe, « l'identité nationale » (Dominique Schnapper, 2008) « s'accorde avec
l'identité européenne »3. Encore que, certains (les partis d'extrême droite) exigent le
repli identitaire national.
La reconnaissance juridique de droits rattachés à une identité culturelle ne suffit pas en
soi ; il faut que ces droits culturels soient effectifs pour la consolidation de l'identité collective des individus et peuples. Par ailleurs,
au-delà des droits culturels et linguistiques,
il n'y a pas de reconnaissance identitaire,
réellement mise en œuvre, sans droits économiques, sociaux, civils et politiques effectifs.
Il faut dire que les risques sont énormes en
relation avec les crises identitaires. L'actualité le montre bien.
Dans ma communication, je souhaite exprimer
quelques idées sous forme d'hypothèses de
travail, pour le débat. Cette intervention est
loin de faire le tour exhaustif de l'ensemble
de la question. Ce sont plutôt des pistes de
réflexion, des idées, des propositions plus ou
moins évidentes, certaines, acceptables et
acceptées...
Avant d'aborder ce qu'il en est de l'évolution, des crises et dérives radicales, en

relation avec ces mêmes crises identitaires
(II), voyons ce qu'il en est des significations
d'ordres social, politique, juridique et autres
du concept d'identité (I).
I. Significations sociale, politique, juridique et autres de
l'identité
1. Le double sens politique de l'identité
Le concept d'identité nationale est à double
sens, tantôt il traduit une volonté et un sentiment de repli sur soi et de rejet de l'autre, et
partant devient négatif, avec une forte connotation de fascisme, tantôt, il se manifeste par
un besoin de reconnaissance légitime, de
revendication, de droits, d'égalité, de justice,
du droit d'exister et d'être reconnu, de ne pas
être rejeté, de ne pas faire l'objet de marginalisation, de discrimination...
L'identité peut diviser comme elle peut réunir. Dans tous les cas, elle ne peut pas être imposée et si elle l'est, elle risque d'être vouée à
l'échec à plus ou moins long terme. L'identité
n'est que ce que l'on souhaite en faire : primo,
l'identité d'exclusion et de rejet et, secundo,

l'identité de proclamation légitime et revendicative de droits.
2. L'identité légale : l'identité civile
L'identité peut être conférée, donnée, mais
aussi requise, demandée, voire revendiquée
et exigée. L'identité peut être légale ; elle
est conférée aux individus, à la naissance ;
chacun reçoit un nom patronymique et un
prénom selon le jus sanguinis (le lien avec le
sang). Les institutions étatiques, selon le lieu
où l'on vient à naitre, octroient à l'individu un
rattachement national, la nationalité en raison du jus solis, (le lien avec le sol). L'identité fait que l'individu se retrouve rattaché à
un Etat, un pays, un territoire, une tribu, une
confédération de tribus, une famille...
3. Les identités individuelle et/ou collective
Les identités individuelle et/ou collective
sont consécutive à des caractéristiques et
attributs culturels, linguistiques, ethniques,
historiques et autres qui font qu'un individu
et/ou un groupe d'individus (communauté,
population ou peuple) se considère(nt) et/ou
(est/sont) considéré(s) ainsi par eux-mêmes

et/ou par les autres.
4. Le droit des peuples à affirmer et à faire
reconnaître leurs identités
Le droit à la reconnaissance de l'identité d'un
peuple fait partie du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La négation de l'identité
d'un peuple, (sa non reconnaissance), c'est la
négation du droit des peuples.
Dans les droits des minorités figure, forcément, le droit à l'identité. Dans les droits des
peuples autochtones figure le droit à l'identité propre, ressentie, revendiquée, proclamée... La reconnaissance de l'identité des
peuples est un rempart contre les dérives, assimilationnistes, autoritaires, négationnistes
et terroristes même.
5. L'identité de substitution
Un individu qui ne se retrouve pas dans son
pays d'origine se recherche à l'étranger. Dans
le pays d'accueil, ou de refuge, (c'est selon),
il acquiert une identité d'immigré, de sans
papier, de réfugié... Lorsqu'il régularise sa situation, il dispose d'une identité de résident,
puis s'il s'intègre plus ou moins bien il peut

obtenir la nationalité : un titre de séjour, une
carte d'identité nationale et un passeport.
Il peut se retrouver avec deux ou plusieurs
identités et nationalités. Il peut même occidentaliser son nom et son prénom... Mais, il
n'efface pas pour autant son identité d'origine. Aux yeux des gens du pays d'accueil, au
mieux, il sera d'origine X ou Y. Le problème
apparaît surtout avec les enfants de l'immigré. Les repères se perdent et les dérives
guettent, dès lors que l'échec est là ; doublé
de l'exclusion et de la marginalisation.
Lorsque le pays d'origine, ainsi que le pays
d'accueil n'ont pas été en mesure de coacher
l'individu, en termes d'épanouissement identitaire, de satisfaction de soi, de reconnaissance de soi, l'individu se fait et devient hors
la loi.
Avec les échecs, la dérive se fait vers la délinquance, la drogue... Après la case prison,
l'individu est sensible à la promesse de l'absolution de ses péchés en pensant entrer en
religion et devenir important. Fi Sabililah,
(pour Dieu), il va combattre « l'infidèle »,
l'autre, au nom d'une religion que souvent il
ne connaît pas. Il va se défouler, il va régler
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ses comptes avec la société et ceux qui lui
renvoient son image de raté. Non seulement
ses péchés seront pardonnés mais en plus il
ira au paradis...
Partout de par le monde, dans toutes les
cultures et religions, des déséquilibres mentaux et sociétaux ont conduit et conduisent au
suicide, au terrorisme, à la violence... Ce n'est
pas sans raison si les « souffrances identitaires
» sont prises en charge par les psychologues.
6. L'identité contre les dérives
La crise identitaire n'est pas étrangère aux
dérives terroristes4. L'engagement radical
terroriste n'a strictement rien à voir avec
l'engagement en religion. La frustration
identitaire, les sentiments, le rejet de l'autre,
le regard porté par les autres, la marginalisation, font que des personnes, des jeunes, plus
ou moins fragiles, en quête de sens à leurs
vies, en quête d'identité, de reconnaissance,
d'accomplissement, se lancent, happés par
une idéologie radicale violente avec ses dérives terroristes.
Le multiculturalisme, l'identité plurielle, au
lieu d'être une chance pour un pays donné
se retrouvent se retourner contre ce pays et
d'autres. La citoyenneté n'est pas un vain mot
et se doit de tenir compte de la satisfaction
des sentiments identitaires. C'est en ce sens
que l'affirmation, la reconnaissance, la prise
de conscience identitaire en soi et pour soi est
un remède contre les dérives radicales.
II. Evolution, crises, dérives radicales et prise de conscience identitaire
1. Les identités et l'actualité
La question des identités n'en finit pas de
faire l'actualité. Quoi de plus fort que les sentiments d'appartenance à une identité d'origine, et/ou à une identité d'adoption ? Longtemps durant, le long de l'histoire, les peuples
et leurs identités ont fait l'objet de tentatives
d'assimilation, de négation, d'intégration, de
rejets...
Le problème des identités est apparu, également, sous la forme des « nationalismes », des
replis ou revendications tribales, des communautarismes... A l'occasion, cela a donné lieu
à la balkanisation, au séparatisme, au repli
sur soi, mais aussi au fédéralisme, aux confédérations, à des intégrations économiques...
L'identité nationale, par exemple, dans le cas
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جتديد اخلطاب الريفي

بعد مرور ثالث سنوات عىل طحن
الشهيد محسن فكري وانطالق
رشارة حراك الريف ،وما تداعى
بعد ذلك من أحداث ،هل استوعبنا
طبيعة الرصاع القائم بني الريف
واملركز؟
يف تقديري ،هذا سؤال مطروح
اآلن ،وبحدة ،خاصة بعد أن دخل
َ
نفق التآكل
مسار حراك الريف
الداخيل ،وانتقلت مسألة الدفاع
عن الريف من دائرة الحقوق
والعدالة االجتماعية واإلنصاف،
ِ
نقاش فرعي عقيم
متاهات
إىل
ٍ
حول “الرشعية” .من يمتلك
رشعية تمثيل الحراك؟ من يحق
له وحده الدفاع عنه؟
الحراك جزء من الكل ،وهو متحول

والعمل عىل تقوية منابعه من
التَّلوُّثات املغرضة واملعادية .ولقد
رأينا كيف تُستغل بعض الهفوات
أو األفعال املعزولة ،لتشويه
سمعة الحراك وممارسة االبتزاز
عىل رموزه املعتقلني .ال أدّعي أن
تحصني الحراك مسألة سهلة ،بل
هي معقدة جدا ومُلت ِبسة .ولكن
الحذر واليقظة أمران يفرضان
نفسهما يف هذه املرحلة الحرجة،
وستكون هناك دوما فئة من
الناس تقوم بأفعال قد تراها ،من
وجهة نظرها ،أفعاال رضورية
الستفزاز املنظومة السياسية
القائمة ،إال أنها تبقى ،يف نظري،
أفعاال ال تخدم ،يف الوقت الراهن،
فلسفة الحراك وال أهدافه التي

وليس ثابتا ،يخضع ملا تخضع
له كل الحركات االحتجاجية يف
العالم؛ يقوى ويضعف ،يُحقق
أهدافه – كلها أو بعضها – أو
يُقمع .والريف هو الحاضن
لرتاكم تاريخي وثقايف واجتماعي،
ُ
تتشكل عىل أ ُ ُ
الذهنية
سسه
ُ
والهوية الريفية املشرتكة.
الريفية
الريف أيضا ذاكرة ومسار ومآل.
ٌ
ريف مشرت ٌك إذن ،يحِ ق لجميع
أبنائه الدفاع عنه؛ كل من موقعه،
كل من قناعاته .الريف ليس ِملكا
ألحد لكونه مصريُ وقد ُر جميع
الريفيني .ال أحد منا يزعم امتالكه
الرشعية ،وال أحد منا له الحق يف
مصادرة حق اآلخرين حتى ولو
اختلفت توجهاتنا وقناعاتنا .هذا
هو املبدأ ،وعليه يتوجب التأسيس
والبناء.
ُ
الرشعية يمنحها العمل ،يزكيها
امليدان وتعززها التضحيات؛ أي
“الواجب” ،كما قال األمري عبد
الكريم الخطابي .فالقادة الذين
لبّوا نداء هذا الواجب ،لم ينزلوا
من السماء مع حبات املطر ،بل
أفرزهم امليدان ،واحتضنهم الناس
حينما أحسوا الصدق يف أقوالهم
والعزم يف أفعالهم .ربما لم تتوفر
الرشوط املوضوعية بع ُد لتقديم
قراءة شاملة ملسار الحراك ،إال
أن هذا ال يمنع من التوقف عند
تقاطعات القوة والضعف فيه.
هذه القراءة التي أدعو إليها هي
دعوة مفتوحة للجميع ،كل من
موقعه ،كل من موقفه ،كل من
قناعاته ،أن يضع مسار الحراك
عىل محك امليزان .الحراك الشعبي
يف الريف – يف تقديري املتواضع –
وما خ ّلفه من أشكال احتجاجية
يف الداخل والخارجّ ،
بي أنه
حراك حي ينبع من دينامية
مجتمعية كبرية رغم الضغوطات
واإلكراهات والتشويشات ،بل
الطعنات التي يتلقاها من كل
جهة .ولهذا يتوجب علينا جميعا
تحصني الحراك من التشوُّهات،

سطرها الحراكيون أنفسهم يف
امليدان .وبطبيعة الحال ،فلهذه
الفئة حقها الكامل يف التعبري عن
نفسها بال ُّ
طرق واألساليب التي
تراها صائبة ملواجهة املنظومة
السياسية القائمة ،لكن عليها ،يف
املقابل ،أن تعلن بشجاعة أنها يف
حِ ٍّل من مطالب الحراك ،وأنها حرة
يف اختياراتها ومستقلة يف قراراتها
وتتحمل كامل مسؤولياتها عن
أفعالها.
“الرصاع مع املركز ال يُدار
بالعواطف وال بالشتائم وال بردّات
الفعل ،ولكنه يدار بالعقل والعمل
الجاد وبالتوعية امليدانية”.
وعىل كل حال ،فإن مسار الحراك
يتأثر بمدى تفاعل محيطه ،وهذا
املحيط يف الوقت الراهن معادٍ يف
مجمله ،أو محايد .وال يخفى عىل
أحد أن العمل يف محيط معادِ أو
محايد يُعد عمال صعبا ،إن لم يكن
مستحيال .ويف الوقت نفسه يعطي
الدليل عىل أن الرصاع طويل،
يستدعي ابتكا َر أساليب جديدة،
ويفرض وقفة تأمل لوضع آليات
العمل خالل السنوات ،وربما
العقود القادمة.
كانت املطالب التي خرج من
أجلها الريفيون عادية جدا،
وكان باإلمكان تحقيقها دون
سلوك طريق الحساب والعقاب،
ورأينا كيف تمت شيطنة الحراك
ورموزه وشيطنة كل ما له صلة
بتاريخ وثقافة وهوية الريف.
ومع أن املركز يملك كل وسائل
الشيطنة ،من إعالم متهافت،
ومشهد سيايس ميت ،وقضاء
مخيف ،ومنظومة أمنية مُرعبة،
لكن الريفيني ،يف املقابل ،يملكون
اإلرادة الصلبة ،يملكون اإليمان
بعدالة قضيتهم.
يكفي الحراك فخرا أنه ّ
بي الصورة
الحقيقية للوضعية السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية
والثقافية يف بالدنا كما هي ،ال
ُ
قبيلة الريع الرتويجَ له
كما تريد

يف الداخل والخارج .الحراك ع ّرى
واقعنا كريفيني أيضا ،وأبان
عن أعطابنا ونواقصنا يف امليدان
السيايس ،وعجزنا التام عن إنتاج
قادر عىل
خطاب عقالني بديل،
ٍ
التصدي للشيطنة ا ُملمنهَ جة .أي
نعم ،أنتجنا قاموسا غنيا بالشتائم
والتنابز باأللقاب بني الريفيني
أنفسهم ،فتم اإلجهاز عىل ما
بقي من لحمة التضامن الريفي-
الريفي .وهكذا أصبح الريفي
مشيطنا من املركز ومشيطنا من
أخيه الريفي ،وسيمر وقت طويل
قبل أن نتعاىف – هذا إذا تعافينا –
وهو وقت كان علينا استثماره يف
املكان املناسب.
خالصة القول ،إن احلراك الشعيب يف
الريف:
–خلق إجماعا نوعيا بني كافة
مكونات املجتمع الريفي،
وخاصة يف بداياته،
– كشف عن ضعف النخب
السياسية (األحزاب) التي
اختارت االصطفاف إىل
الجانب الرسمي ،إال بعض
االستثناءات غري املؤثرة،
– كشف الغطاء عن نفاق
اإلعالم الذي تبنى وجهة نظر
السلطة الرسمية ،بل أصبح
قسم كبري منه سيفا مسلطا
عىل كل ما له صلة بالريف،
ويُسوّق أدوات الشيطنة،
–أظهر كم هو القضاء قاسيا
يف بالدنا،
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قطع أسباب التضامن مع الريف،
وخلق قطب واسع من الرأي العام
يف داخل املغرب ينفصل عن مطالب
الريفيني التي هي يف جوهرها
مطالب جميع املغاربة .فمن هم
االنفصاليون الحقيقيون؟
تحدثت يف البداية عن القضية
الريفية دون التساؤل عن مفهوم
هذه القضية؛ ما طبيعتها؟ ما
مواصفاتُها؟ وهل هي قضية
مستحدثة أم ممتدة يف العمق
التاريخي الريفي؟
يف اعتقادي ،أن الريف قضية
كربى ،شائكة وممتدة يف الزمن
الريفي والزمن املغربي عىل
السواء .ومحطات التاريخ
الحديث واملعارص تقدم ما يكفي
من املؤرشات عىل أن املعضلة
الريفية لها طابع بنيوي ال يمكن
معالجته ببعض ا ُملس ّكنات وال
بالقبضة األمنية وحدها .وأرى
أن الحراك الشعبي األخري هو أح ُد
ِ
تجليات املعضلة الريفية يف عالقته
مع املركز .يف إحدى املقابالت
الصحفية التي أجراها سعيد
الخطابي ،نج ُل األمري عبد الكريم
الخطابي ،يف أعقاب الزيارة األوىل
التي قام بها امللك محمد السادس
للريف ،قال ما معناه“ :املخزن
ال يثق يف الريف والريف ال يثق
يف املخزن” .هذه املعادلة صعبة
التفكيك ،ألنها تتطلب ثقافة
االعرتاف – وهي ثقافة غائبة
يف سلوكنا الجمعي – وتستلزم
التسلح باإلرادة الشجاعة من
الجميع.

حممد أمزيان
مزيد من الشهداء ،إنما املقصود
هو التضحيات بالوقت واملعرفة
والعالقات واألموال .فال يمكن
ألية قضية مهما كانت عادلة أن
تواجه األعاصري بال عتاد.
الرصاع مع املركز ال يُدار
بالعواطف وال بالشتائم وال بردّات
الفعل ،ولكنه يدار بالعقل والعمل
الجاد وبالتوعية امليدانية .كل هذا
ال يتأتى إال بتوفري اإلمكانيات
املادية التي تواكب العمل
امليداني والتخطيط وتسطري
االسرتاتيجيات .فكيف ملاليني
الريفيني أن يعجزوا حتى اآلن عن
إنشاء منرب إعالمي قادر عىل إنتاج
خطاب عقالني يواجه الحمالت
للحقيقة
ا ُملزوِّرة
الرسمية
والتاريخ؟ كيف عجز الريفيون
عن خلق وسائط ضغط (أو ما
يسمى باللوبيات) يكون لها تأثري
عىل املجتمعات التي يقيمون
فيها؟ ملاذا عجز الريفيون عن
خلق مركز ثقايف وازن يكون رافدا
للقضية الريفية ،وبديال للخطاب
ٌ
فيض
غيض من
الرسمي؟ هذا
ِ
اإلخفاقات التي أسهمت يف جعل

– كشف عن ضعف
التضامن من قِ بل
القوى الحية،
–أظهر أن الريف يقف
وحيدا أمام قدَره.
فاإلجماع الذي تحقق
طيلة مسار الحراك
قبل حملة االعتقاالت،
إجماع قل نظريه يف
الريف خالل العقود
األخرية ،ولعل هذا
ما أقلق املركز .فعىل
الرغم من محاوالته
املتكررة لخلق منصة
تابعة له ،تنطلق منه
سياساته الرسمية
والتأسيس لـ ِ
“سلم
اجتماعي” وهمي ،إال
أن كل تلك املحاوالت
املحمولة عىل أكتاف
الريع من كل األصناف واألوزان،
فشلت يف تدجني الريفيني الذين
اعتربوا “نخبة الريع” جز ًء من
املشكل .ولطاملا سوَّقت هذه
الفئة من الريفيني مقولة إن
الريف قد “تاب” .والسؤال الذي
يمكن طرحه يف هذا السياق :ماذا
اقرتف الريف من خطيئة لكي
يتوب عنها؟ وهل الجهر بقول
“ال” للتهميش بكل أشكاله يعترب
عصيانا؟ هل فضح منابع الفساد
يُعد خروجا عن اإلجماع الوطني؟
الذي ينظر بإنصاف إىل مجموع
املطالب التي رفعها الريفيون
يف عز الحراك ،سريى بما ال يدع
مجاال للشك ،أنهم كانوا يطالبون
بقليل من الكرامة واإلنصاف
واالعرتاف .هذا اإلجماع الذي ظل
صامدا طيلة أكثر من ثمانية
أشهر ،أربك حسابات املركز
السابقة ،فعمد إىل استخراج
أدوات الشيطنة القديمة؛ مثل
العصيان واالنفصال وما إىل ذلك
من أحكام جاهزة ،محاوال بذلك

ويف املقابل ،ماذا فعلنا حنن يف سبيل
القضية الريفية؟
يبدو أننا لم نستوعب طبيعة
الرصاع بعد .لم نعرف كيف نحمل
القضية إىل بر األمان ،سواء داخل
املغرب لخلق مزيد من التعاطف
معها داخل صفوف األصوات التي
ما تزال تقاوم االنجراف العام،
وال حتى يف الخارج .لقد حرصنا
مسألة الدفاع عن الريف يف “رد
الفعل” ،ولم ننتقل بعد إىل ُ
“صنع”
الفعل الريفي .أعرتف أن عملية
ُ
صنع الفعل الريفي ليست باألمر
الهني ،وخاصة يف هذه الظرفية
التي يعرف فيها الجسم الريفي
تمزقا كبريا ،بل تطاحنا وكأننا يف
زمن “الريفوبليك” .إذن ،هو عمل
صعب يحتاج إىل التفكري الهادئ
بعيدا عن االصطفاف والعاطفة
الجياشة ،يحتاج إىل تضحيات
عىل كافة املستويات ،وال أقصد
هنا التضحيات باألرواح أو فعل
نى عن
االستشهاد ،فالريف يف غِ ً

القضية الريفية قضية ضائعة.
ال أعتقد أن األوان قد فات .القضية
الريفية باقية واإلنسان الفرد
زائل .إال أنه يتعني عىل الريفيني
أن يعملوا بطريقة مغايرة ،علينا
أن نجدد خطابنا ونجدد أدواتنا،
ونجدد حتى عالقاتنا ،ليس مع
بعضنا البعض فحسب ،بل مع
غرينا ،وهذا أهم .تجديد الخطاب
الريفي يعني يف ما يعنيه الجواب
عن سؤال مهم :ماذا نريد؟ ماذا
نريد لهذا الريف .إذا حددنا عنارص
الجواب ،نكون قد بدأنا يف تحقيق
ما نريد.
يقول محمود درويش:
“أرى ما أريد من الليل ..إني أرى
نهايات هذا املمر الطويل عىل باب
إحدى املدن”.
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حقوقيون وعائالت معتقلي “حراك الريف” حيتجون أمام “مندوبية السجون” بالرباط

تظاهر العرشات من النشطاء الحقوقيني وعائالت معتقيل حراك
الريف ،صباح الجمعة  08نونرب الجاري ،أمام مقر املندوبية
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بالرباط ،مردّدين شعارات
تطالب بوقف ما وصفوه باإلجراءات “االنتقامية والتعسفية”
التي اتخذتها مندوبية “التامك” يف حق املعتقلني املرحلني إىل سجن
“راس املا” بفاس.
ووصف املحتجون الذين شاركوا يف الوقفة ،إىل جانب عائالت
معتقيل “الحراك” ،يتقدمهم والدي نارص الزفزايف ،ووالدة نبيل
أحمجيق وباقي عائالت املعتقلني ،اإلجراءات “التأديبية التي
اتخذتها مندوبية السجون يف حق معتقيل حراك الريف” ،باإلجراءات
“االنتقامية والتعسفية” ،معتربين أن وضع املعتقلني يف “الكاشو”
ومنع الزيارات العائلية ملدة  45يوما ،ما هو إال محاولة من املندوبية
إلخفاء “التعذيب” الذي تعرضوا له ،مبارشة بعد ترسيب الرشيط
الصوتي لنارص الزفزايف.
وردّد املتظاهرون الذين حملوا صور املعتقلني ،شعارات تطالب
بإطالق رساح كافة املعتقلني ،وعىل رأسهم معتقيل “حراك الريف”،
ووقف “كافة اإلجراءات االنتقامية” التي اتخذتها مندوبية
السجون يف حقهم.
وطالب املحتجون ،يف ذات السياق بفتح تحقيق يف ما تعرض له
املعتقلون من “تعذيب”.
وأجمعت العائالت يف ترصيحات مقتضبة ،عىل أن “أبنائهم
تعرضوا للتعذيب قبل وضعهم يف الزنازين االنفرادية وتفريقهم
عىل السجون” .وأكد أحمد الزفزايف ،رئيس جمعية ثافرا للوفاء

والتضامن لعائالت معتقيل حراك الريف،
أن “املعتقلني السياسيني (نبيل أحمجيق،
زكرياء أضهشور ،وسيم البوستاتي ،سمري
إغيذ ،نارص الزفزايف) تعرضوا لتعذيب شديد،
مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة ألي
مربر مقبول”.
وقال بالغ صادر عن عائالت معتقيل حراك
الريف املرحلني لسجن “رأس املا” بفاس،
توصلت به “العالم األمازيغي” إننا “كعائالت
املعتقلني ،ومن منطلق تجارب سابقة،
لدينا مخاوف من أن الحرمان من الزيارة
غرضه التغطية عىل ممارسات التعذيب التي
طالتهم ،عرب االستفادة من مدة زمنية كافية
إلخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له”.
وكانت املندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج قد أعلنت يف  4من نونرب
الجاري ،اتخاذ إجراءات تأديبية يف حق
معتقيل حراك الريف ،املوجودين بسجن “راس املا” بفاس ،مبارشة
بعد ترسيب رشيط صوتي للمعتقل نارص الزفزايف.
وقالت املندوبية يف بالغ لها أنه “بعد ثبوت قيام مجموعة من
السجناء عىل خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع يف وجه
املوظفني واالعتداء عليهم ورفض تنفيذ األوامر ،قررت املندوبية
العامة اتخاذ قرارات تأديبية يف حق هؤالء السجناء”.

ابن الشيخ تتهم مؤسسات الدولة “مبأسسة العنصرية” ضد
األمازيغية وتقول “األمازيغية تعيش تراجعات”

قالت اإلعالمية األمازيغية؛ أمينة ابن الشيخ ،إن
“األمازيغية ما بعد الدسرتة يف دستور  ،2011تعيش
تراجعات مخيفة ،مستمرة ومسرتسلة يف كل املجاالت”.
مشرية إىل أن “األمازيغية يف العرش سنوات األوىل التي
سبقت الدسرتة ،واإلقرار بها لغة رسمية يف الدستور،
شهدت دينامية وحيوية أحسن بكثري من قرابة العرش
سنوات ما بعد الدسرتة”.
وأكدت مديرة جريدة “العالم األمازيغي” يف ندوة ثقافية،
نظمتها “جمعية أجدير لتعليم اللغة األمازيغية ونرش
ثقافتها وتراثها” باملركب الثقايف بمدينة القنيطرة؛ يوم
الثالثاء  05نونرب الجاري ،أن العرش سنوات األوىل التي تالت
خطاب أجدير ،وتأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
شهدت “ثورة وانبعاث أمازيغي بشكل ال يستهان به”،
وكرست “عقدة عدم االعرتاف املغاربة بدواتهم وهوياتهم
واالنتماء للذات األمازيغية”.
وعادت ابن الشيخ إىل “املخاض العسري” الذي عاشته
األمازيغية خالل هذه الفرتة ،ونضاالت الحركة األمازيغية يف
سبيل إيصال الهوية والثقافة
األمازيغية للمغاربة .مشرية يف
معرض مداخلتها ،إىل أن بعد
خطاب أجدير ،وأنشطة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية،
مبارش بعد تأسيسه وتوقيعه
لعدد من االتفاقيات والرشكات
مع املؤسسات الحكومية
وجمعيات املجتمع املدني
“ساهم يف كرس الخوف من
األمازيغية الذي خلقه النظام
عند املغاربة”.
وأكدت أن هذه الفرتة عرفت
انفتاح عىل األمازيغية وتطور
يف جميع املستويات ،لكن؛
تضيف املتحدثة “بمجرد
دسرتة األمازيغية يف دستور
 2011تم هناك تراجعات يف جميع املجالت ويف كل املؤسسات
والدوائر الحكومية”.
وانتقدت ابن الشيخ “التأخري” الذي حصل يف إخراج
القوانني التنظيمية املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية واملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
مضيفة  ”:بعد دسرتة األمازيغية سنة  ،2011ناضلنا عىل
إخراج القوانني التنظيمية قرابة ثماني سنوات؛ رغم أن
األمازيغية تأتي يف الفصل الخامس من الدستور ،ولم تخرج
هاته القوانني إال يف أواخر يوليوز املايض ،بشكل فيه تراجع
حتى عىل ما حققته األمازيغية يف العرش سنوات األوىل التي
سبقت الدسرتة”.
واتهمت الفاعلة األمازيغية؛ مؤسسات الدولة ،بممارسة
“العنرصية” اتجاه األمازيغ واألمازيغية باملغرب .مضيفة
 ”:اليوم ،نعيش مأسسة العنرصية ضد األمازيغية بآليات
وقوانني ،وتتجىل عنرصية الحكومة يف قانون املالية
الذي يناقش حاليا يف الربملان” .مردفة القول  ”:كان من
املفروض أن يعكس قانون املالية الحايل إرادة الدولة يف
املصالحة مع األمازيغية وإدراجها يف مناحي الحياة العامة،
بمجرد صدور قانون األمازيغية بالجريدة الرسمية ،رغم
كل النواقص والشوائب التي تعرتيه ،إال أن ال يشء من هذا

حدث”.
وانتقدت ابن الشيخ “غياب برنامج حكومي واضح
وموقف رصيح من األمازيغية باعتبارها لغة رسمية يف
الدستور والقانون” .وتساءلت املتحدثة عن سبب تأخري
تأسيس اللجنة الوزارية الدائمة لدى رئيس الحكومة التي
من املفروض أن يعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية كما ينص عىل ذلك القانون التنظيمي
لألمازيغية؟”.
كما انتقدت اإلعالمية األمازيغية ،مؤسسة الهيئة العليا
لالتصال السمعي البرصي “لهاكا”؛ متهمة إياها بممارسة
العنرصية اتجاه األمازيغية يف اإلعالم ”:ألنها لم تسائل
القنوات العمومية ،عن عدم احرتامها لدفرت التحمالت
بخصوص حصة األمازيغية يف اإلعالم العمومي”.
من جهته؛ قال األستاذ الباحث ،الحسني مفتي؛ إنه أمر
طبيعي أن يبحث اإلنسان عن انتمائه ،و”ال يمكن ألي
إنسان أن يعيش بال ثقافة وال هوية”.
وتطرق األستاذ مفتي يف معرض مداخلته يف ذات اللقاء،
إىل “مظاهر الثقافة
من جوانبها املختلفة”،
وعرج عىل ذكر تطور
حقوق اإلنسان ،من
السياسية
الحقوقية
واملدنية ،إىل الحقوق
اللغوية والثقافية ،إىل
الجيل الثالث والرابع من
حقوق اإلنسان .مربزا
أن” املبادئ األساسية
هي حماية الثقافة من
اإلشكاالت التي تهددها”.
وأكد الباحث مفتي يف
معرض مداخلته ،أن
“الثقافة حاجة إنسانية
وجب الدفاع عنها”،
مشدّدا عىل أن “تطور
املجتمعات يف التعدد الثقايف واللغوي”.
وشدّد املتحدث عىل رضورة استعمال التقنيات الحديثة
لخدمة القضية ،واإلبداع يف خدمة الثقافة األمازيغية”؛
محذرا ً من أن “أخطر ما يهدد األمازيغية هو التنميط
الثقايف”.
وانتقد األستاذ الحسني مفتي “التمكني للغة الفرنسية
يف قانون اإلطار ،بدل من اللغتني الرسميتني للدولة،
األمازيغية والعربية” ،مؤكدا أن األولوية هي التمكني
للغتني الرسميتني للدولة”.
حري بالذكر أن “جمعية أجدير لتعليم اللغة األمازيغية
ونرش ثقافتها وتراثها” التي تأسست بمدينة القنيطرة؛
افتتحت يوم االثنني  04نونرب ،أيام “أجدير الثقافية األوىل
باملركز الثقايف بالقنيطرة ،وذلك تخليدا للذكرى  44للمسرية
الخرضاء.
وعرف الحفل االفتتاحي لأليام الثقافية اإلشعاعية؛ املنظمة
تحت شعار “من أجل مواطنة متساوية” ،من  4إىل 7
نونرب الجاري ،حضور مجموعة من الفنانني واملوسيقيني
والشعراء وفاعلني ومهتمني بالثقافة األمازيغية.

وكشفت املندوبية أنها قامت بتوزيع هؤالء السجناء عىل مؤسسات
سجنية متفرقة ،ووضعهم يف زنازين التأديب االنفرادية (الكاشو)
ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عرب الهاتف ملدة 45
يوما“.

«أمغار» تندد بقرار باشا خنيفرة مبنع
تقدمي الدروس يف األمازيغية

اتهمت “جمعية أمغار للثقافة والتنمية” باشا مدينة خنيفرة ،بمنعها من تقديم دروس
يف اللغة األمازيغية “كما دأبت عىل ذلك منذ ما يقرب من عرش سنوات وذلك بإمكانياتها
الذاتية”.
وقالت أمغار يف بيان ،إن باشا املدينة علل هذا “املنع بوجوب الحصول عىل ترخيص مسبق
من وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الثقافة أو التنسيق مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
وهو األمر الذي يثري االستغراب لعدم وجود ما يربر ذلك قانونا ،لكون جمعيات املجتمع
املدني ال تربطها أية عالقة بهذه املؤسسات وال تشتغل تحت وصايتها”.
وأضافت أن هذا القرار “الجائر والعنرصي” يأتي بعد ثمان سنوات من ترسيم اللغة
األمازيغية يف الدستور وبعد أسابيع فقط من صدور القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية“ ،مما يؤرش بامللموس عىل أن الدولة املغربية ماضية يف
نهجها القديم القائم عىل امليز واإلقصاء عن طريق فرض الحصار عىل أية مبادرة للنهوض
بهذه اللغة الوطنية” .وفق تعبريها.
واعتربت جمعية “أمغار للثقافة والتنمية” بخنيفرة ،منع تقديم دروس يف اللغة األمازيغية
“قرارا مزاجيا وشططا يف استعمال السلطة وخرقا سافرا للدستور يهدف إىل خنق أية خطوة
تسعى إىل إنقاذ اللغة األمازيغية من االندثار الذي يالحقها يف ظل استمرار مخطط يهدف إىل
القضاء عليها”.
ّ
وعبت عن استنكارها الشديد لهذا القرار “ذي املنزع العنرصي الذي يعيد إىل الذاكرة سياسة
األبارتايد والتوحيد القرسي الذي يجهز عىل التعدد اللغوي والتنوع الثقايف” .وفق تعبري
بيانها.
كما ّ
عبت “أمغار” عن تنديدها الشديد “بتملص الدولة املغربية من التزاماتها تجاه اللغة
األمازيغية وتلكؤها يف أجرأة الطابع الرسمي للغة األمازيغية والنهوض بها” .مؤكدة يف ختام
بيانها ،أنه “ال محيد عن العدالة اللغوية والثقافية التي تشكل صلب دولة الحق والقانون”.
ويف هذا الصدد ّ
عب املكتب املحيل للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بخنيفرة ،عن قلقه و
استنكاره الشديدين لقرار باشا مدينة خنيفرة ،بمنع «جمعية أمغار للثقافة والتنمية» من
تقديم دروس يف اللغة األمازيغية لعموم املواطنني».
وقال فرع الـ» »amdhإن «هذا املنع يأتي ضدا عىل العهود و املواثيق الدولية الهادفة للحفاظ
عىل التعدد اللغوي و التنوع الثقايف و خاصة العهد املتعلق بالحقوق االقتصادية و االجتماعية
و الثقافية و كذلك ميثاق الشعوب األصلية».
واعترب فرع الجمعية الحقوقية بخنيفرة ،هذا القرار الذي «ال يستند إىل أي مرجع قانوني»،
«خرقا واضحا للعهود و املواثيق الدولية السالفة و يبني بامللموس عدم جدية الدولة املغربية
يف تعاطيها مع األمازيغية و يوضح التناقض الصارخ بني خطابها و ممارساتها».
وندّدت الجمعية الحقوقية بقرار باشا املدينة ،مشريا إىل أنه «يعيد األمازيغية إىل املربع األول
و يرضب عرض الحائط كل ما تم إنجازه يف هذا املجال بفضل نضاالت الشعب املغربي ،و
يذكر بأن الخطوات التي قامت بها الدولة مجرد ذر للرماد بالعيون لربح الوقت عىل حساب
مستقبل األمازيغية».
وطالب مكتب فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ،الدولة املغربية بـ»الوفاء بالتزاماتها
فيما يتعلق بالنهوض باللغة األمازيغية و احرتامها للمواثيق الدولية خاصة تلك التي
صادقت عليها».

11

أخبار

ⵏⵙⵉⵎⵖⵏⵉ

نونرب  - 2019العدد 226
ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ- 226- 2969

www.amadalamazigh.press.ma

انتخاب حممد بودرا رئيسا للمنظمة العاملية للمدن واحلكومات املحلية املتحدة..

تكريس ملكانة احلسيمة ومنطقة الريف يف سياسة التنمية اجلهوية باملغرب
يشكل انتخاب السيد محمد بودرا ،عمدة
مدينة الحسيمة ورئيس الجمعية املغربية
لرؤساء مجالس الجماعات ،رئيسا للمنظمة
العاملية للمدن والحكومات املحلية املتحدة
تكريسا ملكانة مدينة الحسيمة ومنطقة
الريف بشكل عام يف سياسة التنمية الجهوية
باملغرب.
ويجسد هذا االنتخاب ،الذي تم عىل هامش قمة
املدن والحكومات املحلية املتحدة التي اختتمت
أشغالها مساء أمس الجمعة بمدينة دوربان
الجنوب إفريقية ،املكانة املتميزة التي أضحت
تحتلها حارضة الحسيمة من خالل برنامج
التنمية املجالية الحسيمة منارة املتوسط،
الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة امللك
محمد السادس يف أكتوبر من سنة ،2015
والجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة خالل
السنوات التالية بكافة تراب اإلقليم.
ويعكس مرشوع الحسيمة منارة املتوسط
الذي يعترب واحدا من أكرب املشاريع التنموية
باململكة والذي رصد له غالف مايل إجمايل
يناهز 5ر 6مليار درهم ،العناية السامية التي
يحيط بها جاللة امللك رعاياه األوفياء بمدينة
الحسيمة ومنطقة الريف بشكل عام.
ويتضمن هذا املرشوع الضخم واملتكامل الذي

يشمل الفرتة 2019-2015
إنجاز أزيد من 1000
مرشوع تنموي يغطي
العديد من القطاعات
الحيوية كالصحة واملجال
والرياضة
االجتماعي
والطرق واملسالك والفالحة
والتأهيل املجايل والثقافة
واملاء الصالح للرشب
والحماية من الفيضانات.
إنجاز
يتضمن
كما
مشاريع تهم التزويد
باملاء الصالح للرشب
والتطهري ،وإعادة هيكلة
األحياء ناقصة التجهيز
وتأهيل املراكز القروية
التعليمية،
واملؤسسات
إضافة إىل مشاريع تهم
املجال الديني والتكوين
املهني ،وهي املشاريع التي جعلت من مدينة
الحسيمة جوهرة املتوسط بامتياز.
ومن شأن هذه املشاريع أن تساهم يف النهوض
بإقليم الحسيمة ،ومنطقة الريف عموما،
وتعزيز جاذبيتها وتحسني إطار عيش الساكنة

املحلية ،عىل اعتبار أنها
تراعي الشمولية والتنوع
يف أهدافها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
والرياضية.
وتكمن الغاية املثىل من
الجهود التي ما فتئت
تبذلها السلطات العمومية
عىل كافية املستويات
يف “دمقرطة الخدمات
وخدمات
االجتماعية
القرب ،مع الحرص عىل
توزيع املشاريع بني
مختلف املجاالت القروية
لتقليص
والحرضية
الفوارق املجالية داخل
اإلقليم”.
وفق فلسفة شاملة،
استفاد اإلقليم ،ومدينة
الحسيمة عىل الخصوص ،من الوقع الكبري
ملختلف املشاريع التي تنفذها مختلف
القطاعهات العمومية ،والتي سيكون لها
وقع كبري عىل سكان اإلقليم مبارشة بعد
دخولها حيز االستغالل ،وهي املشاريع التي

أرست قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية
متسارعة ،كما أسست لحكامة محلية تقوم
عىل االلتقائية بني مختلف املتدخلني ،وتجعل
اإلنسان املحور والغاية من التنمية.
واألكيد أن هذه املشاريع الهامة ستساهم يف
خلق دينامية اقتصادية واجتماعية بمدينة
الحسيمة منارة املتوسط ونواحيها التي تزخر
بالعديد من املؤهالت الطبيعية والجغرافية
املتميزة ،وستكون لها انعكاسات إيجابية
ومبارشة عىل التنمية املحلية باملنطقة وجعلها
إحدى أكثر الوجهات استقطابا لالستثمارات
الداخلية والخارجية.
وتجدر اإلشارة إىل أن السيد محمد بودرا الذي
رأى النور سنة  1960هو نائب برملاني عن
حزب األصالة واملعارصة بدائرة الحسيمة،
وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس جهة
تازة – الحسيمة – تاونات.
كما انتخب سنة  2013رئيسا للمجلس
السيايس للجنة املتوسطية للمدن والحكومات
املحلية املتحدة ٬وذلك يف أعقاب املنتدى الثالث
للسلطات املحلية واإلقليمية للمتوسط الذي
انعقد بمدينة مرسيليا.

“الرابطة املغربية” جتدد هياكلها يف مؤمترها الثالث وتكرم شخصيات حقوقية
افتتحت “الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان” ،مساء السبت
 09نونرب الجاري ،بمدينة القنيطرة ،مؤتمرها الوطني الثالث ،تحت
شعار“ :أوقفوا االنتهاكات”.
وعرف املؤتمر الذي شارك فيه أزيد من  200مؤتمر ومؤتمرة منتخبني
عن كل فروع الرابطة ومراصدها بكل الجهات املغربية ،حضور عدد
من ممثيل وأعضاء وعضوات التنظيمات والجمعيات الحقوقية
املغربية والدولية.
وأوضح إدريس السدراوي ،رئيس الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق
اإلنسان ،أن شعار ”أوقفوا االنتهاكات” الذي اختارته الرابطة
ملؤتمرها الوطني الثالث“ ،رسالة عاملية أمام ما يتعرض له األفراد يف
جميع أنحاء العالم من انتهاك للحقوق والحريات األساسية رغم كل
ما تدعو له الهيئات الدولية لحماية حقوق اإلنسان”.
وذكر السدراوي يف كلمة االفتتاح ،أن ” املؤتمر الثالث للرابطة ينعقد
يف سياق إقليمي ودويل أصبحت فيه املمارسة الحقوقية املستقلة
معقدة ،تستغلها الدول االمربيالية وسيلة ضغط للتحكم يف مسار
العالقات الدولية وفق مصالحها وأهدافها”.
وبخصوص املغرب ،قال املتحدث ،إن ” الحكومتني األخريتني استغلت
الظرفية اإلقليمية والدولية ،من أجل تمرير العديد من القوانني
واملراسيم الرتاجعية والتي ترضب يف العمق املكتسبات التاريخية
للشعب املغربي ،وباألخص فيما يخص التقاعد والتشغيل التمييزي
يف القطاع العام وما يدلق عليه التعاقد”.
وأشار إىل “استمرار املشاريع املالية للحكومات املغربية يف استخدام
نفس األلفاظ “اإلصالحات الهيكلية” وهو ذلك املصطلح الذي
يستخدمه صندوق النقد الدويل ،ممّ ا يثري مزيد من الشكوك حول
اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق إصالحات املايض”.
وأضاف السدراوي أن “املشاريع املالية تتم يف إطار توصيات البنك
الدويل ،عىل إثر القروض املالية التي تتلقاها الحكومة باستمرار،
بضغوط من أجل حذف االستثمارات العمومية”؛ وهو ما يعني،
يضيف املتحدث“ ،تقليل إنفاق الدولة عىل املرافق
والخدمات بكافة أنواعها الصحية والتعليمة ،مما
يعكس زيف اإلدعاءات الحكومية حول تدعيم آليات
التماسك االجتماعي يف ظل التمسك بسياسات تخدم
مصالح األقلية ضد املصالح الشعبية العريضة ورضب
عميق للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية لسائر الفئات الفقرية واملتوسطة”.
وأكد يف معرض كلمته ،أنه بسبب هذه األوضاع املرتدية
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية،
برزت مجموعة من الحركات الشعبية بالعديد من
املناطق املغربية.
وذكر حراك الريف وجرادة وحراك الجماعات والنساء
الساللية وباقي الحراك الذي عرفته مختلف مناطق
املغرب.
واعترب الرئيس الوطني ،للرابطة املغربية للمواطنة
وحقوق اإلنسان ،بروز هذه الحركات ،هو تأكيد عىل
“اإلخفاق الحكومي يف مجال الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية” ،و “األدهى أنها عرضت الحقوق املدنية
والسياسية للخطر مع موجة االنتقام من كل األصوات املمانعة
واملنتقدة للرتاجعات ولإلختيارات الالشعبية للدولة ،عرب محاكمات
يمكن أن نطرح عليها أكثر من سؤال وعرب متابعات كيدية وتلفيق
التهم للمدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان” .وفق تعبري املتحدث.
وقال السدراوي ،إن العنوان البارز للممارسة الحقوقية الرسمية يف

مجال حقوق اإلنسان ،هو “ذلك التناقض
القائم بني الخطاب الوردي ،وبني الواقع
املثخن امليلء باالنتهاكات والرتاجعات،
بدليل املواجهة األمنية والخيار اإلستئصايل
والقمعي لكل الحركات السلمية باملغرب”.
وذكر املتحدث باألحكام الصادرة عن غرفة
الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف
بالدار البيضاء ،والتي وصلت إىل “308
سنة من السجن النافذ يف حق  52معتقال
من حراك الريف” .مشريا ً إىل أن السلطات
قامت “باعتقال ما ال يقل عن 800
ناشط وناشطة ،وأكثر من  1400حالة
استدعاء واستماع لدى الرشطة وتوقيع
محارض لم يطلع أغلبهم عىل مضمونها،
بسبب انخراطهم يف االحتجاجات السلمية
بالريف”.
وعرب املتحدث عن تنديد املكتب التنفيذي
للرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان،
بهذه األحكام .وطالب “عقالء وحكماء
هذا البلد بالعمل عىل طي هذا امللف وكل ملفات االعتقال السيايس
واعتقال الصحافيني واملدونني عرب إطالق رساح جميع املعتقلني
السياسيني ونشطاء الحركات االجتماعية والطالبية ..والعمل عىل
فتح ملف جديد لإلنصاف وجرب الرضر” .وفق تعبريه.
وشدّد السدراوي عىل رضورة ” فتح حوار وطني حقوقي حول
مسار العدالة االنتقالية باملغرب ،ونهج إصالحات حقوقية فعلية؛
وضمان استقالل القضاء ،ووضع إسرتاتيجية وطنية لعدم اإلفالت
من العقاب والحكامة األمنية والقضائية”.
هذا ،وحيضّ عدد من الحقوقيني والحقوقيات من املغرب وموريتانيا

وإفريقيا جنوب الصحراء وسوريا؛ بتكريم من طرف الرابطة،
اعرتافا بما قدمه املك ّرمون يف مجال حقوق اإلنسان.
واستمرت أشغال املؤتمر الوطني الثالث للرابطة املغربية للمواطنة
وحقوق اإلنسان ،عىل مدى يومني بمدينة القنيطرة؛ تم التجديد
من خالله الثقة يف ادريس السدراوي رئيسا وطنيا للرابطة ،كما
تم انتخاب مكتب تنفيذي للسهر عىل تسيري الهيئة الحقوقية يف

السنوات املقبلة.
وقال السدراوي ،إن اختيار شعار":أوقفوا االنتهاكات" للمؤتمر
الوطني الثالث ،املنعقد يومي  09و  10نونرب  ،2019بمدينة
القنيطرة ،يمثل رصخة لكل املظلومني واملضطهدين وضحايا
االنتهاكات يف كافة ربوع العالم وباألخص بالرشق األوسط وإفريقيا
حيث استغالل اإلنسان واستغالل البلدان لفائدة القوى االمربيالية
الدولية" ،مضيفا أن " رسالتنا من خالل شعار :أوقفوا االنتهاكات,
هي رسالة عاملية أمام ما يتعرض له األفراد يف جميع أنحاء العالم من
انتهاك للحقوق والحريات األساسية رغم ما تدعو له الهيئات الدولية
لحماية حقوق اإلنسان ,حيث تستمر التقارير السنوية ملنظمات
دولية وهيئات أممية يف نرش أرقام غري مسبوقة النتهاكات الحقوق
حول العالم ,ويواجه العديد من املدافعني والناشطني الحقوقيني
والصحفيني ومنظمات املجتمع املدني العديد من التحديات واملخاطر
التي تعرضهم للمالحقة واالعتقال التعسفي يف بلدانهم .وتجسد
الحروب أبشع االنتهاكات للجماعات واألفراد املدنيني يف كل أنحاء
العالم وخاصة الرشق األوسط وإفريقيا مما أدى إيل تدهور أوضاع
حقوق اإلنسان باملنطقة بكل من مرص واملغرب وليبيا والجزائر
ودول الخليج حيث تمثل سوريا مثاال صارخا بكل ما تتعرض له من
مخاطر وقتل وتجويع وتعذيب وحرمان وهجرة للحصول عىل مكان
امن ,كما ال ننيس قضية فلسطني التي تحمل طابعا خاصا يف سجل
انتهاكات حقوق اإلنسان منذ بداية النكبة إىل اآلن كقضية الالجئني
الفلسطينيني الذين يحرمون من كافة حقوقهم املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وانتهاك الحق يف التنقل والسفر
بحبس الفلسطينيني لسنوات طويلة بتهم ملفقة مع حرمانهم من
ابسط حقوقهم حتى داخل السجون.
وأوضح أن املؤتمر عرف مشاركة  200مؤتمرة ومؤتمر من  43فرع
ومرصد من كافة الجهات املغربية وحضور ممثيل الهيئات الحقوقية
واملدنية والنقابية وبعض الضيوف من خارج املغرب ,حيث مر املؤتمر
يف جور من الديمقراطية واملسؤولية ليتم املصادقة عىل تعديالت
القانون األسايس وانتخاب إدريس السدراوي رئيسا وطنيا باإلجماع
كما تمت املصادقة عىل العديد من األوراق واألرضيات".

12

متازغا

ⴰⵖⵣⴰⵎⴰⵜ

نونرب  - 2019العدد 226
ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ- 226- 2969

www.amadalamazigh.press.ma

السجن  6أشهر حبق  22من موقويف العلم األمازيغي باجلزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية ،مجموعة من
حاميل العلم األمازيغي بالحبس النافذ ،يف محاكمة استمرت من
سهرة أمس االثنني إىل غاية الساعة الثانية صباحا من اليوم الثالثاء.
ومثل  21شخصا بتهمة املساس بالوحدة الوحدة لرفع راية غري
الراية الوطنية ،وتم إدانتهم بسنة حبسا ،منها  6أشهر غري نافذة
وغرامة مالية.
ورفض القايض اإلفراج عن الطالبة نور الهدى املوقوفة لنفس التهم،
وسيتم الفصل يف قضيتها بحر األسبوع الداخل ،فيما حدد
القايض يوم  21نوفمرب الجاري موعدا للفصل يف الحكم
النهائي بالنسبة لـ  21موقوفا آخرا يواجهون نفس التهم.
ودامت جلسة املحاكمة ألزيد من  10ساعات ،بحضور
عرشات من املحامني الذين قرروا الدفاع عن حاميل الراية
األمازيغية ،باإلضافة إىل عائالتهم وجرت املحاكمة يف أجواء
متوترة السيما بعد النطق باألحكام التي اعتربها الحضور
قاسية.
وبارشت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس االثنني ،يف
محاكمة موقويف الراية األمازيغية البالغ عددهم  41شابا،
تم توقيفهم بتاريخ  21يناير املنرصم بمسريات الجمعة
بعد حملهم للرايات ،لتتم متابعتهم بجنحة املساس بسالمة
وحدة الوطن عن طريق رفع راية غري الراية الوطنية ،وأحيلوا
عىل املحاكمة بعد قبوعهم رهن الحبس االحتياطي باملؤسسة
العقابية بالحراش ملدة فاقت  4أشهر.
وشهد محيط محكمة سيدي امحمد ،منذ الساعات األوىل
لصباح أمس ،حسب ما أوردته جريدة املحور اليومي
الجزائرية التي أوردت الخرب ـ تطويقا أمنيا مكثفا ،تحبسا
لقدوم املوقوفني إىل املحكمة ،كما عجت قاعة الجلسات
قبل انطالق املحاكمة بأهايل املوقوفني واملساندين لهم ،والنشطاء
السياسني.
ونظرا للعدد الهائل للحارضين ،تعذر عىل القايض مبارشة استجواب
املتهمني ،وطلب من الحارضين الهدوء داخل القاعة ،أو سيضطر إىل
وقف الجلسة وطردهم ،بينما تعالت التصفيقات بعد دخول املوقوفني
إىل القاعة ،وردد الحارضون عبارات «جزائر حرة مستقلة» ،ومن

جهة أخرى تجمع عرشات املواطنني وأهايل املوقوفني خارج املحكمة،
وطالبوا بإطالق رساح أبنائهم القابعني باملؤسسة العقابية ملدة فاقت
 4أشهر .يورد ذات املصدر.
واستهل القايض الجلسة باستجواب أول دفعة من املتهمني ،والبالغ
عددهم  7موقوفني من أصل  41متهما ،تم توزيعهم عىل  10ملفات
منفصلة ،بعد متابعتهم بجنحة املساس بوحدة وسالمة الوطن عن
طريق رفع راية غري الراية الوطنية ،ولدى االستماع لترصيحات

املتهم األول ،أكد أنه شارك بتاريخ الوقائع يف مسرية الجمعة ،ثم
تفاجأ بعدها بتوقيفه من قبل عنارص الضبطية القضائية ،بسبب
حمله للراية األمازيغية ،التي تعرب عن هويته ،وهي الترصيحات التي
أكدها املتهم الثاني ،حيث أكد أنه فعال حمل الراية األمازيغية خالل
إحدى مسريات الجمعة بالعاصمة ،لكن لم تكن له نية يف إحداث
أعمال شغب أو إهانة العالم الوطني.

“األفافاس” يندد بسجن
معتقلي”الراية األمازيغية”

ندد حزب جبهة القوى
املعروف
االشرتاكية،
اختصارا بـ”األفافاس”
باألحكام الصادرة أمس
الثالثاء يف حق معتقيل
األمازيغية”،
“الراية
معتربا إياها دليال عىل
“غياب أي نية لدى
أصحاب السلطة يف السري
نحو التهدئة”.
واعترب “األفافاس” ،يف
بيان له ،أن األحكام التي
أصدرتها خالل اليومني
األخريين محكمة سيدي
أمحمد ،ضد موقوفني يف
الحراك الشعبي حملوا
الراية األمازيغية “ال
تستند إىل أي قاعدة قانونية و تهدف
إىل دفع الشعب الثائر بطريقة سلمية
ومتحرضة إىل التصعيد والعنف”.
وأضاف “األفافاس” يف بيانه “:ذنب
املعتقلني ،الذين يف أغلبيتهم شباب
حملوا لراية األمازيغية يف مسريات
شعبية وسلمية” ،مشيدا بـ”التجنيد

الكبري للمحامني واملواطنني لفائدة هؤالء
املعتقلني”.
من جهته أدان جياليل سفيان ،رئيس
حزب جيل جديد ،األحكام الصادرة
من محكمة سيدي أمحمد يف حق عدد
من معتقيل الحراك ،معتربا إياها وفقا
ملا أورده يف منشور له عىل صفحته يف
“الفايسبوك” ،استفزازا وال مربر له
ملتظاهري الحراك الشعبي.

حمكمة جزائرية تربئ مخسة من معتقلي
“الراية األمازيغية”

من جهتها ،أصدرت محكمة “باب الوادي” بالجزائر ،صبيحة األربعاء 13
نونرب الجاري ،حكما برباءة خمسة معتقلني متابعني بتهمة املساس بالوحدة
يف قضية حمل الراية األمازيغية .وبتعلق األمر ب كمال بلكحل ،عقبي عيل،عيل
ايدير ،بوجميل محند ،قارون حمزة.
وتأتي أحكام الرباءة ملعتقيل العلم األمازيغي يف املظاهرات املستمرة ضد رموز
النظام الجزائري السابق ،لتسقط تهمة املساس بالوحدة الوطنية التي وجهت
للمتهمني مبارشة بعد القرار الرسمي الذي أعلن عنه رئيس أركان الجيش.

من جهته ،أكد املتهم الثالث أنه تم توقيفه يوم الجمعة املصادف
لـ  21يناير املايض بإحدى املقاهي بالعاصمة ،رفقة مجموعة من
أصدقائه ،بسبب الراية األمازيغية التي كانت بحوزته ،بينما أوضح
املتهم الرابع أن حبه الشديد للوطن جعله يشارك يف مسرية الجمعة
واملطالبة بالتغيري ومحاسبة جميع املفسدين الذين عاثوا يف الجزائر
فسادا منذ عرشين سنة مضت ،مشريا إىل أن الراية األمازيغية تعرب
عن هوية األمازيغ وتقاليدهم ،كما ردد خالل استجوابه عبارة «تحيا
الجزائر» ،مشريا إىل أنه مفتخر بهويته األمازيغية.
أما املتهم الخامس ،فرصح لقايض الجلسة بأنه سجن
ملدة  4أشهر عن تهمة باطلة ال أساس لها من الصحة،
مضيفا يف معرض ترصيحاته أنه تعرض لشتى أنواع
الرضب والشتم واإلهانة من قبل الرشطة بعد توقيفه،
يف حني أدىل بقية املتهمني بنفس ترصيحات ،ملتمسني
من املحكمة إطالق رساحهم وإفادتهم بالرباءة.
وطالب دفاع املتهمني ،املنحدر أغلبهم من نقابة تيزي
وزو ،بصوت واحد بإطالق رساح املعتقلني ،واالعتذار
لهم ،بعد سجنهم ملدة  4أشهر ،عن وقائع ال تشكل
جريمة ،وغري معاقب عليها ،بينما أكد أحد املحامني
أن هذه القضية سياسية أكثر منها جزائية ،مشريا إىل
غياب أي مادة قانونية يف قانون اإلجراءات الجزائية
تجرم حمل الراية األمازيغية
وأضاف أن هؤالء الشباب خرجوا إىل الشارع من أجل
املطالبة بالحرية والتغيري ،وحملهم للراية األمازيغية
يعرب عن هويتهم األمازيغية ال أكثر وال أقل ،ملتمسا
من هيئة املحكمة تربئة املتهمني من روابط التهمة
املتابعني بها ،والنطق بنفس األحكام التي صدرت يف
حق موقويف الراية األمازيغية بعنابة ،مع اسرتجاع الرايات املحجوزة،
بينما أكدت محامية أخرى أن قضية الراية األمازيغية أثارت ضجة
كبرية ،باعتبار أن األعالم األمازيغية تعترب رمزا من رموز الشعب
الجزائري ،وليس األمازيغ فقط ،وهذه الراية تمت دسرتتها قانونا،
مطالبة باإلفراج عن املتهمني .حسب يومية املحور اليومي.

اللغة األمازيغية داخل اإلحتاد اإلفريقي

نصب اإلتحاد اإلفريقي“ ،لجنة
اللغة االمازيغية” بشكل رسمي
بمقر االتحاد االفريقي بأديس
ابابا ،عىل غرار لجنة اللغة العربية
و االمهرية.
و أوضح بيان صادر عن املحافظة
السامية لألمازيغية بالجزائر،
أن وفدا من األساتذة الجامعيني
املختصني يف اللغة و الثقافة
االمازيغية بقيادة االمني العام
للمحافظة السامية لألمازيغية،
الهاشمي عصاد قد شاركوا يف
اشغال الورشة العملياتية و
التخطيط لوضع لجان اللغات
العبارة للحدود املشرتكة و هي
العربية و االمازيغية و االمهرية
تحت ارشاف االكاديمية االفريقية
للغات ،التي جرت بأديس ابابا من
 29اىل  31اكتوبر .2019
وأشار املصدر ذاته – حسب
وكالة األنباء الجزائرية – اىل أن “هذا العمل هو نتيجة
املسعى و الجهود التي بدلها االمني العام للمحافظة
السامية لألمازيغية و ذلك منذ لقائه باألمني التنفيذي
لألكاديمية االفريقية للغات الدكتور النغ فافا دامفا
عىل هامش الدورة الثالثة العادية للجنة التقنية
املختصة حول الشباب و الثقافة و الرياضة التي جرت
بالجزائر يف اكتوبر .”2018
و تابع البيان أن تقرير الوفد الجزائري قد “تمت
املوافقة عليه باإلجماع مع تنويهات مجموعة اكاديمي
األكاديمية االفريقية للغات الذين اعتربوا ان لجنة اللغة
االمازيغية تعكس تماما روح االكاديمية اإلفريقية
للغات كونها هيكل عمل عىل غرار الهياكل ال 19االخرى
التي تعمل بالتنسيق مع الهياكل الوطنية للغات التي
تعد نقاط اتصال وطنية يف البلدان االفريقية”.
و قد اختارت لجنة اللغة االمازيغية املتكونة من 10
مقاعد الربوفيسور يوسف نسيب كمنسق ممثل
للجزائر و الدكتور عبد السالم بوميرص أمينا ممثال
للمغرب.
كما اقرتح املشاركون اختيار مقر لجنة اللغة االمازيغية
بالجامعة االفريقية الواقعة بأدرار التي تمثل اكرب
منطقة صحراوية لقورارة و توات حسب ذات املصدر،
موضحا ان “اختيار ادرار يفرس من خالل اجتماع عدة
عوامل مشجعة و لكون هذه املنطقة متواجدة بملتقى
منطقتني ذات لسان امازيغيي و هي الفضاء املغاربي
و الساحل الذين يعتربان شبه منطقتني افريقيتني
كبريتني”.

ومن جانبه أشاد حزب التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية (األرسيدي) ،بتأسيس لجنة اللغة
األمازيغية باالتحاد اإلفريقي ،يف بيان وقعته «نورة
وايل» املكلفة بالعالقات مع دول شمال إفريقيا،
واعتربتها «إصالحً ا لحالة إنكار من خالل التعرف عىل
إحدى لغات األجداد ،عىل خطى بلدان شمال إفريقيا».
وأشاد الحزب بـ «معارك الجزائريني واملغاربة الطويلة
من أجل القضية األمازيغية والديمقراطية» ،كما
«رحّ ب بهذا التقدم الذي أتى ليضع حدًا لتزوير التاريخ،
وإنكار هوية بلدان شمال إفريقيا».
ولفت «األرسيدي» إىل ّ
أن «املغرب شهد تصديق املحكمة
الدستورية ،بعد سنوات عديدة ،عىل القانون األسايس
الذي يحدد الطابع الرسمي للغة األمازيغية وطرائق
دمجها يف مؤسسات الدولة واملجاالت العامة ،وجرى
ترسيم اللغة األمازيغية يف املغرب إثر حركة  20فيفري
 ».2011مضيفا أن «إضفاء الطابع الرسمي عىل
األمازيغية يف دستور عام  ،2016ال يزال مساره بطيئًا
يف إعطاء زخم حاسم إلدخالها يف املدارس واملؤسسات
واألماكن العامة عىل الرغم من املطالبات االجتماعية
الواسعة».
وانتهى األرسيدي إىل التأكيد عىل ّ
أن «ثورة  22فيفري
تفتح الطريق أمام مسلك جاد إلعادة تأهيل تاريخنا
وذاكرتنا وهويتنا يف نظام سيايس قائم عىل الحرية
واملساواة يف الحقوق والديمقراطية» ،عىل حد تأكيده.
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حاوره منتصر إثري؛

يف هذا احلوار ،مع أحد عمالقة الصحافيني الكورد ،وأحد املبدعني يف جنس الشعر والرواية والكتابة ،حتدث إبراهيم يوسف ،عن أعماله الروائية والشعرية واملواضيع اليت تتناوهلا يف كتاباته الصحافية العديدة ،واملتعددة،
وقال لـ»العامل األمازيغي»»:صحيح أنين كردي ،وأعتز بكردييت ،إال أنين أكتب باللغة العربية اليت أحبها حقًا ،وعملت حوايل ثالثني سنة على تدريسها ،وهذا ال يعين أنين أمهل لغيت الكردية األم اليت كتبت يف مطلع
شبايب هبا بعض القصائد اليت غناها أكثر من فنان كردي .الكردية لغة بييت ،إال أن العربية كانت اللغة املفروضة اليت كانت هبا أكثر».
وأضاف يف حواره الطويل مع اجلريدة »:ال ميكن أن تكون هناك سوريا موحدة ،من دون أن يتحقق للكردي حقوقه يف الوجود ،وأنا ممن يرون أن احلل الفيدرايل-اآلن -هو األنسب بالنسبة للكرد ،ضمن خريطة سوريا ،مع
تأكيدي :أن هناك خريطة كردستان جمزأة ،وإن مل يتم القبول حبقوق الكردي فمن حقه أن يظل يطالب من أجل حتريره وكردستانه!»
وحول العالقات األمازيغية/الكوردية ،قال الكاتب إبراهيم يوسف « مثة الكثري من املالمح املشتركة بني الكرد واألمازيغ ،يف احلقيقة ،وهو ماعانياه طويالً بسبب اغتراب الشعبني عن جذورمها يف سبيل رباط ختلى عنه
األخر ،ما أدى إىل هتديد هويته واعتباره من عداد هوية أخرى .ما يلفت نظ ري ،يف أهلنا األمازيغ ،أن كل حماوالت حمو هويتهم مل جتد ،إذ ال يزالون يقبضون على اجلمر ،وهو نفسه حال الكرد ،أضف إىل كل ذلك :أصالة
الشعبني ،شجاعتهما،.محلهما للقيم ،بروح-جبلية -عارمة».

الصحايف والكاتب الكوردي إبراهيم يوسف لـ «العامل األمازيغي»1/2:

مثة غبطة كربى يف قلب كل كردي وهو يتابع حاالت تضامن أهله األمازيغ مع قضيته

* نبدأ بالسؤال الكالسيكي ،من يكون عداد جيل مظلوم ،باعتبارنا فطمنا عىل القيم الكربى،
وكنت أزعم بأنها تنئي بالشاعر وجمهوره عن همه
ضيفنا وكيف تود أن تقدم نفسك للقراء؟
** ليس أصعب عىل املرء ،والسيما :الكاتب ،أن نسأله :الطبقي واإلنساني ،وذلك بموجب قناعاتي اليسارية
من أنت ،السيما إذا كان ذلك يف إطار حوار مدون ،أو التي تلت ،بل امتزجت ببعض قناعاتي الدينية ،الريفية-
مسموع ،أو مرئي ،العتبارات كثرية ،يمكن التوقف عند باعتباري ابن قرية -وإن كنت قد تركت القرية يف الثانية
اثنني منها ،أولها أن من شأن الحوار أن يكشف عن عرشة من عمري ،ألدرس يف املدينة .أجل ،فلطاملا كنت
املحاور معه -بفتح الواو -ناهيك عن أمر آخر ،وهو أعد قصائد نزار قباني ال تخدم رؤية أمثايل يف قراءة
أن املرء قد ال يعرف ذاته ،السيما عندما يكون من عداد الواقع ،وإن كانت قصيدته»بلقيس» وأنا طالب ثانوية
املشتغلني يف عالم الثقافة واإلبداع ،باعتبار أن ما ينتجه ستستفزني ،وتجعلني أستنسخها بخط يدي ،بعد أن
لطاملا يكون ملتصق بلحظته .بوجدانه ،بل بحواسه وصلتني عن طريق صديق أصغر مني بحوايل السنتني،
املستنفرة كلها ،ولعله يف مثل هذا االمتحان الصعب ربما ،وهو الشهيد عدنان ملك الذي اغتيل غدراً ،وهو
يبخس قدر منجزه كنص ،وقدر نفسه كناص .دائما ً يحمل بني جوانحه أعاصري حلم عظيم .نرشت املقال،
أفضل يف الحوارات التي تجرى معي -وهكذا كنت أفعل ونرشت القصيدة ،والقصة ،واشتغلت كثريا ً يف عالم
وأنا يف موقع املحاور-بكرس الواو ،أن أسلط أضواء ما ،الصحافة ،السيما الحزبية املجانية ،إذ انشغلت بهموم
خافتة ،أو جد كاشفة بجكتورية عىل اسم ضيفي ،وإن عامة الناس .هذا االنشغال الذي جاء من خالل عنايتي
كانت هذه الطريقة تقليدية يف عالم الحوارات ،وأنا بالبسطاء .باملظلومني .باملضطهدين ،ما دفعني ألكتب
أحسبني عىل هذه املدرسة التي قد تصادر دور اآلخر .لهم ،ألرافع عنهم ،وأنىس قصيدتي .قصتي .مرسحيتي.
املعني بالحوار ،خارج دائرة املحاورين ،وأعني بذلك :طويالً ،طويالً ،قبل أن أعود إليها ،وما إن عدت إليها
بدأت ضغوطات النظام السوري عيل ،عىل لقمة
املتلقي!
أمام سؤال كهذا -وقد طرح عيل مثله من قبل غري مرة -أرستي ،ما اضطررت للسفر خارج البالد
أقول :إنني امرؤ حالم .هذه الصفة أعرفها يف نفيس ،للعمل ،وما إن وجدت موطئ قدم يل
ولعيل اكتشفتها متأخراً .كان الحلم زوادتي طويالً .يف بلد خليجي هو اإلمارات حتى
كانت النطع الذي ذبحت عليه مشاريع كثرية ،إذ كنت بدأت الحرب يف بلدي ،األمر
أتصور أن رغبة الشاعر يف وضع حد ملآيس الكون .مآيس الذي جعلني أن أكون شبه
أهله .شعبه .مآيس البرشية ،من املمكن أن يتحقق من متفرغ لها.هكذا الهم
خالل كتابة قصيدة ،بيد أنني اآلن ،وأنا عىل مشارف العام استلبني ،إال أنني
الستني من عمري بت أدرك أن كل ذلك كان مجرد كتبت بعض ما يمكن
أوهام ،ألن الحلم الذي ال يرتجم بالجهد .باملكابدة ،كتابته من نصوص
بالتعب ،ليس سوى أضغاث أحالم .ليس سوى بنات شعرية أوقصصية
أحالم .ليس سوى أحالم يقظة ،أو كما نسميها تهيؤات ،أو روائية .كل
وأوهاماً .أجل ،من الجميل أن يحلم املرء .الحلم اكتشاف ما كتبته هو
عظيم ،ولكن إذا قورن ذلك باالشتغال عليه لدحرجته عن ألم شعبي.
مواطني
من تخوم املستحيل إىل مساحة املمكن .هذه النزعة ألم
الحلمية جعلتني أعيش الكثري من الرومانس ،من جهة ورشكائي يف البلد.
الالانتماء إىل الواقع ،وهو ما كان يجعلني أال أعدم الخري ألم اإلنسان.
حتى لدى من يف يديه مسدس يصوبه عيل .حتى من قبل روايتي األوىل-
من يعاديني ،ويخطط ملحوي ،إذ ظللت طويالً أؤمن شارع الحرية-
أن العالم مبني عىل الخري ،وأن نقيضه يف الثنائية التي وشارع الحرية
تشري إليها الدراسات الفلسفية والتاريخية أي الرش إنما هو شارع منزيل
يف مدينة-قامشيل-
هو افرتايض.
فتحت عيني يف أرسة :األب رجل دين ورث مكتبة عن الذي خفق فيه
أبيه ،وورث جدي املكتبة عن جده عن أبيه .من املناظر قلبي للحب ألول مرة،
األوىل التي وجدتها أمام عيني قراءات أبي للقرآن الكريم ،وكتبت فيه قصيدتي
ولكتب الفقه والرشيعة والتصوف والنحو والرصف األوىل التي اطمأننت بأن
واألدب .إنشاده لقصائد بعض الشعراء املتصوفة يف أوقعها باسمي ،كتبتها
األدبني الكردي والعربي ،باإلضافة إىل بعض القصائد بعد أن استهدف تنظيم
القومية لكل من الجزري والخاني وجكرخوين .ضمن داعش هذا الشاعر الذي أقيمت
هكذا أجواء رصت أردد عىل نحو عفوي بعض القصائد فيه مؤسسات تابعة لإلدارة
السجعية ،وأكتب عىل أية ورقة تقع بني يدي .ألتقط الذاتية الكردية ،وراح ضحيته عرشات
أية قطعة جريدة استخدمت كلفافة ملا يجلبه أبي من الجريان واملعارف وأبناء املدينة ،ناهيك عن
حوائج من املدينة ،فأقرؤها ،أعرف عىل نطاق القرية ب :مئات الجرحى ،وهدم املنازل فوق رؤوس أصحابها
الشاعر ،ومازلت منذئذ ،أحاول أن أؤكد حسن نوايا أبناء ما دعا إىل غياب أرس كاملة فيها .هذا العالم ،باإلضافة
قريتي تل أفندي التي أصبحت ،اآلن ،عىل مقربة رمية إىل رؤيتي للشقيق الكردي الذي ظهر-فجأة -وحكم
قنبلة ،أو ثؤبة عربة تركية روسية مصفحة ،السيما إن املكان ،ولم يراع أهله ،بل راح يطبق نظريات متهالكة
قريتي هذه كانت-ثاني حقل برتول -تم التنقيب عنه ،يف العنف ضد أهله جعلني أكتب هذه الرواية ،وإن كنت
وأجل استكماله،ربما ألن مجاريها تصب ،أو ستصب يف أعود ألقف إىل جانب هذا الشقيق عندما يتكالب عليه
العالم كله ،حتى من خدموه ،وفق مؤامرة استهدفت
أمكنة أخرى أقل تكلفة!
* حدثنا قليال عن أعمالك الروائية والشعرية الكرد ،وتواطأت بموجبها أمريكا مع املهندس الرويس-
الويص عىل النظام ،لتغييب الكردي الذي قاوم داعش،
والمواضيع التي تتناولها في كتاباتك؟
** أول ما زعمت إنتاجه :الشعر ،كما يعرف أبناء كما شقيقه يف إقليم كردستان ،وراحا يدفعان الرضيبة
قريتي التي ولدت فيها .كتبت قصائد نثرية مقفاة ،هي روايتي الثانية -شنكالنامه -كتبتها عن السبايا
بحسب تصنيفها النقدي الذي فهمته ،الحقاً ،من عداد اإليزيديني ،وعن جرائم تنظيم داعش ،ومن بينهم أبو
السجع ،الذي أقلعت عنه ،ما إن أدركت أن للشعر أوزانه بكر البغدادي ،وفيها رصد ملعانات الكريمات اإليزيديات
وبحوره ،ما جعلني أعتمدها يف بواكريي األوىل يف نهاية عىل أيدي إرهابيي داعش ،كما إن فيها رؤية ملصري
السبعينيات ،قبل أن أكتب قصيدة العمود ،فالتفعيلة داعش .نالت الرواية إعجاب كثريين ممن قرؤوها،
إىل جانب قصيدة النثر .يف تجربتي الشعرية كنت من وأترك تقويمها للقارئ الكريم.

• بأية لغة جاءت أعمالك اإلبداعية؟
** صحيح أنني كردي ،وأعتز بكرديتي ،إال أنني أكتب
باللغة العربية التي أحبها حقاً ،وعملت حوايل ثالثني سنة
عىل تدريسها ،وهذا ال يعني أنني أهمل لغتي الكردية
األم التي كتبت يف مطلع شبابي بها بعض القصائد التي
غناها أكثر من فنان كردي .الكردية لغة بيتي ،إال أن
العربية كانت اللغة املفروضة التي كانت بها أكثر ،إن لم
أقل كل قراءاتي ،إذ يحدث أن كنت أقرأ الكثري من الكتب
بالعربية مقابل قراءة نص أو كتيب بالكردية ألنها كانت
ممنوعة ،ولو كتبت بها قصيدة حب .لقد رضعت حليب
أم عربية مع مجموعة أمهات كرديات ،وذلك خالل فرتة
تعرضت فيها والدتي رحمها لها ملرض أبعدت خالل تلك
الفرتة عنها .أخي يف الحليب كان اسمه إبراهيم ،وقد
تويف خالل فرتة الحرب ،يف حادث ال يصدق.إذ سقط من
فوق كريس استوي فوقه يعالج ملبة كهرباء ملحل تجاري
صغري كان يعمل فيه خالل فرتة ما بعد دوامه املدريس
كمعلم ابتدائية ،وهو توأم طفولتي إىل جانب قلة آخرين:
الشاعر البلغاري من أصل كردي خرض سلفيج وسيف
الدين محمد ومحمد عبد الله،من أبناء
قريتي التي ال يمكن أن أنساها.
* المعروف أنك صحافي وروائي
وشاعر ،ترى أين يجد ضيفنا
راحته؟ وما السبب؟
** اشتغلت كثريا ً يف
عالم املقال ،وبت أكتب
بشكل مضاعف منذ
إبحارنا يف فضاء-
اإلنرتنت -بالتناسب
مع ارتفاع وترية
معاناة إنساننا،
ا ضطر ا با ت
مكاننا ،واألسئلة
باتت
التي
إذ
تواجهنا،
من
المناص
مو ا جهتها ،
السيما من قبل
امرئ مثيل لم
يعتد أن يدير
ظهره آلالم الناس.
أما القصيدة فهي
هوائي الروحي الذي
أتنفسه ،بيد أن لجوئي
إىل عالم الرواية التي
انقطعت عن كتابتها بعد
مخطوط يتيم لم يلق النور
هو أنها فضاء واسع يمكن من
خالله تناول قضايا وأحداث كبرية،
ذات تفاصيل ،وتشعبات ،تضيق بها
القصة أو القصيدة أو حتى امللحمة أو املقال
أو الدراسة.
أتذكر أنه بعد تراجيديا اإليزيديني يف سنجار/شنكال
كتبت قصيدة ملحمية بعنوان شنكالنامة ،لقيت إعجاب
من قرؤوها ألنها كتبت ونرشت بعد أيام قليلة من وقوع
الجريمة النكراء بحق البرشية ،إال أنني أحسست أني
لم أقل شيئاً ،بالرغم من أنني كنت من أوائل الصحفيني
الذين رصدوا هذه املأساة يف سلسلة مقاالت منها ما
نرش يف جريدة»النهار» اللبنانية ،إذ ثمة إحساس كبري
كان يف أعماقي هو أنني لم أؤد دوري يف تناول هذه
املأساة ،إىل أن كتبت روايتي-شنكالنامة -التي أحسست
خاللها أنني قلت شيئا ً ما.
* ما الذي يغذي فيك روح اإلبداع أو ما أطلق
عليه «فيتامين الكتابة» إن جاز التعبير؟
** منابع الكتابة من جهة ،ودوافعها من جهة أخرى،
لهي جد كثرية بالنسبة إيل كإنسان كردي يتعرض شعبه
ليس لظلم مزدوج :قومي ووطني ،ناهيك عن الظلم

“

«ال يمكن أن تكون
هناك سوريا موحدة ،من دون
أن يتحقق للكردي حقوقه في
الوجود ،وأنا ممن يرون أن الحل
الفيدرالي-اآلن -هو األنسب
بالنسبة للكرد ،ضمن خريطة
سوريا»

“

الطبقي الذي عانينا منه باعتباري كنت منتميا ً إىل-
الطبقة الفقرية -التي تعتمد عىل جهدها ،ولم أسع
لكسب املال كما سواي ،إذ إن هناك ما يمكن أن نسميه
ظلما ً أممياً ،هو ظلم الغرب الذي وضع خرائط املنطقة،
وأعني هنا خريطة سايكس بيكو ،1916وهل أحدثك
عن ظلم األخوة يف اإلسالم .الكردي الذي حرر القدس
يف زمن صالح الدين والكردي الذي قىض عىل داعش،
حتى رشكاؤه .حتى أخوته يف الدين صلبوا خريطته
عىل طاولة األجنبي ،وتحت توقيعه وبصمته ليتفرغوا
لتذويبه ضمن رشنقات لغات أخرى غري لغته .رشنقات
التفريس والترتيك بل والتعريب .هذه بعض دواعي
الكتابة أليست بكافية؟
ثمة نسغ من حب .نسغ من التشبث بالحياة .نسغ يدعو
لإلرصار عىل الوجود إزاء محاوالت املحو ،وهي كافية أن
تمأل قرطاسا ً كبريا ً بحجم –الكرة األرضية -نتاج حرب
الكردي وحبه ،ولذلك فإنك لرتانا نرص عىل الكتابة ،كما
يرص مقاتلنا عىل الدفاع عن حقه يف الوجود ،يف مواجهة
التاريخ والجغرافيا املزورين اللذين تربت أجيال متتالية
عىل اعتبار أن الكردي-كما األمازيغي -هما ضيفا
مكانه ،بينما يعد أي ضيف حقيقي عىل املكان بأنه
صاحبه ،بالرغم من أن الكردي يرصعىل رشاكة رشيكه
الحقيقي أيا ً كان!

* إلى أي حد تجدون اهتمام المجتمع
الكوردي اليوم بالشعر والرواية؟ وكيف
تنظرون لواقع الرواية الكردية؟
** ألكن دقيقاً ،أنه مع انتشار وسائل اإلعالم
والتواصل واالتصاالت وثورة التقانة فإن القارئ
الكردي-بدوره -بات يتوجه إىل قراءة ما هو-رسيع -بل
بات بدوره يعتمد الصورة اإللكرتونية ،إال أن متابعتي
ألرقام مبيعات معرضني كرديني للكتاب هما :معرض
الشهيد هركول يف قامشيل ومعرض هولري ،وبالتواصل
مع بعض النارشين تأكدت بأنه ال يزال هناك تعطشا ً
للكتاب ،وأن دائرة القراءة بوساطة األوعية اإللكرتونية
باتت تتسع ،السيما بعد كرس حدود الرقابة يف ظل
ثورة املعلوماتية ،أو أكاد العوملة ،بالرغم من تحفظاتي
عليها ،باعتبار ما يمارس من قبل الرئيس األمريكي
دونالد ترامب اآلن ،تجاه الكرد يف محطات :كركوك-
عفرين -رسي كانيي /رأس العني»أو روج آفا» ما هو
إال ترجمة للجانب املرعب من العوملة.
* دعنا نعرج على الوضع السياسي
واإلنساني في المناطق الكوردية بشمال
سوريا ،حدثنا قليال عن ما يجري على األرض
** ثمة شعب كردي توزعت خريطته بني دول عدة:
سوريا -تركيا-العراق-إيران ،...هذا الشعب ظلم
وقهر تاريخياً ،وحاول أن يسرتد بعض مالمحه يف أكثر
من محطة ،إال أن الدول العظمى التي طمست حقه،
استعادت الكردة ،وبقيادة :روسيا البوتينية وأمريكا
الرتامبية ،ومن خالل عراب مهووس باستعادة عرص
الفتوحات أال وهو :أردوغان ،مغتصب الرئاسة يف تركيا،
ومن دون أن ننىس ما يخطط له يف إيران من قبل-ماليل
طهران -املتأيتني -لقد كان الكردي يف خط النار األول
يف مواجهة داعش ،ومن قبله املستذئبني من الفصائل
الراديكالية وقد طهر املكان منها ،إال أن هناك من ال يريد
للكردي أن تكون له لغته ،وحضوره ،ما دفع بأردوغان
ألن يتسول من قادة العالم الضوء األخرض لقاء تنازالت
له عن حلفائه من السوريني يف الغوطة ،وحلب ،كي
يكون خادما للنظام البعثي الحاكم ،يعيدهما إليه،
ليبيع حلفاءه ،أكثر من مرة،عىل نحو بخس ،مقابل أن
يسمح له بمحاربة الكرد واجتثاث جذورهم ،وتقطيع
أوصال مكانهم ،وإغراقه باملستوطنني وبقايا داعش
ممن احتلوا بعض مدن املكان ،وبطشوا ،وفتكوا،
ودمروا ،أمام أعني العالم .هذا مايجري يف عالم يمثل
كل من :ترامب وبوتني راعيي»األخالق» املتجردين من
القيم واألخالق!
* يتبع
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الفنانة «زورا تانريت» لـ «العامل األمازيغي»:
أداء األغاين العاملية باألمازيغية سيمكن من إيصال الفن األمازيغي إىل العاملية

* أصدرت مؤخرا اغنية جديدة تحت عنوان «
 » IZDARحدثنا عن اإلغنية وعن ظروف اصدارها؟
** أغنية ءيزضار هي عبارة عن ترجمة أغنية كيساس
إىل اللغة األمازيغية أديتها مع نخبة من املوسيقيني
املرموقني بجهة سوس من بينهم  :رشيد تابت ،جمال
وصفي ،رحال بوعدي و عبد الله بيميش .الفكرة
أساسا كانت اقرتاح من الفنان عازف القيتار رشيد
تابت إليمانه الكبري بموهبتي ،حيث اقرتح عيل ترجمة
األغنية إىل اللغة األمازيغية وألن العديد من الفنانني
العامليني تغنوا بها وبلغات عديدة ،كنا حريصني ليس
فقط عىل ترجمة النص األصيل إىل األمازيغية وإنما
إعادة بناء القصيدة من جديد دون الخروج عن
املوضوع .أما عن ظروف تسجيل األغنية و تصويرها
فقد مرت يف جو تسوده الصداقة واملهنية وأكثر من
ذلك ،حب كل واحد لعمله و لطريقة أداء وعزف األغنية
بالخصوص .وأخص بالذكر هنا كل من الصديق لحسن
ازباباي الذي فتح لنا أبواب األستوديو والصديق املخرج
عبد الله املقدم الذي قام باحرتافيته املعهودة بتصوير
األغنية وطبعا املوسيقيني الذين أبانوا عىل احرتافيتهم
حيث أن التسجيل كان حيا’’ .live
* اكيد ان االغنية هي اغنية عالمية معروفة وهي
مقتبسة من اغنية  Quizásللملحن الكوبي Osvaldo

 Farrésالتي تمت ترجمتها لعدة لغات ،مالجديد
الذي اضافته «زورا» لهذه اإلغنية ،وماهي القيمة
المضافة لالغنية على األمازيغية؟
** األكيد أن الهدف من األغنية هو تمزيغ -إن صح
التعبري -األغاني العاملية .فكما تتم ترجمة الكتب
أواألبحاث العلمية ...أردنا من جهتنا أن ننقل إىل أسماع
الجمهور األمازيغي واحدة من بني األغاني العاملية
الخالدة .وهذه النسخة األمازيغية ألغنية كيساس
مختلفة عن سابقاتها من ناحية الكلمات مع تغيري
طفيف يف التوزيع املوسيقي.
* ما هي الرسالة المباشرة التي تبعثها الفنانة زورا
تانيرت لجمهورها عبر هذه اإلغنية؟
** رسالتي هي رسالة تشجيعية للشباب الذي بدأ
يفقد ثقته يف قدرة اللغة األمازيغية عىل إيصال الفن
األمازيغي اىل العاملية .وهي دعوة للتمسك بلغتنا
وعدم التخيل عنها باللجوء إىل لغات أخرى للتعبري عن
مشاعرنا وهمومنا.
* هل يمكن القول بأن ترجمة اغاني عالمية
لالمازيغية يمكن ان يساهم في ايصال األغنية
األمازيغية للعالمية؟
** إن ترجمة وأداء األغاني العاملية باألمازيغية

سيمكننا أوال من إيصال الفن العاملي إىل املتلقي
األمازيغي ثم إيصال اللغة األمازيغية إىل العاملية.
وفكرة أداء أغنية كيساس أو ءيزضار باألمازيغية هو
مساهمة يف التالقح بني الثقافات و اللغات .وتأكيد
عىل أن األمازيغية كلغة حية ال تقل شأنا عن اللغات
الحية األخرى يف التعبري عن املشاعر اإلنسانية التي
حملتها أغنية كيساس وعربت عنها ءيزضار.

الروائية الصغرية مرمي وكرمي لـ»العامل األمازيغي»:

األمازيغية تضل جزء مين وأنا جزء منها ولدي رغبة شديدة يف الكتابة بلغيت األم
« مساري األديب بالكاد ابتدأ ،وصدقا يل رغبة شديدة يف الكتابة بلغيت األم ،فاألمازيغية تضل جزء مين وأنا جزء منها ،وأعتز بانتمائي للجنوب الذي يعترب أغلبية
سكانه أمازيغ حيبون أصوهلم ويفتخرون هبا ،وبالتأكيد لن أهتاون عن كتابة عمل أمازيغي مستقبال» ،تقول الروائية الصغرية ذات الثامنة عشر ربيعا ،مرمي وكرمي يف
لقائها مع جريدة «العامل األمازيغي».
وحول روايتها األوىل وهي يف عمر السابعة عشر ،تردف ابنة منطقة طاطا باجلنوب املغريب »:رواييت «ال تغفري» ،أقل ما ميكنين القول عنها أهنا كانت السبب الذي
زاد من تشبثي باحلياة حىت وإن كانت قاسية علي يف بعض األحيان ،لقد جعلت من عقلي متسعا كي أحلم دون توقف ،علمتين أن أقاتل من أجل حلم ظننته طوال عمري
مستحيال فتحقق .حلم أن أغدو كاتبة وأنا يف عمر السابعة عشر ،وأن ألقب بأصغر روائية».
* هال قدمتي نفسك لقراء
«العالم األمازيغي» ؟
** مريم وكريم ،ابلغ من العمر 18
سنة ،طالبة جامعية ،أنحذر من اقليم
طاطا .حاليا أتابع دراستي يف مدينة
الرباط  ،كاتبة ومدونة مغربية.
* متى بدأت قصتك مع
الكتابة الروائية؟
** كانت بدايتي مع الكتابة متواضعة
للغاية ،بدأت ككل فتاة نشأت يف حب
القراءة ،تقرأ لهذا الكاتب وذاك ،اتخذت
منها نهرا انغمست فيه دون رغبة يف
العزوف عنه .لدرجة أنني أحببت بدوري
أن أصنع عمال أعرف به ،ويعرف بي،
ويضمن يل مقعدا يف العالم الروائي ضمن
روائيي القرن الواحد والعرشين.
* كيف اشتعلت لديك جمرة
الكتابة واإلبداع األدبي وأنت
في عمر السابعة عشر؟
** وسط جبال شامخة ،أعتز كوني
أنتمي لها ،كانت شاهدة عىل والدة
موهبتي وبروزها عىل أرض الواقع
ليكتب يل لقب هواة الكتابة ،يف األخري
أنا جد سعيدة بهاته الخطوة التي
جعلت مني فخرا لعائلتي وملن أعتز
بي ووثق بأنني قادرة عىل أن أعطي يف
مجال الكتابة ،وأستطيع نحث اسمي
فيه بجمالية عميل الذي كتبته بحب
وبإحساس ،ورغبة مني كي أكون قدوة
ملن وجد يف عالم األدب نفسه وتيقن بأنه
قادر عىل أن يخلق األفضل فيه ،وسعيدة
أيضا بأن أورث حب التدوين يف نفوس
الشباب الذين مازالوا يف عمر الزهور،
فمجدا ألمة اتخذت من القراءة وطنا
تسكنه ومجدا لعقول قرأت وما أرادت
أن تكتفي.
*حدثنا قليال عن عملك األول،

أقصد عن رواية «ال تغفري»؟
** «ال تغفري « أقل ما يمكنني القول
عنها أنها كانت السبب الذي زاد من
تشبثي بالحياة حتى وإن كانت قاسية
عيل يف بعض األحيان .زادت من إرصاري
عىل االستمرار يف صنع األفضل عىل
الدوام .هي التي جعلت من عقيل متسعا
كي أحلم دون توقف ،وهي التي علمتني
أن أقاتل من أجل حلم ظننته طوال
عمري مستحيال فتحقق .حلم أن أغدو
كاتبة وأنا يف عمر السابعة عرش ،وأن
ألقب بأصغر روائية تدون باللغة العربية
الفصحى عىل أرض اململكة املغربية.
هي رواية أستطيع القول أنني استطعت
أن أجمع فيها الكثري من القيم .قيم الحب
والتقدير واالحرتام ،يف قالب رسدي ممتع
جمعت بني غفران وزياد لكن القدر لم
يشأ أن يجمع بينهما .رواية تحكي عن
يوميات لسجينة مصحة أمراض نفسية
ترسد عىل لساني ما جعلها حبيسة
األربع جدران .حبها الجنوني لزياد
يكشف لنا عن خبث الرجال وقسوة
الحب وفراق الحبيب .وإذا تعمقت يف
الحديث عن الرواية خاصتي فيمكنني
أن أقول بأن «التغفري « دائما ما كنت
أعتربه عمال فجائيا ناتجا عن أحاسيس
كانت تعج يف عقيل وتحتاج للتفريغ عىل
الورق ،قصة مقتبسة من أحداث واقعية
ممزوجة بخيايل الخاص.
ال أنكر أنني كنت شديدة الوله بمعانقة
الحلم بالرغم من أنني كنت أنظر إليه
شبه مستحيل يف تلك األيام .وال أنكر
أيضا أنني كانت لدي الرغبة حينها
ليصبح يل عميل الخاص أصطحبه معي
أينما رحلت.عمل يبصم به التاريخ
اسمي ألكون قدوة ملن وجد لذة ومتعة
يف عالم األدب والروايات .هذا كله جعل

من قلمي ينبض دون قلب ويستمر يف
العيش ألدون به أعماال أخرى يف املستقبل
القريب جدا .أعماال ستثبت أن قلمي ال
يستحق أن يشيخ بهذه البساطة دون أن
يوصل ما دونته لآلخرين.

* تقولين في تقديم الرواية
«حالتي أشبه بسجينة محكوم
عليها باإلعدام» وهذا يدفعنا
* إلى السؤال عن البيئية التي
استخلصت منها مريم عصارة
اإلبداع التي استخدمتها في
روايتها؟
** يف البداية ما أود توضيحه لجميع
القراء أن الرواية استخدمت فيها
ضمري املتكلم ،لكن ما أود تأكيده عىل
أن أحداثها ال تتعلق بي ،لكن تتعلق
بالبطلة غفران وال يمثل شيئا من واقعي
الخاص ،صحيح أنني أسقطت عىل

البطلة الكثري من طموحاتي املستقبلية،
من أحاسييس الخاصة ومن أشياء أخرى
تمثلني ،إال أن الرواية تضل مرتبطة
بالشخصية غفران أكثر مني ،بالنسبة
للبيئة التي استقيت منها عصارة اإلبداع
فأكثر ما يمكنني القول عنها أنها بيئة
محافظة وبشدة ،لها أسس ومبادئ
تسري عليها ،مقيدة بعادات وتقاليد ال
يمكن تجاوزها أو حتى نكرانها ،لكن
ما أود أن أشري إىل أنه ليس بالرضورة أن
تعرب بيئتي عن الكتابات التي أنسجها .
* يقال إن لكل روائي قضية
فما هي القضية التي وضفتها
الروائية الصغيرة في كتابتها؟
** هم قضايا وليست قضية واحدة،
أولهما قضية املرأة التي تضع قلبها يف
يدا رجل ال يستحقها ،والتي تتخىل عن
طموحاتها وأحالمها مقابل اللهث وراء
رجل سيسبب يف األخري يف والدة تعاستها،
زيادة عىل قضية الغدر والخيانة ،وقضية
الثقة املفرطة التي تكون نهايتها أقىس
وأبشع نهاية.
* هل نستطيع القول بأنك
حققت حلما من أحالمك؟
** سمعت كثريا أن تحقيق األحالم
ليس باألشياء الصعبة أبدا ،آمنت بذلك
بمجرد أن انتهيت من تدوين أول عمل
ٱبداعي يل ،تيقنت حينها أنه بالفعل
نستطيع أن نحقق كل ما نتمنى حدوثه.
استطعت بعد أعوام قليلة من اإلمساك
بروايتي وأنا أتصفحها وعيوني تلمع
شوقا الستقبال أخرى غريها ،أتصفحها
ويف قلبي رغبة يف التدوين دون توقف ،أن
أدون حتى أحس بأنه لم يعد يف مفكرتي
أفكارا تصبح حربا عىل ورق.
* أين األمازيغية من األعمال
والمشاريع األدبية القادمة؟
** كثريا ما طرح عيل مثل هذا

السؤال يف ما مىض من استجوابات ،
وكنت دائما ما أجيب بأن األمازيغية
تضل جزء مني وأنا جزء منها ،وأعتز
بانتمائي لجهة الجنوب الرشقي التي
يعترب أغلبية سكانها الساحقة أمازيغ
يحبون أصولهم ويفتخرون بها كأنا.
عن املشاريع املقبلة فمساري األدبي
بالكاد ابتدأ ،وصدقا يل رغبة شديدة يف
الكتابة بلغتي األم ،وإذا بقيت رغبتي
كذلك فإني بالتأكيد لن أتهاون عن كتابة
عمل أمازيغي مستقبال.
* كلمة حرة لك؟
** جد سعيدة بهذه الخطوة التي
جعلت مني فخرا لعائلتي وملن اعتز
بي ووثق بأنني قادرة عىل أن أعطي يف
مجال الكتابة وأستطيع نحث اسمي
فيه بجمالية عميل الذي كتبته بحب
وٱحساس .رغبة مني كي أمثل قدوة ملن
وجد يف عالم األدب نفسه وتيقن بأنه
قادر عىل أن يصنع األفضل فيه ،وسعيدة
أيضا بأن أورث حب التدوين يف نفوس
الشباب خصوصا الذين مازالوا يف عمر
الزهور  ،فكنت دائما ما أقول بأن روايتي
تظل بمثابة تحفيز بسيط لكل من لديه
القدرة عىل اإلبداع ،فمجدا ألمة اتخذت
من القراءة وطنا تسكنه ومجدا لعقول
قرأت وما أرادت أن تكتفي .تحت شعار
«املستقبل املزهر للقراء والكتاب».

* حاورها :منترص إثري
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أكادير حتتضن مسابقة “ميس أمازيغ” لعام 2969

تحتضن مدينة أكادير ،أواخر
شهر دجنرب املقبل ،فعاليات
الدورة السادسة من تظاهرة ملكة
جمال األمازيغ “ميس أمازيغ
 ،“ 2969وتهدف التظاهرة ،إىل
التعريف بالثقافة األمازيغية،
و”دور املرأة األمازيغية يف مقاربة
مختلف األبعاد التنموية والثقافية
واالجتماعية”.
وستعرف هذه املسابقة التي
ترشف عىل تنظيمها جمعية
“إرشاقة أمل” ،تتويج ملكة
جمال االمازيغ “ميس أمازيغ
2969بأحد الفضاءات املدينة .كما ستعرف
تنظيم معرضا موازيا ،يهم املوروث املرتبط
باملرأة األمازيغية ،إىل جانب خلق فضاء مفتوح
للسيدات للتزين عىل مدى يومني بفضاء
خاص باملعرض” .حسب بالغ للجمعية.

وستعرف املسابقة تنظيم مسرية ملكة جمال
األمازيغ بكورنيش مدينة أكادير ،فضال عن
تنظيم لقاء درايس حول ” دور املرأة القروية
يف التنمية املستدامة بجهة سوس ماسة” ،كما
يتخلل التظاهرة “تكوين يهم النساء رئيسات
التعاونيات القروية بجهة سوس ماسة ،فضال

عن إحياء حفل فني بكورنيش املدينة”.
وأفاد بالغ الجمعية ،توصلت به “العالم
االمازيغي” أن “اللجنة املنظمة رشعت يف
استقبال طلبات املشاركة املوجهة إليها،
وستعمل عىل تطويرها أخذا بعني االعتبار
الحجم الذي وصلته التظاهرة باعتبارها حدثا ً
يعكس إىل جانب جمال املرأة األمازيغية ،وجها
آخر لها من خالل االعتزاز بقيمها وهويتها
إىل جانب جمالها يف أبعد تجلياته”.
وأشارت اللجنة املنظمة إىل انطالق عملية
استقبال الرتشيحات الخاصة بالراغبات يف
املشاركة ،من كل أقاليم اململكة ،وذلك إىل غاية
 3نونرب القادم عىل أن تتم عملية ” الكاستينغ
” واختيار املشاركات النهائيات العرشين
اللواتي ترتاوح أعمارهن بني  18و  29سنة
خالل بداية شهر دجنرب عىل أبعد تقدير ،مع
رشط إتقان األمازيغية” .يورد بالغ الجمعية.

مجعية أمازيغية بكرسيف متنع من وصل اإليداع

عربت جمعية “اميواي” عن استنكارها الشديد لرفض رئس
امللحقة اإلدارية الثالثة بكرسيف تسليمها وصل اإليداع املؤقت كما
هو منصوص عليه يف الفصل  05من ظهري حق تأسيس الجمعيات،
بذريعة مفادها تضمني القانون األسايس للجمعية لبنذ يعنى بالدفاع
عن حقوق اإلنسان.
واعتربت الجمعية “سلوك رجل السلطة تطاوال وعرقلة للمسار
الديمقراطي وشططا يف استعمال السلطة خارج القانون وتضييقا
عىل الحرية يف التنظيم وتأسيس الجمعيات كحق مكفول بمقتىض
الدستور” حسب ببان لها.
وشددت عىل أن هذا السلوك “تجاوز االختصاصات والصالحيات
املمنوحة لرجل السلطة وهو تطاول عىل اختصاص القضاء يف إبطال
تأسيس الجمعية وال يتماىش مع السياسات العامة لبالدنا بدءا من
الدستور يف تصديره و فصوله  29 ، 12 ، 6و 33مرورا بااللتزامات
الدولية للمغرب الضامنة للحريات العامة السيما انضمامه للعهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية خاصة يف مادته  22وخطة
العمل الوطنية يف مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان السيما يف
اإلجراء (التدبري)  67وصوال إىل الظهري رقم  1.58.376خصوصا يف
فصليه  2و .”5
وطالبت الجمعية يف ذات البيان “بتدخل وزير الداخلية ،وزير الدولة
املكلف بحقوق اإلنسان ،وزير العدل ،السيدة رئيسة املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان  ،السيد وسيط اململكة والسيد عامل إقليم كرسيف
التدخل العاجل وفقا ملا يسمح به القانون لتصحيح وتقويم سلوك

رجل السلطة املتعنت عىل تطبيق الدستور والقوانني ذات الصلة
باملوضوع وتجاهله ملضامني الخطب والرسائل والتوجيهات امللكية
التي ما فتئت تؤكد عىل دور الجمعيات باعتبارها رشيكا رئيسا يف
املساهمة يف النموذج التنموي والديمقراطي لبالدنا خاصة الرسالتني
امللكيتني املوجهتني بمناسبتي الذكرى  70لصدور اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان واأليام الدراسية حول التدبري الجمعوي”.
واكدت الجمعية “أن األمر ال يتعلق بالجمعية لوحدها بل يتجاوزها
إىل خدش صورة بالدنا الديمقراطية والرتاجع عن املكتسبات التي تم
تحقيقها نتيجة الرتاكمات التي ساهم فيها الجميع”.
وأشار البيان إىل أن “تأسيس جمعية تدعى أميَواي  Amyawayتم يوم
 09شتنرب  2019بمدينة كرسيف بحضور ممثل السلطة املحلية ،وفقا
للضوابط القانونية الخاصة بحق تأسيس الجمعيات والتجمعات
العمومية” مضيفا أن رئيس الجمعية تقدم يوم  13شتنرب 2019
“بملف الترصيح عن تأسيسها لدى امللحقة اإلدارية الثالثة بكرسيف
تسلمه منه خليفة القائد رئيس امللحقة”.
ووضح أنه “يف  25من أكتوبر  2019تم اللقاء بمقر عمالة إقليم
كرسيف حول نفس املوضوع بني رئيس الجمعية وأمينها العام من
جهة ورئيس قسم الشؤون العامة من جهة أخرى والذي أكد أن
األمر يخص السلطة املحلية لكونها املخول لها قانونا تسلم ملفات
الجمعيات وتسليمها وصوالت اإليداع  ،وبعد ذلك وبشكل رسمي تمت
مراسلة باشا املدينة وعامل إقليم كرسيف للتدخل ملنح الجمعية وصل
اإليداع ملبارشة عملها لكن بدون جدوى” .

«إيگومامن ن ؤوزواگ» ديوان شعري
جديد للشاعر األمازيغي عبد اهلل املناين

أصدر السيناريست والشاعر
األمازيغي ،عبد الله املناني،
ديوانه الجديد الذي يحمل اسم
«إيگومامن ن ؤوزواگ» أو
«جزر الغربة» .ضمن سلسلة
إصداراته الشعرية التي

بلغت ستة إصدارات شعرية.
ويقع الديوان يف  74صفحة،
كما يتضمن  7قصائد مطولة
مكتوبة بالحرفني الالتيني
وتيفيناغ ،وعناوين القصائد
كما هي مرتبة بالديوان
 :إيگومامن ن اوزواگ _
ديهيا _ تادال ن تفراس نم _
سيزيف _ تاسليت ن اودفل
_ تيمزوا ن ؤول _ تيساتني.
ومعروف عن الشاعر املناني
تناوله لقضايا الهوية والحب
من خالل املرأة التي تهيمن
عىل شخوص القصائد ويتمثل
بها رموز عديدة للهوية واللغة

ينظم املعهد
امللكي للثقافة
األمازيغية يوم
نوفمرب
27
ندوة
،2019
حول
وطنية
“تطوير تدريس
اللغة األمازيغية
للكبار يف ضوء
تجارب تدريس
الحية
اللغات
باملغرب” ،وذلك
بمقر املعهد.
وتتوخى هذه
ا لند و ة  ،حسب
للمعهد،
بالغ
عند
الوقوف
ا لتجا ر ب
امليدانية يف مجال
تدريس اللغات
للكبار باملغرب
واالنفتاح عليها
واالستفادة منها.
واكد البالغ انه وبعد مرور
أكثر من عقد عىل بداية املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية
تدريس اللغة األمازيغية لهذه
الفئة ،ونظرا ً إلقبال العديد
من املؤسسات واملعاهد العليا
والجمعيات الثقافية عىل إدراج
تدريسها يف برامجها التكوينية،
فقد أصبحت الحاجة ملحة
إىل تطوير هذه التجربة،
من حيث الربامج والطرائق
واملنهجيات الحديثة املالئمة
ومن حيث إنتاج املعينات
املساعدة ،وتوظيف خربة األطر

املؤهلة ذات التكوين املتني
القادرة عىل استثمار وتوظيف
مختلف الحوامل املساعدة عىل
التدريس ،بما يف ذلك تكنولوجيا
املعلومات واالتصال.
ستشكل الندوة ،التي تندرج
يف إطار مخطط عمل مركز
البحث الديداكتيكي والربامج
البيداغوجية ،مناسبة ثمينة
للتعرف عىل مختلف التجارب
الخاصة باللغة األمازيغية
وباللغات األخرى والتي منها
اللغات العربية والفرنسية
والروسية واإلنجليزية.

إعــالن حصري
خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال اللغة والثقافة األمازيغيتني
تنهي عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل علم الجمعيات الوطنية العاملة يف مجال النهوض باألمازيغية
عن فتح باب إيداع طلبات الرشاكة برسم سنة  ،2019خاص حرصيا بالجمعيات العاملة يف املجاالت التالية:
أ) الرتبية والتكوين يف مجال االمازيغية؛
ب) تنظيم ورشات التكوين يف مجال التعابري الفنية موجهة لألطفال؛
ت)تعليم األمازيغية لألطفال والكتابة بحرف تيفيناغ.

واإلنسانة والرفيقة.

والدة الزميل سعيد باجي يف ذمة اهلل

ببالغ احلزن واألسى تلقينا يف
« جريدة العامل األمازيغي» نبأ وفاة
والدة الزميل واملناضل األمازيغي
سعيد باجي ،يوم أمس األربعاء 20
نونرب  2019خبنيفرة عن عمر يناهز 90
سنة ،بعد مرض مل ينفع معه عالج.
وهبذه املناسبة األليمة تتقدم أمينة ابن
الشيخ مديرة اجلريدة ورشيد الراخا

ندوة وطنية باملعهد امللكي حول
“تطوير تدريس اللغة األمازيغية
للكبار”

والطاقم الصحايف للجريدة بأصدق
عبارات العزاء لكامل أفراد عائلة باجي
الصغرية والكبرية ،راجيا من العلي
القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رمحاته
وأن يدخلها فسيح جناته ،ويلهم ذويها
الصرب والسلوان،
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

فعىل الجمعيات الراغبة يف تقديم طلب الرشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،من أجل إنجاز مشاريع
يف املجاالت السالفة الذكر أن تقدم ملفاتها وفق املقتضيات والرشوط املعمول بها ،وذلك بتحميل هذه األخرية
من املوقع اإللكرتوني للمعهد /باب الجمعيات.
ترسل ملفات الرشاكة إىل عنوان املعهد املذكور أسفله عرب الربيد ،أو تودع ،مقابل وصل ،لدى كتابة الضبط،
يف أجل أقصاه  29نونرب ،2019عىل الساعة الثانية عرشة زواال.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس  ،مدينة العرفان حي الرياض ،ص .ب  ،2055الرباط
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