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كثري من األصدقاء والزمالء يعيبون عيل
انني يف كل مرة اقدم يف افتتاحية الجريدة
صورة سوداوية عن القضية االمازيغية
وعالقتها بالدولة واملؤسسات ،وكثريا
ما يتهمونني بالقساوة اتجاه األحزاب
السياسية و باالموضوعية يف تناول املواضيع
املتعلقة باالمازيغية وعالقتها بمؤسسات
الدولة.
اىل هؤالء وغريهم أقول انني ال أقوم يف هذا
الركن املتواضع اال بنرش النزر القليل مما
تعانيه االمازيغية عىل جميع املستويات
بل يف بعض األحيان اتحفظ واتفادى
وصف الواقع االمازيغي بتدقيق ممل لرتك
فجوة امل للعاملني واملناضلني يف الحقل
االمازيغي وألترك لهم ويل بصيص أمل
من خالله نستطيع االستمرار يف النضال
بعقالنية وبرغماتية ويف إطار سلمي حداثي
ديمقراطي.
اريد بنفس املناسبة ان اذكر انني يف وصفي
لواقع االمازيغية يف وطني العزيز فاني
ال أتكلم من فراغ بل استند عىل معطيات
و احصائيات رسمية تعرتف من خاللها
الدولة بانها مقرصة يف حق االمازيغية لغة
و ثقافة و هوية و املرآة التي تعكس

ذالك التقصري و االقصاء هو
التعليم الذي خصصت فيها
الوزارة حسب ميزانيتها فقط
 180أستاذ للغة االمازيغية
مقابل  15.000للغة العربية،
مع العلم ان األمم املتحدة
يف توصيتها للمغرب حول
تعليم االمازيغية الزمت عليها
ان تبذل جهودا مضاعفة
إلنجاح التعليم باالمازيغية
و بالتايل فعوض  180أستاذ
يلزم لتعليم االمازيغية فقط
يف املستوى االبتدائي اكثر من
 15.000أستاذ ناهيك عن
املستوى االعدادي و الثانوي
ثم الجامعي.
يف مجال االعالم كذلك ومثال،
فاللغة العربية تملك أكثر
من عرش قنوات إذا اضفنا
اليها القنوات الخاصة يف حني
االمازيغية تملك قناة واحدة
ووحيدة هي القناة الثامنة
التي فرضت عليها دفاتر
التحمالت  30%من العربية

السباعي يتهم رشيد رخا
بـ «التحامل على احلركة الشعبية»

عىل إثر الترصيح الذي أدىل به رشيد رخا ،رئيس التجمع العاملي
األمازيغي لجريدة «أنفاس بريس» ،والذي اتهم من خالله حزب
الحركة الشعبية بالتقاعس يف ما يتعلق بتعميم تدريس األمازيغية يف
املدارس االبتدائية ،علما أنه يتحكم يف تسيري وزارة الرتبية الوطنية،
ومع ذلك لم يخصص املناصب الكافية لألساتذة املتعاقدين الذين
سيرشفون عىل تدريس األمازيغية ،فمن أصل  15ألف منصب،
لم يخصص سوى  180منصب لتدريس األمازيغية؛ (عىل إثر هذا
الترصيح) هاجم القيادي يف الحركة الشعبية ،عدي السباعي ،رشيد
رخا متهما إياه بـ «التحامل املجاني عىل حزب الحركة الشعبية».
وأضاف السباعي يف رسالة موجهة لرشيد رخا ،إن الحركة الشعبية
كان لها السبق ،وال يزال ،يف الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية
والهوياتية لألمازيغية بعيدا عن ربط املواقع باملواقف؛ وعليه دعني
أسألك عن عالقة الحزب
بعدد املناصب املحدثة
من طرف الحكومة؟
وملاذا تجاهلتم أن
الحركة الشعبية يف
شخص وزراءها هي
التي أرشفت عىل إخراج
التنظيمي
القانون
لتفعيل الطابع الرسمي
وإحداث
لألمازيغية
املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية بعد
تماطل  7سنوات؟ وملاذا
تناسيت أن الحزب يف
شخص وزيره يف التعليم
هو الذي أخرج القانون
اإلطار ملنظومة الرتبية
والتكوين وما يحمله من تدابري إيجابية لتعميم االمازيغية يف التعليم؟
واسرتسل السباعي موجها كالمه لرشيد رخا« :ملاذا تدافع عن
أحزاب لم تستطع حتى املطالبة برتسيم األمازيغية يف الدستور؟
وأحيلك إىل قراءة مذكرات األحزاب حول الدستور ،وسرتى أن من
األحزاب التي تمدحها من لم يتجاوز سقفها مطلب اللغة الوطنية.
وختم السباعي رسالته بالقول« :إن الحركة الشعبية التي تتحامل
عليها هي وحدها من طالبت بالحماية القانونية لألمازيغية عرب
قانون تنظيمي ،ولك يف مذكرتها لتعديل الدستور املنشورة يف موقعها
اإللكرتوني مرجعا ،بل أتمنى أن تطلع عىل تعديالت الفرق حول
القوانني التنظيمية ذات الصلة باألمازيغية ،ليتبني لك الخيط االبيض
من األسود ،ولن أحتاج لتذكريك باملناسبة بالسند املوصول منذ عقود
من طرف الحركة الشعبية للمجتمع املدني األمازيغي ويف مختلف
املحطات ،حتى قبل أن تصبح لألمازيغية مكاسب كشفت املعدن
الحقيقي للمؤمنني الحقيقيني بالقضية ،وللذين جعلوا املوقف رهينا
باملوقع.
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مع عدم احرتام  20%من
االمازيغية املخصصة يف دفاتر
التحمالت للقنوات األخرى.
كذالك يف نفس مجال االعالم
فانه ال بد من التذكري كذلك يف
إطار التمييز بني االمازيغية
طلبات
بان
والعربية
العروض الخاصة بالربامج
التلفزية يفرض فيها عىل
املنتج باالمازيغية دبلجة
الربامج بجميع اللهجات
او التعابري االمازيغية مع
الرتجمة املكتوبة باللغة
العربية وبأثمنة اقل بكثري
عن الربامج املنتجة باللغة
العربية بنفس معايري االنتاج
ونفس مدة البث...
مرآة أخرى تعكس التمييز
ان لم اقل العنرصية ضد
االمازيغية واقصد ما تم
استحداثه مؤخرا من طرف
الحكومة من استثناء معهد
التعريب من عملية الضم
اىل املجلس الوطني للغات

والثقافة املغربية يف مقابل نسخ الظهري
امللكي املحدث للمعهد امللكي للثقافة
االمازيغية املغربية املؤسسة الوحيدة املعهود
لها النهوض باللغة والثقافة االمازيغيتني.
بالعودة اىل األمم املتحدة ففي تقريرها لسنة
 2019الذي أنجزته املقررة تنداي أشيوم حول
التمييز العنرصي باملغرب ،فانها أي (األمم
املتحدة) تويص املغرب باالعرتاف بممارسته
للتمييز والعنرصية ضد االمازيغية ومادام
ال يعرتف بذالك فال يمكن ان يبدأ باي اصالح
كحال أي مريض مادام لم يعرتف بمرضه
فلن يبحث عن تشخيص الداء بالتايل لن
يبحث عن الدواء ،لذالك ومن هذا املنرب أقول
للدولة املغربية بكل مؤسساتها دون استثناء
انه حان وقت امتالك الجرأة لالعرتاف بالخطأ
لجرب االرضار وتصحيح ما يمكن تصحيحه.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
ⵙⵓⵔⴷⵉ ⴷⴰⵢⴰⵎ,
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بمعنى :هذا قليل وفيه سقط الذباب

عدي السباعي
الراخا يرد على القيادي يف احلركة الشعبية ّ
«تفاعال مع ردكم عىل ما ذكرته يف
ترصيح أدليت به للموقع اإللكرتوني
«أنفاس بريس» ،وعنوانه ـ»رشيد رخا
يتهم الحركة الشعبية بعرقلة تعميم
تدريس األمازيغية» ،والذي وصفتموه
بـ»التحامل املجاني عىل حزبكم».
أوال :البد من التأكيد عىل أن حزبكم كانت
له يف مراحل معينة مواقف مهمة اتجاه
القضية األمازيغية ،وكان من بني األحزاب
األوىل التي دافعت عن القضية األمازيغية،
عىل األقل يف األوراق واملواقف املعلنة،
كما يف مرحلة إعداد الوثيقة الدستورية..
هذا األمر ال ينكره أحد ،وهذا واجب
عىل حزبكم كما عىل جميع األحزاب

كالتعليم واإلعالم والثقافة (باستثناء هذه
الوالية الحكومية التي حذفت فيها حقيبة
االتصال وتم إسناد الثقافة لوزير من حزب
آخر) ،وكلها حقائب لها عالقة مبارشة
باألمازيغية .هو موضوع يحتاج للكثري
من الجرأة السياسية واالعرتاف بالفشل
يف القيام بالواجب الذي يجب عليكم
القيام به يف وقته ،أما اليوم فكل األحزاب
سواء يف األغلبية الحكومية أو يف املعارضة
تقول نفس الكالم وتردد ذات املصطلحات
وبأنها كانت السبب يف إخراجها للوجود.
وعىل األقل يحسب لبعض األحزاب
املشاركة معكم يف الحكومات السابقة
والحالية مواقفها العلنية املعرب عليها
داخل اللجان ويف الربملان بخصوص هذا
املوضوع ،يف الوقت الذي كان رئيس
فريقكم الربملاني يطالب بالحديث
بالعربية ،و»قمع» برملاني من حزب
معادي لألمازيغية تحدث باألمازيغية.
ثالثا :عرف ملف تعليم وتدريس
األمازيغية سواء يف املدرسة العمومية
أو يف التعليم األويل أو تدريس الجالية
بالخارج أو محو األمية للكبار ردّة
ونكسة حقيقية وتراجع مخيف عىل
جميع األصعدة يف مرحلة ما بعد
الدستور ،خصوصا يف مرحلة تويل
وزير من حزبكم لحقيبة التعليم ،وهذا
ما أرشنا إليه يف بياناتنا وترصيحاتنا
وبيانات الفعاليات األمازيغية املختلفة،
خصوصا بيانات أساتذة تدريس
األمازيغية ،وكذا التوصيات األممية
الصادرة عن األمم املتحدة ،وهذا هو نفس
حال اإلعالم األمازيغي والثقافة ،لدرجة أن
وزيركم السابق الويص عىل هذا القطاع
رفض استقبالنا رغم مراسلتنا املتكررة
له ،ولم يبد أي محاولة للدفع باإلعالم
األمازيغي نحو األمام ،بل ساهم يف تراجعه.
رابعا :نذكركم بأن مجلس حقوق اإلنسان
بجنيف اعتمَ د يف دورته  41التي امتدت
إىل غاية  12يوليوز  ،2019تقرير املقررة
األممية املعنية باألشكال املعارصة
للعنرصية والتمييز العنرصي وكره
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،إي
تينداي أشيومي ،التي قامت بزيارة للمغرب
من  13إىل  21ديسمرب املايض ،2018ومن
جملة ما جاء يف التقرير «توجس األمم
املتحدة من بُطء املجهودات املبذولة يف
تعليم األمازيغية وعدم كفايتها ،وطالبت
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السياسية املوجودة يف الساحة املغربية،
وليس «صدقة» أو «منة» .وهذا األمر
لم ولن يمنعنا من إبداء أراءنا ومواقفنا
بخصوص املردودية الضعيفة والحصيلة
«الهزيلة» للوزراء املنتمني لحزبكم
فيما يتعلق باألمازيغية خالل الواليات
الحكومية التي تلت دسرتة األمازيغية
يف دستور فاتح يوليوز لسنة .2011
ثانيا :موضوع إخراج القوانني التنظيمية
املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،بعد قرابة ثمان سنوات من
التماطل والالمباالة وسياسة صم اآلذان
وغض الطرف الذي انتهجته الحكومات
السابقة (حكومتي بنكريان والنسخة األوىل
من حكومة العثماني) والتي كنتم جزءا
منها ومشاركني فيها ،بل وتحملتم فيها
وال تزالون الحقائب التي تهم األمازيغية
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الدولة املغربية باالنكباب عىل الزيادة
يف عدد األطر الرتبوية املتخصصة والرفع
من جودة تعليم األمازيغية وتعميمه عىل
جميع املستويات ويف جميع املؤسسات».
ويف مجال اإلعالم فقد خلُص التقرير
إىل أن األمازيغية تعيش وضعية
دونيّة ،وعىل الدولة تصحيح هذه
الوضعية وضمان املساواة يف هذا
املجال ،فماذا فعل وزيركم وحزبكم؟
كما أننا متأكدون بأنكم أطلعتم عىل
التوصيات الصادرة عن منظمة األمم
املتحدة يف هذا الصدد ،وعىل رأسها
 CERDلسنة .2015
تقرير لجنة
خامسا :رغم كل هذه التوصيات والتقارير
األممية ،فقانون املالية لسنة  2020لم
يخصص سوى  180منصبا من أصل
 15.000وظيفة يف وزارة الرتبية الوطنية
التي ترشفون عليها ،وهذا فيه رضب لكل
التوصيات والتقارير األممية وملطالب
ونضاالت الفعاليات األمازيغية ،وكذا رضب
تدريس وتعميم األمازيغية كما جاءت يف
القانون التنظيمي لألمازيغية والذي يحتاج
لتوفري  5000منصب لتدريسها فقط يف
املستوى ما قبل االبتدائي ويحتاج ألزيد من
 100.000أستاذ وأستاذة متخصص/ة يف
األمازيغية إلدراجها يف املنظومة التعليمية.
كما أن يف هذه الفرتة التي يرشف فيها
وزيركم عىل الرتبية الوطنية والتعليم،
ال يتجاوز تدريس األمازيغية يف املرحلة
االبتدائية  13باملائة عىل الصعيد الوطني،
دون نسيان إرغام أساتذة األمازيغية
عىل تدريس مواد أخرى ووقف تدريس
األمازيغية يف عدد من املؤسسات التعليمية،
فمن يتحمل املسؤولية إن لم يكن حزبكم
ووزيركم الويص عىل هذه الردّة التي
يعيشها ملف تدريس األمازيغية؟.
وكنقطة أخرية ،فان موضوع ممارسة
العمل السيايس أو «التحزب» ليس
حكرا عىل أحد ،وعندما نقتنع به
سنعلن عنه بكل جرأتنا املعهودة.
تحياتنا الخالصة السيد عدي السباعي
ودمتم صديقا وأخا ومناضال يدافع
ويسعى إلنصاف األمازيغية يف وطنها».
رشيد الراخا
رئيس التجمع العاملي األمازيغي
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احتفل األمازيغ يف كل بقاع العامل بالسنة األمازيغية اجلديدة  ،2970حدت تارخيي مرتبط مبحطة مهمة يف تاريخ األمازيغ أال وهي ختليد «ذكرى انتصار األمازيغ بقيادة امللك شيشناق على الفراعنة بقيادة
رمسيس الﺜالث يف املعركة اليت وقعت على ضفاف النيل ﺳنة  950قبل امليﻼد .وهي املعركة اليت حكم بعدها امللك األمازيغي شيشنق األﺳرة الﺜانية والعشريﻦ للفراعنة» ،حسب رواية املؤرخني.
وشهدت االحتفاالت برأس السنة األمازيغية تنظيم حماضرات وأنشطة أكادميية خمتلفة هتدف إىل التعريف باحلضارة األمازيغية وتارخيها وتناقش أيضا القضايا املتعلّقة باألمازيغ ومشاغلهم وثقافتهم ومكانتها يف
جمتمعاهتم.
ففي املغرب مت االحتفال هبذه السنة بطعم خاص ،إذ ارتفعت اصوات مطالبة بترﺳيم هذه املناﺳبة عيدا وطنيا ،وانتظرروا أن تﺜمر جهودهم بإقرار السلطات هذا اليوم يوم عطلة رمسية على غرار السنة امليﻼدية ،لكﻦ
وجهوا مذكرة إىل رئيس احلكومة ،ﺳعد الديﻦ العﺜماين ،يطالبون فيها بإقرار رأس السنة األمازيغية يوم عطلة وطنية رمسية مدفوعة األجر للعاملني،
تبخر احللم يف غياب جتاوب احلكومة .كما ان نواب األمة يف الربملان ّ
لكون هذا الطلب يندرج يف إطار "مقتضيات دﺳتور  2011املؤﺳس للتعدد اللغوي والتنوع الﺜقايف" وهو الدﺳتور الذي أصبحت مبقتضاه األمازيغية لغة رمسية.

رأس السنة األمازيغية بني التأريخ و مطالب االقرار!

مع مطلع كل سنة تحتفل شعوب شمال إفريقيا قاطبة برأس
السنة األمازيغية الذي يوافق يوم  14يناير من السنة امليالدية ،و
تعددت التسميات و طرق االحتفال به من منطقة إىل أخرى ،لكن
الجوهر يبقى ثابتا و صامدا صمود نقوش تيفيناغ عىل صخور
الصحراء الكربى ،فنجد من يطلق عليها تسمية “السنة الفالحية”
أو “السنة الفالحية الشمسية” و “السنة العجمية” ،أو “الناير”
و “ايض سكاس” أو “إخف ن أسكاس” أو “أسكاس اماينو” أو
“حاكوزة و غريها.
تناسلت التسميات و تعددت ملقصود واحد ،فاالحتفال معلوم و
مشهود لكن أصل هذه السنة يطرح مع كل سنة جديدة العديد من
التساؤالت و العديد من التأويالت ،و أيضا الكثري من القيل و القال بني
مؤيد و معارض لرتسيم هذا اليوم و جعله يوم عطلة مؤدى عنه ،و
هذه مساهمة بسيطة يف املوضوع و هي دعوة إىل مزيد من البحث و
التدقيق لتكوين صورة أكثر وضوح.
* أصل السنة األمازيغية

بني روايات عدة ،يمكن الحديث يف نظرنا املتواضع عن ثالث فرضيات
استطاعت أن تربز بشكل أكرب و سنسعى لكشف بعض من أغوارها:
– أوال :يرجع البعض أصل التأريخ للسنة األمازيغية إىل سنة 950
قبل امليالد التي تشري إىل تاريخ بداية حكم امللك األمازيغي شيشنق
أو شيشونغ ملرص و بالضبط األرسة  22و  ،23و هناك من يطرح
إمكانية األرسة  ،24و تختلف الروايات يف طريقة وصول امللك
شيشنق/شيشونغ لسدة حكم الفراعنة ( 924/945ق.م)  ،بني رواية
تقول بأن األمازيغ الليبيون استطاعوا رد هجوم للفراعنة و االنتصار
عليهم ،و بالتايل الزحف نحو مرص و انتزاع الحكم ،و رواية أخرى تقر
بأرس فرعون مرص رمسيس الثاني ملجموعة من الليبيني األمازيغ بعد
معركة دارت بيهما ،و من األرسى طفل صغري أخذه معه إىل القرص
و تكلف برتبيته و تعليمه فنون الحرب ،و بعد أن كرب عظم شأنه
يف الجيش و استطاع الوصول إىل أعىل املراتب ،ما دفع فرعون مرص
لتعيينه خلف له بسبب عدم وجود وريث رشعي من األرسة الحاكمة،
اضافة اىل رواية ثالثة تقر بزحف عدد من قبائل الليبو و املشاوش إىل
مرص و استطاعوا اعتالء مراتب مهمة اىل ان تمكنوا من الرتبع عىل
العرش وتكوين االرسة  22التي حكمت مرص قرابة قرنني ،و هذه
الرواية من املحتمل أن تكون األصح.
– ثــانــيــــا :ارتباط السنة األمازيغية بالتقويم اليولياني نسبة
إىل يوليوز القيرص الروماني ويسمى أيضا بالتقويم الروماني ،و
هذا التقويم أي اليوليايل يزيد عن رأس السنة امليالدية ب  13يوما،
و التفسري التاريخي لهذا االرتباط راجع إىل أن شمال إفريقيا تم
استعمارها من طرف الرومان من قبل.
– ثــــالــثــا :السنة األمازيغية قديمة قدم االنسان الشمال
اإلفريقي ،و هي سنة فالحية بامتياز يرجع تاريخ االحتفال بها الكثر
من  7000سنة قبل امليالد ،سنة بداية ممارسة اإلنسان األمازيغي
للفالحة.
و التفسري األقرب اىل الصواب هو بجمع ودمج الفرضيات الثالث
بدرجات متفاوثة ،أوال نظرا لكون تاريخ ظهور الفالحة بشمال
إفريقيا كما أرشت سابقا يرجع ألكثر من  7000سنة قبل امليالد ،و
ثانيا ربما أثناء التواجد الروماني بشمال إفريقيا أخذ منهم األمازيغ

التقويم الروماني القديم املسمى بالتقويم اليولياني الذي يزيد عن
التقويم امليالدي/الكريكوري الحايل ب  13يوما ،اي يوم  14يناير هو
ما يوافق فاتح السنة األمازيغية ،و ثالثا اختيار تاريخ  950قبل امليالد
اي تاريخ اعتالء شيشنق أو شيشونغ ( 945ق.م) حكم مرص كحدث
تاريخي كبري ونقطة انطالق رقمي اختيار تقني من طرف السيد
عمار النكادي املعروف ب “عمار الشاوي” الذي اصدر أول يومية
أمازيغية سنة  ،1980وعمل مناضيل “أكراو أمازيغ” عىل االحتفال
بالسنة االمازيغية باعتماد سنة 950ق.م كسنة محورية ،لتعمم بعد
ذلك عرب احتفاالت الجمعيات االمازيغية بالدياسبورا ثم ببلدان شمال
افريقيا ،و هو ما يمكن اعتباره عنرص مساعد للتأريخ وليس كل
التأريخ فاملمارسة سابقة ،و مستمرة يف الزمان واملكان.
و مما سبق نصل اىل تفسري محكم نسبيا بكون االحتفال فالحي
بالدرجة األوىل حيث يبتدأ بابتداء كل موسم فالحي جديد ،ثم  950سنة
ق.م كمعطى رقمي تقني ال غري يؤرخ لبداية رمزية ال غري و لحدث
تاريخي عريض هام حسب واضعيه يف تلك الظرفية ،ثم استدخال
عنرص التقويم اليوليايل باضافة  13يوم عىل أيام السنة امليالدية ،من
خالل التواجد الروماني بشمال افريقيا أنذاك ،مستفيدين من التطور
الفلكي للغري ،وهو أمر محبوب ،خصوصا إن كان ما أخذ من الثقافات
األخرى ال يرض باألصل و الجوهر ،بل إن عنرص الحيوية مطلوب من
أجل االستمرارية و من أجل التطوير و مواكبة مستجدات العرص،
فالتاريخ اإلنساني هو تاريخ التمازج بني الحضارات ،واألمازيغ ال
يشكلون استثناء لهذه القاعدة ،فليس عيبا أن يتم تطعيم املمارسة
األمازيغية بانجازات واكتشافات املجتمعات املحيطة بها.
و األسايس هو أن التقويم األمازيغي غري مرتبط بأي حدث ديني ألنه
سابق للتقويمني امليالدي املسيحي و الهجري اإلسالمي و كان يحتفل
به قبل ظهور الدين املسيحي و اإلسالمي ،و أيضا غري مرتبط جوهريا
بحدث شيشونق ،بل األكيد أن األمازيغ يحتفلون باألرض األم املعطاء
التي تجود عليهم بخرياتها و تحتضن نجاحتهم و إخفاقتهم ،تعانق
أفرحهم و تضمد اطراحهم.
رأس السنة األمازيغية و مطالب اإلقرار
إن مطالب إقرار السنة األمازيغية كيوم عطلة مؤدى عنه ،تجد
مرشوعيتها مما ييل:
– أوال :املرشوعية التاريخية من خالل انصاف التاريخ والجغرافيا ،و
معهما اإلنسان الشمايل االفريقي وحضارته الضاربة جذورها يف عمق
التاريخ .فلكل حيز جغرايف و مكان إرتباط هوياتي يميزه عن غريه،
و بالتايل فاستنادا إىل نتائج مجموعة من العلوم كااللكيورولوجيا و
األنثروبولوجيا والطبونيمية وعلم اآلثار وعلم االجتماع والجغرافيا و
غريها و التي أثبت علميا أن أقدم حضارة عمرت شمال أفريقيا هي
حضارة األمازيغ حوايل  3000سنة قبل امليالد ،و بالتايل فأرض شمال
أفريقيا هي أرض أمازيغية و سكانها األصليني هم األمازيغ (أمازيغ
تعني اإلنسان النبيل و الحر) ،صحيح بعد مرور قرون وبعد التمازج و
التالحق بني مختلف مكونات املجتمع ،تم إفراز مجتمع متعدد األعراق
واألنساب ،وهذا ما ال ننكره وليست لنا نية لنكره فهو معطى موجود
و مؤرش ايجابي عىل أن الهوية األمازيغية انطالقا من املعيار الرتابي-
الثقايف هي مركز املخيال الجمعي و قلبه النابض ،فهذا التعدد تعترب
األمازيغية وعاءه الجامع و صمام األمان الدي ال محيد من االعرتاف

به ،بل و جعله فوق أي حسابات
إيديولوجية أو سياسية مقيتة،
فهي األم التي أرضعت الجميع
سكان أصليني و وافدين ،و هي
الرتبة و املأوى الذي كرب تحت
كنفه الجميع.
املرشوعية
ثــانـيـا:
–
ذ .مصطفى مروان
الدستورية من خالل ما جاء
به دستور فاتح يوليو 2011
يف الفصل الخامس منه ،و الذي أعطى للغة األمازيغية صفة اللغة
الرسمية للبالد إىل جانب اللغة العربية مع اإلشارة إىل أن تفعيل هذا
الطابع الرسمي سيتم “وفق قانون تنظيمي يحدد مراحل و كيفيات
إدماج اللغة األمازيغية يف مجال التعليم ،و يف مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية ،و ذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها”،
و قد تمت مؤخرا املصادقة عىل هذا القانون التنظيمي رقم 26.16
بعد طول انتظار و بعد رحلة مراطونية قاربت العقد يوم  12شتنرب
 ،2019ثم صدوره بعد ذلك بالجريدة الرسمية يوم  26شتنرب 2019
ليدخل حيز التنفيذ ،و إقرار رأس السنة األمازيغية كموروث ثقايف
و حضاري يجد مرشوعيته و أولويته انطالقا مما جاء به القانون
التنظيمي نفسه يف املادة الثانية التي نصت عىل “حماية املوروث
الثقايف و الحضاري األمازيغي بمختلف تجلياته و مظاهره ،و العمل
عىل النهوض به و تثمينه…”.
– ثــالـثـا :املرشوعية اإلنسانية و الحقوقية من خالل تبني رؤية
كونية و غري اختزالية ملفهوم حقوق اإلنسان يف مسألة التعامل
مع القضية األمازيغية ،و ذلك يقتيض من مجموع مكونات الفعل
السيايس و الثقايف و املدني و عموم املواطنني و املواطنات املغاربة،
احرتام مبادئ اتفاقية اليونسكو باعتبارها تقدم إطارا عاما توافقيا
ينهي الرصاع القائم ويقدم أرضية جيدة للتعايش الثقايف من خالل
ترسانة من املبادئ املوجهة أهمها  :تساوي جميع الثقافات يف
الكرامة و يف الجدارة باالحرتام ،واحرتام التنوع الثقايف بصفته ثروة
نفيسة لألفراد و الجماعات ،و االنتفاع العادل من الثقافة ،و االنفتاح
عىل الثقافات األخرى ،إضافة إىل مبدأ التوازن بني مختلف الثقافات”،
كما أن إعالن برشلونة العاملي للحقوق اللغوية لسنة  1996يمكن أن
يكون كإطار مرجعي يقدم إضافة نوعية لفهم أمثل للحقوق اللغوية
و الثقافية من خالل حثه عىل“ :إبادة اإلقصاء املتبادل و حق كل
شخص يف التحدث بلغته األم ،و يف التمتع بثقافته و تلقينها لذويه
يف املدرسة و يف املجتمع ،و كذا بحقه يف الولوج إىل الخدمات العمومية
بواسطتها ..دون تدخالت قصدية أو قرسية”.
ويف الختام كل الحب لهذه األرض الكريمة التي أوتنا و كل االعتزاز
بأجدادنا وكل الفخر بثقافتنا املنفتحة و الحاضنة للجميع ،هي
مسؤولية تقع عىل عاتق الجميع أن نعمل يدا بيد عىل تطويرها و
تنقيتها من أية شوائب إن وجدت ،فالجمود مصريه الالوجود!
هي رسالة من األجداد لألحفاد ،يا بني قف شامخا متماسكا هي
أمانة سلمتها الجذور لألغصان ،فيا أوراق مع هبوب نسيم السنة
األمازيغية الجديدة  2970تناثري و احميل الرسالة ،رسالة حب و
تعايش أبليغها كل بيت.
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منتدى“أزافورم” بتيزنيت..
فاعلون وسياسيون يدعون احلركة األمازيغية لالخنراط يف العمل السياسي

◄تيزنيت  /منتصر إثري

أجمع عدد من الفاعلني األمازيغيني والباحثني
والسياسيني واملهتمني بالقضية األمازيغية يف
املغرب ،عىل أن الوقت “قد حان ملمارسة العمل
السيايس واقتحام مؤسسات الدولة للدفاع عن
األمازيغية”.
ورغم بعض اآلراء املتباينة من طرف الفعاليات
األمازيغية املشاركة يف أشغال النسخة الثانية
ملنتدى “أزافورم” الذي نظمه حزب التجمع الوطني
لألحرار ،يوم السبت  11يناير الجاري ،بمدينة
تيزنيت ،تخليدا ً للسنة األمازيغية الجديدة ،2970
حول طريقة االنخراط يف املمارسة السياسية ،إال
أن جل املداخالت اتفقت عىل رضورة االنتقال إىل
«ممارسة العمل السيايس والدفاع عن القضية
األمازيغية من داخل مؤسسات الدولة».
واتفق املشاركون يف الندوتني ،تمحورت أشغالهما
أساسا حول موضوع “األمازيغية وسبل املأسسة
بالقطاعات الحكومية” ،و”األمازيغية وسبل
املأسسة بالجماعات الرتابية” ،عىل رضورة “انتقال
مكونات الحركة األمازيغية للممارسة السياسية،
بالتوازي مع العمل الجمعوي والثقايف والحقوقي”.
ودعا املؤطرون للندوتني ،إىل التصدي للرتاجعات عىل
املكتسبات القليلة التي تحققت للقضية األمازيغية،
من بينها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،الذي
اتفقت كل املداخالت عىل رضورة الحفاظ عليه،
باعتباره مؤسسة رضورية لتطوير وتجويد
األمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة.
ودعا بعض املتدخلني مكونات الحركة األمازيغية
للحسم يف انخراطها يف العمل السيايس ومن داخل
املؤسسات ،وجعل سنة  2020لحظة الحسم
السيايس للقضية األمازيغية .كما انتقدوا إقصاء
مكونات الحركة األمازيغية والخصوصية الثقافية

كبرية لالنخراط يف املسؤولية
الجماعية ،إال أن التجاوب معها
يبقى ضعيفاً».
وأوضح أرحموش أن مأسسة
األمازيغية ،اليوم بني يديّ
حاميل القضية األمازيغية
واملدافعني عنها .مضيفا « سنة
ونصف فقط تفصلنا عن لحظة
سياسية مهمة» ،مشريا إىل
االنتخابات املقبلة لسنة .2021
واستطرد أرحموش «يجب
أن تكون الحركة األمازيغية
حارضة فيها وبقوة» ،و «عليها
أن تكون طرفا فاعال يف عملية
املأسسة وليس فقط متفرجني».
من جهته ،دعا الناشط
األمازيغي ،الحسني أبليح إىل
املرور إىل الرسعة السياسية
إلنقاذ األمازيغية« ،وعدم
هدر الزمن األمازيغي بعد
إفشال وإبطال تجربة الحزب
الديمقراطي األمازيغي املغربي».
واعترب ابليح يف مداخلته «أن
الدولة عَ وَّمَ ت القضية األمازيغية وخلقت مناطق
العتمة يف امللفات ذات الصلة باألمازيغية وتفعيل
طابعها الرسمي» .مشريا إىل أن «الدولة ما زالت
تكيل بمكيالني بصدد تعاطيها مع الشأن األمازيغي،
فهي تكوي وتبخ يف نفس الوقت ،حتى بات النقاش
الدائر بصدد ملفات تدريس اللغة االمازيغية
وإنصاف االمازيغية يف اإلعالم وإدماجها يف القضاء
وتفعيل طابعها الرسمي يف الحياة العامة ،كمن
يلعب الشطرنج بالخنافس».
وأضاف املتحدث «الدولة عمدت إىل خلق وضع

والهوياتية من طرف لجنة النموذج التنموي الجديد.
وقالت اإلعالمية والفاعلة األمازيغية ،أمينة ابن
الشيخ؛ إن ما «نزع بقرارات سياسية ال يمكن
اسرتجاعه إال بالسياسة».
ودعت ابن الشيخ إىل اقتحام املؤسسات والجماعات
املحلية واملجالس اإلقليمية واملؤسسات الترشيعية
والرتافع من داخلها لصالح القضية األمازيغية”.
وركزت الفاعلة األمازيغية عىل التوصيات الصادرة
عن األمم املتحدة بخصوص وضعية األمازيغية
باملغرب .وقالت «إننا اليوم نعيش مأسسة التمييز
ضد األمازيغية» ،ويتجىل ذلك يف التعليم واإلعالم
والقضاء ،»..مضيفة أن «هناك قوانني ومراسيم
تكرس هذه العنرصية وتساهم يف مأسستها».
ولفتت ابن الشيخ إىل أن «األمازيغية الزالت تعيش
تراجعات تلو الرتاجعات ،رغم االعرتاف بها يف
الدستور ،واملصادقة عىل القانون التنظيمي املتعلق
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية».
بدوره ،قال املحامي والفاعل األمازيغي ،أحمد
أرحموش إنه “من الرضوري القطع مع ما وصفه
ب”العبودية االختيارية ،واالنتقال إىل السيادة
االختيارية ،مؤكدا ً أن هذا األمر لن “يتحقق إال بقرار
واقتناع من جميع مكونات الحركة األمازيغية
برضورة ممارسة العمل السيايس”.
ودعا أرحموش ،مكونات الحركة األمازيغية للحسم
يف انخراطها يف العمل السياسة ،واالنتقال إىل العمل
السيايس املبارش والحسم يف انخراطها يف املؤسسات
للقطع مع القرارات» ،مشريا إىل أن «الحاجة ملحة
اليوم أكثر من أي وقت مىض ملمارسة العمل
السيايس والدفاع عن القضية األمازيغية من داخل
املؤسسات».
وقال الفاعل األمازيغي إن «سنة  2020لحظة
الحسم السيايس للقضية األمازيغية» ،قائال
إن «الدولة تمنح للحركة األمازيغية فرصا ً

الفائض عن الحاجة بإغراقها ملف االمازيغية
برتسانة قانونية ال تتساوى البتة مع املخرجات
والحزمة اإلجرائية للتنفيذ ،أي أننا مقبلون عىل
عمليات تنزيلية ال تستمد القوة من املدخالت
القانونية ،بقدر ما تبدو ضامرة إذا قيست بضخامة
هاته».
واتهم املنسق الوطني السابق للحزب الديمقراطي
األمازيغي املغربي املحظور بعض املسؤولني ومدبري
الشأن العام «بممارسة الطنز باألمازيغية»،
قائال»:إن الخرجات اإلعالمية للمسؤولني ومدبري
الشأن العام لنفاق األمازيغ بمناسبة االحتفاء
بالسنة األمازيغية مردود عليها ،وال حاجة
لألمازيغية وللمغاربة إليها».
بدوره ،قال الفاعل األمازيغي ،محيي الدين حجاج
إن «الحركة األمازيغية أصبحت ملزمة اليوم و قبل
أي وقت مىض عىل ولوج املعرتك السيايس ملا له من
أهمية قصوى يف تنزيل الطابع الرسمي لألمازيغية
و عدم فسح املجال ألعداء األمازيغية من داخل
املؤسسات لعرقلة هذا املرشوع الكبري».
وأبرز املتحدث يف معرض مداخلته مجموعة من
املحطات التي أدت فيها األمازيغية رضيبة عدم
وجود مناضليها داخل املؤسسات ،حسب قوله.
مشريا إىل «تغيري أسماء شوارع أكادير ،القانون
اإلطار للرتبية و التكوين ،قانون بنك املغرب.« ...
و أكد محي الدين أن «الرتاكم النضايل الجمعوي
الذي طبع مسرية النضال األمازيغي لعقود ال يمكن
أن يتم مهامه إال بالعمل السيايس حيث سلطة
القرار أو عىل األقل التأثري يف صياغة هذا القرار».
من جهته ،أكد الباحث يف الثقافة األمازيغية،
الحسني ايت باحسني أن «رهان مأسسة األمازيغية
رهني بتحقق الديمقراطية والعدالة االجتماعية
واللغوية كمفتاح لكل الرهانات التي يجد املغرب
نفسه أمامها ،وكمفتاح للمصالحة يف مختلف
أبعادها».

وشدّد أيت باحسني عىل رضورة «تكريس وتحصني
املكتسبات ،التي تحققت لألمازيغية ،ملا يقرب من
عقدين من الزمن ،يف مختلف املجاالت ،وأهمها
الحفاظ عىل استقالل املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،املنوطة به مهام قطع أشواطا ال
يستهان بها يف إنجازاته».
ودعا الباحث األمازيغي إىل «توزيع الوظائف
واألدوار بني اللغتني الرسميتني يف الحياة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية ،تفاديا وتجاوزا
لسياسة لغوية تمييزية بينهما» .كما دعا إىل «حذر
جميع أشكال التمييز السلبي بني اللغتني الرسميتني
(العربية واألمازيغية) مع منح التمييز اإليجابي
للغة األمازيغية لفرتة معينة لتجاوز التهميش
والتبخيس الذي نالتهما لعقود من الزمان».
وطالب املتحدث يف معرض مداخلته إىل «تدبري عالقة
اللغتني الرسميتني (العربية واألمازيغية) باللغات
األجنبية األكثر شيوعا يف املجاالت املعرفية والعلمية
والرتبوية باملغرب (خاصة اإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية) وباللغات الوطنية والجهوية املتداولة
يف املغرب؛ فضال عن وجود مرجعية أخرى للغات
الرسمية لألمم املتحدة (الصينية ،االنجليزية،
الروسية ،الفرنسية ،والعربية)».
وخلص أيت باحسني إىل رضورة االلتزام بمبدأ
اإلنصاف واملساواة وعدم التمييز بني اللغتني
الرسميتني (العربية واألمازيغية) وبمقتضيات
دستور  ،2011مع تفادي كل التأويالت التي تفيد
عدم املساواة أو تسعى إىل منع املساواة بني اللغتني
الرسميتني (العربية واألمازيغية) انسجاما مع
الوثيقة الدستورية من حيث املضمون والغايات،
وكأسمى قانون للبالد؛ واألخذ بعني االعتبار
االختيارات واملرجعيات الوطنية والدولية مع االلتزام
باملواثيق الدولية ذات الصلة التي ّ
وقع عليها املغرب
وصادق عليها؛ باإلضافة إىل االلتزام بمبدأ االستناد
إىل مبادئ حقوق اإلنسان وإىل مستلزمات املواطنة
التي نص عليها الدستور الجديد (دستور .»)2011
النائب الربملاني والفاعل السيايس ،الحسني أزوكاغ
قال من جهته ،إن «الدولة لم تمنع أحد من كتابة
واجهة املؤسسات باللغة األمازيغية وبحرفها
تيفيناغ» ،مشريا إىل أن «الجماعة التي يرشف
عليها كتبت الواجهة باألمازيغية قبل حتى صدور
القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية دون أن يعرتضه أحد».
وأكد أزوكاغ يف مداخلته حول «األمازيغية وسبل
املأسسة بالجماعات الرتابية» ،أن «دستور 2011
دحض ما يسميه البعض بالدولة العميقة ،والفصل
الخامس أنصف الحركة األمازيغية» ،وزاد «ال نبخس
أهمية املناضلني الدين يحملون هم األمازيغية
والعدالة اللغوية باملغرب» ،مضيفا »:نقلنا خطاب
الحركة األمازيغية بتنسيق معها إىل داخل الربملان
وداخل مؤسسات الدولة».
وقال الربملاني عن إقليم اشتوكة أيت باها «:هناك
من يرتصد إلقبار ما تحقق لألمازيغية».
من جانبه ،قال الفاعل األمازيغي ،محمد حنداين
إن «الحركة األمازيغية ساهمت دائما يف املمارسة
السياسية عن طريق مناضليها داخل األحزاب
السياسية».
وأضاف أن « الحركة االمازيغية ليست فقط حركة
ثقافية ،بل حركة فكرية أدت وساهمت يف تغري
العديد من املفاهيم املطلقة التي كانت سائدة يف
املغرب إبان الستينيات والسبعينيات» ،مشريا إىل
أنها «تمكنت من تثبيت فكر الوحدة يف التنوع
والنسبية».
وأكد املتحدث أن «األمور تغريت اليوم ،لذلك قررت
«تامونت ن افوس» اإلعداد لتنظيم ملتقى وطني

حول اإلسرتاتيجية املقبلة ،ومن تم الحسم واتخاذ
القرار املناسب ،سواء االنخراط يف األحزاب أو الدعوة
إلنشاء حزب سيايس ،أو االستمرار يف العمل الفكري
والثقايف والجمعوي.»..
وتساءل األستاذ الحسني بويعقوبي من جهته ما
إن كان موضوع مقاطعة االنتخابات من طرف
الحركة األمازيغية ،ال يزال موجودا بعد دسرتة
األمازيغية يف دستور  ،2011قائال يف كلمته »:أعتقد
أن عىل مناضيل الحركة األمازيغية اإلجابة عن هذا
السؤال بكل وضوح وبكل جرأة» .قائال « :إن الحركة
األمازيغية تحتاج لرؤية إسرتاتيجية لكي تعرف ما
هو الهدف األسايس وما هي األهداف الثانوية وما
هي األهداف التي يجب تحقيقها عىل املدى البعيد
واملتوسط والقريب».
وأضاف املتحدث »:الدولة اعرتفت باألمازيغية لغة
رسمية ،واألمازيغية التي كنّا نتحدث بها يف مجاالت
محدودة ،أصبحت اآلن لغة دولة ولغة املؤسسات،
واالعرتاف الدستوري يعني أن املغرب يعلن أمام
الرأي العام الوطني والدويل بأنه سيتخذ كل
اإلجراءات الرضورية والالزمة لكي تلعب األمازيغية
دورها كلغة رسمية».
وأردف األستاذ الجامعي « :ال أعتقد بأن هناك دولة
يف العالم يعرتف دستورها بلغة ما ،لغة رسمية
ونجد منتخبون وفرق برملانية ووزراء الزالوا
يفكرون بطريقة أو بأخرى من أجل عرقلة الرتسيم
لألمازيغية» .مربزا أن «األمازيغية لغة رسمية وعىل
جميع املؤسسات تحمل مسؤولياتها لتفعيل هاته
اللغة».
من جهته ،أشار الفاعل األمازيغي ،عبد الله
حيتوس إىل أن «إنصاف األمازيغية باعتباره مرتبط
أيما ارتباط بالدمقرطة ال يمكن أن يتم عرب القانون
التنظيمي وتنزيالته وحده ،بل هو رهني باألساس
بالديناميات املجتمعية وما قد يتمخض عنها من
تفاعالت مجتمعية ومن ذكاء جماعي منتج لوعي
جديد لدى املغاربة جميعا».
وركز الفاعل األمازيغي فيما سماه بتحديات
مأسسة األمازيغية ،عىل النموذج التنموي الجديد،
مشريا إىل أن النموذج التنموي ال يرتكز فقط عىل
املعايري االقتصادية واملالية والتقنية ،بل «يضع يف
صلبه الثقافة والقيم كروافع للتضامن والرشاكة
والسلم االجتماعي والعيش املشرتك».
ودعا إىل املساهمة الجدية يف النقاش الذي فتح حول
النموذج التنموي الجديد ،بما «يثري انتباه أعضاء
اللجنة وباقي الفرقاء املدنيني والسياسيني إىل
األدوار املحورية للثقافة يف التنمية ،الن أزمة التنمية
ال يمكن معالجتها بأدوات تقنية واعتمادا فقط عىل
األرقام واإلحصائيات ،بل معالجتها تمر باألساس
عرب الوعي بأن أزمة التنمية معقد ومتشابكة كما
يؤكد عىل ذلك الكثري من املفكرين والخرباء» .مضيفا
بأن «االشتغال عىل أدوار الثقافة يف التنمية ورشا
مفتوحا يؤطر أيضا عالقتنا بالهيئات السياسية
واملهنية ويف صلب الرتافع بشأن التنزيالت املمكنة
للجهوية املتقدمة».
وقال حيتوس يف معرض كلمته « يف املغرب ثروة
ال ينتبه إليها السيايس إال ناذرا يمكن تلخيصها
فيما يعرف بالرأسمال اإلجتماعي املرتبط بالجذور
واألصول وبكل التجارب التي مر منها املغاربة
وجعلت منهم شعبا عرف كيف يحكم جزءا من
أوربا لقرون ،قبل أن يصمد أمام اإلمرباطورية
العثمانية التي أسقطت نصف أوربا تحت قبضتها».
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حزب“األحرار” ُيكرم فعاليات أمازيغية بتيزنيت

حظيت فعاليات أمازيغية ،مساء السبت  11يناير الجاري ،بتكريم
من طرف حزب “التجمع الوطني لألحرار” خالل تنظيمه للدورة
الثانية ملنتدى “أزافورم” بمدينة تيزنيت ،تخليدا ً للسنة األمازيغية
الجديدة .2970
واختار ا ُملرشفون عىل “املنتدى” تكريم كل من رشيد الراخا ،رئيس
التجمع العاملي االمازيغي ،والفنانة ،فاطمة تبعمرانت ،والفاعل
األمازيغي محمد حنداين ،والكاتب والروائي ،محمد أكوناض،
تقديرا لنضاالتهم ومساهمتهم يف الرتافع عن القضية األمازيغية.
وسلم عزيز أخنوش؛ رئيس التجمع الوطني لألحرار تذكار التكريم
إىل كل من األستاذ رشيد الراخا؛ والفنانة فاطمة تبعمرانت.
فيما سلم إبراهيم الحافيدي ،رئيس جهة سوس ماسة ،تذكار
التكريم إىل األستاذ حنداين والروائي أكوناض.
ّ
وعب املكرمون عن شكرهم لحزب “الحمامة” ،مُشيدين بالدور
الذي يقوم به الحزب يف سبيل الدفاع عن األمازيغية من داخل
الحكومة واملؤسسات الترشيعية.
ودعت تبعمرانت إىل الحفاظ عىل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وتغيري اسمه ليحمل “معهد محمد السادس للثقافة األمازيغية"،
باعتباره مؤسسة خرجت للوجود برعاية ملكية .مشرية يف كلمة
لها أن "إقبار املعهد اليوم ال يستقيم مع التوجهات امللكية
الكبى والذي أكد عىل أن األمازيغية مسؤولية وطنية"،
مضيفة أن “املعهد امللكي للثقافة األمازيغية هو تاريخ
ملكي ،البد من الحفاظ عليه" .
من جهته ،قال رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي
األمازيغي ،إن "الشباب اليوم أمام مسؤولية تاريخية
كبرية" ،مضيفا "إذا كان أجدادنا قاوموا املستعمر بالسالح
فاألبناء يتحملون مسؤولية مواجهة االستعمار السلفي
والوهابي القادم من الرشق األوسط وترعاه تركيا وقطر".
وأضاف أن "مقاومة هذا التيار يجب أن يكون بالسلمية
وبالثقافة وبتغيري املقررات الدراسية وتدريس التاريخ
الحقيقي للمغاربة".
كما حظيت الشابة ،هاجر مرابط الفائزة بلقب ملكة جمال
األمازيغ؛ لسنة  ،2969قبل أيام بمدينة أكادير ،بالتكريم
من طرف رئيس التجمع الوطني لألحرار ،عزيز أخنوش.
واعتب عبد الله غازي ،البملاني ورئيس املجلس اإلقليمي
ملدينة تيزنيت ،أن مطلب ترسيم السنة األمازيغية عيدا
وطنيا ً وعطلة رسمية ،مطلب شعبي “تبناه التجمع
الوطني لألحرار” .مذكرا برتسم األمازيغية يف الدستور
وإخراج القوانني التنظيمية املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية.
وأضاف يف الجلسة االفتتاحية للدورة الثانية ملنتدى “أزافورم” ،أن
االحتفال بالسنة األمازيغية واقع ليس جديد عن املغرب ،بل يمتد

لقرون خلت ،مشريا ً إىل أن القبائل كانت تحتفل به؛ “ويف السنوات
األخرية عرف واقع آخر ،وبدأت رمزيته تكب سنة بعد أخرى”.
وشدّد غازي عىل رضورة “االهتمام بالتنمية الثقافية يف النموذج
التنموي الجديد” .مؤكدا أن الحزب من خالل النسخة الثانية
للمنتدى األمازيغي يسعى إىل ترسيخ هذا التقليد" .مضيفا يف ذات
السياق أن الحزب "يحاول التنزيل الرتابي للقانون التنظيمي ،ملا له
من أثر إيجابي وعالقة مبارشة مع املواطن ،مشريا إىل أن التنزيل
املجايل للقانون التنظيمي لألمازيغية ،سيمكن الجماعات الرتابية
من االنفتاح عىل األمازيغية".
من جهته ،قال عبد الرحمان اليزيدي ،عن املكتب السيايس
ل”األحرار” إن الحزب أعطى قيمة كبى للقضية األمازيغية؛
وأضاف أن الفريق البملاني للحزب يف الغرفتني ساهم بقوة يف
إخراج القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية.
واتهم اليزيدي جهات سياسية دون أن يسميها بمحاربة األمازيغية
بكل الطرق ،مشريا ً إىل قانون التعليم و”محاربتهم تدريس العلوم
باللغات األجنبية الحية ،مقابل تدريسها بالعربية وإفشال تدريس
اللغة األمازيغية”.

وأضاف أن “هذه الجهات” عادت لتمارس “مناوراتها فيما يتعلق
بقانون املجلس األعىل للغات والثقافة املغربية ،من خالل تذويب
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف املجلس واإلبقاء عىل معهد
التعريب مستقالً”.

ودعا عضو املكتب السيايس ل”الحمامة” فعاليات ونشطاء الحركة
األمازيغية؛ إىل اإلنخراط يف العمل السيايس والدفاع عن القضية
األمازيغية من داخل املؤسسات”.
يذكر أن التظاهرة شهدت تنظيم ندوة وطنية اختري لها كموضوع:
“األمازيغية ورهانات املأسسة” ،وكذا تنظيم ورشة حول موضوع
“سبل تفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية يف الجماعات الرتابية”،
فضال عن تنظيم أنشطة وورشات ترفيهية وتربوية لفائدة أطفال
مدينة تيزنيت.
وكانت الدورة األوىل ملنتدی “آزافوروم” ،التي سبق أن احتضنتها
مدينة بيوكری بإقليم اشتوكة أيت باها”،قد تمخضت عنها
توصيات قيمة كانت بمثابة خارطة طريق للرتافع من أجل تحقيق
مزيد من املكتسبات لفائدة القضية األمازيغية”.
ويأتي تنظيم منتدى “آزافوروم” يف سياق جعله محطة سنوية
للوقوف عىل حصيلة مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وإدماجها يف الحياة العامة ،وذلك بعد ترسيم اللغة
األمازيغية يف الدستور املغربي لسنة  ،2011ومصادقة البملان عىل
القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
واحتفاال برأس السنة األمازيغية .2970
بدوره ،قال عبد الله ازاييم املنسق اإلقليمي لحزب التجمع
الوطني لألحرار بإقليم اشتوكة أيت باها ،إن التجمع الوطني
لألحرار ،يواصل عب العديد من املبادرات واإلجراءات ،واجبه
يف مجال النهوض وحماية اللغة والثقافة األمازيغيتني ،وذلك
اعتبارا للدور املنتظر من املنتخبني والفاعلني السياسيني
بمؤسساتهم الحزبية ،ومختلف هيئاتها املوازية واألجهزة
الجهوية واإلقليمية واملحلية يف بلورة تفعيل مقتضيات
الفصل الخامس من الدستور عىل أرض الواقع.
واعتب أزاييم أن املنتدى األمازيغي موعد سنوي للتتبع
والتقييم ،والتداول يف شأن مستقبل مأسسة األمازيغية لغة
رسمية عىل جميع املستويات وطنيا ،جهويا وإقليميا بدمجها
وفق تنظيم تدريجي عىل املدى القريب واملتوسط.
وأضاف أزاييم أن أهداف املنتدى تتجىل يف جعله ،تقليدا
سنويا لدى الحزب للوقوف عىل حصيلة مسار مسلسل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وإدماجها يف الحياة
العامة ،وخلق فضاء للنقاش بني مختلف الفاعلني املدنيني،
السياسيني واملؤسساتيني يف مواضيع تهم حماية اللغة
والثقافة األمازيغيتني ،والنهوض باللغة والثقافة األمازيغية
يف مختلف تجلياتها وذلك عب تشجيع املبدعني واملفكرين
والباحثني ،والعمل عىل تكوين الفاعلني الرتابيني يف مجال سبل
إدماج األمازيغية ببامجهم.

أخنوش يدعو لترسيم رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة
رمسية

دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني لألحرار إىل ترسيم رأس
السنة األمازيغية عيدا وطنيا ً وعطلة رسمية ،ملا يحمله من داللة
رمزية متعلقة باالحتفال بالهوية واللغة.
وأضاف أخنوش يف ترصيح له ،عقب أشغال املنتدى األمازيغي الذي
نظمه الحزب يوم السبت يوم  11يناير الجاري ،بمدينة تزنيت ،أن
االحتفال بـ”ايض ايناير”  ،2970يأتي هذه السنة يف ظرفية خاصة
تتميز باملصادقة عىل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية.
ويأمل رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار يف ترسيع تفعيل
القانون ،وطالب يف هذا اإلطار بانخراط جميع الفاعلني لتحقيق
ذلك.
وأوضح أخنوش أن املنتدى األمازيغي فرصة الستحضار مسار

ترسيم األمازيغية ،الذي مر من مراحل تاريخية ،بدأ بالخطاب
امللكي بأجدير سنة  ،2001ووصوال إىل مصادقة البملان عىل القانون
التنظيمي املذكور ،ومرورا من تأسيس املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية يف  ،2001واتفاقية تدريس اللغة األمازيغية يف بعض
املؤسسات الرتبوية سنة  ،2003ثم خلق القناة األمازيغية سنة
 2008وخلق شعب الدراسات األمازيغية يف بعض الجامعات املغربية
ابتداء من .2007
وأكد أخنوش أن التجمع الوطني لألحرار يرغب من خالل تنظيم
املنتدى األمازيغي ،لجعل هذه اللحظة ،مناسبة للوقوف عىل حصيلة
مسار مسلسل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإدماجها يف
الحياة العامة ،وفتح النقاش املوسع بني الباحثني والفاعلني املدنيني
والسياسيني حول تحديات املأسسة.

واعتب أخنوش أن
إنجاح مأسسة
ا أل ما ز يغية
يستلزم تدابري
إ جر ا ئية ،
فيها
يتداخل
ماهو أكاديمي
و سيا يس
و حقو قي
وقانوني ،فضال
توفري
عن
املوارد البرشية
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«تايري ن وكال» تضيء مساء أكادير بالشهب
االصطناعية احتفا ًء بـ «ءيض نيناير»

اختتمت مجعية «تايري ن وكال» املهرجان السنوي الذي تنظمه ختليدا لرأس السنة األمازيغية ،بإطالق الشهب االصطناعية اليت
أضاءت «كورنيش» أكادير ،ليلة  13يناير اليت تصادف فاتح السنة األمازيغية اجلديدة .2970
وأسدلت «حب األرض» الستار عن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان ،والذي استمر على مدى ثالثة أيام ،بعاصمة سوس ،بسهرة فنية
كربى شاركت فيها كل من الفنانة فاطمة تابعمرانت ،الفنان احلسني الطاوس ،الفنانة الباتول املرواين ،وفرقة أحواش تافراوت،
إضافة إىل الفنان عمر بومتزوغت.
وذكر املنظمون أن السهرة اخلتامية للمهرجان ،استطاعت أن تستقطب أزيد من أربعني ألف متفرج إىل «كورنيش أكادير».
واختارت اجلمعية هذه السنة موضوع «أي إستراتيجية جهوية لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية يف جهة سوس ماسة» ،انسجاما
مع النقاش الدائر حاليا حول اجلهوية املوسعة وسبل إجناحها ورغبة منها يف مشاركة املؤسسات والقطاعات احلكومية يف وضع خمطط تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية كما يدعو لذلك قانوهنا
التنظيمي الصادر باجلريدة الرمسية.

“احلركة األمازيغية باملغرب :أي خيارات ما بعد الترسيم؟”
أرمحوش :ممارسة السياسة مدخل لوقف الزنيف
جدّد الفاعل واملحامي األمازيغي؛ أحمد أرحموش مطالبته كافة
مكونات الحركة األمازيغية “بحسم مواقفها السياسية فيما يتعلق
بانتخابات  ،2021وكافة االنتخابات املقبلة سواء انتخابات الغرف
املهنية أو الجماعية.”..
واعترب أرحموش يف مداخلته بالندوة الوطنية التي نظمتها جمعية
“تايري نوكال” يوم األحد  12يناير ،بأكادير ،حول موضوع “الحركة

األمازيغية باملغرب :أي خيارات ما بعد الرتسيم؟” ،يف إطار مهرجان
تخليد السنة األمازيغية الجديدة ( ،2970اعترب) أن هذا هو املدخل
الرئييس واألسايس لوقف “النزيف ووقف القصف الذي تتعرض له
األمازيغية ولو نسبياً”.
وقال أرحموش”:إن لم ننتقل ملرحلة استغالل الفرص السياسية
املتاحة ،فاألمور لن تسري يف االتجاه الصحيح” ،وأضاف أن األغلبية
اليوم ” لديهم رؤية مشؤومة جدا ً بالنسبة ملستقبل الحركة
األمازيغية”.
وأضاف ”:أنا متأكد أن العمل الجمعوي مهم ورائع وجميل وينتج
ولكنه غري ِ
كاف” ،وزاد قائال “األمازيغية اليوم ليست هي األمازيغية
قبل دستور  ،2011والوسائل والطرق يجب أن تتطور وتنتقل إىل
املمارسة السياسية”.
وذكر املحامي األمازيغي ،إقصاء األمازيغ من مجموعة من اللجان
التي تشكلت بعد ترسيم األمازيغية؛ وآخرها لجنة النموذج التنموي
التي تضم  35شخصاً؛ وال يتواجد فيها أمازيغي واحد”.

الصايف مومن علي :احلركة األمازيغية حباجة
مليثاق جديد
من جهته؛ شدّد املحامي األمازيغي ،الصايف مومن عىل رضورة
التفكري يف مستقبل ومصري الحركة األمازيغية .ألنه اليوم “يُعتقد
للجميع أن مرشوع الحركة األمازيغية انتهى بعد ترسيم األمازيغية
يف دستور .”2011
وقال الفاعل األمازيغي ،إن “الدستور استجاب كليا
ملطالب الحركة األمازيغية الواردة يف ميثاق أكادير”.
مؤكدا ً يف معرض مداخلته “لكي تربهن الحركة
األمازيغية عىل وجودها واستمرارها ،البد من وثيقة
جديدة عىل غرار وثيقة أكادير تتضمن مطالب الحركة
من أجل التكثل حولها والنضال من أجلها”.
وأضاف املتحدث أن “بدون وثيقة تتضمن مطالب
جديدة ،سيعتقد الجميع بأن مرشوع الحركة األمازيغية
انتهى”.
وقال الصايف مومن عيل ،إن “تركيز الفعاليات األمازيغية
عىل تفعيل رسمية األمازيغية بعد ترسيمها وصدور
القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية ،ليس مرشوعا بديالً ،بل تنفيذ”.
وأشار إىل أن األمازيغية أصبحت من “قضايا الدولة
كانت
بعدما
قضية الحركة
ا أل ما ز يغية ” ،
وزاد “عىل الحركة األمازيغية
اليوم صياغة مطالب جديدة
كي تطالب الدولة بدمجها
كما قامت بدمج اللغة
األمازيغية”.
وأكد الباحث األمازيغي أن
هذا امليثاق “يجب أن يتضمن
مجموعة من املطالب ،من
بينها الدفاع عن األرض
وتوزيع وحماية الثروات
املعدنية من االستغالل
الجشع للرشكات” ،ألن
هذا املطلب ،يضيف “يبقى
مطلبا ً “سوسياً” ويجب أن
يعمم يف كل الجهات واألقاليم ويصبح
مطلبا ً وطنيا ً وملا ال مطلبا يهم كل شمال
إفريقيا”.
“كما يجب أن توضح هذه الوثيقة أن
العلمانية ال تتناقض مع اإلسالم ،بدليل
أن أجددانا كانت لهم كيانات سياسية
علمانية يفصلون فيها بني الدين
والدولة” .يورد املتحدث.
وحول الدعوات النتقال الحركة
األمازيغية للممارسة السياسية .قال
الصايف مومن عيل “ال يجب أن تتموقع
الحركة األمازيغية يف حزب سيايس”،
ألنه إن “قمنا باختزال الحركة يف حزب
واحد سيعتقد البعض أننا أقلية ،ومن
تم سنعطي الفرصة لألحزاب األخرى
للتملص من األمازيغية بحجة أن لها
حزب يدافع عنها”.
وأضاف ال مانع من االنخراط يف العمل

السيايس أو تأسيس أحزاب سياسية من طرف نشطاء الحركة
املقتنعني بذلك ،لكن “من وجهة نظري يجب أن تبقى الحركة
األمازيغية حركة فكرية ،تنويرية ونهضوية ،بإمكانها أن تساهم
بأفكارها ومواقفها سواء مع األحزاب أو مع الدولة”.
الندوة شارك يف تأطريها كل من الفاعل األمازيغي األستاذ والفاعل
الحمعوي ،الحسن أمقران ،ومحمد أكوناض ،رئيس رابطة تريا
للكتاب باألمازيغية ،باإلضافة إىل املحامي والفاعل األمازيغي ،أحمد
أرحموش.
وعرف مساء السبت  11يناير ،تنظيم عرض لألزياء األمازيغية،
شاركت فيه عدد من مصممات األزياء األمازيغية ،تخللته فقرات
موسيقية ومجموعة أحواش من تافراوت.
يذكر أن مهرجان “تايري نوكال” افتتح يوم الجمعة  10يناير

الجاري ،بندوة دولية حول موضوع “:األمازيغية بشمال إفريقيا”
احتضنتها قاعة ابراهيم الرايض ببلدية أكادير ،وشارك يف تأطريها
كل من األكاديمي الجزائري ،نارص جابي ،واألديب التونيس ،فتحي
بن عمر ،والسيايس الليبي ،فتحي بن خليفة ،واألستاذ الجامعي،
الحسني بويعقوبي،
وعرف يوم االفتتاح تكريم عدد من الشخصيات يف املجاالت املختلفة.
ووشحت “تايري نوكال” كل من األستاذ محمد املودن بجائزة الحاج
احمد أخنوش ،وجائزة محمد اوزال عادت لعميد املدرسة العتيقة
ازاريف الحاج محمد بن الحسن الشيبي.
فيما جائزة محمد مونيب عادت للباحث رشيد نجيب .ونال الشاعر
والكاتب محمد فريد زلحوض جائزة ابراهيم اخياط ،فيما عادت
جائزة مبارك اوالعربي للشاعر األمازيغي ،عمر الطاوس.
أما جائزة العربي ابن مبارك ،نالها كل من ياسني الرامي مدافع فريق
حسنية أكادير ،ويوسف مستقيم املعروف بطقطوقة ،مايسرتو
الرتاس ايمازيغن وجماهري حسنية أكادير.

* اكادير/منترص إثري
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«كدورت» ُتخلد «ايض يناير» بسـال
احتفت جمعية «كدورت للتضامن” مساء األحد  19يناير
الجاري؛ بإحدى القاعات العمومية بمدينة سال ،بالسنة
األمازيغية الجديدة  ،2970والتي تصادف يوم  13يناير من كل
سنة.
وتضمنت األمسية الفنية التي دأبت الجمعية عىل تنظيمها
بالعاصمة الرباط ،بمناسبة « ايض يناير» الذي يستمر االحتفال
به طوال شهر يناير من كل عام ،فقرات ثقافية وفنية بمشاركة
مجموعة «أحواش بنات أملن» برئاسة صفية ،والفنّان
الكوميدي ،مصطفى الصغري.
كما عرف الحفل الذي أرشفت عىل تنظيمه الجمعية التي تحمل
اسم دوار “ ْ
كدورت” التابع لجماعة أفال إغري ،بلدية تافروات؛
إقليم تزنيت ،حضورا كبريا ألبناء وبنات «دوار كدورت» وإقليم
تيزنيت عامة املقيمني بمدينة سال والرباط.
وشهد االحتفاء بالسنة األمازيغية الجديدة تقديم اآلكالت
األمازيغية التقليدية التي دأب األمازيغ عىل تقديمها يف
هذه املناسبة ،كوجبة “تا ْ
كال” أي العصيدة و”بركوكس”
و“ؤركيمن” ،..باإلضافة إىل تكريم عدد من أبناء وبنات «دوار

كدورت».
وقامت «كدورت» بتكريم الحاجة تاليت،
وهي فاعلة ومحافظة عىل تنظيم رأس السنة
األمازيغية بالرباط وسال ،بحيث كانت تقوم
بإعداد الوجبات الخاصة بهذه املناسبة وتوزيعها
عىل ساكنة العدوتني من أبناء تافروات .باإلضافة
إىل تكريم أمينة سلمان ،قنصل اململكة املغربية
بايطاليا ،واملرحوم ايحيا زوبري .
كما ك ّرمت الجمعية باملناسبة كل من «البشري
الحضيكي» وهو أحد شباب منطقة كدورت ،ولحسن بوجيدي
من مجموعة الواتساب املهتمة بالشأن املحيل ،وجواد املالكي
بطل ريايض يف الفروسية ،والسيدة حسناء ابوعيل ،وهم جميعا
من أبناء «كدورت».
وعرف الحفل توقيع أول اتفاقية رشاكة وتعاون مكتوبة باللغة
األمازيغية وبحرفها تيفيناغ بني جمعية «كدورت للتضامن»
وجمعية «عائشة لرعاية األرسة وحماية البيئة».
وأكد محمد املنصوري ،رئيس جمعية “كدورت للتضامن” ،أن

أمازيغ ُيخلدون “إيض إناير” أمام الربملان

خ ّلدت فعاليات أمازيغية ،مساء األحد  12يناير
الجاري ،وسط الساحة املقابلة للربملان بمدينة
الرباط ،رأس السنة األمازيغية الجديدة ،2970
مطالبني بإقراره عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى
عنها.
الحفل السنوي الذي دأبت “هيئة شباب تامسنا
األمازيغي” عىل تنظيمه منذ ثمان سنوات أمام
الربملان ،شهد تقديم اآلكالت األمازيغية املعروفة،
وفقرات فنية ملجموعة “أحواش” .وأكد املنظمون
أن الغاية من تخليد السنة األمازيغية يف ساحة
عمومية ،هي تجديد الدعوات للمطالبة بإقرار هذا
اليوم عطلة رسمية مدفوعة األجر.
وجدّد النشطاء دعوتهم للدولة املغربية بإقرار رأس
السنة األمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة عىل غرار
رأس السنة امليالدية والهجرية“ ،احرتاما إلرادة
الشعب املغربي الذي يحتفل يف كل مناطق املغرب
بهذه املناسبة العريقة التي ترمز إىل ارتباط املغاربة
بأرضهم ،ووعيهم بالعراقة التاريخية لهويتهم
األمازيغية”.
وذكر بيان صادر عن احتفال شباب تامسنا
األمازيغي ب “إض إناير”  ،2970أن الشعب املغربي
يحتفل كعادته كل سنة ،يف كل مناطق املغرب
برأس السنة األمازيغية ،يف سياق يعرف “تزايد
احتجاجات املناطق املهمشة ،وتعنت السلطات يف

تحقيق املطالب املرشوعة للفئات الهشة التي ما
زالت تعاني من نتائج السياسات الالشعبية التي
تتبناها الحكومة املغربية ،والتي ما زالت ترد عىل
مطالب الشعب بالعنف واالعتقال”.
وأشار إىل أن السياق الراهن يشهد “احتداد املطالب
األمازيغية سواء منها الثقافية أو االقتصادية
واالجتماعية مثل الحق يف التوزيع العادل للثروة
الوطنية والحق يف األرض ويف الشغل والعدالة
االجتماعية واألمن كذالك”.
وندد املنظمون بتأخر “الدولة يف اإلعالن عن ترسيم
رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية،
منوهني بقرار الجزائر يف إعالنها إقرار رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا محققة سبقا تاريخيا يف هذا
املوضوع”.
ودعا النشطاء “الحكومة إىل إطالق رساح جميع
معتقيل االحتجاجات الشعبية بالحسيمة وزاكورة
وجرادة وسوس ،وإيقاف مسلسل املحاكمات
املفربكة ضد الشباب الغاضب” ،معربين عن
” تضامنهم مع ساكنة سوس يف دفاعها عىل
أراضيها من ميلشيات الرعاة الرحل” ،منددين ”
بمخطط الدولة الرامي لتهجري السكان األصليني
من أراضيهم”.
* م.إ

الغاية من تخليد الجمعية السنة األمازيغية الجديدة بمدينة
سال ،بعد الرباط السنة املاضية ،هي «الحفاظ عىل هذا املوروث
الثقايف الغني وإبرازه ،وإحياء صلة الرحم بني أبناء «كدورت»
وعامة أبناء املنطقة» .مضيفا أن ما ميز هذا الحفل هو توقيع
أول اتفاقية باألمازيغية يف املغرب».
وطالب عدد من أبناء «كدورت» بإقرار السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها عىل غرار باقي األعياد
الوطنية والعطل الرسمية.

األمازيغية تضايق السلفيني
كتبت جريدة الصباح ليوم
الثالثاء  14يناير  2020مقاال
بعنوان ” الكتاني يحرم رأس
السنة األمازيغية ”
وأوردت أقواال نسبتها للشيخ
تعترب السنة األمازيغية ”
خرافة و عيدا جاهليا الهدف
منه تقسيم شعوب املسلمني”
لنتأمل ثالث كلمات جاءت عىل
لسان حسن الكتاني الشيخ،
و أعني خرافة و جاهلية و
تقسيم الشعوب.
إن قول الشيخ بأن األمازيغ
باحتفالهم برأس سنتهم
يستهدفون تقسيم الشعوب
يدل عىل جهل و ينبع من
خرافة و يرمي إىل تضليل
الشعوب.
ألم تكن الشعوب مقسمة منذ أن ُ
خلقت؟ أليست
املشيئة اإللهية هي من جعلت الناس شعوبا و
قبائال؟
هنا ينكشف أمر الشيخ و أسالفه و أتباعه.
إذا كان هدف الدين هو عبادة الله ،فلماذا يجب
عيل أن أكون غريي حتى تُقبل عبادتي؟
أليس اإلختالف سمة الكون كله و ال يقترص عىل
البرش وحده؟
أليس عدم اإلقرار بمشيئة الخالق خروج عن
طاعته؟
ملاذا يحرصون عىل جعل كل الشعوب عىل نمط
واحد و عىل شاكلتهم دون غريهم؟
لنتساءل مرة أخرى مع الشيخ و من يسري يف
فلكه ،ألم يأت اإلسالم ليتم مكارم األخالق؟
أحيل الشيخ و من معه عىل كتاب ” العرب و ديوان
املبتدإ و الخرب” للعالم ابن خلدون ملحاربة جهلهم
و تنوير غريهم و معرفة األمازيغ و اإلطالع عىل
قيمهم و أخالفهم و إدراك رسائل ثقافتهم.
بينما مصطلح الجاهلية ،فنجده يف القرآن يف
أماكن مختلفة كما سأبني أسفله:
غري الحق ظن الجاهلية  :معناه إساءة الظن
بالله كما فعل الشيخ يف قوله عندما أراد أن
يخالف مشيئة الخالق.
حكم الجاهلية  :معناه التمييز بني الناس كما
ميز الشيخ بني العرب و غريهم من الشعوب ،و

أنزل األوائل منزلة عليا و اآلخرين يف السفىل.
تربج الجاهلية  :و التربج يف اللغة يعني التزين،
ونقول تربجت األرض باألزهار و تربجت السماء
بالنجوم ،و عىل هؤالء أن يتربجوا بالعلم واملعرفة،
فإن قذارة جهلهم قد لوثت املجتمعات.
حمية الجاهلية  :معناها عصبية الجاهلية مثلما
ترصف الشيخ فانترص لثقافة دون غريها و
وصف األمازيغية بالخرافة.
إنها الخديعة و املكر و بلغة الشيخ نفاق.
أما الخرافة فهي كما يعلم الجميع ،مجرد
اعتقاد مبني عىل تخيل تتناقله األجيال ،ميزته
أنه ال يتأسس عىل علم أو معرفة .أحيل الشيخ
يف هذه النقطة بالذات عىل شهادات املؤرخ
األول هريودوت ،و كتابات ابن خلدون و أعمال
كابرييل كامبس و غريهم.
ويف الختام يقول ابن رشد ” الجهل يؤدي إىل
الخوف ،و الخوف يؤدي إىل الحقد و الحقد ينتج
العنف”
إنه املنطق.
فالعنف الذي يتعرض له األمازيغ من غريهم،
ويف بعض األحيان من طرف بني جلدتهم الذين
تعرضوا لالستالب ،سببه الواحد األوحد  :الجهل.
الرذيلة و الجهل من أمراض الروح.
*الغازي لكبري
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ASSIREM U SEggAwS 2970
(AMAzIgh) AMAYNU (*)

Le sentiment d’espérance à répétition
pour une Algérie guérie de la négation
chronique de son identité, de ses souffrances et de ses blessures se moque bien
de l'éloignement, de la distance du temps,
de l'absence. On peut espérer qui est au
loin, on peut espérer qui n'est pas à portée de bras. C'est une autre forme d'espérance, qui fait la part belle à l'imaginaire,
aux rêves… Qui a dit qu'on ne pouvait
pas retrouver ses authentiques racines
multimillénaires et sa fête annuelle
«Yennayer», rêver d’espérance pour une
meilleure Algérie bafouée, violée et trahie par certains de ses enfants d’hier et
d'aujourd’hui, souffrante et pleurante,
mais demeure toujours debout ? Le rêver
et puis le vivre…Tel est le souhait que je
formule pour une Algérie consolidée dans
son unité inébranlable dans toute sa composante humaine, plurielle dans son identité, sa langue, sa culture, son histoire
et sa diversité dans le fond, les faits et
les formes sans prédominance aucune et
quelque soit le motif et la raison.
Il va de soi que je ne peux oublier de souhaiter, aussi, une bonne et heureuse nouvelle année 2970, correspondant à 2020,
pour vous et vos proches tout en espérant,
ensemble, faire face aux multiples difficultés, contraintes, faits sociaux et sociétales, économiques, financiers et politiques qui s’annonces pour ce nouvel an
du fait d’une gestion non pensée et incertaine.
Comment ne pas espérer aussi à lauré de
l'année 2970 amazigh, correspondant à
2020 grégorien, l'éveille rationnel et le
sursaut de ceux qui ont l’Afrique et son
authenticité dans le cœur et dans le sang
de manière désintéressée et assister, à
l’émergence d’une pensée qui permettra
de mettre fin au dénigrement, au découragement de la population, aux persistances de greffage via de fallacieux motifs, à la recherche éhontée d’une identité,
langue et culture venues d’ailleurs, de
faire une lecture critique et radicale afin
de reconstruire la citoyenneté dans notre
continent débarrassé de toute forme de
terrorisme, à la fin du besace, de la décadence financière et économique, sociale

et sociétal, de la déchéance de ceux qui
ne se soucient que d'eux même et de leurs
environnement multiple.
Souhaitons aussi que le foisonnement de
l’entame de la course aux cimes de certains sans s'interroger sur soi-même,
sur leurs comportement avant, durant
et après la guerre d’indépendance, sur
leurs assises dans la population qui s'en
lasse de la chose politique et de l'apathie
des systèmes passés et actuels, que ce ne
soit pas un leurre, de la folklorisation, du
populisme et/ou du faire part destiné à la
consommation extérieur ?
Dans tous cela, ne dit-on pas que l'espoir
fait vivre ? Alors vivons dans l'espérance
pour la renaissance d'une Afrique nouvelle, démocratique, … sociale, ouverte
sur l’universalité, meilleure, souriante,
ressoudée, rassemblée et officiellement
unie et indivisible dans les faits dans
toutes ses composantes identitaires, linguistiques et culturelles sans prédominance aucune.
Notes:
- Yennayer est le 1er mois de l’année solaire dans le calendrier amazigh.
- Amenzu n Yennayer ‘’ 1er jour du 1er
mois de la nouvelle année Amazigh’’
- Yennayer serait composé de deux mots
jumelés qui sont :
« yan » qui veut dire « un » et « Nayer » qui
a pour sens « mois »
- Yennayer serait donc le premier mois de
l’année amazigh (Berbère)
- Il est fêté dans les pays et territoires
habités par les +personnes de culture
et langues amazigh (12 africains + les
Iles Canaries) ainsi que dans les pays du
monde où résident et travaillent
les
amazighs (berbères).
(*) u se lit pu en tamazight (Espoir du
Nouvel An 2970 Amazigh correspondant
à l’année
Grégorien
2020)
PS: Ne pas confondre les parlés régionaux
avec la langue Amazigh (Berbère) Multi
millénaires
* Madjid Ait Mohamed
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DECLARATION DU COLLECTIF DES
AMIS DU MANIFESTE POUR L’ALGERIE
NOUVELLE HALTE A LA REPRESSION
Alors que d’un côté
le nouvel exécutif
s’adonne à des consultations tous azimuts,
feignant l’ordonnancement d’un changement, de l’autre, la
répression s’accélère
et s’amplifie. Ainsi, ce
vendredi 17 janvier,
où l’on a recensé au
moins trois interdictions de manifester,
à Tiaret, Mascara et
Sidi Bel Abbes tandis
qu’à Alger plus d’une
centaine d’interpellation ont été opérées. Si la majorité des interpellés a été libérée dans la soirée d’hier, quelques-uns seront
présentés aujourd’hui devant le procureur ou le
juge d’instruction. Or la question des détenus,
depuis le début de la révolution citoyenne est
considérée par l’opinion publique comme l’un
des tests de sincérité ou non du pouvoir de participer au changement. Force est de constater
que les signaux sont défavorables, matérialisés
par l’instrumentalisation et la soumission des
appareils de justice et de sécurité, d’un côté, et
la fermeture des medias, de l’autre.
Le maintien en prison d’un certain nombre
d’acteurs du Mouvement citoyen et la continuation des interpellations et les détentions arbitraires, contraires à la loi, sont les indices les
plus forts d’une non reconnaissance par le pouvoir des revendications portées par le peuple.
L’un des objectifs assigné à cette méthode est
d’étêter le Mouvement citoyen qui, par sa persévérance, a marqué les esprits nationalement
et internationalement.
Les consultations organisés par le nouvel exécutif avec débauchage d’individualités à la
clef – tradition oblige – apparaissent dans leur
vérité crue. C’est une duperie sciemment organisée, un artifice de plus pour brouiller le message populaire qui exige depuis un an, à cor et à
cri, le nécessaire changement radical.
Le système persiste et signe dans sa volonté de
créer l’illusion par un changement factice au
lieu de renoncer à la politique de l’octroi dont
il est coutumier.

Le problème en effet n’est pas dans le renouvellement du personnel mais de l’organisation
du processus de légitimation. C’est la légitimité de l’exercice du pouvoir qui est le nœud
gordien de la crise politique et de confiance
d’aujourd’hui, d’hier et, si le pouvoir persiste
dans son autisme, de demain. L’absurde réflexe
de se doter d’une nouvelle constitution avec
les mêmes méthodes conduit obligatoirement
à la fragilisation des institutions et à la négation de l’expression de la volonté populaire A
soixante ans près, le système s’est donné sept
constitutions. Un triste record mondial, qui a
pour résultat le divorce entre le pays réel et le
pays légal.
Il est aujourd’hui une nécessité absolue, c’est la
fin de la répression. La balle est dans le camp
du système. La solution est de redonner la parole au peuple, dont il a été réellement sevré
depuis l’accession de l’Algérie à l’indépendance
en mettant en place un processus constituant
autonome pour faire aboutir les mots d’ordre
récurrents du Mouvement citoyen :
-Un Etat civil ;
-Une Algérie libre et démocratique ;
-Un Etat de droit.
La kermesse du pouvoir doit cesser. Elle ne
trompe personne. Seule la vérité restera. Le
défi est de créer les conditions de l’alternative
démocratique. Pour cet objectif, l’élargissement et l’unité d’actions des espaces de la citoyenneté sont à encourager.
Alger, le 19/01/2020.

BMCE BOA, EMPLOYEUR LE PLUS ATTRACTIF EN 2019
BMCE Bank of Africa a été désignée l’employeur le plus attractif au Maroc en 2019 par le site de l’e-recrutement “ReKrute”
qui a dévoilé, mardi à Casablanca, son classement des 25 entreprises les plus attractives en matière d’emploi.
Dans ce classement rendu possible grâce à des solutions informatiques et le Big Data, “ReKrute” a attribué un score de 76%
à la BMCE BOA qui a été suivie par Attijariwafa Bank (75%)
et le groupe Peugeot Citroën Automobiles Maroc qui occupait
la troisième position grâce à un score de 75%.
Pour récompenser les entreprises qui savent attirer et fidéliser
les talents au Maroc, le leader de la transformation RH digitale
s’est appuyé sur l’analyse de plusieurs centaines de millions
de requêtes effectuées par 1,5 million de cadres lors de leur
recherche d’emploi sur le portail de recrutement ReKrute.
Ce classement est établi à travers un taux d’attractivité qui
est calculé en fonction de l’interaction des candidats avec la
marque, les offres d’emplois et la page recruteur de chaque
entreprise sur le site ReKrute.com durant les douze derniers
mois.
Il permet ainsi aux entreprises de connaitre la perception des
candidats vis-à-vis de leurs marques et d’améliorer leur E-réputation et de mettre en lumière l’importance de l’image de
marque employeur.
Le classement est composé également du Groupe Renault,
BMCI Groupe BNP Paribas, Royal Air Maroc, Société Générale
Maroc, Delphi Maroc Aptiv, Marjane, Lydec et Suez, label’Vie,
Yazaki Morocco et Groupe SMEIA.
Il s’agit aussi du CAC (Centrale Automobile Chérifienne), MTA

Automotive Solutions, APM Terminals Maroc, Crouzet, Royale
Marocaine d’Assurance, Sonasid, Air Arabia, Axa Rabat (Axa
Services), Siemens Gamesa, Deloitte Nearshore, Société Générale African Business Services – SB ABS et ALTEN Maroc.
Au niveau sectoriel, les banques/assurances et le secteur de
l’automobile (distributeurs et fabricants) sont les plus attractifs en totalisant chacun le plus grand nombre de représentants
sur les 25 entreprises suivis de très près par les secteurs de
l’aéronautique, de la grande distribution et de l’énergie.
A noter dans le classement quelques grands noms en dehors
des secteurs dominants qui occupent des places intéressantes

comme APM Terminals, Crouzet, Sonasid, Deloitte Nearshore
ou encore Alten.
“Nous accompagnons plus d’un million et demi de candidats et
plus de 3.000 entreprises au quotidien, ce qui nous confère une
vision précise des besoins et attentes du marché de l’emploi”, a
souligné à cette occasion Alexandra Montant, Directrice Générale Adjointe de ReKrute.
Et de relever que “dans un contexte national où la course aux
talents s’intensifie chaque jour, les recruteurs ont compris
l’importance de mieux attirer et fidéliser leurs collaborateurs
grâce à leur marque employeur, notant qu’un tel outil était
donc plus que nécessaire pour récompenser les meilleurs, et
donner un indicateur fiable aux meilleurs profils du marché”.
Aujourd’hui, dans un monde où les entreprises sont en concurrence pour recruter les meilleurs talents, la marque employeur
s’impose comme la solution pour attirer les candidats et fidéliser les salariés de l’entreprise. La dernière enquête menée par
ReKrute fin 2019 confirme d’ailleurs ce point en révélant que
87% des candidats ne postuleront pas auprès d’une entreprise
si elle a mauvaise réputation.
Avec une présence sur 15 pays en Afrique francophone,
ReKrute est aujourd’hui la solution incontestable pour le
recrutement et la fidélisation de cadres et dirigeants sur ces
régions. Au Maroc, avec plus de 1,5 million de profils de cadres
enregistrés, ReKrute accompagne chaque année plus de 3.000
entreprises, multinationales et grands comptes marocains,
dans leur transformation RH digitale.
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Sahel : L’audace d’une approche politique
pour une meilleure gouvernance
La communauté internationale prend
peu à peu conscience de la nécessité
d’une approche géopolitique globale de
la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. Rappelons-lui avec insistance,
que pour laisser augurer une issue
positive, toute démarche devrait impérativement inclure un questionnement
sans tabou des formes de gouvernance
en vigueur dans les pays concernés. Il
faudrait, alors prendre en considération les dysfonctionnements à l’origine des conflits qui opposent depuis
soixante ans certaines populations aux
Etats centraux, notamment au Mali et
au Niger. Avec l’opération Serval en
2013, qui a reconquis l’Azawad pour
le remettre sous l’autorité de l’Etat
malien, puis son extension à d’autres
pays du Sahel à travers Barkhane, la
France a fait un choix politique fort qui
la place, de fait, au cœur des antagonismes qui secouent l’espace sahélosaharien.
Depuis la création, par l’administration
coloniale française, du Niger et du Mali,
les peuples du nord de ces deux pays
n’ont cessé de revendiquer leur droit
légitime à être pleinement associés à
leur gestion politique et économique.
Aux indépendances, l’administration
coloniale a laissé des Etats à construire
dont les populations n’avaient pas librement choisi de partager un projet
national commun. L’échec patent des
systèmes postcoloniaux requiert aujourd’hui une nouvelle forme de gouvernance afin de répondre à la situation explosive, que les élites politiques,
souvent en rupture avec les sociétés
qui composent ces Etats, n’ont pas été
en mesure d’anticiper. Un Etat qui ne
respecte, ni n’inclut certaines composantes de ses populations, les privant
ainsi de toute identité institutionnelle,
perd sa légitimité à exercer sa souveraineté sur elles.
Aujourd’hui, les États, notamment
malien et nigérien, doivent se rendre
à l’évidence et accepter de reconsidérer ce qui n’a pas fonctionné pendant
soixante ans d’indépendance, en créant
les conditions d’un renouveau dans
leurs systèmes de gouvernance. Cela
permettrait de mettre un terme aux
cycles de violences et augmenterait
leur capacité à faire face aux nouveaux
défis en termes de sécurité, de démocratie et de développement. En dépit
de quelques avancées, les méthodes de
gouvernance politique peinent à évoluer et à se rénover afin d’apporter des
réponses appropriées à ces tensions.
Preuve est faite que les armées régulières ne parviennent pas à sécuriser les territoires ; cela tient, entre
autres, à la nature de leur recrutement et au hiatus entre ces armées et
les populations. L’expérience a montré
des armées habituées à se comporter
en armées d’occupation et beaucoup
conservent la mémoire des massacres
massifs des années 90 perpétrés au
Mali et au Niger. Les rapports parfois
troubles entre les gouvernements et
certains groupes dits d’autodéfense
alimentent la méfiance entre communautés. Il est de notoriété publique que
certains États instrumentalisent de

vieilles tensions communautaires pour
affaiblir ou renforcer certains acteurs
sur des fondements ethnocentristes.
La méfiance persistante entre les Etats
et certaines communautés, constitue
un des freins majeurs à toute stratégie
efficace contre l’insécurité.
Au Mali par exemple, la compréhension de la dimension qu’incarne
l’Azawad, est incontournable pour
une stabilisation et une sécurisation
durable du pays. Il s’agit avant tout de
se défaire de la domination de l’appareil politique centralisateur en place
depuis plus de soixante ans, lequel n’a
su prendre en compte la diversité et
les aspirations des populations concernées. En réalité, l’acharnement contre
l’Azawad et l’obsession de Kidal,
constituent une manière, à peine voilée, de s’en prendre à la communauté
touarègue dans son aspiration à refuser cette domination ethnocentriste
que les politiques actuelles cherchent
à perpétuer. Si des communautés

son rôle de puissance attentive aux
équilibres indispensables à la stabilité
des Etats. L’intervention de la France,
et plus généralement de la communauté internationale, risque cependant d’aggraver la situation si elle n’est
conduite avec discernement et respect
des populations locales. Une présence
militaire dirigée contre leurs revendications légitimes pourrait précipiter toute la sous-région dans le chaos.
L’idéologie djihadiste combattue aujourd’hui constitue un phénomène opportuniste qui masque difficilement les
problèmes politiques antérieurs résultant de la mal gouvernance. La complaisance française a longtemps permis au Niger et au Mali d’étouffer les
revendications citoyennes, notamment
touarègues, en couvrant les exactions
de ces Etats sur la scène internationale.
La
communauté
internationale
convaincrait davantage de sa volonté
à stabiliser la sous-région, si elle se
montrait déterminée à mettre un terme

continuent à être marginalisées et
massacrées dans l’indifférence générale, elles finiront par pactiser avec le
diable pour exister et combattre ceux
qu’elles auront identifiés comme leurs
véritables ennemis. En conséquence, le
succès de l’intervention internationale
dépendra des solutions apportées aux
problèmes politiques de fond, qui ont
favorisé l’émergence de groupes armés
dans cette région.
Au-delà des engagements actuels, la
communauté internationale devrait
appuyer les voix de plus en plus nombreuses qui enjoignent de placer les
droits des peuples au centre d’une
reconfiguration géopolitique incontournable dans cette région. La stabilisation de l’espace sahélo-saharien en
dépend. Il est surprenant de se féliciter du réveil des peuples à travers le
monde, et de verrouiller l’expression
populaire au Sahel.
A travers son engagement au Sahel, la
France tente de contenir la progression
de l’idéologie djihadiste, favorisée par
des décennies de mal gouvernance. Ce
retour de la France, la dimension que
prend son engagement, constituent un
événement majeur qui ne manquera
pas de réinterroger, non seulement sa
responsabilité historique, mais aussi

à la culture de l’impunité dans les pays
en question. Les dirigeants politiques
et militaires responsables de crimes
devraient répondre de leurs actes devant la Cours pénale internationale.
C’est là, une condition sine qua non à
toute réconciliation entre ces communautés et les Etats. Tout arrangement,
ou amnistie hasardeuse, qui s’abstrairait de cette exigence est voué à
l’échec. Les tenants du « Mali un et indivisible » ne réalisent pas l’indécence
de leur slogan, alors qu’ils attestent
jour après jour de leur inaptitude à dénoncer les massacres perpétrés contre
leurs concitoyens Touaregs, Maures ou
Peulhs. Plus généralement, l’impéritie
des classes politiques ne se limite pas à
cela, elles se montrent également incapables de concevoir des solutions qui
seraient l’aboutissement de concertations entre les différentes communautés nationales. Les injustices et la stigmatisation dont sont victimes certaines
communautés de la part des Etats
constituent un frein à l’émergence d’un
sentiment national partagé ; les tabous
doivent être levés pour faire place à la
vérité, à la justice, au pardon et à la
réconciliation.
Contrairement aux discours par trop
simplistes de certains activistes, le

Abdoulahi ATTAYOUB*
Sahel a besoin d'un accompagnement
institutionnel qui tienne compte des
fragilités politiques et des réalités
socioculturelles des populations. La
France, plus que n'importe quelle autre
puissance internationale, a beaucoup à
apporter dès lors qu’elle parviendra à
se défaire de certaines représentations
et à rénover ses pratiques en matière
de coopération. La vision de certains
panafricanistes occulte les réalités
ethnoculturelles de leurs pays au profit
d'une conception étriquée du patriotisme. Les slogans anti-impérialistes
émanent souvent de cercles fermés qui
ne convainquent pas de leur capacité
à s’émanciper des systèmes qui les ont
enfantés. Beaucoup ignorent le degré
de fragilité de leurs propres pays et
alimentent des agitations empreintes
de naïveté en occultant les causes
réelles des difficultés actuelles. Rares
sont ceux qui proposent des alternatives réalistes à la mal gouvernance
ambiante. Le salut de l’espace sahélo-saharien nécessite une approche
rénovée des systèmes de gouvernance
à travers la mise en place d'ensembles
étatiques fédéraux dans lesquels les
peuples vivront leurs diversités dans la
paix, la complémentarité et le respect
des identités culturelles. Sans quoi, les
cycles de violences se perpétueront et
feront obstacle à tout processus de développement. La refondation de l’Etat
constitue un impératif absolu afin de
mettre un terme à l’instabilité chronique qui favorise insécurité et prolifération de groupes armés.
Les générations émergentes prennent
aujourd’hui conscience de leurs intérêts et portent un regard plus pragmatique sur les évolutions géopolitiques de la sous-région. Au moment
des indépendances, la France a choisi
d’écarter certaines communautés de la
gestion politique des nouveaux Etats
auxquels elle avait intégré leurs territoires. A la faveur de son intervention
actuelle, elle devrait se montrer plus
exigeante vis-à-vis des Etats régionaux et contribuer ainsi à la réparation
de cette injustice. Si elle devait persister à vouloir uniquement proroger les
configurations mises en place au lendemain des indépendances, elle s’inscrirait alors, à contre-courant des évolutions géohistoriques.
* Président de l’ODTE (Organisation
de la Diaspora Touarègue en Europe)
aabdoulahi@hotmail.com
@attayoub
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tirra
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ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⴰⴱⵔⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ
ⴷ ⵜⴰⵏⵉⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ
ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵎⴽ
ⴱⴱⵓⵀⵍⵢⵖ. ⵣⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ
ⵣⴼⴰⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵍⵓⵍⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ
ⵉⴽⵓⵛⵏ ⴽⴽⵔⵖ ⴷ ⵣⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⴹⵚ
ⵢⵓⵍⵍⵖ ⵓⴼⵉⵖ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ
ⵉⵏⵓ ⵜⵜⵡⴰⴽⵔⵏ - ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ ⵉ
ⴰⵔⵎⵖ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴱⴷⴷⴰⵍⵖ
ⵣⵣⴰⵢⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⵉ
ⴷⴷⴰⵔⵖ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ
ⵓⵛⴰ ⴽⵙⵉⵖ ⴷⴳ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵉⵏⵓ ⵓⵣⵣⵍⵖ ⵙ
ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵏⵓ ⴷ ⴰⵃⵔⴷⵓⵙ ⴷⴳ ⵉⵣⵓⵔⴰⵢ ⵉⵛⵛⵓⵔⵏ ⵙ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵇⵇⴰⵔⵖ
ⵙ ⵎⵉⵏ ⵖⴰⵔⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵉⵊⵊⴰ: ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ, ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ! ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵉ
ⵖⴰⵔ ⵉⵏⵏⵓⵔⵢⵏ! ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⴷⴰⵢⵉ ⴷ
ⵉⵖⵣⵣⴰⵔⵏ ⵛⴰ ⵉⴽⵙⵉ ⵉⴷⴷⵓⵇⵇⵓⵥ ⵅⴰⴼⵉ ⵙ ⴷⴷⵃⴰⴽⵜ ⵛⴰ ⵉⴽⵙⵉ
ⴷⴳ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⵡⵍ ⵣⵣⴰⵢⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵟⵟⴼ ⵉⵜ
ⵜⵉⴳⴳⵯⴷⵉ.
ⵓⵎⵉ ⵡⵡⴹⵖ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵃⵏⵊⵉⵔ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ
ⵜⵥⵇⵇⴰ ⵉⵙⵖⵓⵢⵢⵓ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ: ⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵜⵔⵔⴰⵙ ⴰ ⴷ ⴰⴱⵓⵀⴰⵍⵉ! ⵣⵉ
ⵙⵙⴰ ⵡⴰⵔ ⴽⵙⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵓ ⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵖⵣⴰⵔⵖ ⵟⵟⵢⴰ
ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⴷⵔⵔⵄ ⵓⴷⵎ ⵉⵏⵓ ⴰⵃⵔⴷⵓⵙ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ.
ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵟⵟⵃⵖ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ, ⵜⵢⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵉⵏⵓ
ⵉ ⵡⴰⵥⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵊⵊ ⴰⵢⵉ ⵡⴰⵔ ⵇⵇⵉⵎⵖ ⵔⵣⵣⵓⵖ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ ⵉⵏⵓ
ⴰⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵖⴰⵛⵉⵖ, ⵅⴰⴼⵙ ⵙⵖⵓⵢⵢⵖ ⵏⵏⵉⵖ: ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵃⵢⵢⴰⵙⵏ
ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⵎⵉⵎⴰⵏ!
ⴰⵎⵢⴰ ⵉ ⴷⵡⵍⵖ ⴷ ⴰⴱⵓⵀⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⴼⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵉⴱⴱⵓⵀⵍⵢⴰ ⴰ
ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵊⴰ, ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵓⵏⵊⴰⵎ ⵣⵉ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ, ⵃⵉⵜ ⵢⵏⵏⵉ ⵉⵙⵙⵏⴻⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵛⴰ
ⵏ ⵉⵊⵊ ⵎⵖⴰⵔ ⵏⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵎⵖⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ.
ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵡⴰⵔ ⵙⵙⵎⵖⴰⵔⵉⵖ ⵛⴰ ⵙ ⵓⵏⵊⴰⵎ ⵉⵏⵓ
ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵃⵉⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵛⴼⴼⴰⵔ ⴰⵇⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴳⵯⵊ
ⵅⴼ ⵉⵛⴼⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵎⵙⴰⵔ ⵛⴰ ⴷ ⴰⵄⴼⴼⴰⵏ.
* ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ
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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
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ⵜⵉⵏⴰⴼⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵜⵢⴰⵍⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴼⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ

ⴳ ⵉⴳⴻⵣⴷⵡ ,ⴼⵓⵖⵍⵏ ⵉⵀⴻⵏⴷⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ.
ⵎⴰⵜⵓ,ⵉⵃⴻⵔⴳⵉ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴻⵜⵎⵉ ,ⵇⴻⵏⵏⴰ
ⴰⴷ ⵉⵎⵜⵏ.ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⵍⵥ
ⴰⵛⴽⵓ ⵅⴰⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵉⵅⵜⵜⵓⴼⵏ
ⵉⵊⵊⵓⵊⵊⵉⵢⵏ .ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ,ⵉⵙⵙⴻⴷⵍⵖ “ⵉⴼⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ”.ⵙ ⵡⵓⵍ ⵉⵜⵜⴻⵏⴽⴰⵅⵏ ⵏⵉⴷⴷⴰ
ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴷⴰⵔ “ⵎⴰⵜⵓ”.ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ
ⴰⵔ
ⵉⵙⴻⵍⵍⴻⵅⵙⵢ
ⵛⵉⴳⴰⵏ.ⵉⵣⴻⴷⵎⵔ
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⴰⵀⴰ ⵉⵛⴽⵏ ,ⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ:
-ⵅⴰⵙ ⵉⵎⵖⵉ ⵓⴽⵣⵉⵢ ⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵉ
ⵉⵊⵊⵓⵊⵊⴻⵢ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵖⴰⵢ ⴹⴰⵕⵜ ⵡⴰⵙⵉⴼ
ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.ⴷⴷⵓ ⵔⵣⵓ ⵜ !

ⴰⵍⴰⴽⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴽⵊⵎ ⵊⴰⵊ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⴽⵣⵉⵢⵏ.

ⵉⵎⵉⵇ ⵙ ⵉⵎⵉⵇ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴼⴻⵙⵜⴰⵏ ⵉⵖⵓⵢⵢⴰⵏ.ⴳ
ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⵛⴽⴰⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵉⵎⵏ .ⵉⵏⵛⵔ
ⴷⵉⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⴻⴳⵏⵓⴳⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴻⵏⵛⵉⵛⵜ ⵏ
ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ.ⵉⵖⴻⵊⴷⵎ ⵙ ⵓⴼⴻⵔⴽⵃ
ⴰⵀⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⵉⴽⴽⵍ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⵄⵕⴰⴹ ,ⵢⵓⴷⴼ
ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵇⵔⵉⴼⵏ.ⵉⵇⵇⴻⵙ ⴰⵙ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ
ⵉⵜⵖⴰⵏ ,ⴰⴹⵕⵓ ⵉⵇⴻⵔⵎⵓⵎⵎⴻⵃ ⵎⴰⵛⴰ “ⵉⴼⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ ⵉⵣⴱⵢ.ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⴰⴽⵉⴱⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⵯⴻⵢ ⵖⵉⴼ ⵓⵎⴻⵄⵕⴰⴹ
ⵏⵏⴻⵙ.ⴷⵖⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴳⵔ ⴰⵙⵉⴼ.

ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ “ⵉⴼⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ” :
-ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⴼⵖ ⵅⴰⵙ ⵏⴻⵛ
ⴰⴱⵔⵉⴷ !

ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ,ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵓⴽⵣⵉⵢⵏ ⴷⵉ-ⵏ
,ⴹⴰⵕⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⵔⴳⵓ !ⵢⵓⵣⵣⴻⵍⴰ “ⵉⴼⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ”ⵥⴰⵕ ⵙⴻⵏ .ⵎⴰⵛⴰ ,ⴳ
ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ,ⵖ ⵉⴳⵏⵏⴰ ,ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵉⴷⵔ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵏⵏⴻⴹ.ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜ “ⵉⴼⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ”.
ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵣⴱⵉⵣⵣⴻⵢ,ⵓⵔ ⵉⵍⵛⵉⵎ ⴰⴷ

ⵜⴻⵜⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ,ⵢⵓⵛⵛⴻⵍ
ⴰⴷ
ⵉⴳⴳⴰⴷⵊ..
ⵉⵜⵜⵉⵏⴹⴰⵕ
ⵙ
ⵡⴰⵙⵉⵍ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵉⴼⵍ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⴳⵉⴷⵔ.ⵉⵍⴽⵎ
ⵃⴻⵔⵔⴰ ⵓⴱⴰⵀⵔⴰ
ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵥⵢ -ⵉⵏ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⴳⵉⴷⵔ
ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ.ⵉⵎⴰⵏ
ⵉⴳⵉⴷⵔ ⴷ “ⵉⴼⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ”ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴰⵏⴼ ⴳ ⵡⵓⴽⵓⴷ
ⵓⵖⵣⵉⴼ.ⵉⵏⵜⵍ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴳⴻⵣⴷⵡ.ⵢⵓⵣⵣⵍⴰ
“ⵉⴼⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ “ⵙ ⵉⴱⴻⵔⴳⵏ
ⵏ
“ⵎⴰⵜⵓ”.ⵉⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ “ⵎⴰⵜⵓ” ⴽⵓⴷ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ.
ⵉⵛⴽⵏ ⴰⵙ ⵉⵙⴰⴽⵉⵏⵏ ⵓⵔⴽⵉⵙⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ
ⵉⵙⵙⴻⵎⵔ ⵉ ⵉⵎⵖⵉ ⵓⴽⵣⵉⵢ.ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵏⴻⵏⵏⴰⵢ
ⵉⴱⵔⵛ ⵜ “ⵉⴼⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ”ⴰⵀⴰ ⵢⴰⴹⵕ
ⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵓⴹ ⴷⴰⵢ ,ⵙ ⵜⴻⵎⵀⴻⵏⵏⴰⵡⵜ
ⵉⴼⵙⵔ ⵜ ⵖⵉⴼ ⵉⵍⵎ ⵏ “ⵎⴰⵜⵓ”.ⵉⴳⵏ
“ⵎⴰⵜⵓ”.ⴳ ⵉⴹ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⵃⴹⴰ
ⵜ “ⵉⴼⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ”.ⴽⵓⴷ
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à la contestation politique et la révolte sociale
pour attirer l’attention de l’establishment sur leur
triste sort. Sur ce sujet, Charlotte Bozonnet a écrit
dans Le Monde du 17 mars 2018 :

« Le Maroc trouvera-t-il la parade ? En une
année, le royaume a été confronté à une multiplication des mouvements sociaux d’ampleur.
Dans le Rif, au nord du pays, des dizaines de
milliers de personnes sont descendues dans
les rues, avant que la contestation ne se porte
sur Zagora, dans le sud, puis, depuis décembre
2017, sur Jerada, une ville minière proche de la
frontière de l’Algérie, à l’est.
Si ces mouvements s’inscrivent dans des
contextes régionaux différents, tous ont en
commun une même revendication de justice sociale – du travail, des services publics, la fin des
privilèges – à laquelle le Maroc, qui se targue
d’être une puissance africaine montante, va
devoir répondre, sous peine d’être durablement
fragilisé.
Le mouvement le plus important
a été celui d’Al-Hoceima, dans le
Rif, où, pendant près d’une année,
d’octobre 2016 à juin 2017, les
manifestations se sont succédé.
C’est un drame individuel, presque
un fait divers, qui a servi d’étincelle dans cette région historiquement marginalisée et réputée
rebelle. Le 28 octobre 2016, un
jeune vendeur de poissons, Mouhcine Fikri, 31 ans, est mort broyé
par une benne à ordures alors qu’il
essayait d’empêcher la police de
détruire sa marchandise, pêchée
illégalement. »

Derrière les apparences de la modernisation et du développement, le Maroc
est resté tribal et patriarcal, et
continue à l’être tout comme le reste du
monde arabe, en général. L'avènement
du triste Printemps arabe n'est que le
résultat de cette flagrante anomalie
sociale, tout comme la réapparition des
mouvements salafistes et salafistes jihadistes
provenant des cercles des sociétés pauvres et révoltées qui ont été toujours oubliées par les différents
modèles de développement boiteux de la période
postindépendance.
La société d’aujourd’hui, n’est nullement différente
de celle d’hier, elle comprend, donc, deux classes
sociales distinctes : les riches (Khaassas) et les
pauvres (3ammas), bien que ces termes précis ne
sont plus d’usage. Même la petite classe moyenne qui
a existé dans les années 70 et 80 du siècle dernier
fait, à l’heure actuelle, partie de l’histoire. Ainsi, la

classe moyenne qui absorbe traditionnellement le choc entre les riches et les pauvres

n’existe plus aujourd’hui et l’agitation sociale peut se
produire à n’importe quel moment dans le pays.
Inquiétée par cet état d’affaire problématique, la
Banque mondiale a demandé au Maroc de travailler
dûment sur la distribution juste de la richesse

nationale, pour permettre la création de
la nécessaire classe moyenne qui, sans aucun

doute est celle qui défend, bec et ongle, l’ordre établi.
Au sujet de l’existence de cette mythique classe
moyenne, Florence Basty-Hamimi écrit dans un article intitulé : « Une classe moyenne au Ma-

roc ? » publié dans Les Cahiers de l'Orient (
2011/2 (N° 102), pages 31 à 42) :

« La classe moyenne au Maroc existe-telle vraiment ? La question se pose pour deux raisons
: tout d’abord, parce que cette catégorie sociale paraît très réduite et très fragile, ensuite,
parce que l’on peut difficilement parler d’« une
» classe moyenne étant donné la diversité des
modes de formation et de situations socioéconomiques des « classes moyennes ». Le pluriel
semble donc indiqué pour parler de cette partie de la population, même si l’ambition reste
l’émergence d’une classe moyenne.

Pour le Maroc, l’enjeu de l’émergence de cette
classe moyenne est triple : politiquement, il
s’agit de former une classe citoyenne qui pourrait être la clé du renouvellement politique et
qui participerait davantage au débat public et
aux processus électoraux, économiquement, il
faut élargir un marché marocain que l’on sait
étroit (bien que les statistiques sur les revenus
et le pouvoir d’achat demeurent lacunaires), et
enfin socialement, il s’agit de proposer un vrai
système de promotion sociale. »

Les khaassas ont une mentalité de prédateurs
; ils ont toujours œuvré de manière à profiter des
pauvres en les humiliant (7ogra) et en exerçant
sur eux leur pouvoir hérité et illimité (tadalloum),
tout en les arnaquant pour continuer à alimenter leur
fortune colossale. De cette façon ils ont réussi à institutionnaliser la corruption. Si vous voulez un
service, vous devez payer pour l'avoir. C'est comme ça
que la corruption est devenue monnaie courante (le
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les personnes par leur mérite et valeur (méritocratie), et non par leur descendance, statut social et
richesse (noblesse).
Pour la plupart des gens au Maroc aujourd'hui, l'égalité des opportunités et des chances, les droits constitutionnels, et l'équité ne sont que des concepts de
fiction qui n'appartiennent pas à la réalité, même
s'ils sont écrits noir sur blanc dans la constitution de
2011 :

Article 6 :
La loi est l’expression suprême de la volonté
de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux
devant elle et tenus de s’y soumettre.
Les pouvoirs publics œuvrent à la création des
conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et
des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Pour la Banque mondiale, il y a un
espoir quant à un recul progressif de

l’indice de la pauvreté dans le
pays:

« Entre 2010 et 2015, le Maroc a
enregistré une forte baisse de la
pauvreté ; la tendance devrait se
poursuivre, mais son rythme devrait
nettement ralentir selon les prévisions fondées sur le PIB par habitant. En 2019, l’extrême pauvreté
mesurée en fonction du seuil de pauvreté international de 1,9 dollar PPA
se situera légèrement en deçà de 1
%, tandis que la pauvreté mesurée
en fonction du seuil de 3,2 dollars
PPA s’établira juste au-dessus de 6
%, ce qui est certainement une amélioration bien modeste par rapport
aux 6,36 % prévus en 2018. »

nom qui lui est octroyé est : Hlawa, traduit par douceur, preuve qu'il n'y a aucune extorsion pour l’obtenir) pour pouvoir accéder aux dits droits. Par conséquent, on ne peut parler de « droits », mais plutôt de «
privilèges » achetés rubis sur ongle.
Les privilèges rentiers des khaassas engendrent
aussi une autre pratique immorale, celle du népotisme, qui est le résultat de la fameuse croyance
tribale "arabe" : « moi et les miens d’abord et
toujours (ounsor akhaka daliman aw madlouman) ». Le népotisme est presque devenu un

droit constitutionnel dans le sens où lorsque les ministres prennent leurs fonctions, ils obtiennent, apparemment, comme cadeau de bienvenue des possibilités d’octroi d’emploi pour leur famille et amis ou bien,
finalement, le droit de vendre ces emplois sur le marché noir en échange d’argent sonnants et trébuchants.
Si vous voulez que les choses de votre vie quotidienne
soient fluides, vous devez avoir un piston ou azettat (connu au Moyen Orient comme wasaata, ce
qui signifie intermédiaire), qui vous facilitera l’accès
à une multitude de privilèges en contrepartie d’une
somme d’argent. Le khaassa utilise son pouvoir
pour faire en sorte que vos demandes soient réalisées
en un temps record, et combler les désirs de votre
cœur. C'est pour cela que lorsque les personnes vous
demandent quel est votre nom de famille, ce qu'ils
veulent réellement savoir c'est si vous êtes réellement
importants dans la société et dans l'establishment, et,
à partir de là, vous demander si vous pouvez les aider,
si nécessaire, en agissant comme un piston.

L'égalité est une fiction
Vous pouvez être médecin, ou ingénieur ou professeur, mais si vous n'êtes que 3amma, vous n'apporterez rien à la population en général tant que vous
avez pas le pouvoir de piston des khaassas. Le
Maroc et le reste des pays "arabes" resteront tribaux
et non démocratiques tant qu'ils ne reconnaîtront pas

Est-il toujours que pour cette institution internationale de Bretton
Woods un retard accusé dans la mise en œuvre des
importantes réformes structurelles et financières aurait un effet négatif sur le potentiel de croissance, ce
qui pourrait exacerber les tensions sociales :

« L’instabilité économique menace aussi le
bien-être des ménages, en particulier des personnes dont les dépenses de consommation
dépassent à peine le seuil de pauvreté ; un
petit choc négatif suffirait à refaire plonger ce
groupe dans la pauvreté. Le pourcentage de la
population « vulnérable » à la pauvreté dépend
du seuil retenu pour les dépenses des ménages.
Si l’on utilise un seuil de dépenses de 5,5 dollars PPA, le nombre de pauvres et de personnes
qui, sans l’être, sont exposées à le devenir est
remarquablement élevé : plus de 25 % de la
population sont concernés, ce qui signifie que
près de 10 millions de Marocains sont pauvres
ou menacés de le devenir. »

Les Marocains non-nantis espèrent aujourd’hui, de
tout cœur, que le nouveau plan de développement, en
cours de réalisation par une commission spécialisée,
leur apportera la justice sociale, tant souhaitée,
un état de méritocratie en mettant fin au système des castes précitées, l’égalité territoriale
(centre vs périphérie), l’égalité des sexes, l’égalité des cultures ( reconnaissance effective de la
culture amazighe par le développement économique du hinterland) et l’égalité générationnelle (autonomisation de la jeunesse).
Espérons, toutefois, que la réforme de la commis-

sion en question ne fera pas pschitt comme
la réforme de la régionalisation avancée.

Amen.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu
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Réflexions suR les classes sociales maRocaines
Bien que le Maroc soit chronologiquement au XXIe
siècle, pourtant, en réalité, il est toujours, en quelque
sorte, au Moyen Âge parce que certaines des pra-

tiques d’aujourd’hui sont, hélas, tribales et
patriarcales. Les individus ne sont pas reconnus

pour leur valeur, leur mérite, leur connaissance, leur
expérience, leur contribution, etc., mais pour leur
identité tribale : à quelle grande et influente famille/
tribu appartient un individu quelconque ?
En effet, lorsque vous rencontrez des gens pour la
première fois, ils vous demanderont souvent qui vous
êtes et si vous leur donnez seulement votre prénom, ils
seront déçus et consternés parce que vous n’avez pas
satisfait leur curiosité sur votre position sociale
et tribale dans la cartographie sociale marocaine.

Il faut, toutefois, signaler que le concept de tribu s’est
étendu aujourd’hui au panorama politique ou les partis politiques et les syndicats sont mus par un sentiment de tribalisme primaire dans les contextes de
la défense mutuelle des intérêts politiques, l’encouragement de l’allégeance politique et la cultivation du
culte de la personnalité pour la perpétuation à l’infini de leurs mandats au point de devenir des di-

nosaures dans un parc jurassique politique
propre au Maroc.

Société traditionnelle
D’après les documents historiques, la société marocaine traditionnelle se composait de deux classes distinctes :
- Al-Khaassa, ce qui signifie qu’ils sont des citoyens
très spéciaux ou l’élite, par conséquent de leur richesse, leur pouvoir, leur proximité du Makhzen,
ou leur influence religieuse. Parce que dans le Maroc
antique, les khaassas étaient puissants et riches, ils
étaient connus, communément, comme : ahl lHal wa
l3aqd, littéralement ceux qui peuvent faire un nœud
sur une corde et aussi le détacher ou dénouer, ce qui
implique qu’ils prennent les décisions et résolvent les
problèmes. En un mot la classe dirigeante.
-Par contre, la classe populaire fut appelée al-3aamma (la classe des gens qui sont le commun des mortels), ceux qui obéissent et suivent al-Khaassa sans
rechigner.
Ainsi, la classification des groupes familiaux influents
du Maroc d’antan était comme suit :
1. Les familles Makhzennienes (familles gouvernementales et officielles) :
Ces familles étaient traditionnellement au service du
sultan, de son entourage et de son gouvernement en
tant que fonctionnaires ou conseillers politiques, financiers ou militaires. Ils vivaient dans l’enceinte du
palais (mechouar) parce que le monarque pouvait
les demander à tout moment pour un conseil ou une
mission. La composition de ces familles a connu un
changement dramatique après la chute de Grenade en
1492, suite á la Reconquista et l’exode des Andalous
vers le Maroc et les pays voisins. A leur arrivée, ils ont
immédiatement offert leurs services au sultan, qui ne
pouvait pas refuser une telle aubaine, vu leur expertise et expérience dans des domaines multiples, alors
il les a intégrés dans son état-major permanent au lieu
du personnel amazigh, et ce fut le début de l’animosité
entre ceux groupes ethniques qui se poursuit encore
aujourd’hui, bien que silencieusement et sournoisement. Outre les Andalous, l’autre groupe ethnique qui
est passé au service du monarque et à la prééminence,
ce sont les Juifs sépharades qui devinrent les diplomates, les financiers et les hommes d’affaires du sultan. Ils étaient connus, auprès de la population, sous

le sobriquet Tujjaar
as-Sultan (les hommes

d’affaires du sultan), vu
qu’ils s’occupaient des
affaires commerciales et
financières de l’état marocain et du monarque.
(familles
commerçantes) :
Ces familles contrôlaient l’échange et le
commerce avec les Eu- DR MOHAMED CHTATOU*
ropéens et disposaient
d’agents permanents à Madrid, à Paris et à Londres,
et aussi, des navires, des bureaux commerciaux et des
institutions financières. Ils avaient l’argent, l’autorité
et l’amitié des Européens, donc, en quelque sorte, ils
exerçaient beaucoup de pouvoir et avaient un accès
direct au sultan. Il y avait des moments où ils n’ont pas
partagé le point de vue du Makhzen et, par conséquent, ils ont retiré des produits de base du marché ;
tels que : la farine, le sucre, l’huile et le thé et cette
initiative tactique a conduit, inlassablement, à des
émeutes dans les villes qui ont été étouffées dans le
sang et le feu par le gouvernement. En fin de compte,
de telles révoltes populaires ont résulté soit dans la
volte-face du pouvoir ou soit, dans certains cas précis,
à la destitution du monarque, en service, et l’intronisation à sa place d’un autre.

BMCE Bank Of Africa
lance la 3ème édition
du cycle des Conférence
Régionales sur la Loi de
Finance à partir d’Oujda

2.Tujjaar

3.9ouyyaads (familles de gouverneurs) :

Ils comprenaient les gouverneurs du sultan dans les
provinces, qui exerçaient beaucoup de pouvoir et
gouvernaient les régions du pays impitoyablement par
l’épée et par le crime organisé et le racket. Ils ont souvent amassé des fortunes colossales par la corruption
et la coercition. Ce groupe comprenait aussi les chefs
militaires qui ont maté ou massacré la population récalcitrante au nom du sultan surtout dans la périphérie lors de campagnes militaires (mhalla).
4.Amghaars (familles de chefs tribaux amazighs) :
Seigneurs des tribus amazighes, ils sont très puissants
et assez charismatiques. En général, ils sont élus
par les clans de cette institutions sociale, pour une
des deux raisons suivantes : leur richesse, basée sur
la propriété des terres et des droits d’eau et/ou leur
noble origine, ce qui signifie la descente d’une famille de savants religieux et les saints connus comme
imrabdhen et, par conséquent, ils sont largement
respectés par toutes les autres tribus. Les amghaars
sont si puissants qu’ils peuvent déclarer la guerre à
n’importe quelle autre tribu ou décider de chasser
n’importe qui du territoire tribal pour insubordination, meurtre, adultère ou vol qualifié.
Le Maroc d’aujourd’hui

Dans le Maroc moderne, rien n'a changé, à cet égard, si
ce n'est dans les apparences. Les khaassas prennent
encore les décisions, exploitent les richesses du pays,
garantissent l'emploi de leur descendants directs en
leur léguant leurs positions dans le gouvernement et
tous les privilèges que cela engendre. De cette façon,
tout le pouvoir et l'influence que les khaassas ont
finissent par être hérités par leurs enfants, ce qui accroît le pouvoir de la famille en entier et le perpétue à
l’infini à l’ombre de l’establishment.
Les inégalités sociales endémiques au Maroc ont
créé dans la périphérie un fort sentiment d’injustice
(doulm) et d’humiliation (7ogra) choses qui ont
poussé les habitants d’Alhoceima, Zagora et Jerada, à

Visant à répondre au mieux
aux besoins en
information de sa
clientèle, BMCE
Bank Of Africa
reconduit, cette
année, le cycle des
conférences régionales portant sur
« les nouveautés
réglementaires et
fiscales de la Loi
de Finance 2020
& La Contribution
Libératoire » au
profit de sa clientèle entreprise,
TPE, PME, professions libérales et clientèle privée.
Pour le lancement de cette nouvelle édition, BMCE Bank
Of Africa a organisé dans la province d’Oujda, le lundi 23
décembre 2019, la première conférence au profit des entreprises qui vise à expliquer les nouveaux dispositifs de la
Loi de Finance 2020, l’impact des révisions financières sur
les sociétés ainsi que la contribution libératoire relative à
la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, en plus de plusieurs autres mesures prévues dans le
PLF 2020.
Le directeur régional de BMCE Bank Of Africa dans
l’Oriental, M. Jilali El Hachimy, a souligné que cette rencontre, qui a connu un franc succès, rentre dans le cadre
de l’accompagnement annuel des entreprises de la région
à travers les cycles des conférences sur la loi de finance,
afin que les entrepreneurs puissent se familiariser avec les
nouvelles dispositions fiscales. Il a ajouté que BMCE Bank
Of Africa a signé récemment une convention de partenariat avec le Centre Régional d'Investissement de l'Oriental
(CRI), et cela dans le but de contribuer au développement
économique à travers la dynamisation de l'entrepreneuriat
territorial dans la région.
BMCE Bank of Africa a d’ores et déjà fixé d’autres rendezvous dans différentes villes du royaume entre décembre et
janvier (Nador 24/12, Tanger 21/01, Marrakech 07/01,
Agadir 09/01, Casablanca 14/01 et Rabat 16/01) pour
mettre à la portée de ses clients et prospects toutes les
informations nécessaires visant à faciliter leur activité au
quotidien en mettant à leur disposition des programmes
d’animation, de networking et d’échange avec les participants et experts de la banque. Depuis son lancement
en 2017, le cycle de conférences régionales sur la Loi de
Finance a été organisé dans 8 régions du royaume, mobilisant plus de 1200 participants. Ce rendez-vous devient aujourd’hui tant attendu et incontournable pour l’ensemble
de la clientèle professionnelle du groupe et adopte pour
chaque région un format spécifique qui s’adapte au mieux
aux contraintes et attentes de l’audience.
A travers cette action, BMCE Bank Of Africa confirme son
engagement fort et réaffirme sa volonté d’être le partenaire privilégié pour accompagner les entreprises et les
professionnels dans le développement de leur business.
En photo : M. Jilali El Hachemi avec Othman Benjelloun,
PDG de BMCE Bank Of Africa
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املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حيتفي بالسنة األمازيغية اجلديدة 2970
بإطالق النشيد الوطين باألمازيغية وتنظيم ندوة حول موقع احلقوق الثقافية يف النموذج التنموي املنشود

خلد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية السنة
األمازيغية الجديدة  2970يومي  14و 15يناير
 ،2020كتقليد دأب عليه كل سنة يف إطار إسهاماته
إىل جانب الفاعلني اآلخرين يف إبراز الرموز الثقافية
األمازيغية ،نظرا للدور املنوط به ،واملتمثل يف
الحفاظ عىل الثقافة األمازيغة والنهوض بها
وتحقيق إشعاعها يف املجتمع مما يجعله يستحرض
مختلف هذه الدالالت العميقة.
واحتفل املعهد بهذه املناسبة التي توافق  2020م
و 1441من التقويم الهجري تحت شعار «تثمني
الرتاث الثقايف املادي والالمادي» بتنظيم عدة
أنشطة و تظاهرات ثقافية وفنية.
وأكد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،أحمد
بوكوس ،يف كلمته االفتتاحية« ،أن املعهد يحتفي
بهذه املناسبة الضاربة يف عمق التاريخ ،والتي
تذكر بالسنة الزراعية األمازيغية عىل الخصوص،
ومناسبة يستحرض فيها الرتاث والعادات والتقاليد
التي تظهر التحام مكونات األمة املغربية حول
ما يشكل القاسم املشرتك بينها يف املجال الثقايف،

مراحل وطرائق إدماج األمازيغية يف مختلف
قطاعات الحياة العامة ذات األولوية.
وتضمنت فقرات هذه التظاهرة يف اليوم املوايل،
عرض النشيد الوطني باللغة األمازيغية من
طرف مجموعة من األطفال إضافة إىل الرشيط
املؤسساتي للمعهد باألمازيغية ،استعرض مختلف
الهياكل اإلدارية واألعمال األكاديمية ملختلف املراكز
التابعة للمعهد .كما استمتع الجمهور بمجموعة
من الوصالت الغنائية أدتها فرقة الفنان عبد الواحد
الحجاوي.
ويف إطار انفتاح املعهد عىل الفنانني األمازيغيني
املبدعني يف مختلف املناطق ،وتكريما لرموز الفن
األمازيغي ،تم توزيغ جوائز تقديرية لكل من
الفنان قدور أمالل (الخميسات) ،ومحمد إد صغري
(طاطا) ،وعمرو اللوزي ( َكرسيف) تكريما لهم
ولعطائهم يف سبيل الرقي بالفن األمازيغي.
وقدمت باملناسبة قراءات شعرية شارك يف
تنشيطها كل من الشاعرة صفية عزالدين والشاعر
محمد إنعيىس والشاعر محمد أبزيز.

واالهتمام باإلنسان بشكل عام ،باعتبارها عيدا
لإلنسانية يف عالقتها بالطبيعة».
وقد تميزت فعاليات هذه التظاهرة يف اليوم األول
بتنظيم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،بالتعاون
مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،مائدة
مستديرة من تسيري األستاذ عبد السالم خلفي
مدير باملعهد تحت عنوان « موقع الحقوق الثقافية
يف النموذج التنموي املنشود»؛ يف سياق النقاش
الدائر حول النموذج التنموي الجديد؛ بهدف أخذ
الحقوق الثقافية واللغوية
بعني االعتبار ،شارك فيها
كل السادة األساتذة منري
بنصالح ،األمني العام
للمجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،و أحمد شكيب،
ممثل الوزارة املكلفة
بحقوق اإلنسان ،والحسني
أموزاي ،باحث باملعهد
امللكي للثقافة األمازيغية.
وقد أتت هذه الندوة يف إطار
احتفال املجتمع الدويل ،يف
 10دجنرب من كل سنة،
باعتماد اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان .هذا
اإلعالن الذي يُذ ّكر البرشية
بأن العيش املشرتك يعتمد
أساسا ً عىل القيم العاملية
ً
وأيضا احرتام التنوع
للمساواة والعدالة والحرية،
الثقايف الذي يميز املجتمعات البرشية.
نشري كذلك إىل أن احتفال هذه السنة ،تزامن يف
املغرب ،مع تنزيل التدابري القانونية واملؤسساتية
لتفعيل االعرتاف الدستوري بالحقوق الثقافية،
الذي يتّضح بشكل خاص ،من خالل إصدار
القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتنفيذ
الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،ونرشه يف الجريدة
الرسمية عدد  ،6816مكرر يف  26شتنرب .2019
ويحدد هذا القانون ،باإلضافة إىل آليات املراقبة،

كما استعرضت باملناسبة ،ببهو املعهد لوحات فنية
التي أنجزت يف إطار إقامة الفنان التي ينظمها
املعهد ،يف يوليوز من كل سنة ،وقدمت رشوحات
بهذا الخصوص من طرف األستاذ ادريس أزضوض
باحث باملعهد ،الذي أكد أن املعهد استطاع أن
يجمع رصيدا مهما من اللوحات يقدر ب 250
لوحة تشكيلية ،وحوايل  96فنانا عرضوا لوحاتهم
باملعهد ،معربا عن فخره بهذا الرصيد.
كما تم تقديم أول كتاب رقمي نرشه املعهد امللكي

السيدة خديجة
عزيز والسيدين
عبد الله فداح،
والوايف نوحي.
ويذكر ان االحتفال
السنة
برأس
األمازيغية الجديدة
أصبح يتخذ أبعادا
جديدة بتبنيه من
طرف الجمعيات
املدنية ،فقد تحول
إىل مطلب معلن
يف املجتمع لكي
يتم ترسيمه يو َم
عطلة مؤدى عنه
وعيد وطني ملا
تحمله هذه املناسبة من دالالت رمزية ثقافية
وحضارية وتاريخية ،و»هو ما يتوافق مع منطوق
املادة التاسعة عرش من القانون التنظيمي ،التي
تنص عىل أن الدولة تعمل عىل تثمني املوروث
الحضاري والثقايف األمازيغي باعتباره رأسمال
غري مادي مشرتك بني جميع املغاربة وفق مقاربة
تراعي الخصوصيات والتقاليد املحلية»؛ ولعل هذا
سيساهم بشكل كبري يف نرش الوعي باالنتماء إىل
الهوية الوطنية الضاربة جذورها يف أعماق التاريخ.
ولإلشارة فقد دأبت مجتمعات شمال إفريقيا عىل
االحتفال بالسنة االمازيغية منذ قرون طويلة ،مما
يجعل من هذه املناسبة تقليدا ضاربا بجذوره يف

تاريخ املنطقة ،ومرتبطا بداللتني هامتني :داللة
هوياتية ترمز إىل االرتباط باألرض وبخرياتها ،مما
يفرس األكالت التقليدية التي يتم تحضريها احتفا ًء
بسنة فالحية جديدة ،وكذا الطقوس االحتفالية
التي يتم القيام بها والتي ترسخت جذورها يف
الثقافة الوطنية واملغاربية .وإىل جانب هذه الداللة
نجد رمزية العراقة التاريخية والتجذر ممثلة يف
التقويم األمازيغي  ،2970الذي يشري إىل تواجد
األمازيغ عىل مرسح تاريخ شمال إفريقيا منذ
العصور القديمة.
*خديجة عزيز

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص لل ُك ّتاب واملُبدعني واملؤلفني
باألمازيغية أو حول األمازيغية
برس ــم سنة 2020
يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم ال ُك ّتاب واملُبدعني واملُؤلِّفني والباحثني يف جماالت اللغة والثقافة
األمازيغيتني ،تعلن عمادة املعهد عن فتح باب إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص لل ُك ّتاب واملؤلفني باألمازيغية
أو حول األمازيغية ،برس ــم سنة .2020
فعلى الراغبني يف احلصول على الدعم املذكور إيداع طلباهتم لدى مكتب الضبط باملعهد (شارع عالل الفاسي،
حي الرياض ،مدينة العرفان ،ص.ب 2055 :الرباط) ،يف أجل أقصاه  28فرباير  ،2020على الساعة الثانية عشرة
زواال ،كآخر أجـل.
ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
•طلب يف املوضوع ،موجه إىل عميد املعهد؛
•نسخة من البطاقة الوطنية ،مصادق عليها؛
•نسخة من إصدارات ال ُك ّتاب حتمل مثن البيع؛
•وثيقة إيداع النسخ املطلوبة لدى إحدى املكتبات ،حتمل عنوان الكتاب ،ومثن البيع .ويتعني أن تكون الوثيقة
مشفوعة برأسية املكتبة ،وخامتها ،ورقم الضريبة املهنية.

للثقافة األمازيغية « تيزوزاف » (الحيل) ،للمؤلف
عبد السالم أمرير ،بحضور السيد أحمد بوكوس
عميد املعهد وثلة من الباحثني واملهتمني بالشأن
الثقايف.
يندرج إصدار هذا الكتاب ،يف إطار النهوض
بالثقافة األمازيغية ونرشها السيما يف هذا العرص
الذي يتميز بثورة رقمية غري مسبوقة .واختتمت
فعاليات هذه التظاهرة بعرض مرسحية تندرا
ملجموعة دراميديا لألستاذ بوبكر بوميل .
يذكر أن فقرات هذه التظاهرة كانت من تنشيط

ويتمثل الدعم املذكور يف اقتناء املعهد عددا حمددا من نسخ الكتاب ،بعد التوصل باملوافقة على الطلب ،يف حدود 100
نسخة ،وذلك وفق املسطرة املعتمدة لدى املعهد.
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احتفاالت أمازيغ العامل بـ «ايض ن يناير»
شهدت خمتلف مناطق املغرب احتفاالت كبرية مبناسبة السنة األمازيغية اجلديدة  ،2970و ميز احتفاالت هذه السنة بالعام األمازيغي اجلديد ،بروز وعي املغاربة
وتفاعلهم ،مبختلف مشارهبم ،أشخاصا ومؤسسات وإدارات ،مع هذا اإلرث الثقايف ،حيث عمت االحتفاالت كل ارجاء املغرب و بلدان مشال افريقيا واملهجر.
املدرسة اإلسبانية بالرباط حتتفل بالسنة األمازيغية
احتفلت املدرسة االسبانية بالرباط يوم الجمعة  10يناير  2020بالسنة
األمازيغية الجديدة  ،2970بمشاركة تالميذ وأساتذة املؤسسة.
وعرف االحتفال تنظيم إفطار أمازيغي يتضمن مأكوالت أمازيغية ،إىل
جانب معرض أمازيغي يتضمن منتوجات الصناعة التقليدية األمازيغية
مقدم من طرف تالميذ السنة الثانية من التعليم اإلجباري.
كما قام تالميذ املدرسة الذين تم تعليمهم التيفناغ عرب ورشات امتدت
مدة أسبوع داخل قسم السنة الثانية من التعليم اإلجباري املجموعة ألف،
بكتابة أسماء األساتذة باألمازيغية.
وباملناسبة تم تنظيم ندوة علمية لفائدة تالميذ السنة أوىل بكالوريا حول
موضوع “دور املدرسة يف ترسيخ الثقافة والهوية األمازيغية” والتي
أطرها األستاذ حسن اكيود والذي افتتح مداخلته بتقديم حول أصول
االحتفال بالسنة االمازيغية.

“تسكدلت” حتتفي بالسنة األمازيغية

ثاومات ختلد السنة األمازيغية بأزالف

نظمت جمعية ثاومات للثقافة والتنمية يومني ثقافيني بمناسبة
رأس السنة األمازيغية الجديدة  2970تحت شعار “األمازيغية ..قيم
ونضال مستمر من أجل الحرية” وذلك يومي السبت واألحد 19 ،18
يناير  ،2020باملركز السوسيو – تربوي بأزالف ،إقليم الدريوش.
وتضمن برنامج اليوم األول معرضا للكتاب ومائدة مستديرة حول
موضوع“ :السنة االمازيغية بني الداللة التاريخية ورضورة االعرتاف
السيايس” ،أطرها كل من األستاذ حميد قيشوح -باحث يف تراث
الريف ،والباحثة سمية الحديوي – أستاذة اللغة األمازيغية بالدريوش.
إضافة إىل تقديم إصدار جديد للباحث والكاتب األمازيغي محمد
فاريس ،عبارة عن ترجمة لرواية كاليكوال ملؤلفها ألبري كامو.
فيما عرف اليوم الثاني أمسية فنية ملتزمة ،بمشاركة الفنانة سيليا
الزياني ،الفنان عادل زوندري ،الفنان أمني اليمني ،الفنان موحى
أزغايمجموعة “ماسيور” ،مجموعة «رياس» مجموعة “إذورار ناريف”،
الشاعرة نور أعراب والشاعر يوبا الطراحي.

نظمت املدرسة الجماعاتية تسكدلت يومه السبت  18يناير
 ،2020برشاكة مع جمعية آباء و أولياء التالميذ باملؤسسة،
حفال فنيا بمناسبة نهاية األسدس األول واحتفاء بالسنة
األمازيغية الجديدة .2970
وقد شكلت هذه التظاهرة فرصة النفتاح املؤسسة عىل
املحيط “جمعيات املجتمع املدني” وتعميق التواصل بني
الفاعلني الرتبويني واكتساب وترسيخ معارف حول الثقافة
والرتاث األمازيغيني.

ُتجار املحمدية خيلدّون «ايض نيناير»

نظمت جمعية تجار املحمدية للتنمية والتضامن ،يوم السبت  18يناير
الجاري ،الدورة التاسعة للحفل الفني والثقايف السنوي ،بمناسبة رأس
السنة االمازيغية  .2970واختار تُجار املحمدية شعار“ :التاجر الصغري
ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الوطني” لتخليد رأس السنة األمازيغية
ونظمت باملناسبة ،ندوة فكرية حول موضوع “قراءة يف رهانات ترسيم
االمازيغية يف مجال التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات األولوية :عىل ضوء
القانون التنظيمي رقم . 16-26

“نادي التميز” ُيخلد “ءيض نيناير” مبركز تكوين مفتشي التعليم
بالرباط

نظم نادي التميز لألنشطة الثقافية والفنية ،يوم الثالثاء  14يناير الجاري،
بقاعة املحارضات بمركز تكوين مفتيش التعليم بالعاصمة الرباط ،حفال
ثقافيا وفنيا بمناسبة رأس السنة األمازيغية الجديدة .2970
وافتتح الحفل املنظم تحت شعار”:االحتفاء بالرتاث األمازيغي اعتزاز
بالهوية املغربية” ،بكلمة افتتاحية باللغة األمازيغية للطالب املفتش
مصطفى أوموش ،وكلمة مدير مركز تكوين مفتيش التعليم ،ثم كلمة
منسق نادي التميز لألنشطة الثقافية والفنية الطالب املفتش جمال
بورايص.
وشهد الحفل تنظيم ندوة علمية أطرها كل من األستاذ يوسف بوكبوط
أستاذ جامعي باملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث  insapبالرباط
بموضوع” تاريخ املغرب من خالل األبحاث األركيولوجية”  ،والسيد بلعيد
بودريس أستاذ جامعي مكون بمركز تكوين مفتيش التعليم بموضوع”
األمازيغية كأفق للتنمية” ،وسريها الطالب املفتش عواد اعبدون.

التنسيق اجلمعوي بأكلميم خيلد رأس السنة األمازيغية

خلد التنسيق الجمعوي بأكلميم ،الذي يضم جمعية األفق الثقايف و منظمة
تامينوت والشبكة األمازيغية من أجل املواطنة ،يوم الجمعة  10يناير
الجاري ،رأس السنة األمازيغية الجديدة .2970
وشهد االحتفال تنظيم ورشات تكوينية يف تعلم اللغة األمازيغية داخل
املؤسسات التعليمية ،وتنظيم ندوة فكرية جهوية يف موضوع
“األمازيغية و سؤال الديمقراطية و املرشوع املجتمعي” ،بقاعة
الخزانة الوسائطية الكائنة بحي الكويرة.
واختتم بتنظيم حفل رأس السنة األمازيغية ،بالخزانة الوسائطية،
إىل جانب توقيع عريضة شعبية للمطالبة بإقرار رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا و يوم عطلة رسمية.

أمزيان حتتفل بالسنة األمازيغية واحلق يف الترسيم

“حليمة السعدية” بإقليم القنيطرة ُتخلد السنة
األمازيغية

خلدت مدرسة حليمة السعدية االبتدائية بجماعة اللة
ميمونة _ إقليم القنيطرة -حفال بمناسبة رأس السنة
االمازيغية  ،2970و”فاء لثقافتها الوطنية الضاربة يف
التاريخ ،واملرتبطة أشد االرتباط بأصالتها وعراقتها”.
وتخللت املناسبة حسب أستاذ اللغة األمازيغية ،موحى
فوكال “مجموعة من األنشطة من أبرزها إحضار الكسكس
احرت َمت فيه رشوط هذا
املعد خصيصا لهذه املناسبة حيث ُ ِ
الحدث التي تتأسس عىل تزيينه بسبع خرض ووضع نوى
التمر يف وسط الوجبة … وقد أعقب ذلك تقديم كرونولوجية
تاريخية حول هذا الحدث ،واألسباب التي جعلت االمازيغ
يف شمال أفريقيا يجعلونه يوما مميزا عن باقي األيام األخرى ،كما
تمت اإلشارة يف هذا الصدد إىل رمزية هذا اليوم من الناحية االجتماعية
والفالحية”.

«ملريك» حتتفل برأس السنة األمازيغية بورزازات

احتفلت الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف فرع ورزازات برأس
السنة االمازيغية  2970تحت شعار ”:ايض سكاس مناسبة لجميع
املغاربة” يومي  11و12يناير  2020بقاعة املجلس الجماعي بورزازات.
وعرف االحتفال تنظيم معرض للكتاب األمازيغي ،وذاكرة الجمعية
املغربية للبحث والتبادل الثقايف ،فرع ورزازات؛ كما تم تنظيم صبحية
تربوية أمازيغية لفائدة أطفال املدينة ،إضافة إىل أمسية موسيقية تراثية
فنية وشعرية ،ليختتم االحتفال بتقديم “وجبة ايض سكاس” للجمهور
الحارض.

ثازيري ختلد السنة األمازيغية اجلديدة
تحت شعار  ” :اإلقرار الرسمي برأس السنة األمازيغية ..احتفاء باألرض
واعرتاف بالعمق التاريخي املغاربي” خلدت جمعية ثازيري للتنمية
والثقافة يومه األحد  12يناير  2020باتسافت -الدريوش ،رأس السنة
األمازيغية  2970الجديدة ،من خالل برنامج متنوع استهلته ثازيري
بتنظيم ندوة بعنوان ” :تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية :أي حصلية؟”.
و ساهم يف تأطري الندوة كل من األستاذين محمد الحمويش ،ومحمد
مغوتي ،والتي كانت محطة توقف فيها املؤطرين عند تقييم حصيلة
األمازيغية باملغرب ،بعد مرور حوايل عقد من الزمن عىل ترسيمها ،و
املعيقات التي تحول دون تبوأ األمازيغية ملكانتها الحقيقية يف السياسات
العمومية ،ومناحي الحياة العامة ،إضافة للتحديات املطروحة عىل
الحركة األمازيغية ،خاصة ما يتعلق بالبحث عن بدائل واسرتاتيجيات
جديدة للعمل ،وكذا التأكيد عىل رضورة استجابة الدولة ملطلب إقرار رأس
السنة األمازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها.

الـ PPSيدعو إىل إقرار السنة األمازيغية عيدًا وطنيًا

جدّد املكتب السيايس لحزب التقدم واالشرتاكية مطالبته الحكومة
بـ”االستجابة للمطلب العارم واملرشوع من أجل اعتماد رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا رسميا ،بالنظر إىل ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية
وحضارية ،ومن دالالت تاريخية ومجتمعية”.
وأكد حزب التقدم واالشرتاكية عقب اجتماع مكتبه السيايس ،يوم الثالثاء
 14يناير الجاري ،أن”االرتقاء بمكانة األمازيغية يستدعي من الحكومة
اتخاذ ما يلزم من تدابري وخطوات فعلية وملموسة يف اتجاه اإلرساع
بالتفعيل السليم واألجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات
الصلة ،بما يستجيب لالنتظارات املجتمعية الواسعة”.

خ ّلدت جمعية أمزيان بالناظور ،السنة األمازيغية الجديدة 2970
ومعها الذكرى ( )16السادسة عرش لتأسيسها (،)2005-2020
تحت شعار“ :السنة األمازيغية والحق يف الرتسيم”.
وجددت الجمعية التأكيد عىل مطلب اعتماد رأس السنة األمازيغية
الذي يصادف  13يناير من كل سنة عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى
عنها ،عىل غرار باقي املناسبات الوطنية األخرى.
وطالبت الجمعية بتعديل املرسومني :املرسوم رقم 2.00.166
صادر يف  6صفر  10( 1421ماي  )2000املغري واملتمم ملرسوم
رقم  2077.169الصادر يف  9ربيع األول  28( 1397فرباير )1977
بتحديد الئحة أيام املناسبات املسموح فيها بالعطلة يف اإلدارات
العمومية واملؤسسات العمومية واملصالح ذات االمتياز ،ثم
املرسوم رقم  2.04.426الصادر يف  16ذي القعدة  1425هـ29( ،
سبتمرب  )2014الخاص بتحديد أيام األعياد املؤداة عنها األجور يف
املقاوالت الصناعية والتجارية واملهن الحرة واالستغالالت الفالحية
والغابوية… ،وذلك بغية اعتماد رأس السنة األمازيغية ( 13يناير)
يوم عطلة مؤدى عنها.

مهرجان “يناير” ُيخلد السنة األمازيغية وسط الدار البيضاء

نظمت جمعية يناير مجلس جماعة الدار البيضاء ،الدورة الثانية لـ”مهرجان
يناير” وذلك أيام  10 :و  11و  12يناير  ،2020وسط مدينة الدار البيضاء.
وخ ّلدت «يناير» السنة األمازيغية بـ»برنامج فني وثقايف للمهرجان
غني ومتنوع ،حيث افتتحت فعاليات املهرجان بالجلسة االفتتاحية يوم
الجمعة  10يناير باملركب الثقايف «العربي باطما» بعني السبع بحضور
أعضاء من مجلس املدينة وشخصيات جمعوية وثقافة وفكرية .وتخلل
برنامج الدورة ورشات حول الكتابة والقراءة باألمازيغية وندوة وطنية
حول  :مكانة األمازيغية يف مجلس اللغات والثقافة املغربية ،وعرض فيلم
 :الوحوش للمخرج الريفي أكسل ،وأنشطة ترفيهية لألطفال والطلبة.
وعاشت ساكنة البيضاء عىل إيقاعات الطرب واملوسيقى األمازيغية
يومي السبت واألحد  11و 12يناير بسهرتني كبريتني بساحة األم املتحدة
(ماريشال).

توماست وسط العاصمة التونسية

نظمت عدد من الفعاليات األمازيغية بكل من ليبيا وتونس“مهرجان
توماست للموسيقى األمازيغية” يف دورته األوىل وسط العاصمة
التونسية ،بمناسبة االحتفاالت برأس السنة األمازيغية .2970
ونظم مهرجان “توماست” يوم  13يناير  ،2020بمرسح “نجمة
الشمال”بتونس العاصمة .ويعد” توماست للموسيقى األمازيغية” مهرجان
موسيقي “فني بامتياز” بمناسبة احتفال رأس السنة األمازيغية الجديدة.
ومن أهداف املهرجان ،حسب املنظمني “تثمني اللغة األمازيغية التي
ستغنى يف تغرياتها/تفرعاتها اللغوية املختلفة حسب منطقة كل فنان.
وشارك يف املهرجان مجموعة من الفنانني األمازيغ ،من تونس وليبيا
والجزائر واملغرب والنيجر ومال.
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حجي وغازي يفتتحان أيام إقليم تيزنيت بأكادير
انطلقت يوم السبت  18يناير الجاري بأكادير ،فعاليات
التظاهرة الرتويجية “أيام إقليم تزنيت بأكادير” ،التي
ستتواصل إىل غاية  25يناير الجاري ،بهدف التسويق لإلقليم
والتعريف باملؤهالت التي يزخر بها.
حفل االفتتاح حرضه كل من وايل جهة سوس ماسة ،عامل
إقليم أكادير إداوتنان ،السيد أحمد حجي ،رفقة رئيس الجهة
و رئيس املجلس االقليمي لتيزنيت السيد عبد الله غازي ووفد
يضم عددا من املنتخبني بالجهة وعدد من الفعاليات من مدينتي
أكادير وتزنيت ،بحفل تضمن ،عىل الخصوص ،تقديم وتذوق
أطباق املطبخ املحيل بإقليم تيزنيت ،وإقامة معرض ملجسمات
ولوحات تعريفية لعينة من أعالم إقليم تيزنيت ،وكذا تنظيم 85
رواقا ملعروضات وأنشطة مختلفة تتعلق باإلقليم.
وتقام فعاليات هذه التظاهرة بمجموعة من الفضاءات بمدينة
اكادير ويف مقدمتها قاعات املعارض والعروض والندوات
التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،وفضاءات ممر
أيت سوس ،وقاعة إبراهيم الرايض التابعة لقرص بلدية أكادير،
وساحة أيت سوس.
وتعرف التظاهرة ايضا تنظيم عدد من األنشطة تشمل
عقد لقاءات وندوات ونقاشات مفتوحة حول مواضيع ذات
صلة بهذه املجاالت ،إىل جانب تنظيم حفالت تنشيطية فنية
تشارك يف إحيائها فرق ومجموعات من الرتاث الشعبي املحيل،
ومجموعات عرصية وشبابية تمثل مختلف التمظهرات الفنية
باإلقليم كما تمكن التظاهرة الزائرين من التعرف ،من خالل
أروقة املعارض املقامة باملناسبة ،عىل نماذج من إبداعات أبناء
إقليم تيزنيت يف ميادين الفن التشكييل والصورة الفوتوغرافية
والتأليف واإلصدارات،إىل جانب التعرف عىل جوانب من الرتاث

والذاكرة والديناميات الثقافية والروحية والرياضية املحلية،
واملوروث املادي والالمادي لإلقليم إنسانا ومجاال.
وخالل الندوة الصحافية التي عقدها غازي مساء يوم

الجمعة 17يناير الجاري ،رفقة املدير
اإلقليمي للفالحة بتيزنيت ،والسيد عبد
العزيز املالوكي ،من أجل تسليط الضوء
عىل هذه التظاهرة ،أن هذه األيام تكتيس
بعدا مجاليا ،مؤكدا أن جميع الفعاليات
املنتسبة القليم تيزنيت ساهمت يف وضع
تصور لها ،إىل جانب املشاركة فيها،
من هيئات منتخبة ومجتمع مدني،
وسلطات إقليمية ،ومثقفني ،ومصالح
خارجية ،وقطاع خاص وفاعلني آخرين.
وكشف السيد عبد الله غازي ،برملاني
ورئيس املجلس اإلقليمي لتيزنيت ،أن
تظاهرة “أيام إقليم تيزنيت بأكادير”
التي تم افتتاحها عشية يوم السبت
 18يناير الحايل ،من طرف وايل جهة
سوس ماسة ورئيس الجهة والعديد
من الشخصيات املدنية والجمعوية
بمدينة االنبعاث إىل  25يناير الجاري،
تروم تسويق اإلقليم من خالل التعريف
بمختلف املؤهالت املتنوعة التي يزخر
بها ،وذلك قصد إثارة الرغبة لدى املواطن
املغربي والسائح األجنبي لزيارة مدينة تيزنيت وباقي الجماعات
الرتابية التابعة لإلقليم.
وأضاف السيد غازي خالل الندوة أن إقليم تيزنيت شهد خالل
السنوات ال 15املاضية حركية تنشيطية وازنة كان لها وقع
إيجابي عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية لإلقليم برمته،
معتربا أن الظرف الراهن يستدعي
االنتقال إىل وثرية مغايرة من العمل
والرتويج لإلقليم ،وهذا ما أفىض إىل بلورة
تظاهرة “أيام إقليم تيزنيت بأكادير”.
وأكد أن اختيار مدينة أكادير لتنظيم
هذه التظاهرة يتماىش مع منطق تنزيل
الجهوية املتقدمة انطالقا من كون أكادير
تشكل عاصمة الجهة ،فضال عن كونها
تشكل ثاني وجهة سياحية عىل الصعيد
الوطني ،مسجال أن تقوية عاصمة الجهة
وارتقائها عىل مختلف األصعدة ،سيدفع
باإلندماج الجهوي نحو األمام ،مما
سينعكس بشكل إيجابي عىل باقي مدن
الجهة التي تتكامل يف عدد من املجاالت.
ومن جهته ،أشار السيد عبد العزيز
امللوكي إىل أن املجال الفالحي يف تيزنيت
يحرض بشكل وازن يف تظاهرة “أيام
إقليم تيزنيت بأكادير” وذلك من خالل
القطاع التعاوني الذي شهد باإلقليم خالل
السنوات األخرية قفزة نوعية خاصة يف
الشق املتعلق بإنتاج وتثمني املنتجات
املجالية.
وأشار السيد امللوكي يف هذا الصدد إىل أن  32تعاونية يف تيزنيت
حاصلة اليوم عىل شهادة الجودة التي يمنحها املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،مذكرا بأن هذه التظاهرة

ستشكل فرصة للزائرين للتعرف عىل الجهود التي بذلت من
طرف متعاوني ومتعاونات إقليم تيزنيت من اجل االرتقاء
باملنتجات املجالية الزراعية التي يشتهر بها اإلقليم ،ويف
مقدمتها زيت األركان ومشتقاته ،وعسل النحل ،وغريهما.
وإىل جانب ذلك ،أشار املدير اإلقليمي للفالحة بتيزنيت إىل أن
اإلقليم يزخر أيضا بعدد من املنتجات األخرى يف مجال الصناعات
التقليدية ،والتي اكتسبت شهرة عاملية كما هو الشأن بالنسبة
لصناعة املجوهرات والحيل الفضية ،إىل جانب باقي الصناعات
التقليدية األخرى التي يشتهر بها اإلقليم مثل الفخار والنسيج
واملصنوعات الجلدية.
لإلشارة ،فإن األنشطة املقررة يف إطار تظاهرة “أيام إقليم
تيزنيت بأكادير” تتوزع عىل مجموعة من الفضاءات يف مدينة
االنبعاث يف مقدمتها قاعات املعارض والعروض والندوات
التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ،وفضاءات ممر
أيت سوس ،وقاعة إبراهيم الرايض التابعة لقرص بلدية أكادير،
وساحة أيت سوس.
وبإمكان الزائرين للتظاهرة التعرف من خالل أروقة املعارض
املقامة باملناسبة عىل نماذج من إبداعات أبناء إقليم تيزنيت
يف ميادين الفن التشكييل والصورة الفوتوغرافية والتأليف
واإلصدارات،إىل جانب التعرف عىل جوانب من الرتاث والذاكرة
والديناميات الثقافية والروحية والرياضية املحلية ،واملوروث
املادي والالمادي لإلقليم إنسانا ومجاال.
وعالوة عن ذلك ،تم فتح املجال لتقديم عينة من العروض
املرسحية والسينمائية والتوثيقية التي يرتبط إنتاجها بإقليم
تيزنيت ،كما ستعقد لقاءات وندوات ونقاشات مفتوحة حول
مواضيع ذات صلة بهذه املجاالت ،إىل جانب تنظيم حفالت
تنشيطية فنية تشارك يف إحيائها فرق ومجموعات من الرتاث
الشعبي املحيل ،ومجموعات عرصية وشبابية تمثل مختلف
التمظهرات الفنية باإلقليم.
ابراهيم فاضل

املقاومة باقليم تيزنيت “رجاالت ومواقع “موضوع لقاء على هامش فعاليات أيام إقليم تيزنيت بأكادير
احتضن فضاء املوروث والذاكرة بقاعة
العروض الكربى بغرفة التجارة والصناعة
بأكادير لقاءا مفتوحا تحث عنوان  :املقاومة
باقليم تيزنيت رجاالت ومواقع ،حيت سلط فيه
املشاركني الضوء عىل جوانب عديدة من املقاومة
بإقليم تيزنيت  ،وذلك عىل هامش فعاليات أيام
إقليم تيزنيت بأكادير.
اللقاء الذي سريته االستاذة االعالمية امينة ابن
الشيخ مديرة جريدة «العالم االمازيغي» وابنة
املقاوم الفد ابن الشيخ الحاج أحمد أوكدورت
الذي ولد سنة  1917يف قرية كدورت بتافراوت
من أرسة عريقة متمسكة بالعقيدة اإلسالمية
وبالقيم الوطنية وقد حظي املرحوم بتعيني جاللة
املغفور له محمد الخامس له قائدا عىل تافراوت
بعد ترشيح حزب االستقالل له ،ليكون أول رجل
سلطة بمدينة تافراوت يف عهد االستقالل.
وانطلق اللقاء يف الساعة الخامسة والنصف من
مساء يوم االثنني  20يناير  2020والذي حرضه
الربملاني عبد الله غازي رئيس املجلس االقليمي
لتيزنيت اىل جانب ثلة من الفاعلني الجمعويني
والفنانني واملهتمني لهذا اللقاء الذي أطره
األستاذين الباحثني أحمد بومزكو و عبدالله كيكر ،وقد وقف
االستاذين من خالل مداخلتهما عىل مختلف الجوانب املتعلقة
بالذاكرة التاريخية املتمثلة يف املقاومة البطولية بإقليم تيزنيت
ضد اإلستعمار .
وكان اللقاء مناسبة لألستاذين للحديث بإسهاب عن بعض نماذج

و رموز املقاومة التيزنيتية لإلستعمار ممن رصعوا جبني الذاكرة
بجواهر الفخر وذرر اإلعتزاز  ،ورصد اللقاء مختلف عمليات
التصدي للوجود االستعماري باإلقليم ودور املقاومة الفردية و
الجماعية يف ذلك ،مع الحديث عن دور بعض املقاومني بتيزنيت يف
مواجهة املستعمر .
وتناول االستاذ احمد بومزكو موضوع الجهاد واملقاومة بسوس

 1912-1957حيث استأثرت منطقة سوس بأهمية خاصة
غداة التوقيع عىل معاهدة الحماية .واصطبغت لحظة الصدام
التاريخي بني القبائل واالستعمار بجملة من الخواص كون
املنطقة منبع حركة كادت أن تعصف بالوجود الفرنيس باملغرب,
ولم تتوقف إال يف حدود  1934كما أضحت مرسحا لرصاعات بني
الدول االستعمارية يف ظل الوضع الذي أفرزته األوفاق الدولية
ملا قبل  1912وتداعيات الحرب العاملية األوىل بحيث تفاعل
االقليم مع كل املحطات النضالية التي ميزت تاريخ املغرب حتى
حدود.1957
وتناول بومزكو حملة أحمد الهيبة عىل مراكش و سياسة كبار
القياد وكذا ،فرنسا واسرتاتيجية احتالل سوس وعىل هامش
هذا اللقاء  ،تم توقيع اصدار جديد لألستاذ والباحث “عبد كيكر
“.
هذا وقد انطلقت فعاليات تظاهرة( أيام إقليم تزنيت ) يوم18
يناير الجارى ،بمدينة االنبعاث  ،إىل غاية  25من نفس الشهر.
وتروم هذه التظاهرة  ،وفق ما كشف عنه رئيس املجلس
اإلقليمي يف ندوة صحفية عقدت بحضور املدير اإلقليمي لوزارة
الفالحة  « ،التعريف بمختلف املؤهالت املتنوعة التي يزخر بها
اإلقليم  ،ومن أجل إثارة الرغبة لدى املواطن املغربي والسائح
األجنبي لزيارة تزنيت ،وباقي الجماعات الرتابية التابعة لإلقليم.
ولالشارة فقد افتتح اللقاء بقراءة الفاتحة عىل روح عميد
املرسح املغربي املرحوم عبد القادر عبابو الذي تويف رحمه الله
صباح يوم االثنني 20يناير الجاري ،بمراكش اثر معاناة مع
املرض.
ابراهيم فاضل
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اجلزائر ورهانات اإلصالح السياسي..
إميوهاغ (الطوارق) عمق استراتيجي ال يستغىن عنه
صوت الشعب الجزائري بنسبة ضعيفة يف  12ديسمرب املايض
عىل اختيار عبد املجيد تبون رئيسا جديدا للبالد خلفا للرئيس
املستقيل ،عبد العزيز بوتفليقة الذي جاء اىل السلطة يف فرتة عرفت
فيها الدولة الجزائرية عىل املستوى األمني واالقتصادي والسيايس
ظروفا صعبة للغاية ليقودها إىل ” بر األمان” خالل “سنوات
الدم” التي عرفت “بالعرشية السوداء” التي ذهبت ضحيتها قرابة
 200ألف شخص .فقبل تويل الرئيس بوتفليقة حكم الجزائر يف
ابريل  1999خلفا للرئيس اليامني زروال ،كانت بالده تعيش
مخاضا عسريا من الحرب االهلية بسبب تصاعد شوكة الجماعات
الجهادية املتطرفة التي كان أبرزها تنظيم القاعدة يف املغرب
اإلسالمي والجبهة اإلسالمية للجهاد والحركة اإلسالمية املسلحة
ناهيك عن “الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ” املتأثرة منهجيا وسياسيا
بتيار “جماعة اإلخوان واملسلمني” يف مرص واململكة
الهاشمية األردنية.
هذه األخرية (الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ) ،تمكنت من الفوز
يف االنتخابات الترشيعية التي تم تنظيمها يف عام 1991
ولكن تم رفضها من قبل املؤسسة العسكرية (الجيش) كما
تم اعتقال عدد كبري من أعضاء الحركة وهروب البعض اىل
دول الخليج العربي واىل أوروبا.
حيث عرفت تلك الفرتة السوداء من تاريخ الدولة الجزائرية
الحديثة ،عددا من االغتياالت والتصفيات الجسدية التي
طالت رؤوس معظم قيادات الدولة الذين كان أبرزهم
الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل بينما كان يلقي خطابا
رسميا للشعب الجزائري عىل يد أحد حراسه الشخصيني،
ناهيك عن مقتل مئات األبرياء من الشعب الجزائري اغلبهم
من منطقة القبائل االمازيغية التي يطالب جزء كبري
من سكانها اىل اليوم بحكم ذاتي والخروج عن الخريطة
السياسية التي يقولون انها من صنع املستعمر الفرنيس.
إذا عىل حني غرة ،وصل عبد املجيد تبون اىل الحكم بنسبة
 58يف املائة من مجموع األصوات وبعد تسعة أشهر من
تواصل “الحراك الشعبي” الذي مازالت مظاهراته تقام يف
مختلف مناطق وقرى الجزائر ليجد الرئيس الجديد نفسه
امام عدد ال يحىص من امللفات والتحديات يف هذا البلد اإلفريقي
الذي يسبح عىل ثروات طبيعية هائلة ،استغل جلها يف السنوات
املنقضية لصالح املؤسسة العسكرية واألجهزة املخابراتية ويف
القنوات غري الرسمية لرشاء “الفلل” والعقارات يف كل من باريس
ولندن وسيدني.
وعىل الرغم من تنظيم االنتخابات الرئاسية التي قاطعها معظم
الشعب الجزائري الذي يطالب بإزاحة كافة رموز النظام عن
الساحة وتقديمهم اىل القضاء ،إال ان “الحراك الشعبي” مازال
يواصل مسرياته كل يوم الجمعة رافضا الدخول يف حوار مع
الحكومة الجديدة ومع من يصفهم “بالقطط السمان” وبقايا
النظام القديم .هذا الرفض ،يدل عىل مدى ازمة الثقة املوجودة
بني الشارع الجزائري العادي مع الدولة كما يظهر لنا حاجة هذا
البلد الجميل اىل الدخول يف حوار حقيقي مع مواطنه من خالل

االستجابة ملطالب الشارع املرشوعة تفاديا “ال سمح الله” لالنزالق
يف مستنقع العنف عىل غرار ما يحصل اليوم يف ليبيا وسوريا.

*متطلبات االنتقال الدميقراطي ودور الطوارق
االستراتيجي يف العملية االنتقالية
ال يختلف اثنني بأن املنظومة العسكرية -املخابراتية مازالت
متمسكة بخجل بزمام السلطة باعتبارها اليد العليا يف رسم مالمح
إدارة وسياسة الدولة الداخلية والخارجية دون الحاجة اىل الرجوع
اىل الجهات الترشيعية .عىل الرغم من أن عددا كبريا من القيادات
العسكرية والساسة (املقربني من السلك العسكري) كانت إما قد

استقالت أو أزيحت تماما عن املشهد العسكري والسيايس ،عىل
األقل لنقل يف الوقت الحايل ،فإن الشعب الجزائري يبدو يف ثورته
السلمية “الحراك الشعبي” مرصا هذه املرة عىل إجراء تغيري جذري
وحقيقي يف البالد سيما بعد أن أصبح عدد كبري من السياسيني
الفاسدين خلف القضبان ،ما يعطى امال كبريا يف وضع الجزائر
عىل سكة اإلصالح الديمقراطي وخطوة مهمة يف شق طريقها
نحو اسرتجاع مكانتها ودورها االسرتاتيجي بعد ان كان قد اقترص
فقط عىل قضايا الداخل األمنية.
حيث ظلت الدبلوماسية الجزائرية منذ سنوات تراوح مكانها يف
استجابتها للقضايا الدولية الساخنة إلبراز دورها اإلقليمي الذي
تتمتع به .فغياب الجزائر يف امللف الليبي يعد أفضل مثال عىل
هذا الغياب ويعكس عجز الساسة الجزائريني يف التعامل مع
القضايا الكربى .فبدل ان تلعب الجزائر دورها االسرتاتيجي املهم

ركزت امنيا عىل قضايا
جوارها االقليمي .ولعل
تعامل الجزائر مع
ملف قضية الطوارق
يف اقليم أزواد (شمال
مايل) ،يربز مستوى هذا
الفشل الفادح ضاربة
بعرض الحائط العمق
االسرتاتيجي الذي يمثله
الطوارق يف هذه املنطقة (الصحراء الكربى) بفضل امتدادهم
االجتماعي والثقايف ناهيك عن الكثافة البرشية الهائلة .وهي
مرتكزات يمكن استثمارها كعمق اسرتاتيجي مهم تستخدمه
الجزائر كورقة ضغط عىل غرار ما فعلت بملف “بوليزاريو”.
فالحنكة السياسية الرشيدة ،تستوجب من الحكومة الجديدة
او أي حكومة أخرى تأتي بعدها ،الدخول يف إصالحات
اقتصادية ملموسة سيما يف مناطق الطوارق الفقرية التي
عانت كثريا من التهميش والفقر والطمس الهواياتي عرب
كل حكومات الجزائر املتعاقبة .فتنمية مناطق الجنوب التي
تفتقد األدنى متطلبات الحياة ،تستوجب الرشوع يف مشاريع
اقتصادية واجتماعية تستهدف بالدرجة االوىل االستثمار يف
التعليم وعنرص الشباب الذين أصبح عدد كبري منهم يتجهون
اىل التهريب واالعمال غري املرغوب فيها بسبب سياسة الدولة
التي كانت تشجع هذا املنحى .الحكومة الجديدة أيضا البد ان
ترشع يف تحسني عالقاتها مع الطوارق يف دول الجوار سيما
يف ليبيا وإقليم ازواد الذي يناضل شعبه ألكثر من  60عاما
ضد املحتل املايل بإيعاز من فرنسا ومن الجزائر وهي رشوط
اساسية ألي تحول إصالحي وديمقراطي حقيقي يف هذا البلد
الغني باملوارد الطبيعية.
ويف الختام وبعيدا عن لغة الدبلوماسية والرضب حول
الشجر ،فقد حان الوقت للجزائر التي تربطها عالقات
الدم واألرض والتاريخ واملستقبل ،ان تنظر نظرة جدية يف
هذه القضايا الحقوقية العادلة .فالطوارق يعتربون عمق
اسرتاتيجي وأمني مهم للجزائر ال يمكن االستغناء عنه او تجاهله.
وما لم يتحرك قادة الجزائر تحديدا وليبيا اىل طرح هذه القضايا
بشكل حقيقي وإعادة النظر يف عالقاتهما مع قضية الطوارق
العادلة يف إقليم ازواد وليبيا ،فسيضطر الطوارق اىل إيجاد حلفاء
جدد باتت بعضها تدغدغ مشاعر الطوارق منها عىل سبيل املثال
وليس الحرص ،دولة تركيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية
التي باتت أنظارها تتجه بقوة إىل مناطق الطوارق الغنية بموارد
النفط والغاز والذهب.
بقلم /أكيل شكا،
 20كانون الثاني ،2020
ضواحي باريس

«هيومن رايتس ووتش» ..تراجع حقوق اإلنسان يف معظم دول مشال إفريقيا

كشف “التقرير العاملي  ”2020لـمنظمة”هيومن رايتس ووتش”،
الصادر أمس األربعاء ،عن تراجع حقوق اإلنسان يف مختلف دول شمال
إفريقيا .وأورد موقع قناة “الحرة” مختلف الحاالت التي أشارت لها
املنظمة الدولية املعنية بحقوق اإلنسان يف العالم.

امل ـ ـ ـغـرب

قالت املنظمة ،إن السلطات املغربية واصلت “استهدافها االنتقائي
للمنتقدين ،ومقاضاتهم ،وسجنهم ،ومضايقتهم ،وفرض العديد من
القوانني القمعية ،ال سيما املتعلقة بالحريات الفردية” .بينما ال يزال
هناك “بعض املجال النتقاد الحكومة يف املغرب – رشيطة تفادي أي
انتقادات الذعة للملكية وغريها من “الخطوط الحمراء”.
ودارت أبرز االنتقادات حول حرية التجمع ،وعنف الرشطة ،ونظام
العدالة الجنائية.
ويف شأن حرية التعبري ،تقول املنظمة “يحافظ القانون الجنائي عىل
عقوبة السجن ملجموعة من جرائم التعبري السلمي ،بما يف ذلك “املس”
باإلسالم والنظام امللكي ،و”التحريض ضد الوحدة الرتابية” للمغرب ،يف
إشارة إىل قضية السيادة عىل الصحراء الغربية” ،وذلك رغم إلغاء قانون
الصحافة والنرش يف البالد.
ويف شأن الحرية الجنسية والهوية الجندرية ،تقول املنظمة “يف املغرب،
ي َ
ُعاقب عىل ممارسة الجنس بالرتايض بني البالغني غري املتزوجني
بالسجن ملدة تصل إىل سنة .تنص املادة  489من القانون الجنائي
عىل عقوبة بالسجن بني ستة أشهر وثالث سنوات ملن يرتكب “أفعال
الشذوذ الجنيس” مع شخص من جنسه”.

ال ـ ــجزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

تحدث تقرير املنظمة عن رد السلطات عىل االحتجاجات التي
شهدتها الجزائر مؤخرا ،حيث “عمدت السلطات إىل تفريق املظاهرات
السلمية ،واعتقال املتظاهرين تعسفا ،ومنع االجتماعات التي تنظمها
املجموعات السياسية والحقوقية ،وحبس املنتقدين”.

واعتربت املنظمة انتشار الرشطة ونقاط التفتيش خالل االحتجاجات
املناوئة للحكومة حدا من حرية التجمع والتعبري يف البالد ،ما أعاق فعال
التحاق البعض باملسريات .واعترب اعتقال مئات املتظاهرين السلميني

من املآخذ عىل السلطات أيضا.
وتحدث التقرير أيضا عن تمييز ضد غري املسلمني ،والحد من قدرتهم
عىل تنظيم عبادة جماعية إال من طرف منظمات دينية مرخصة.
وكذلك عن طرد صحفيني دوليني غطوا بعض االحتجاجات.

ت ـ ـ ـ ـ ــونس

لفتت املنظمة يف تقريرها إىل غياب للمحكمة الدستورية يف تونس
بسبب تقاعس الربملان عن انتخاب حصته من أعضائها ،ما أعاق
تشكيل املحكمة.
“غياب املحكمة الدستورية قابله استمرار يف تطبيق الترشيعات
القمعية ،مثل القوانني املج ّرمة للتعبري ،دون أي فرصة لالعرتاض عىل
دستوريتها” ،تقول املنظمة.
ولفت التقرير إىل أن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السبيس يف
 ،2015وتم تجديدها بشكل متكرر بعد عدد من الهجمات التي شنّها
متطرفون مسلحون ،ال تزال سارية حتى اليوم.
ويخوّل مرسوم الطوارئ للسلطات حظر اإلرضابات واملظاهرات التي
تعتربها تهديدا “للنظام العام” .عمال بهذا املرسوم ،وضعت السلطات
مئات التونسيني قيد اإلقامة الجربية.

لـ ــيبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ركز التقرير عىل انقسام الحكم يف ليبيا ما بني السلطتني املتناحرتني
التابعتني لـ”حكومة الوفاق الوطني” وقوات خليفة حفرت.
وأشار التقرير إىل نزوح أكثر من  300ألف مدني بسبب النزاعات يف
مناطق ليبية مختلفة.
كما أشار إىل جماعات مسلحة ،بعضها تابع لحكومة الوفاق الوطني
أو للحكومة املؤقتة ،نفذت إعدامات خارج نطاق القضاء واختطفت
وع ّذبت وأخفت أشخاصا.
وتحدث التقرير عن مهاجرين وصلوا ليبيا يف طريقهم إىل أوروبا،
تعرضوا لالحتجاز التعسفي وامليسء من قبل وزارة الداخلية يف
“حكومة الوفاق الوطني” ولظروف تعسفية يف مرافق يسيطر عليها
املهربون وا ُملتاجرون.
“تسبب القتال املرتكز يف الضواحي الجنوبية لطرابلس ،بمقتل أكثر من
 200مدني وجرح أكثر من  300وترشيد أكثر من  120ألف شخص..

وأدى العنف إىل تعليق الدروس لـ  122,088طفال” ،بحسب التقرير.
ويف شأن حرية الرأي والتعبري ،فقد قتل مصورون واعتقل عدد من
الصحفيني خالل تأدية عملهم يف البالد.

م ـ ـص ـ ـ ـ ــر

لفتت املنظمة يف تقريرها إىل تعديالت دستورية تمت املوافقة عليها
يف سياق استفتاء “غري عادل” جرى يف أبريل .حيث تؤدي التعديالت
إىل “ترسيخ الحكم السلطوي ،وتقوض استقاللية القضاء املتآكلة،
ّ
وتوسع من قدرة الجيش عىل التدخل يف الحياة السياسية”.
وأشارت إىل استمرار قوات األمن يف “العدوان عىل املدنيني يف شمال
سيناء” ،يف إطار نزاعها مع جماعة إرهابية مرتبطة بداعش.
كما تطرق التقرير إىل حالة طوارئ يفرضها الرئيس يف أنحاء البالد،
تمنح قوات األمن سلطات غري محدودة بموجبها ،وذلك “بذريعة
مكافحة اإلرهاب”.
“استخدمت قوات األمن التعذيب واالختفاء القرسي بشكل ممنهج ضد
املعارضني من جميع الخلفيات”.
ويف شأن املحاكمات وعقوبات اإلعدام ،تشري املنظمة إىل تصاعد
استخدام مرص للمحاكمات الجماعية وعقوبة اإلعدام منذ ،2013
بما يشمل أحكام اإلعدام بحق أطفال وإصدار أحكام إعدام يف محاكم
عسكرية.
وبحسب التقرير ،فقد “تقاعست الحكومة عن تنفيذ وعودها بشأن
حماية النساء واألقليات الدينية .هناك قانون يجرم العنف األرسي،
لكن لم يحقق تقدّما يف الربملان ،وال يزال املسيحيون يواجهون التمييز
والعراقيل لبناء كنائس جديدة”.
وتطرق التقرير لشأن الحد من حرية التجمع ،حيث “اعتقلت السلطات
أكثر من  4,400شخص يف حملة اعتقاالت جماعية إبان مظاهرات
معارضة للحكومة قلما تكررت ،يف  20سبتمرب .كان بني املعتقلني
شخصيات معروفة”.
كذلك ،تحدثت املنظمة عن حجب السلطات ملا يقدر بـ 600موقع
إلكرتوني إخباري وسيايس وحقوقي ،باإلضافة إىل مواقع تواصل
اجتماعي وتطبيقات للتواصل اآلمن ،دون موافقة قضائية.
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حاوره منتصر إثري؛

اهتم حممد مسعود قنان ،رئيس جامعة نالوت بليبيا ،أطرافا خارجية بـ «تغذية الصراعات القائمة اآلن يف ليبيا من أجل مصاحلها ،وتعقيد الوضع الراهن يف ليبيا هي وبعض العناصر
واجلماعات املسلحة الليبية واليت تغذي هذا الصراع الستزناف خريات الشعب اللييب».
وقال ق ّنان يف حوار مع «العامل األمازيغي» إن «كل األطراف اخلارجية اليت تدخلت وتتدخل يف الصراع اللييب ،تدخلت بدعوة من أحد األطراف الليبية» ،مشريا إىل أن أغلب الشعب
اللييب يرفض التدخل األجنيب واخلارجي يف شؤونه الداخلية و «لكن لألسف األمر ليس يف يد الشعب ولكن بيد الساسة املسيطرين على املشهد السياسي يف ليبيا يف الوقت احلايل».

حممد مسعود قنان رئيس جامعة نالوت بليبيا لـ «العامل األمازيغي»:

أطراف خارجية تغذي الصراعات وتعقد الوضع يف ليبيا
* من يكون ضيفنا وكيف تود أن
تقرب قراء الجريدة منكم؟
محمد مسعود قنان ،خريج كلية الصيدلة جامعة
طرابلس سنة  ،1982حاصل عىل دكتوراه يف
علم األدوية ألرسيري من جامعة بون  /أملانيا
 ،2000مديرا إلدارة الصيدلة بمنطقة نالوت
 ،1982/2007مديرا ملستشفى نالوت لفرتتني
 96م و  2011م ،وكيال للشؤون العلمية بجامعة
الجبل الغربي (نائب رئيس الجامعة) ،رئيسا
لجامعة نالوت ليبيا حاليا.
*حبذا لو تقربنا أكثر من األحداث
الجارية في ليبيا؟ كيف ترون
الصراعات السياسية والعسكرية بين
الليبيين؟
الرصاعات القائمة أالن يف ليبيا مشكلتها أنها
تغذيها أطراف خارجية وملصلحة هذه األطراف
وعن طريق ليبيني ،ولو لم تتدخل هذه األطراف
لتم حل الرصاع بني الليبيني منذ زمن طويل وعن
طريق املصالحة الوطنية بني الليبيني بعضهم
البعض.
*هل نستطيع القول بأن القوى
الخارجية استغلت هذه التجادبات
السياسية والصراعات التي يعرفها
المشهد الليبي للتدخل في األراضي
الليبية؟
نعم كما أسلفت القوى الخارجية هي من عمل
عىل تعقيد الوضع الراهن يف ليبيا و ملصلحتها هي
وبعض العنارص والجماعات املسلحة الليبية والتي
تغذي هذا الرصاع الستنزاف خريات الشعب الليبي
واالستفادة من التعاقدات التي سوف تحدث بعد
الحرب إلعادة بناء البنية التحتية املهرتئة و التي
أصيبت جراء الحرب بالنسبة للقوى الخارجية.
*هناك من يتهم األطراف الخليجية
المتصارعة بنقل معركتهم من الشرق
األوسط إلى األراضي الليبية ومنها
تهديد أمن دول شمال إفريقيا ،ما
تعليقكم؟
كل األطراف الخارجية التي تدخلت وتتدخل يف
الرصاع الليبي لو لم تكن هنالك دعوة من أحد
األطراف الليبية للتدخل ملا تدخلت باعتبار أن
كل دولة مستقلة لها سيادتها وال احد قادر عىل
التدخل يف شؤونها الخاصة بدون دعوة منها

للتدخل.
*كيف ترون االتفاق المبرم بين
السراج وأردوغان وقطر  ،ومن خلفه؟
الرساج يف هذا الوضع مضطر لالستنجاد والدعوة
ألي طرف خارجي مستعد ملساعدته والتعاون
معه إلبعاد وإخراج القوى القادمة من الرشق
وإرجاعها مبدئيا إىل قواعدها التي انطلقت منها.
*وماذا عن العالقة التي تجمع حفر
باإلمارات ومصر؟
الكل يستنجد بقوى خارجية للنرص عىل غريمه
وبأي طريقة للسيطرة عىل املؤسسات املركزية
الهامة بالدولة املوجودة بطرابلس واملشري حفرت
من املؤكد والواضح لدى الجميع انه له
عالقات وتربطه تعهدات مع كل من
مرص واإلمارات وملصلحتهما.
*وكيف يتعامل
الشعب الليبي
مع التدخالت
األجنبية في
ليبيا؟
اغلب الشعب الليبي
اعتقادي
حسب
التدخل
يرفض
األجنبي والخارجي
يف شؤونه الداخلية
ولكن لألسف األمر
ليس يف يد الشعب
ولكن بيد الساسة
املسيطرين عىل املشهد
السيايس يف ليبيا يف
الوقت الحايل.
*نعرج على واقع
األمازيغية في
ليبيا الجديدة ،حدثنا
قليال عن واقع وأوضاع
األمازيغ في ليبيا ما بعد
الثورة؟
من وجهة نظري الخاصة أرى أن وضع األمازيغ
بعد ثورة فرباير املجيدة ممتاز وان كل الحريات
يتمتع بها األمازيع وان هذه االمتيازات أتت يف
وقت قيايس وقصري (بعد ثورة  17فرباير مبارشة)
خاصة إذا ما قورنت بالتضحيات والجهود والوقت
الذي أخذه إخوتنا يف الجزائر واملغرب للحصول

عىل مثل هذه االمتيازات حيث أن أمازيغ ليبيا
لهم الحق يف التعبري عن أرائهم بحرية وتدريس
لغتهم واالحتفال بمناسباتهم الثقافية والقومية
ويف مسودة الدستور تمتع األمازيغ بالكثري من
االمتيازات بالرغم من وجود بعض الحقوق التي
لم تكفل لهم يف هذه املسودة إال انه مع الوقت
وباملثابرة واملطالبة واإللحاح والنضال سوف
تتحقق كل هذه املطالب.
*كيف ترون تعامل الحكومة الليبية
المعترف بها مع تطلعات األمازيغ
بليبيا؟
أرى أن أي حكومة
مستقبال
تأتي
سوف تكفل
ا لحقو ق

“

أمازيغ ليبيا لهم الحق
في التعبير عن أرائهم بحرية
وتدريس لغتهم واالحتفال
بمناسباتهم الثقافية
والقومية

“

ا ملرش و عة
لألمازيغ حيث
أن الدستور سوف
يكفل هذه الحقوق واملكاسب والكفاح واملطالبة
يجب أن تستمر جيال بعد جيل للحصول عىل كل
الحقوق.
*في نظركم ما هي األسباب التي أدت
إلى إقصاء األمازيغ من المشاركة في

حوار الصخيرات وفي لجنة الدستور
الحقا؟
عىل ما اعتقد انه كان لألمازيغ حضور يف حوار
الصخريات ،أما بالنسبة للجنة الدستور فإن
األمازيغ هم من امتنع عن املشاركة فيها ولم يتم
استبعادهم.
*هل لكم عالقات بالقوى والحركات
المدنية في ليبيا وهل تؤمن هذه
القوى بحقوق األمازيغ؟
نعم لنا عالقات وطيدة مع هيئات وقبائل ومدن
ليبية عربية وهي تؤمن بحقوق األمازيغ وتعترب
أن األمازيغ هم أصل هذه األرض وهذه الديار
واألوطان.
*كيف تقاربون موضوع أمازيغ ليبيا
وهل تطورت حقوق االمازيغ مع
الدولة الجديدة ؟
نعم حقوق األمازيغ خالل هذه املدة القصرية وبعد
ثورة  17فرباير تطورت كثريا وسوف يزيد تطورها
خالل السنوات القادمة وبتسارع مضطرد أكثر
مما يتوقع املراقبني للشأن األمازيغي يف ليبيا.
*هل نضال األمازيغ ينحصر في المجال
الثقافي أم لهم مطالب سياسية
واقتصادية واجتماعية..؟
األمازيغ هم من صنف البرش وهم أصحاب
األرض الحقيقيني ولهم حقوقهم االجتماعية
واالقتصادية كباقي البرش ومن الناحية السياسية
إن كنتم تقصدون االنفصال أو تكوين دولة فانا
أرى أننا أمازيغ ليبيون ووالئنا لليبيا ولكل أمازيغ
العالم وهم إخوة لنا و نتمنى لهم الخري ونسعى
لجلب الخري والسالم واألمن لهم ولكافة البرش.
*الكلمة الحرة لكم؟
أخريا آمل أن ينتهي الرصاع القائم يف ليبيا وتتكون
دولة مدنية دولة مؤسسات يحكمها القانون
والدستور ويعم األمن واألمان والسالم ربوع هذا
الوطن واخص دولة املغرب الشقيق و كل العالم.

التجمع العاملي األمازيغي ُيدين التدخل العسكري التركي واألطماع اخلليجية يف ليبيا ويدعو الليبيني للوحدة

يتابع التجمع العاملي األمازيغي بامتعاض وقلق شديدين،
التدخل العسكري السافر الذي يحشد له الرئيس الرتكي ،رجب
طيب أردوغان وحلفاؤه اإلخوانيون ،نخص بالذكر دولة قطر،
املعروفني بدعمهم لإلرهاب وتمويلهم للعصابات والجماعات
اإلرهابية والتكفريية يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا.
هذه األطماع العسكرية والتوسعية التي يسعى من خاللها أردوغان
املعروف بارتكابه ملجازر إنسانية يف حق الشعب الكوردي يف سوريا
والعراق… ،إىل إيجاد مالذ آمن لإلرهابيني والتكفرييني واملرتزقة
املوالني للنظام الرتكي وحليفه القطري والذين استقطبوهم من
سوريا والعراق ومن مختلف بؤر التوتر يف املنطقة ،داخل األرايض
الليبية ،ومنها تحويل اإلرهاب والتكفري للمنطقة ككل وتهديد أمن
وسالمة بلدان وشعوب املغرب الكبري.
كما ستساهم موافقة “الربملان الرتكى” عىل نرش قوات عسكرية
يف ليبيا ،يف مزيد من الفوىض وعدم االستقرار يف ليبيا الجديدة،
بعد أن تخلص شعبها من الديكتاتورية والحكم الفردي املطلق
الذي طبقه النظام السابق بالحديد والنار ،وسيغذي أكثر الرصاع
القائم بني األطراف املتصارعة فيما بينها ،مع األسف ،يف الوقت
الذي كان عىل كل الليبيني التكتل والوحدة ملا فيه مصلحة ليبيا
واستقرارها واستقاللها وحرية وكرامة شعبها الذي عانى سنوات
من الديكتاتورية واالستبداد.
هذه األطماع العسكرية واأليديولوجية التكفريية للنظامني الرتكي
والقطري وحلفائهما من جهة ،ومن طرف األنظمة الشمولية
واالستبدادية وحلفائها من جهة أخرى ،سيدخل ليبيا يف نفق مظلم،
ويف حروب طاحنة ضحاياها الشعب والوطن الليبي واستقالله
وثرواته ،وستؤدي هذه التحالفات واالصطفافات السياسيوية التي
تحاول األنظمة الشمولية والديكتاتورية يف منطقة الرشق األوسط
تثبيتها يف ليبيا إىل جعل كل بلدان شمال إفريقيا وكرا لإلرهابيني
والفوىض والالستقرار ،وستدفع كل شعوب املنطقة ثمنها غاليا.

وسيكون للتدخل العسكري الرتكي املحتمل يف ليبيا ،تداعيات
وخيمة وخطرية ستهدد مستقبل ليبيا وشعبها وتالحم مكوناتها
وتعددها الثقايف واللغوي ،..واملعروف أن مرتزقة النظام الرتكي
معروفة بالتخريب وقتل املدنني وإعدامات واغتصاب وفرض قانون
الغاب تماما كما تفعل يف شمال سوريا ضد الشعب الكوردي ،وقد
بثت قنوات دولية رشيط فيديو ملرتزقة سوريني موالني ألردوغان
وصلوا بالفعل إىل ليبيا.
لهذا ،يدعو التجمع العاملي األمازيغي إىل ما ييل:
ـ يدعو كل الليبيني إىل الوحدة والتكتل للدفاع عن وطنهم واستقراره
واستقالله ،والجلوس إىل طاولة الحوار بعيدا عن أي تأثريات أو
ضغوطات أجنبية كيفما كانت ومن أي جهة كانت.
ـ يدعو الليبيني إىل الوقوف يف وجه األطماع األجنبية وحماية ثروات

ليبيا وشعبها ،والتصدي لكل املحاوالت التي تسعى وتحاول
بكل الطرق إشاعة الفوىض والالستقرار ،وتعبيد الطريق للمرتزقة
واإلرهابيني للسيطرة عىل ليبيا وتحويلها إىل “سوريا” شمال
إفريقيا.
ـ يدعو الليبيني إىل التصدي بحزم لكل األطماع العسكرية واإلرهابية
للنظام الرتكي وحليفه القطري يف ليبيا ،ويؤكد أن النظامني
يحاوالن جعل ليبيا مركزا ومالذا آمنا لإلرهابيني والتكفرييني
واملرتزقة املوالية لهما ،وتهديد أمن واستقرار بلدان املغرب الكبري
انطالقا من ليبيا.
ـ يعرب عن تضامنه املطلق والالمرشوط مع الشعب الليبي ،ويؤكد
وقوفه إىل جانبه ضد التدخالت العسكرية واألطماع الدولية.
ـ يدعو الفرقاء السياسيني يف ليبيا إىل االعرتاف باألمازيغية إىل
جانب العربية كلغة رسمية يف دستور ديمقراطي يختاره الشعب
الليبي ويحفظ الحقوق لكل الليبيني ،بعيدا عن إعادة مأسسة
نفس السياسة العنرصية العروبية والتكفريية ضد األمازيغ بليبيا.
ـ يعرب عن استنكاره وتنديده بالهجمات واالعتداءات العسكرية
التي يشنها الجنرال خليفة حفرت املوايل لإلمارات عىل الليبيني عامة
وعىل املناطق التي ال تزال تحافظ عىل خصوصيتها األمازيغية عىل
الخصوص.
ـ يؤكد وقوفه إىل جانب أمازيغ ليبيا يف اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم
يف هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها ليبيا.
ـ يدعو كل التنظيمات واإلطارات والفعاليات األمازيغية املختلفة
يف جميع بلدان تامازغا إىل التعبئة الواسعة ملواجهة كل املخططات
والتحالفات السياسوية والتهديدات اإلرهابية والعرقية التي
تستهدف األمازيغ يف ليبيا ويف مختلف بلدان شمال إفريقيا.
التجمع العاملي األمازيغي
الرئيس الدويل :رشيد الراخا
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صوت املرأة األمازيغية حتتفي
بالسنة األمازيغية وتطالب
بإنصاف األمازيغية

احتفت جمعية “صوت املرأة
األمازيغية” برأس السنة األمازيغية
الجديدة “ 2970ايض اسڭاس” تحت
شعار “من أجل إقرار السنة األمازيغية
كعيد وطني ويوم عطلة رسمية”،
كتقليد سنوي دأبت عىل تخليده كل
يوم  13يناير  ،ملا له من داللة ثقافية
وتاريخية وحضارية ،باعتباره إرثا
مشرتكا لجميع املغربيات واملغاربة
عىل حد سواء.
واعتربت صوت املرأة ،يف بيان صادر
عنها“ ،أن التطورات التي تعرفها
املنظومة القانونية املغربية خاصة
املرتبطة بالقانون التنظيمي الخاص
بإحداث املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية ،والذي سيجعل
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية تحت
وصايته ،تمييزا خطريا ضد الثقافة
واللغة األمازيغيتني.
وطالب ذات البيان ،الحكومة املغربية
“بحل معهد الدراسات واألبحاث
للتعريب كما نص عليه القانون
التنظيمي املتعلق بإحداث املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية يف
املادة  51منه يف صيغتها املعتمدة
يف هذا املرشوع قبل تعديلها يف إطار
القراءة الثانية بمجلس املستشارين،
وتفعيال للمادتني  38و 39من القانون

املنظم ألكاديمية محمد السادس
للغة العربية الصادر منذ .“ 2003
وشدد البيان عىل رضورة “تنزيل
القانون التنظيمي للغة األمازيغية
عرب تعزيز تدريس اللغة األمازيغية
وتعزيز حضور األمازيغية يف اإلعالم
العمومي وتعميم اللغة األمازيغية
باإلدارات العمومية ومرافق الدولة
كاملستشفيات واملحاكم”.
ودعت صوت املرأة االمازيغية إىل
“مراعاة األمازيغية يف القوانني
واالسرتاتيجيات والربامج والتقارير
املتعلقة باملساواة بني الجنسني
وحقوق النساء عىل اعتبار أن املرأة
األمازيغية تعاني تمييزا مزدوجا”.
وطالبت ب “تحصني املكتسبات عرب
ترسيخ التعددية اللغوية والتنوع
الثقايف ومكافحة كل أشكال التمييز”.
وجددت صوت املرأة دعوتها “إىل
بلورة سياسة عمومية أمازيغية توفر
اإلدماج االيجابي لهذا املكون الهوياتي
األصيل واستحضاره يف العدالة املجالية
ويف كل برامج التخطيط ويف صدارتها
مرشوع النموذج التنموي الجديد،
بغية إقرار أمازيغية املغرب”.

التفراوتية «هاجر ملرابط» تفوز بلقب
«ميس أمازيغ»

تُوجت الحسناء هاجر ملرابط،
ابنة “دوار” “أكرض أوضاض”
بمنطقة تافراوت ،إقليم تيزنيت،
بلقب مسابقة ملكة جمال
األمازيغ لسنة .2969/2019
وجاء تتويج “الحسناء التفراوتية”
يف الحفل النهائي ملسابقة “ميس
أمازيغ” الذي نظمته جمعية
“إرشاقة أمل” ليلة السبت/
األحد بأحد فنادق مدينة أ ّكادير،
بفضل التصويت من طرف أغلب
الحارضين وا ُملشاركني يف الحفل
الختامي للمسابقة ،باإلضافة
إىل لجنة التحكيم التي ضمت كال
من الفنانة ،فاطمة تاشتوكت،
والفنان ،رشيد أسالل ،واألستاذ
الجامعي ،ميلود أزرهون..
وعادت الوصافة األوىل للشابة
حبيبة بوكريم املنحدرة من منطقة
إحاحان ،فيما كانت الرتبة الثالثة
من نصيب الشابة أسماء أنفلوس
من منطقة إيمنتانوت.
وعقب التتويجّ ،
عربت هاجر ملرابط
عن سعادتها بالفوز بلقب “ملكة
جمال األمازيغ لسنة  ،2969معترب ًة
أن التتويج والثقة التي حظيت بها
من طرف لجنة التحكيم والجمهور
“هو تكليف قبل أن يكون ترشيف،
ومسؤولية ملقاة عىل عاتقها لتمثيل
املرأة األمازيغية أحسن تمثيل”.
وأكدت ابنة “أ ْكرض أوضاض” أنها
ستعمل عىل “تمثيل املرأة األمازيغية

تيليال أوحلاج امازيغية من ازيالل وجه اعالين جديد
للماركة العاملية « »Yves Saint Laurent

أصبحت العارضة املغربية
تيليال أولحاج ،البالغة من
العمر  23عاما ،الوجه الجديد
مستحرضات
ملجموعة
التجميل الجديدة «بري
شوتس» « »Pure Shotsمن
إنتاج إيفس سان لوران «
.»Yves Saint Laurent
واستطعت تيليال اولحاج،
املنحدرة من أزيالل ،أن تدخل
إىل عالم األزياء البارييس األكثر
انغالقا لصعوبة اقتحامه،
وذلك بعد أن اختريت من قبل
املاركة العاملية الشهرية يف مجال املوضة «
. » Yves Saint Laurent
واستوحت العالمة الباريسية الهام االبداع
ملاركتها الجديدة من حبها ملدينة مراكش،
ما دفعها إىل البحث عن وجه مغربي ليكون

يف املحافل واملناسبات التي ستشارك
فيها” ،مشري ًة إىل أنها “ستعمل
عىل استغالل لقب “ميس أمازيغ”
للمشاركة يف األعمال الخريية
والتطوعية”.
وعرفت املسابقة منافسة بني  14شابة
بينهن مشاركة من الكونغو ،عىل لقب
الدورة الخامسة “مليس أمازيغ” ،تم
ترشيحهن عىل أساس معايري تزاوج
بني الجمال والثقافة العامة والعمر،
وإتقان اللغة األمازيغية.
و املتوجة باللقب – حسب جمعية

“إرشاقة أمل” املنظمة للحفل –
ستشارك يف عدة أعمال خريية
سريعاها املنظمون عرب الجمعية
من خالل قافلة طبية تضامنية ،
لفائدة سكان املناطق الجبلية التي
تعيش تحت وطأة الفقر ،والتهميش،
والعزلة ،وعرب تنظيم الحمالت
االجتماعية خالل شهر رمضان
وعيد األضحى ،باإلضافة إىل الحمالت
التي تدعم التمدرس و تحارب األمية
باملناطق النائية.

إعــالن حصري
خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال اللغة والثقافة األمازيغيتني
تنهي عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل علم اجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض باألمازيغية
عن فتح باب إيداع طلبات الشراكة برسم  ،2020خاص حصريا باجلمعيات العاملة يف املجاالت التالية:

اكثر تمثيال ملاركتها الجديدة ،لذا اختارت
امرأة مغربية لتجسيد حملتها الجديدة
ملستحرضات التجميل املخصصة للجمال
الطبيعي األصيل.
وجذبت تيليال أولحاج انتباه املبدعني
لهذه املاركة الفرنسية العاملية يف األزياء
الراقية ومستحرضات التجميل ،لتمكنها
من الجمع بني تجسيد األسلوبً العرصي
والتقليدي عىل حد سواء.
وتليال أولحاج،هي معلمة بسيطة ،تمارس
مهنتها يف جبال األطلس ،ولكن حياتها
تغريت تمامً ا بعدما استقرت يف مراكش،
حيث كانت نقطة بداية لحياة مهنية
جديدة يف مجال عرض األزياء.
وسبق لتيليال اولحاج ان اشتغلت مع
بعض العالمات التجارية املغربية ،خاصة
« ، »Maison ARTCمن تصميم املصمم
 ، Arti Ifrachاملتخصص يف اعادة احياء
املنتوجات القديمة والثقافة األفريقية.
وقدمت تيليال أولحاج ً
أيضا ل «»Bougroug
 ،وهي عالمة تجارية تستوحي ابداعتها
من من البساطة االسكندنافية والصناعة
التقليدية املغربية.

أ)
ب)
ت)

التربية والتكوين يف جمال االمازيغية؛
تنظيم ورشات التكوين يف جمال التعابري الفنية موجهة لألطفال؛
تعليم األمازيغية لألطفال والكتابة حبرف تيفيناغ.

فعلى اجلمعيات الراغبة يف تقدمي طلب الشراكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،من أجل إجناز مشاريع
يف املجاالت السالفة الذكر أن تقدم ملفاهتا وفق املقتضيات والشروط املعمول هبا ،وذلك بتحميل هذه األخرية
من املوقع اإللكتروين للمعهد /باب اجلمعيات.
ترسل ملفات الشراكة إىل عنوان املعهد املذكور أسفله عرب الربيد ،أو تودع ،مقابل وصل ،لدى كتابة الضبط،
يف أجل أقصاه  28فرباير  ،2020على الساعة الثانية عشرة زواال.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفاسي  ،مدينة العرفان حي الرياض ،ص .ب  ،2055الرباط
اهلاتف00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 84 27 37 05 :
الفاكس30 05 68 37 05 :
العنوان اإللكتروينwww.ircam.ma :
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” “ tajddigt tasggantمن إصدارات رابطة تريا
أغني املرتجم املغربي
صالح أكرام رفوف املكتبة
االمازيغية بمؤلفه الجديد”
 ” tajddigt tasggantوالذي
عرض لجمهور القراء
وألول مرة بمعرض الكتاب
املنظم برحاب كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بأكادير
بموازاة امللتقى الثاني للرواية
باالمازيغية املنظم من طرف
مخترب اللغة واألدب والثقافة
والهوية ( )LLCIبكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جامعة
ابن زهر اكادير ،برشاكة
مع رابطة ” تريا ” للكتاب
باالمازيغية ،يومي  09و 10
يناير . 2020
واملؤلف الجديد” tajddigt
 ” tasggantصدر بمطبعة
سونرت امربيموري ايت
ملول أواخر سنة 2019
ضمن منشورات رابطة تريا
للكتاب باالمازيغية وبدعم
من وزارة الثقافة ،وهو
عبارة عن ترجمة من اللغة
الفرنسية إىل اللغة االمازيغية
لرواية ” الزنبقة السوداءla tulipe
 ” noireللكاتب الفرنيس الكسندر دوما
Alexandre Dumas
 tajddigt tasggantكتاب من الحجم
املتوسط يتألف من  178صفحة كتبت
بالحرف الالتيني ،غالفه الخارجي باللون
األسود أثثت صورة وردة سوداء واجهته
األوىل أعالها اسم الكاتب وعنوان املؤلف
وجنسها باللون األبيض وأسفلها اسم
املرتجم وجهة اإلصدار بالحرف الالتيني
وبجانب الصورة أعيد العنوان بحرف

يتفناغ وعىل الواجهة الخلفية ملخص
الكتاب بالحرف الالتيني.
كاتب الرواية هو الكسندر دوما (– 1802
 )1870فرنيس ولد يف سان دومينيك والده
هو الجنرال توماس الكسندر دوما عاش
ارستقراطيا وتنقل بني فرنسا وبالد
األرايض املنخفضة وروسيا ثم ايطاليا،
ألف العديد من الروايات والتي تحولت إىل
أفالم ،وترجمت للعديد من اللغات.
أما املرتجم صالح اكرام فغني عن
التعريف سبق له أن اصدر عدة مؤلفات
مرتجمة إىل اللغة االمازيغية منها:

ـ  nkkwnin ivuyalترجمة لقصص
عزيز نسني من األدب الرتكي إىل
االمازيغية.
ـ  ARSDترجمة لرواية سعيد سيفاو
املحروق من العربية إىل االمازيغية.
ـ  izanترجمة ملرسحية جون بول سارتر
إىل االمازيغية.
ـ  aGRuD n TuRuSترجمة ملؤلف عزيز
نسني من األدب الرتكي إىل االمازيغية
ـ  akal ur ar iskrkisترجمة حكايات
افريقية إىل االمازيغية
وتتحدث الرواية عن سرية شاب هولندي
من أرسة برجوازية اسمه ” كورنيلوس
فان بريل” الذي ظل منكبا ً عىل تجارب
زراعة فسيالت “الزنبقة سوداء” ،حاملا
بتحقيق الشهرة بعدما يحصل عىل
الجائزة التي عرضتها “جمعية هارلم
للبستنة”  ،مقابل زراعة زنبقات سوداء
 ،يف حني كان جاره بوكستل ،يراقبه
باستمرار قصد رسقة فسيالت الزنبقة
السوداء والظفر بالجائزة .تبتدئ
أحداث الرواية بقيام جموع من الغوغاء
املؤيدة لألمري”وليام اوف اورنج” بقتل
املستشار األكرب يف الدولة يوهان دي
ويت وأخيه كورنيلوس ،بتهمة الخيانة
العظمى عندما كانا يحاوالن التفاوض
عىل اتفاقية سالم مع فرنسا .وبسبب
وشاية من جاره بوكستل ،سجن
ظلما واتهم بالخيانة العظمى لعالقته
باألخوين ويت ويف السجن سيغدو عزاؤه
الوحيد ابنة مدير السجن روزا ،حيث
سريسمان معا ً خطة لزراعة فسيالت
الزنبقة السوداء بالرس ،وسيطلب منها
“فان بريل” االعتناء بزنبقاته السوداء،
إىل حد أنها تشعر بمنافسة معها عىل
حبه.
* محمد أرجدال

رواية “”tagwst n ifrawn
حتصد اجلائزة األوىل لإلبداع األديب

حصدت رواية “tagwst n
 ”ifrawnللكاتب واألستاذ،
أبوبكر عيل ،يوم الجمعة
 10يناير الجاري ،الجائزة
األوىل لإلبداع األدبي يف صنف
الرواية التي تمنحها رابطة
تريا للكتاب باالمازيغية،
بمدينة أكادير.
وتدور أحداث الرواية حول
شخصية مغربية معقدة
تسعى إىل التجرد من الذات
ومن أصولها بغية االنتساب
إىل آل البيت يف املرشق ،هذه
الشخصية التي اختارها
الكاتب عيل أبوبكر بطال
لروايته سعى بكل ما أوتي
من قوة للحصول عىل
“شجرة أنساب” وهمية
مكنته يف األخري من الوصول
عىل “بطاقة الرشفاء” التي
عربها يوهم الناس كونه أحد
أحفاد الرسول وأنه شخصية مقدسة “أ َك ّرام” الذي ال تنتهك حرمته.
ظن يف البداية أن حصوله عىل شجرة األنساب وبطاقة الرشيف ستفتح له أبواب
السماوات واألرض ،إال أن حبه القديم/الدفني لفتاة فائقة الجمال يف البلدة ،ورفضها
االرتباط به أدى به إىل الجنون ،وحرق كل املمتلكات التي حصل عليها بعد أن طغى
يف بلدة “إسيل” فسادا.

“أناروز” تستعد لتنظيم الدورة الرابعة ملهرجان
تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية بتافراوت

أعلنت جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقايف ،أنها ستنظم الدورة الرابعة
من مهرجان تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية ،بجماعة تافراوت ،تحت
شعارها الدائم“ :أدرار والسينما” ،وذلك أيام  5و 6و  7و 8أبريل .2020
وذكر البالغ أن هذه الدورة ستشهد ،كما العادة تنظيم املسابقة الرسمية
للمهرجان ،ستشارك فيها مجموعة من األفالم الناطقة باللغة األمازيغية،
من كل جهات البلد ومن بعض الدول املغاربية ،وذلك خدمة للتواصل الثقايف،
وتوثيقا ألوارص املودة واألخوة بني هذه الدول ،وتعزيزا لالنفتاح عليها.
كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية املعروفة ،وعقد ندوة
وطنية حول :املواكبة النقدية للسينما األمازيغية ،سيشارك فيها ثلة من
الباحثني يف امليدان السينمائي ،واملعروفني عىل الصعيد الوطني والدويل.
وإضافة إىل ذلك،ستعرف الدورة الحالية أيضا ،تنظيم مسابقة محلية لهواة
السينما ،وكذا تنظيم قافلة سينمائية إىل بعض جماعات دائرة تافراوت،
عمال عىل تحقيق هدف املهرجان يف تقريب السينما من الجمهور (سينما
القرب).
هذا ،وستعلن جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقايف ،عن الربنامج الكامل
للدورة الرابعة ملهرجان تافسوت للسينما األمازيغية املغاربية يف أوانه.

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة
من دعم الصحافة الوطنية املكتوبة املخصصة لألمازيغية
برسم سنة 2020
يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم الصحافة الوطنية املكتوبة ،املخصصة
لألمازيغية ،وتثمينا لدورها يف النهوض باإلعالم األمازيغي باملغرب ،تعلن عمادة املعهد عن
متديد آجال طلبات إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص للجرائد واملجالت الوطنية
املكتوبة كليا أو جزئيا باألمازيغية ،برسم سنة .2020
فعلى مسؤويل اجلرائد واملجالت املعنية ،الراغبني يف احلصول على الدعم املذكور ،إيداع
طلباهتم لدى مكتب الضبط باملعهد (شارع عالل الفاسي ،حي ال ــرياض ،مدينة العـ ــرفان،
ص.ب  2055:الرباط) ،يف أجل أقصاه  28فرباير  ،2020على الساعة الثانية عشرة زواال،
كآخر أجـل.
ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
طلب يف املوضوع موجه إىل عميد املعهد؛
•
نسخة من البطاقة الوطنية ،مصادق عليها؛
•
نسخة من امللف القانوين للجريدة أو املجلة ،مصادق عليها؛
•
 05نسخ من أعداد سابقة من اجلريدة أو املجلة؛
•
تصريح بالشرف حول الدعم الذي تستفيد منه اجلريدة أو املجلة من جهات أخرى؛
•
كشف مفصل عن ُكلفة إنتاج العدد الواحد من اجلريدة أو املجلة.
•
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الصحافة األمازيغية يف مواجهة خطر االندثار
عىل إثر تساؤالت بعض املناضلني األمازيغ،
املنشورة عرب موقع التواصل االجتماعي
فيسبوك ،بشأن الخطأ املتمثل يف حرش
جريدة «العالم األمازيغي» ضمن الصحافة
الحزبية املستفيدة من دعم وزارة االتصال
برسم سنة  ،2019ارتأيت إعادة نرش مقال
كنت قد كتبته يف مارس  2013تحت عنوان
«موت الصحافة األمازيغية» ،وذلك الن
مضمون املقال يحتفظ براهنيته إىل اليوم،
بعد إجراء بعض التعديالت الطفيفة عليه.
كان وزير االتصال السابق ،مصطفى
الخلفي ،يذكرنا مرارا بأنه قبل حوايل عرش
سنوات (حوايل  15سنة اليوم) كانت هناك
عرشة عناوين صحفية أمازيغية ،واليوم لم
يبق منها إال واحد وهو «العالم األمازيغي»،
بعد أن توقفت «تاويزا» عن الصدور يف شهر
غشت سنة  ، 2012وتحولت جريدة «نبض
املجتمع» إىل مجلة.
ويف الحقيقة ،فإن جريدة «العالم األمازيغي»
كان سيكون مصريها التوقف أيضا ،عىل
غرار باقي العناوين األمازيغية وضمنها
«تاسافوت» ،و»تامازيغيت»», ،أكراو»،
و»تيلواح»،
و»أمزداي»،
»,تامونت»،
و»إيمازيغن»...التي اندثرت بسبب مشاكل
مالية عويصة..
وبفضل نضالية الصحافيات والصحافيني
األمازيغ ،اضطرت وزارة االتصال املغربية
أن تعرتف أخريا بأن هناك نوع ثالث من
الصحافة املكتوبة ،ويتعلق األمر بـ»الصحافة
األمازيغية» ،إىل جانب الصحافة املكتوبة
بالعربية والفرنسية (املتشبعة بالقومية
العربية واإلسالم السيايس).
وكان معظم ما ينرش بالصحافة
بثالث
يكتب
األمازيغية
لغات (العربية ،واألمازيغية
والفرنسية) وذلك يف مختلف
املجاالت والحقول املرتبطة
باإلنسان واملجتمع وكذا هوية
وتاريخ وحضارة الشعب األصيل
بتامورت ن واكوش(املغرب)
وتامازغا (شمال إفريقيا).
وأحصت الوزارة املعنية ،يف
سنة  ،2006حوايل  282عنوانا
صحفيا باللغة العربية ،وهو
ما يشكل نسبة  70.86يف املائة
من مجموع اإلصدارات ،و107
عنوانا باللغة الفرنسية ،أي
ما يعادل  26.88يف املائة من
مجموع الصحافة الصادرة
آنذاك ،و 9عناوين فقط باللغة
األمازيغية وهي نسبة ضئيلة
ال تتعدى  2.26يف املائة من
مجموع الصادرات آنذاك.
ولألسف الشديد ،فإن هذه
النسبة تقرتب اليوم ال محالة
من صفر باملائة .ملاذا؟
إن أسباب ذلك معروفة ويتم
استعراضها كل مرة يف العديد
من املنتديات والندوات املرتبطة
باإلعالم األمازيغي ،حيث نخرج
بتوصيات جميلة صادرة عن
حسن نية ،لكن دون االلتزام
بها حيث ال تجد طريقها إىل التطبيق عىل
أرض الواقع .ويف هذا اإلطار ،يمكن التطرق
إىل عرشات التوصيات الصادرة عن الندوة
الوطنية التي نظمت من طرف املعهد امللكي
يومي  13و  14دجنرب
للثقافة االمازيغية
ْ
 2003حول موضوع «الواقع واآلفاق
املستقبلية للصحافة االمازيغية» ،باملعهد
العايل لإلعالم واالتصال بالرباط ،والتي
بقيت حربا عىل ورق .إن االسباب التي تدفع
وسائل اإلعالم األمازيغية إىل التوقف معروفة
وتنحرص حتما وبكل بساطة يف نقص املوارد
املالية ،وغياب املهنية ،والتوزيع السيئ الذي
تقوم به رشكات توزيع الصحف(سابريس
وسوشربيس) ،وحرمان الصحف األمازيغية

من اإلعالنات االشهارية ،بسبب التمييز
العنرصي الذي تقوم به الرشكات املغربية
الكربى..
وبخصوص هذه النقطة األخرية ،تجدر
اإلشارة إىل أن الرشكات واملقاوالت الكربى
التي يسريها نساء ورجال أعمال أمازيغ،
كما هو الشأن بالنسبة لرشكة إفريقيا،
تغدق بكرم حاتمي بإعالناتها االشهارية
عىل الصحف املكتوبة بالعربية والفرنسية،
يف حني ال تجد هذه اإلشهارات طريقا لها
إىل الصحف األمازيغية .واألدهى من ذلك،
أن نساء ورجال األعمال االمازيغ ،من
خالل دعمهم هذا ،يساهمون عرب اإلعالنات
االشهارية ،يف تعزيز واستمرارية صحف
غالبا ما تكون مناهضة لالمازيغية ،والتي
ترفض اإلقالع عن خطها التحريري املعادي
لالمازيغية أو عىل األقل عدم ترديد بعض
التعابري كـ» املغرب العربي» وكتابة «املغرب
الكبري» عوضها .وهي صحافة موالية
ومتعصبة لإليديولوجية البعثية ولتنظيمات
اإلسالم السيايس باملرشق والتي تقصف
القراء املغاربة يوميا بأكاذيب وأضاليل
وبصور نمطية ال عالقة لها بواقع االمازيغ
ومناضيل الحركة االمازيغية ،الذين يتم
نعتهم عنوة وبغري حق وبأساليب وقحة
بالعمالة إلرسائيل والتواطؤ مع املخابرات
الفرنسية وخدمة االمربيالية األمريكية،
واإللحاد الديني واالنفصاليني الجهويني
والتطرف السيايس والتعصب أالثني...
لنأخذ كمثال كيف تم التطرق إىل الرصاع يف
أزواد بشمال مايل :لقد أصبحت الصحافة
الفرنكفونية ناطقة رسمية باسم االحتالل

يف العلمانية واملساواة بني
املرأة والرجل والديمقراطية
والتضامن بني الشعوب
والتعدد الديني واالجتماعي
واللغوي .خالصة القول،
أن الصحافة األمازيغية
تهدف باألساس إىل النهوض
باألمازيغية ألجل بناء مجتمع ديمقراطي
متعدد وحداثي ،يف ظل ملكية برملانية باملغرب
ومن أجل تكريس «دولة للجهات» ،خاصة أن
اللغة األمازيغية أضحت معرتفا بها رسميا يف
الدستور املغربي لفاتح يوليوز .2011
إذا كانت وسيلة اإلعالم األمازيغية الوحيدة،
املتمثلة يف «العالم األمازيغي» ،مستمرة
إىل يومنا هذا فإن الفضل يرجع يف ذلك إىل
اعتمادها ،بخالف باقي الصحف األمازيغية
األخرى ،عىل موارد اإلشهار التي تحصل
عليها من لدن بعض الرشكات الكربى
املنفتحة عىل الواقع األمازيغي ،والتي تستفيد
من إعالناتها االشهارية كل من الصحافة
العربية والفرنسية واالمازيغية .لذا ،نشكر
جزيل الشكر بعض الرشكات وخاصة «
«اتصاالت املغرب» و مجموعة «البنك املغربي
للتجارة الخارجية» ،عىل مساهمتها ودعمها
للنهوض بالصحافة االمازيغية وتطورها..
وبما أن مؤسسة «إيديسيون أمازيغ»،
الرشكة النارشة لجريدتنا ،واملستقلة عن
األحزاب السياسية وتأسست سنة 2001
يف إطار قرض بنكي للمقاولني الشباب،
استطاعت منذ بضع سنوات أن تفي بمعايري
مقاولة إعالمية حقيقية (من خالل الترصيح
بمستخدميها لصندوق الضمان االجتماعي،

صورة للجرائد اوالصحف األمازيغية املتوقفة عن الصدور
الجديد للجيش الفرنيس بإفريقيا ،يف حني
أبدت الصحافة الناطقة بالعربية تعاطفها
مع الحركات الجهادية كما لو أن ساكنة
املنطقة والثوار الطوارق ليسوا أفارقه
ومسلمني ،كما هو الشأن بالنسبة ألغلبية
االمازيغ يف املغرب .أي نعم ،إن األغلبية
الساحقة للرأسماليني األمازيغ يدعمون
الصحافة التي تسبهم وتغرس فيهم مركب
النقص تجاه من يعتربون أنفسهم «عربا»،
علما أن الصحافة األمازيغية املستقلة
واملتحررة ال تقوم إال بالدفاع عن مرشوع
مجتمع مبني عىل قيم تنتمي إىل الثقافة
واملجتمعات األمازيغية القريبة جدا من
قيم املجتمعات الغربية ،واملتمثلة أساسا

وأداء الرضائب املستحقة...إلخ ) ،فإنها
تحصل عىل دعم مايل جد متواضع من طرف
وزارة االتصال ،تبلغ قيمته  300.000درهم
سنويا.
وبخصوص هذه النقطة ،تجدر اإلشارة إىل
أن هذا املبلغ املتواضع الذي يمنح للصحافة
األمازيغية ،ال يمثل إال نسبة ضعيفة جدا
حيث ال يتجاوز  0.004باملائة من مبلغ
الدعم اإلجمايل العمومي الذي تحصل عليه
الصحافة املكتوبة من الدولة ،والذي بلغ
 50مليون درهما قبل أن يصل إىل  70مليون
درهما حاليا ..وهذا يعني أن حجم الرضائب
التي يؤديها األمازيغ للدولة ،الذين يعيشون
داخل املغرب وخارجه ،ال ينفق منه عىل

صحافتهم املكتوبة سوى صفر فاصلة صفر
أربعة باملائة(.)%0.004
ختاما ،يمكن القول بأن مبدأ تكافؤ الفرص
بني اللغات الرسمية يف املغرب ،فيما يتعلق
بالسياسة الحكومية املتعلقة بالصحافة
املكتوبة ،بعيدة كل البعد عن الواقع ،دون
أن نتحدث عن سياسة التمييز اإليجابي التي
كان يجب فرضها منذ أن اعرتف ملك البالد
باألمازيغية يف خطاب أجدير خالل شهر
أكتوبر  ،2001وكذا الدين التاريخي الذي
يجب أن يطالب به األمازيغ بسبب حرمان
الدولة املغربية للصحافة األمازيغية من كل
أشكال الدعم املادية واملالية منذ أكثر من
ستني سنة ،أي منذ استقالل البالد سنة
.1965
ورغم أن الحركة األمازيغية استطاعت أن
تنتزع االعرتاف باألمازيغية كلغة رسمية
يف الدستور ،إال أن الصحافة األمازيغية
ستظل دائما محكومة باملوت ،إال إذا
استيقظ املواطنات واملواطنون األمازيغ من
سباتهم العميق وتحولوا إىل «قوميني أمازيغ
حقيقيني» .لكن ،ما معنى أن تكون «قومي
أمازيغي»؟ إن الجواب بسيط جدا ،فالقومي
األمازيغي هو ذاك الذي يفكر أوال ،عندما
يرغب يف رشاء الجرائد أو املجالت ،يف صحافته
األمازيغية قبل أن يتصفح تلك
املكتوبة بالعربية والفرنسية.
القومي األمازيغي هو بائع
الصحف ،الذي يفتخر بانتمائه،
والذي يعرض عىل أنظار الناس
جرائده وكتبه وال يخفيها يف
جوف العلب والصناديق ..القومي
األمازيغي هو كذلك ،صاحب
املقهى الذي ال ينىس رشاء
الصحف االمازيغية لزبائنه .وهم
رجال ونساء األعمال األمازيغ،
الذين يفكرون عندما يريدون
ترويج منتوجاتهم وخدماتهم يف
القيام بذلك بواسطة لغتهم األم،
والتفكري يف الفنانني والرياضيني
ليقوموا
األمازيغ
واملغنني
بالوصالت االشهارية لسلعهم،
وتكون األسبقية يف نرشها عىل
صفحات الجرائد األمازيغية وبثها
عىل القنوات األمازيغية كقناة
الثامنة.
عندما يكون لدينا هذا الوعي
القومي ،كما هو الشأن لدى
«القوميني العرب» و»القوميني
االتراك» والقوميني االرسائليني»
و»القوميني الكاتالن» ،...عندها
فقط كونوا عىل يقني بأننا لن
نتوفر عىل جريدة أمازيغية واحدة،
بل عدة عناوين صحفية ومجالت،
وملا ال إذاعات وقنوات تلفزية
خاصة أمازيغية مائة باملائة ،ومناصب شغل
ملئات الصحافيات والصحافيني املهنيني
األمازيغ.
ويف األخري ،ليس من الطبيعي يف يشء أن
ال يتوفر املواطنات واملواطنون األصليون
باملغرب إال عىل عنوان صحفي واحد ،يتمثل
يف جريدة شهرية تسحب كمية مخجلة
من النسخ تقدر بـ 10.000نسخة ،والتي
يتهددها اإلغالق والتوقف يف كل لحظة وحني،
رغم ان املغرب يضم عىل االقل  17ماليني
مواطنا يتحدثون األمازيغية..
*رشيد الراخا
مدير نرش جريدة «العالم االمازيغي»

