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نعيش هذه األيام حدثني هامني ،األول
يتعلق بتقديم مرشوع رقم ،20/04
يخص بطاقة التعريف الوطنية ،والذي
بدأ التداول يف بنوده ومضامينه يف الربملان،
فانطلق النقاش فيه داخل لجنة الداخلية
والجماعات الرتابية والسكنى وسياسة
املدينة بمجلس النواب تحديدا .هذا
من
املرشوع اقرتح العديد
املقتضيات بشأن
البطاقة
تغيري
ا لو طنية
للمغا ر بة ،
لكن الثقب
أو الخلل
ا لقا تل
يكمن
يف

كو ن
ا ملرش و ع
اللغة
أقىص
االمازيغية وحروفها
األصلية «تيفيناغ» من
الكتابة بها عىل البطاقة
الوطنية.
و حتى نكون منسجمني مع قناعاتنا
املبدئية ،ومع الدستور املغربي الذي نص
عىل رسمية األمازيغية منذ سنة ،2011
فقد طالبنا بمعية رفقائنا يف النضال عرب
رسائل وبيانات وعرائض توجهنا بها
إىل نواب األمة املمثلني والفرق الربملانية،
وإىل اللجنة املكلفة بمناقشة املرشوع،
قدمنا من خالل هذه الرسائل والعرائض
مقرتحاتنا إلدراج اللغة االمازيغية
بحروفها تيفيناغ يف بطاقة هوية
املغاربة ،لتكون بالفعل بطاقة تمثل
كل املواطنات واملواطنني ،وتكون أيضا
بطاقة هوية حقيقية ،يجد فيها املغاربة
ذواتهم ،وتعكس فعال الشخصية املغربية
بتنوعها الثقايف واللغوي الذي ميزها منذ
األزل .
الحدث الثاني ،مرتبط بوزيري حزب
العدالة والتنمية ،مصطفى الرميد
وزميله يف الحزب و يف الحكومة محمد
أمكراز ،الذين أقاما الدنيا ولم يقعداها،
وأصبحا حديثا الجميع ،ملا لهما من
ارتباط وثيق بمنصبني وزاريني من
جهة ،ومن جهة أخرى الرتباطهما
بحياة املواطنني املدنية والسياسية
واالجتماعية والحقوقية واملهنية.
إنهما الوزيران ،الذين اكتشف الرأي
العام الوطني تهربهما من الترصيح
بمشغليهما لدى مصالح الضمان
االجتماعي .طبعا الفعل ليس بحدث
عادي كما يروج لذلك بعض عديمي
املسؤولية األخالقية والسياسية ،ألن
مصطفى الرميد لم يرصح بكاتبته
يف سجل الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،التي اشتغلت معه ألكثر
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من عقدين من الزمن بحجة أنها ترفض
الترصيح بنفسها ،بصفته كمحامي
بل بصفته وزير دولة مكلف بحقوق
االنسان والعالقات مع الربملان ،بل األكثر
من ذالك ولتغطية الخطأ الذي اقرتفه،
زاد الطني بلة ،عندما أمر والد املرحومة
بالتصديق عىل ورقة يعرتف من خاللها
األب املكلوم عىل أن مصدر املشكل ليس
معايل الوزير بل ابنته .إن الوزير عرب ذات
الورقة يكون قد ارتكب جرمني ،األول
يدخل يف إطار قانون الشغل وهي
االعرتاف بعدم تسجيل مشغلته
لدى املصالح االجتماعية،
والجرم الثاني أخالقي
ألنه سمح لنفسه
جهة
من
بتشو يه

سمعة
مشغلته
يف الحياة
لها
ليس
عن نفسها

و هي
ا أل خر ى
امكانية الدفاع
ومن جهة أخرى
بإذالل أب حزين
عىل ابنته ال حول
له وال قوة.
يف
الجريمتان
األمر
حقيقة
تستو جبا ن
ترتيب الجزاء،
ألنهما صادرتان
عمن يفرتض فيه
أنه يسهر عىل
تطبيق القانون،
عن
صادرتان
وزير ومحامي
وسيايس يتخذ
الدين ورشع الله
غطاءا ملمارساته
السياسوية وهو
الحارس األمني
حقوق
عىل
االنسان ،بالنظر إىل منصبه.
محمد أمكراز ،وزير التشغيل واالدماج
املهني ،هو الوزير الثاني ،الذي ارتكب
بدوره جرم عدم الترصيح بموظفيه
أو مشغليه ،وهو الحارس االمني «يا
حرسا» عىل حقوق العمال واملوظفني،
أكثر من هذا وذاك ،إنه رئيس املجلس
اإلداري للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي .إنه خرق القانون يف املستوى
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أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا
األول بعدم الترصيح بمشغليه
إال يف يوم  19يونيو الجاري ،بعد
افتضاح زميله الرميد .وخرق القانون
عىل مستوى آخر ،ألن القانون املنظم
لصندوق الضمان االجتماعي ،خاصة
مادته السابعة ،تنص عىل انه يمنع عىل
أي شخص العضوية يف املجلس اإلداري،
وباألحرى رئاسته ،إذا كان يف وضعية غري
قانونية مع الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،اما وأنه وزير عىل القطاع،
فإنها ام املهازل ،وتستوجب العقاب مع
ظروف التشديد.

أبنائه وبناته.
ومادامت هذه النماذج هي التي تشكل
االغلبية يف الحكومة ويف الربملان ،فإننا
كمواطنني سنربح مكاننا عىل جميع
املستويات ،الن مثل هؤالء يتخذون
الدين مطية وسلما للصعود عىل سواعد
املغاربة دون أي اعتبار ملشاعرهم وال
أي احرتام لحقوقهم اإلنسانية وال
حقوقهم املهنية وال حقوقهم الثقافية
والهوياتية واالجتماعية .ان االمر
يستدعي الوقوف مئات املرات ،والتفكري
ألف مرة وطرح سؤال من يمثلنا؟ فان
كان رئيس الحكومة االمازيغي اللسان
والهوية والتاريخ ينكر عىل نفسه حقه
يف االعرتاف بأمازيغية املغرب ،وهو الذي
تعهد أمامي وأمام زمالء يل ،اثناء دعوته
لنا اىل بيته ملناقشة قضية االمازيغية،
مبارشة بعد تعيينه رئيسا للحكومة،
ووعد باالهتمام بالقضية االمازيغية بكل
أبعادها ،واىل حدود االن لم نر من وعوده
شيئا وهو املؤمن باملرجعية الدينية التي
تقول «املؤمن إذا عاهد وىف».
خالصة الكالم ،أن من تولوا أمورنا ،ليسوا
لألسف ال يف مستوى املبادئ واالحكام
الرشعية التي انزلها الله يف قرانه
الحكيم والتي يستغلونها صباح مساء،
وليسوا يف مستوى القوانني واملواثيق
الدولية التي صادق عليها املغرب درءا
النتقادات املنتظم الدويل ،بل يشوهون
سمعة املغرب ومؤسساته ،وليسوا يف
مستوى القوانني الوضعية الوطنية التي
من املفروض فيها أن تحمي املواطنني
عرب املؤسسات التي يستغلونها لألسف
ألنفسهم وفقط حتى فقد املواطن ثقته
فيهم ومنها.

سيقول قائل ،ماهي العالقة التي تجمع
بني الحدثني؟
الجواب بسيط جدا وعميق يف آن واحد،
ⵛⴰⵎ ⴹⴰⵎⴳⵍⵓ ⴰⵍⵯⴽⵉ ⵔⴰⵇⵇⵎ
ذلك أننا يف وطننا هذا ،يبقى الجدل
ⵙⵏⵏ ⵉⵎⵉ ⵜⵙⴽⴽⵉ
قائما والسؤال مطروحا حول الثقة يف
املؤسسات ويف املسؤولني .والنتيجة التي Mqqar ikla ulgmaD ikkst imi nns
يمكن الخروج بها هي أنه ال رشعية
أخالقية ملثل هؤالء ،خاصة إن كنا نراهن األلوان الزاهية ال تجعل االفعى محبوبة
فعال عىل مغرب متقدم حاضن لكل
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األمازيغية
يف زمن كورونا
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أثارت المادة الرابعة من مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية ،التي تنص على أن تتضمن البطاقة على وجهها
األمامي معطيات حاملها بالحروف العربية والالتينية ،احتجاج فعاليات مدنية ،رأت في األمر إقصاء للغة األمازيغية،
ودعت لتدارك ذلك .وعبرت عدة تنظيمات أمازيغية عن تذمرها وقلقها الشديدين من إقصاء اللغة االمازيغية
من هذا المشروع ،معتبرة أن هذا اإلقصاء خرقا لمقتضيات الدستور ،والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية الذي حدد اآلجال القصوى لمراحل تفعيله ،وفي هذا اإلطار ارتأت الجريدة تسليط الضوء على
الموضو/ع من خالل ملف هذا العدد.

األمازيغ ينتفضون ضد قانون البطاقة الوطنية

اإلتحادات الجمعوية بتافراوت
تستنكر إقصاء األمازيغية من
قانون “البطاقة الوطنية”

عربت اإلتحادات الجمعوية لدائرة تافراوت،
إقليم تيزنيت ،عن استنكارها إلقصاء اللغة
األمازيغية من مرشوع قانون رقم 04.20
املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية
الذي صادقت عليه الحكومة يف مجلسها
الحكومي ،وسترشع لجنة الداخلية والسكنى
والتعمري يف مناقشته يوم االربعاء املقبل.
وقال النسيج الجمعوي بتافراوت ،يف بيان
مشرتك ،إن هذا اإلقصاء يتناىف مع مقتضيات
الدستور املغربي الذي أقر منذ سنة 2011
بالطابع الرسمي للغة األمازيغية ،ويرضب
يف العمق القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية الذي دخل حيز
التنفيذ منذ شتنرب .2019
واعتربت االتحادات الجمعوية مرشوع قانون
البطاقة الوطنية ،اجحافا يف حق املكتسبات
الدستورية للقضية األمازيغية وتناقضا
واضحا مع املادة  21من القانون التنظيمي
لتفعيل رسمية األمازيغية.
وطالب املصدر ،الجهات املعنية واملسؤولة،
برفع هذا اإلقصاء تماشيا مع مقتضيات
الدستور والقانون التنظيمي لألمازيغية،
والعمل عىل تعديل املرشوع املذكور إلضافة
الكتابة باللغة األمازيغية وحروفها تيفيناغ يف
الجيل الجديد من البطاقة الوطنية.

االمازيغية يف مرشوع القانون رقم 20.04
املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف االلكرتونية،
والذي سيعرض عىل لجنة الداخلية والجماعات
الرتابية والسكنى وسياسة املدينة بالربملان
يوم االربعاء  17يونيو املقبل”.
وأوضحت كل من منظمة تاماينوت ،الجامعة
الصيفية أكادير ،كنفدرالية الجمعيات
األمازيغية بالجنوب ،كنفدرالية الجمعيات
األمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني
األمازيغي ،يف بيان مشرتك ،أن ” هذا الخرق
الجديد ملقتضيات الدستور ،والقانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
الذي حدد اآلجال القصوى يف مراحل تفعيله،
مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل
قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية،
يؤكد استمرار االقصاء الترشيعي يف حق
االمازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي
الذي تمارسه املؤسسات عىل األمازيغ،
ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من
التزاماتها الدستورية لتحقيق املساواة وتدارك
عنارص امليز يف القوانني السابقة ،وإعمال مبدأ

بسبب إقصاء األمازيغية“ ..أزطا”
تطالب بتعديل “قانون البطاقة
الوطنية”
راسلت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة
– أزطا أمازيغ ،كل من رئيس لجنة الداخلية
والجماعات الرتابية وسياسة املدينة ،مجلس
النواب ،أعضاء لجنة الداخلية و رؤساء الفريق
النيابية واملجموعات النيابية بشأن إدخال
تعديالت عىل مرشوع القانون  04.20املتعلق
ببطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتوني ،املزمع
مناقشته يف لجنة الداخلية والجماعات الرتابية
وسياسة املدينة بمجلس النواب ،يوم األربعاء
 17يونيو .2020
وقالت أزطا إن هذا املرشوع الذي تمت إحالته
عىل مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس
الحكومة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 12
مارس “ ،2020أغفل التنصيص عىل استعمال
اللغة األمازيغية وحروفها تيفناغ يف كتابة
البيانات ا ُملضمنة يف البطاقة الوطنية للتعريف
اإللكرتونية ،متجاهلة بذلك منطوق الفصل
الخامس من الدستور املغربي ومقتضيات
القانون التنظيمي  26.16املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية”.
وسجلت الشبكة األمازيغية “بكل أسف”
هذا االختالل الذي يشوب مرشوع القانون،
“فإننا ندعوكم إىل املساهمة يف إدخال تعديالت
املادة عىل الرابعة من مرشوع القانون 04.20
لتنسجم مع ما جاء يف القانون التنظيمي
 26.16وال سيما املادة  21منه” .تورد املراسلة.
وأردف املكتب التنفيذي ألزطا ”:إننا يف أزطا
أمازيغ نراهن عىل اجتهادكم وعىل حِ ّس ُكم
الديموقراطي إلصالح أعطاب مرشوع القانون
وتجويد مضامينه”.
تنظيمات أمازيغية :إقصاء
األمازيغية من “البطاقة الوطنية”
يكرس التمييز الذي تمارسه
المؤسسات على األمازيغ
قالت عدد من التنظيمات األمازيغية ،إنها
تلقت “بقلق وتدمر شديدين إقصاء اللغة

املساواة واالنصاف يف الترشيعات ومخططاتها
السياسية والتنموية”.
واعتربت التنظيمات األمازيغية املذكورة أن
“إقصاء اللغة االمازيغية يف مرشوع القانون
رقم  20.04املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف
االلكرتونية هو خرق ملبدأ تكييف القوانني
والترشيعات الجديدة مع مقتضبات الدستور
والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،مما سيبعث عىل الشكوك يف توفر
اإلرادة السياسية ويف جدية الدولة يف التزاماتها،
وسيزيد من زمن اإلقصاء والتهميش الذي
طاملا عانت منه األمازيغية”.
ودعت األحزاب السياسية إىل “تحمل
مسؤوليتها الترشيعية داخل اللجنة املعنية
بالعمل عىل تدارك هذا الخرق الذي سيكرس
للتأخر يف تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
من خالل تعديل هذا القانون إلدراج اللغة
األمازيغية الرسمية يف البطاقة الوطنية
االلكرتونية للمواطنني واملواطنات”.
“نحيي مكونات الحركة االمازيغية بكل
إطاراتها املدنية وفاعليها ومناضليها
املنددة بهذا الحيف والحريصة عل تتبع
تنفيذ التزامات الدولة ومقتضيات الدستور،
وندعوها إىل اإليمان بقوتها وقدرتها عىل
تحقيق مجتمع ودولة االنصاف ،كما ندعوها
إىل التفكري يف اسرتاتيجية عمل للتتبع وإرساء
املكتسبات ،وتطوير العمل األمازيغي املشرتك
يف سياق ما بعد جائحة كورونا” .يورد البيان
املشرتك للتنظيمات األمازيغية.
تنسيقية حقوقية :قانون “البطاقة

الوطنية” بدون أمازيغية يتنافى مع ودعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات
األمازيغية “كل املتدخلني واملعنيني بالترشيع
الدستور ومع المواثيق الدولية
وخاصة الفرق الربملانية إىل اقرتاح تعديالت
عربت التنسيقية الجهوية سوس ماسة للهئية وجيهة تهم الكتابة باللغة األمازيغية وحرفها
املغربية لحقوق اإلنسان عن قلقها من تغييب تيفيناغ عىل البطاقة الوطنية اإللكرتونية
اللغة األمازيغية من الجيل الجديد للبطاقة للتعريف إىل جانب اللغة العربية” .مشرية إىل
استمرار “الحكومة املغربية يف نهج سياسات
الوطنية .التنسيقية مرشوع القانون املتعلق التمييز ضد األمازيغية يف مختلف السياسات
واعتربت
بالبطاقة الوطنية اإللكرتونية  04\20املتعلق العمومية والقطاعية”.
بالبطاقة الوطنية الجديدة “تراجعيا بالقياس وشدد ذات املصدر عىل “رضورة توحيد
الجهود ورص صفوف الحركة األمازيغية
ملا سبق”.
واستنكرت التسيقية الجهوية إقصاء اللغة الديمقراطية واملناضلة لبناء وترسيخ قيم
األمازيغية التي ينص الدستور املغربي عىل املواطنة وحقوق اإلنسان ،كمنطلق لبناء
انها اللغة الرسمية للمغرب اىل جانب العربية .مغرب متعدد ومستوعب لتنوعه اللغوي
وأشارت إىل أن هذا القانون “يشكل خرقا والثقايف ويقطع عمليا مع عقود االنتهاكات و
التمييز و العنرصية ضد األمازيغية”.
و يتناىف مع الدستور املغربي ومع
القانون وقال املكتب الوطني للفيدرالية الوطنية
لالمازيغية
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
االنسان واملواثيق للجمعيات األمازيغية ،إنه يتابع “مسار إدماج
ومع العهود الدولية لحقوق
الخاصة بالحقوق وتفعيل األمازيغية يف السياسات العمومية
واالتفاقيات الدولية
والتنوع الثقايف وحماية من طرف الدولة املغربية وأجهزتها التنفيذية
الثقافية واللغوية
والترشيعية بقلق كبري ،وإذ تسجل بالدنا يف
املسار الحقوقي والديمقراطي ومؤرشات
التنمية عدة تراجعات بسبب عدم احرتامها
للمعايري الدولية ذات الصلة ،كما يوازيه عدم
التزامها باملقتضيات الدستورية ،وخاصة
املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
يف مختلف مناحي الحياة” .وفق ما جاء يف
البيان.
		
“صوت المرأة األمازيغية”:
إقصاء األمازيغية من “البطاقة
الوطنية” خرق للدستور والقانون

اللغات األم”.
وطالبت التنسيقية الجهوية سوس ماسة
للهيئة املغربية لحقوق االنسان “بالرتاجع عن
هذا اإلجراء وتصحيح الوضعية بإدماج اللغة
االمازيغية وكتابتها بحرف تيفيناغ يف البطاقة
الوطنية”.
فيدرالية أمازيغية ترفض “قانون
البطاقة الوطنية” وتستنكر
إقصاء األمازيغية
عرب املكتب الوطني للفيدرالية الوطنية
للجمعيات األمازيغية باملغرب عن استنكاره
إلقصاء الكتابة باللغة األمازيغية وبحرفها
تيفيناغ ،واعتماد اللغة الرسمية العربية
فقط اىل جانب اللغة األجنبية “الفرنسية
” يف مرشوع القانون رقم  20.04واملتعلق
بالبطاقة الوطنية اإللكرتونية للتعريف”.
وأشار املكتب يف بيان ،إىل أنه تلقى إىل جانب
كل فعاليات ومنظمات الحركة األمازيغية
واملدنية والحقوقية ،وباستغراب كبري،
محاولة الحكومة املغربية الرامية إىل تمرير
مرشوع القانون رقم  04.20 :املتعلق بالبطاقة
الوطنية اإللكرتونية للتعريف ،بعد املصادقة
عليه وتقديمه للربملان من خالل لجنة الداخلية
والسكنى والتعمري”.
وأكدت الفيدرالية ،رفضها “ملرشوع قانون
رقم  20.04 :الذي يتعارض جملة وتفصيال مع
مقتضيات الفصل  5من الدستور ،ومع املادة:
 21من الباب السادس للقانون التنظيمي رقم:
 ،16.26و ملخالفته أحكام الدستور املغربي”.

اعتربت جمعية “صوت املرأة األمازيغية” أن
إحالة مرشوع القانون رقم  04.20املتعلق
بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية عىل
لجنة الداخلية والجماعات الرتابية والسكنى
وسياسة املدينة بمجلس النواب ،والذي ينص
يف املادة  4منه عىل اعتماد الحروف العربية
والالتينية دون األمازيغية( ،اعتربته) “رضبا
صارخا وتغييب وإقصاء تام ملقتضيات املادة
 21من القانون التنظيمي رقم  26.16التي
تنص عىل كون البيانات املتضمنة يف الوثائق
الرسمية ،كالبطاقة الوطنية للتعريف ،تحرر
باللغة األمازيغية بحرفها تيفيناغ ،إىل جانب
اللغة العربية”.
وسجلت “صوت املرأة األمازيغية” ،يف بيان ،ما
قالت عنه “خروقات متتالية ملقتضيات كل من
الفصل الخامس من الدستور وكذا القانون
التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية
إدماجها يف الحياة العامة ،والذي ينص عىل
استعمال األمازيغية عىل مستوى ممارسات
القطاعات الحكومية واملؤسسات الرسمية
للدولة ،ويف الحياة العامة”.
وقالت “إمسيل” إن “هذا الخرق الجديد
ملقتضيات الدستور والقانون التنظيمي
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،يعد
بمثابة إقصاء ترشيعي يف حق حرف اللغة
األمازيغية تيفيناغ ،ويشكل تملصا واضحا
للدولة من التزاماتها الدستورية والقانونية”.
ونددت جمعية صوت املرأة األمازيغية “بإقصاء
اللغة األمازيغية وحروفها تيفيناغ يف املادة 4
من مرشوع القانون” .وحملت “املسؤولية
للحكومة وكافة الفاعلني السياسيني يف إعداد
مرشوع القانون بصيغته الحالية”.
وطالبت الهيئة النسائية “برفع التمييز اللغوي
يف الترشيعات الوطنية” ،مطالبة “بإجراء
تعديالت ملرشوع القانون حتى يتضمن اللغة
األمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما أقرها
دستور  ،2011حتى يتسنى لنا تقديم مرشوع
قانون ديمقراطي دستوري لكافة املغاربة”.
وفق ما جاء يف البيان.
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راسل الصايف مومن عيل ،محامي بهية
املحامني بالدارالبيضاء ،رئيس مجلس النواب ،من
اجل مطالبته بإحالة مرشوع القانون رقم4.20 :
املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإلليكرتونية،
قبل مناقشته واملصادقة عليه ،عىل املحكمة
الدستورية لتبث يف مطابقته للدستور وذلك
توفريا للجهد والوقت  ،وكذا لضمان اطمئنان قلب
السادة األعضاء املحرتمني يف تداولهم حول قانون
سليم من أي عيب دستوري».
واكد العضو السابق يف املجلس اإلداري للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،الصايف مومن عيل ،بأن
«الفقرة الثالثة من الفصل  132من الدستور التي
تقيض بإمكانية رئيس مجلس النواب أن يحيل
القوانني أو االتفاقيات الدولية قبل إصدار األمر
بتنفيذها ،أو قبل املصادقة عليها ،اىل املحكمة
الدستورية لثبت يف مطابقتها للدسـتور».
واضاف أن «مرشوع القانون رقم 4.20 :املتعلق
بالبطاقة الوطنية للتعريف اإلليكرتونية  ،الذي
أحالته الحكومة عىل مجلسكم املوقر للمصادقة

عليه والذي ينص يف مادته الرابعة عىل كتابه
بعض معطيات النسخة الجديدة للبطاقة الوطنية
بالحروف العربية والالتينية ،دون أن ينص كذلك
عىل تدوينها بالحروف األمازيغية ،فإنه بذلك
يكون قد خالف رصاحة منطوق الفصل الخامس
من الدستور ،الذي جعل اللغة األمازيغية لغة
رسمية اىل جانب العربية ،مقررا إدماجها يف
جميع مجاالت الحياة العامة  ،كما أنه خالف
أيضا مضمون املادة  21من القانون التنظيمي
الخاص بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية  ،الذي
نص عىل وجوب تحرير البطاقة الوطنية  ،باللغة
األمازيغية اىل جانب اللغة العربية».
واكد «أن مخالفة هذا املرشوع للدستوروللقانون التنظيمي ثابتة ال غبار عليها  ،بدليل
ثبوت إقصائه اللغة األمازيغية من البطاقة
الوطنية الجديدة».
وشدد ،الناشط والفاعل األمازيغي ،عىل «أنه أمام
وقوع هذا الخرق فقد كان من املنطقي أن تقوم
الحكومة من تلقاء نفسها  ،بسحب املرشوع

املناضلة األمازيغية واإلعالمية أمينة ابن الشيخ:
تربيرات وزارة الداخلية بشأن إقصاء األمازيغية من
«البطاقة الوطنية» تعترب ضربا صارخا للدستور والقانون
و عقود إزدياد و
انتقدت أمينة
شواهد السكنى و كل
ابن الشيخ ،رئيسة
الوثائق التي لها عالقة
العاملي
التجمع
بهوية املواطنني باللغة
االمازيغي باملغرب،
األمازيغية و بحروفها
وزارة
تربيرات
تيفيناغ بأثر رجعي
الداخلية حول عدم
إىل حني أن تتضمن كل
إدراج اللغة األمازيغية
تلك الوثائق املعلومات
تيفيناغ
بحروفها
االمازيغية،
باللغة
يف مرشوع قانون
ملقتضيات
تفعيال
رقم  04.20املتعلق
الدستور ومكتساباته
بالبطاقة الوطنية
املتعلقة باإلقرار برسمية
للتعريف اإللكرتونية،
األمازيغية إىل جانب
والذي بررته وزارة
العربية منذ يوليوز
ب”مسألة
لفتيت
 ،2011وكذلك للقانون
تقنية”.
التنظيمي املتعلق بتفعيل
وتعقيبا عىل قول
رسمية األمازيغية ،والذي
الوزارة إن “الوثائق
أمينة ابن الشيخ
صدر بالجريدة الرسمية
و السجالت املرجعية
منذ شتنرب املايض”.
التي تحدد الهوية
وزادت الفاعلة األمازيغية
الشخصية ال تتضمن
يف ترصيحها ل”أمضال أمازيغ” ”:كان عىل
اللغة األمازيغية ليتسنى ادراجها يف بطاقة
وزارة الداخلية أن تسارع إىل تفعيل رسمية
التعريف الوطنية” .قالت ابن الشيخ إن هذه
األمازيغية يف مؤسساتها وإدارتها ،قبل
املربرات تعترب “رضبا وتعدي صارخ عىل
أن تربر إقصاء األمازيغية بعدم وجودها
مقتضيات املادة  21من القانون التنظيمي
يف وثائق هي أصال مسؤولة مسؤولية
رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل
مبارشة عليها” ،وعندها -تضيف املتحدثة
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية
– “تبدأ املرحلة الثانية و هي مرحلة
إدماجها يف الحياة العامة ،والذي ينص عىل
إدماج األمازيغية يف البطاقة الوطنية اللغة
كون البيانات املتضمنة يف جميع الوثائق
الرسمية للبالد”.
الرسمية ،تحرر باللغة األمازيغية إىل جانب
وختمت اإلعالمية األمازيغية ترصيحاتها
اللغة العربية”.
بالقول ”:ما دون هذه العملية ستكون
وأضافت ابن الشيخ  ”:حتى وإن كان األمر
لألسف البطاقة الوطنية وغريها من الوثائق
كذلك ،فمن الواجب عىل وزارة الداخلية أن
الرسمية التي تحمل هوية املواطنني؛
ترسع يف سن قانون يلزم ضباط الحالة
مخالفة للدستور والقانون ولهوية
املدنية و رؤساء املقاطعات و الجماعات
املغاربة” .وفق تعبريها.
الرتابية وكل اإلدارات واملؤسسات التابعة
لها ،بإصدار تلك الوثائق من حالة مدنية
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املعيب إلعادة النظر فيه وفق املتطلب الدستوري
والقانوني ،غري أنها عوض قيامها بذلك  ،أدلت
عن طريق مسؤول أمني تابع لوزارة الداخلية،
بتربيرات واهية ومهزوزة  ،تزعم بها أن إدراج
األمازيغية يف البطاقة الوطنية  ،مرتبط بإدراجها
أوليا يف سجل الحالة املدنية ورسوم الوالدة.
واوضح أنه «حيث طاملا كانت املعطيات الواجب
إدخالها باللغة األمازيغية اىل البطاقة الوطنية
الجديدة  ،تعترب من حيث جوهرها متطابقة مع
نفس املعطيات الواردة يف سجالت الحالة املدنية
ورسوم الوالدة  ،عىل اعتبار انها ال تعدو أن تكون
اال مجرد ترجمة شكلية امازيغية لها  ،فإنه
والحالة هذه لن يكون حتما ما سيقع تضمينه
يف البطاقة الجديدة ،متعارضا أو مخالفا مع ما
هو مضمن يف السجالت والرسوم السالفة الذكر،
وانه من هنا تكون مربرات الحكومة إلقصاء
األمازيغية من هذه البطاقة غري جديرة باالعتبار،
اليشء الذي يبقى معه مرشوع القانون رقم4.20 :
املعيب  ،غري دستوري لقيامه بهذا اإلقصاء».

واشار إىل أنه
«نظرا لالنسجام
للتكامل
وكذا
بني
املوجود
ا ملعطيا ت
ا أل ما ز يغية
املرتجمة ،التي
سرتد يف البطاقة
الجديدة ،مع املعطيات األصلية املحررة يف
سجالت الحالة املدنية ورسوم الوالدة ،فإن هذا
األمر – عىل عكس ما زعمته الحكومة  -سيكون
مساعدا بل ومسهال لعملية تحيني األمازيغية يف
هذه السجالت والرسوم ،وكما انه سيكون كذلك
بمثابة تدشني الرشوع يف هذا التحيني».
وأضاف « أنه مهما كان الحال فإن املحكمة
الدستورية هي املؤهلة نوعيا لحسم هذا الخالف،
بالقول بصحة التربيرات املدىل بها القصاء
األمازيغية من البطاقة الوطنية الجديدة ،أو بعدم
صحتها.

هوية البطاقة وهوية املواطنني

وألنه ال يصحّ إال الصحيح،
ترمز بطاقة الهوية ،أي بطاقة
فقد انقلبت اآلية يف النهاية
التعر يف الوطنية ،إىل هوية
وحكم التاريخ بأن تعود األمور
حاملها بوصفه مواطنا للدولة،
إىل وضعها املنطقي مع دستور
وذلك من خالل تحديد اسمه ونسبه
 ،2011بعد  55سنة من التمييز
العائيل وسنة ميالده ثم صورته
الثقايف واللغوي والهوياتي،
وعنوان سكنه.
وكانت تلك نهاية مهزلة إنكار
إن الهوية هنا هي هوية مواطنة
الدولة لهوية أبنائها يف قانونها
وانتماء للدولة الوطنية ،ولهذا
األسمى ،ليختفي النقاش القديم
تعكس هذه البطاقة أيضا من
الذي أضاع نصف قرن من
خالل هوية الشخص هوية الدولة
تاريخنا الحديث ،كنا خالله نؤدي
نفسها ،عرب اللغة املستعملة
رضائبنا للدولة ونعيش بهوية
واألسماء الشخصية وجغرافيا
قرسية ومصطنعة ،ليظهر بعد
االنتماء ،وعندما يطرأ تغيري ما عىل
ذلك نقاش كاريكاتوري بقناع
الدولة ينعكس ذلك حتما عىل هوية
األعذار “التقنية” ،وهو نقاش
مواطنيها وبالتايل عىل بطاقتها
بصيغة “نعم ولكن ال” ،والجميع
الوطنية ،كمثل أن تعرتف الدولة
أمحد عصيد
يعلم أن ذلك رضبٌ من العبث ال
بلغة من لغاتها أو بمكون من
معنى له سوى إضاعة مزيد من
مكوناتها الهوياتية ،أو أن تنتقل
الوقت ،وعرقلة التغيري من طرف
الدولة من نموذج سيايس إىل آخر ،حيث
عقليات الجمود والتخلف.
نجد لذلك أثرا مبارشا يف البطاقة ذاتها ،وذلك حتى ال
إن ما ينبغي أن تحمله البطاقة الوطنية للتعريف
تقع الدولة يف مشكلة أن تصبح “هوية البطاقة”
الجديدة ،سواء يف لغاتها أو أحرفها ،هو ما يرمز لهوية
مفارقة لهوية املواطنني وغري معربة عن الوضع الجديد
جميع مواطنيها بدون استثناء ،وإننا لنستغرب من
للدولة ،ما قد يؤدي إىل عدم شعور هؤالء املواطنني
حرص السلطة عىل هوية الدولة الفرنسية الحامية
برابطة الوالء واالنتماء للدولة عرب بطاقة التعريف
مرموزا إليها بحروفها الالتينية ،أكثر من حرصها عىل
بسبب عدم احرتام الدولة لهم ،وهذه هي الحالة التي
هوية األرض املغربية وسكانها.
تتجه بنا نحوها وزارة الداخلية املغربية :أن نحمل
تبرشنا السلطة بجيل جديد من البطاقة الوطنية
بطائق تشري إىل هوية الدولة والسلطة ،لكنها ليست
اإللكرتونية ،وهذا من مظاهر الحداثة ،لكنها حداثة
بالرضورة هويتنا ،أو لنقل إنها هويتنا كما تنظر إلينا
شكلية ال تتعدى املستوى التقني ،بينما يقتيض
السلطة ،وكما تريدنا أن نكون :عربا بقبعة التينية.
مسلسل التحديث مراعاة الدستور والقوانني ،إذ من
سيقول قائل إن هذا الوضع ليس جديدا بالنسبة لنا،
مظاهر الحداثة احرتام الدولة اللتزاماتها  ،واحرتامها
فالدولة املغربية منذ استقاللها سنة  1956وهي
لحقوق اإلنسان واملساواة بني جميع مواطنيها.
تفرض هويتها الخاصة يف أوراق هوتينا تحت شعار
لن نقبل ببطاقة هوية ال تحرتم الدستور وال تحرتم
“العروبة واإلسالم” ،مع االنفتاح عىل الفرنكوفونية
كياننا ،والعذر “التقني” الذي تقدمه السلطة له حل
واإلرث الكولونيايل للدولة الحامية من خالل االزدواجية
“تقني” هو كتابة املعلومات العامة املحايدة بالحروف
عربية ـ فرنسية ،يف ذلك الوقت كانت األمازيغية
األمازيغية ،وهي أغلبية املعلومات يف البطاقة الوطنية،
ـ الهوية األكثر عراقة عىل األرض املغربية ـ ترمز
يف انتظار تسوية مشكل الحالة املدنية الذي تتحمل
للتفرقة ولالستعمار ،وكانت “العروبة” القادمة من
السلطة مسؤوليته منذ سنوات ،ألنها عندما تريد شيئا
جزيرة العرب إطارا يعترب “وطنيا” و”جامعا” ،بل
إنما تقول له كن فيكون.
حتى الفرنسية اعتربت “جامعة” للمغاربة ألنهم
يتعلمونها يف املدرسة.

التجمع العاملي األمازيغي يطالب نواب األمة بالترافع من أجل الكتابة باللغة األمازيغية يف اجليل اجلديد للبطاقة الوطنية
طلب التجمع العاملي األمازيغي ،فرع املغرب ،نواب األمة ،بالرتافع
من أجل الكتابة باللغة األمازيغية وبحروفها تيفيناغ يف الجيل
الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم املديرية العامة
لألمن الوطني إطالقه بداية العام املقبل.
واكد التجمع ،يف رسالة وجهها لنواب الربملانني ،بأن الدستور
املغربي منذ فاتح يوليوز من سنة  2011أقر يف فصله الخامس
برسمية اللغة األمازيغية إىل جانب اللغة العربية ،وبعد ثماني
سنوات دخل ،أخريا القانون التنظيمي  26/16املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم
ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،حيز التنفيذ بعد صدوره
يف الجريدة الرسمية تحت عدد  6816بتاريخ  26سبتمرب .2019
واضافت ذات الرسالة أن القانون التنظيمي لألمازيغية حدد،
وبالتدقيق مجموعة من الوثائق الرسمية و اإلدارية التي يجب
ان تحرر باللغة األمازيغية والتي حددها يف البطاقة الوطنية،

عقد الزواج ،جوازات السفر ،رخص السياقة بمختلف أنواعها
وبطاقات اإلقامة املخصصة لألجانب املقيمني باملغرب ،ومختلف
البطائق الشخصية والشواهد املسلمة من قبل اإلدارة».
وتفاجأ التجمع ،حسب رسالته ،بغياب كيل للغة األمازيغية
وبحروفها تيفيناغ من الفصلني الرابع والخامس من مرشوع
القانون 04-20الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف و الذي تمت
ر مناقشته يف لجنة الخارجية والجماعات الرتابية والسكنى
وسياسة املدينة بجلسة يوم األربعاء  17يونيو  2020الحايل.
ويشار إىل ان التجمع العاملي االمازيغي سبق وان راسل عبد
اللطيف الحمويش ،املدير العام لألمن الوطني ،يف اكتوبر 2019
بخصوص إقصاء اللغة األمازيغية من النموذج الجديد من بطاقة
التعريف الوطنية.
وتساءل التجمع حينها عن سبب غياب اللغة األمازيغية وبحرفها
تيفيناغ من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية،وذلك

خالل تقديمه للرأي العام ،ضمن فعاليات الدورة الثالثة لألبواب
املفتوحة لألمن الوطني التي نظمت بمدينة طنجة انذاك.
وطلب التجمع حينها املدير العام لألمن الوطني بالكتابة باللغة
األمازيغية وبحرفها تيفيناغ يف الجيل الجديد من بطاقة التعريف
الوطنية ،انسجاما مع الدستور املغربي واعماال ملقتضيات
القانون التنظيمي ألجرأة اللغة األمازيغية الذي يدخل حيز
التطبيق بمجرد صدوره يف الجريدة الرسمية.
كما طلب ،حينها ،بالكتابة باللغة األمازيغية إىل جانب اللغة
العربية عىل كل (آليات و سيارات ومقرات وإدارات وأزياء رجال
األمن…) الواقعة تحت نفوذ املديرية العامة لألمن الوطني.
واستعمال اللغة األمازيغية إىل جانب اللغة العربية يف الوثائق
الرسمية للمديرية العامة لألمن الوطني.

5

 www.amadalamazigh.press.maملف العدد ⵏⵓⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⵙⴰ
حلسن السعدي رئيس «شبيبة األحرار»:

األمني العام حلزب التقدم واإلشتراكية نبيل بنعبد اهلل:

نطالب بتعديل “قانون البطاقة
الوطنية” ولن نقبل التراجع عن
مكتسبات القضية األمازيغية

طالب لحسن السعدي ،الكاتب
العام للفيدرالية الوطنية لشبيبة
التجمع الوطني لألحرار ،بتعديل
قانون بطاقة التعريف الوطنية،
مضيفا ً  ”:لن نقبل الرتاجع عن
مكتسبات القضية األمازيغية”.
وقال القيادي التجمعي يف ترصيح
ل”العالم األمازيغي” ”:بعد
اطالعنا عىل مسودة مرشوع
قانون البطاقة الوطنية الجديدة،
وإن كنا نستغرب عدم ادراج حرف
تفيناغ يف مرشوع القانون ،تفعيال
للدستور والقانون التنظيمي
لألمازيغية ،فإننا يف نفس الوقت
نثق يف قدرة فريقنا الربملاني
خاصة ،ومؤسسة الربملان عامة،
عىل تعديل هذا القانون وتفعيل
مقتضيات الدستور واالنتصار
للهوية املشرتكة للمغاربة”.

سندافع عن اعتماد األمازيغية يف بطاقة اهلوية الوطنية ومشروع قانون
البطاقة خرق للدستور وللقانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية

وأكد السعدي
أن “حزب التجمع
الوطني لألحرار عرب
يف مناسبات عدة عن
موقفه التابث من
القضية األمازيغية،
بامللموس
وأكد
عىل
واألفعال
ترافعه ودفاعه من
أجل تفعيل سليم
الرسمي
للطابع
لألمازيغية”.
وزاد املتحدث ”:ال
ينكر ،إال جاحد،
ما قام به فريقنا
داخل الربملان من
أجل اخراج القانون
التنظيمي وفق صيغة تتالءم مع
انتظارات إيمازيغن”.
وأردف السعدي ”:ندرك أن هذا
التحدي الجديد هو يف بدايته
خاصة وأن األمر يتعلق بمرشوع
قانون أحيل منذ أيام عىل الربملان
وينتظره مسار ترشيعي طويل،
بدءا بمناقشته داخل اللجنة
ابمختصة ووصوال اىل مرحلة
التصويت” .مربزا يف ترصيحه
أن ما “يبعث عىل االرتياح هو
يقظة املجتمع وتتبعه للشأن
الترشيعي ببالدنا ،األمر الذي
سيكون ايجابيا لحث الربملان
والحكومة عىل االنصات لنبض
املجتمع واالنتباه ألي خطوة يتم
اتخاذها” .وفق تعبريه.
•منترص إثري

الربملاين اإلستقاليل أزوكاغ احلسني:

لن نقبل بطاقة
وطنية بدون أمازيغية

أكد الربملاني االستقاليل؛
ونائب عضو لجنة الداخلية،
أن “مرشوع قانون رقم
 04.20املتعلق بالبطاقة
الوطنية للتعريف اإللكرتونية
الذي صادقت عليه الحكومة
الحكومي،
مجلسها
يف
وسترشع لجنة الداخلية
يوم
والتعمري
والسكنى
االربعاء املقبل ،يتعارض يف
صيغته الحالية مع الفصل
الخامس من الدستور ومع
رقم
التنظيمي
القانون
 26.16املتعلق بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية”.
وأوضح أزوكاغ يف صفحته عىل
موقع التواصل االجتماعي ،أن مرشوع قانون البطاقة
اإللكرتونية يتضمن عدد من املواد تنص عىل اعتماد اللغتني
العربية والالتينية يف تحرير البطاقة بجهتيه الخلفية
واألمامية (املادتني الرابعة والخامسة)،يف إقصاء للغة
الرسمية االمازيغية”.
وأضاف املتحدث” إنه تمييز سافر وخرق للفصل الخامس
من الدستور وللمادة الواحد والعرشون من من القانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي من الباب السادس
(استعمال األمازيغية باإلدارات وسائر املرافق العمومية)”.
منترص إثري
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اعترب نبيل بن عبدالله األمني
العام لحزب التقدم واإلشرتاكية،
مرشوع القانون رقم 04.20
املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف
اإللكرتونية خرقا للقانون التنظيمي
املتعلق باألمازيغية وخرقا كذلك
ملقتضيات الدستور ،مؤكدا أن
حزب التقدم واإلشرتاكية سيتقدم
بمالحظات شكلية وجوهرية يف هذا
الصدد.
وأوضح بن عبد الله ،يف ترصيح
“للعالم األمازيغي” ،أن القانون
الذي تتم دراسته اليوم ،من طرف
لجنة الداخلية والجماعات الرتابية
والسكنى وسياسة املدينة بمجلس
النواب ،والذي ستشارك فيه رئيسة
الفريق للمجموعة النيابية لحزب التقدم واإلشرتاكية ،يعترب
“خرقا للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وللدستور ،الذي ينص عىل أن اللغة االمازيغية تأتي
يف نفس مرتبة اللغة العربية ،وبالتايل يتعني أن نسري يف اتجاه
بلورة حضور اللغة االمازيغية يف مختلف مناحي الحياة العامة،
بدء بالوثائق اإلدارية” .وأضاف األمني العام لحزب التقدم
واالشرتاكية أن “القانون التنظيمي اكد بوضوح عىل مجموعة
من الوثائق اإلدارية التي يجب أن تتضمن اللغة األمازيغية،
ومن ضمنها بطاقة التعريف الوطنية ،وبالتايل مناقشة هذا
القانون بحلته هذه ،ال يمكن أن يكون لها جدوى إال إذا تمت
تصحيح العيب الذي يتضمنه”.
وعرب عن أسفه بالقول ” :إن األمور ستمر مع ذلك للمناقشة،
وسيظل حزب التقدم واالشرتاكية متشبثا بهذه املسألة عىل
اساس أنه سيبدل كل املجهودات من أجل أن يتم إدخال حروف
تيفيناغ واألمازيغية عىل هذه البطاقة األساسية بالنسبة
للهوية الوطنية”.
واستغرب من ردود فعل بعض التيارات املحسوبة عىل أألغلبية،
موضحا“ :الغريب يف األمر هو أن تأتي بعض التيارات السياسية
التي تشكل جزء من األغلبية ،وتسعى إىل املزايدة يف هذا الشأن،
وأرى أن األمر غريب ،والسؤال املطروح ،ملاذا هذه املزايدة؟
فإذا كنتم ستأتون اآلن إىل اللجنة من أجل الدفاع عىل اللغة
األمازيغية ،فلماذا لم تقوموا بذلك عند املصادقة عىل النص
يف املجلس الحكومي وانتم طرف يف األغلبية؟ وملاذا لم توقفوا
هذا النص عند هذه املرحلة ،وتطلبوا يف ذلك اإلبان برضورة
مراجعته ،نظرا لخرقه للدستور وللقانون التنظيمي”.
مضيفا يف الصدد “بالطبع قد يأتي البعض للقول إن املادة 31

من القانون التنظيمي لألمازيغية تنص
عىل أن مراحل تنزيل الفصل الخامس من
الدستور تتطلب عرش سنوات ،والبعض
اآلخر من األوساط الرسمية يقول بوجود
مشكل تقني محض ،فإذا كانت هناك
اشكاليات تقنية فلماذا لم تتم إثارتها
خالل املصادقة عىل القانون التنظيمي ،و
كان عىل من ينترص لهذا الرأي أن يوضح
موقفه أكثر ألن الصعوبات التقنية ليست
مربرا ألي موقف هدفه الوحيد الرجوع إىل
ما قبل دستور  ،2011والقانون التنظيمي
نص بوضوح عىل توفري اإلمكانيات الالزمة
لذلك” .
وتساءل عن جدوى تأجيل تفعيل رسمية
األمازيغية ،وطرح العديد من األسئلة يف
هذا الصدد من قبيل ،كيف ستكون الظروف
التقنية مستقبال؟ وهل اإلشكال مرتبط بالكتابة بتيفيناغ
إلكرتونيا؟ .فهذا األمر متجاوز اليوم بالنظر إىل منجزات املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية يف هذا اإلطار ،الذي اشتغل عىل ذلك
منذ زمان ،وبالتايل فمحاولة تربير غياب األمازيغية من لدن
البعض ،ولهذا ،يتعني أن نتساءل بوضوح عن اإلرادة الحقيقية
يف رفع اللغة األمازيغية إىل مرتبة اللغة الرسمية فعال ،أم اننا
سنتوقف عند مستوى الخطاب الدستوري وعىل ما ينص عليه
القانون التنظيمي دون تنزيل أي مقتىض من هذه القوانني،
وما عاد ذلك سيتم خرق كل هذه املرجعيات واستمرار الحال
عىل ما هو عليه.
وأكد أن “حزب التقدم واإلشرتاكية ،ومن خالل هذه اللجنة ويف
مختلف مراحل دراسة هذا القانون ويف الجلسة العامة ،سيدافع
ويتشبث بكتابة معطيات البطاقة الوطنية باألمازيغية .وإذا لم
يتم ذلك سنكون مضطرين للتصويت ضد هذا القانون”.
واشار إىل أن هناك مشكال اخر مرتبط بالبطاقة الوطنية ال
يقل اهمية عن األمازيغية ،والذي سنطرحه يف حزب التقدم
واالشرتاكية ،وهو مسألة احرتام الحريات واملعلومات
الشخصية املتضمنة للبطاقة ،وسنركز عىل النقطتني معا،
من جهة مكانة اللغة األمازيغية ورضورة احرتام ذلك ،ومن
جهة أخرى مسألة احرتام املعلومات الشخصية .وسوف
نطالب باإلجابة عىل سؤال ،هل هذه البطاقة الوطنية الجديدة
ستوفر رشوط حماية املعطيات الشخصية؟ ،وهل هناك رأي يف
املوضوع للجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع
الشخيص؟”.
* إمرزيك.ر

عبد الرمحن اليزيدي عضو املكتب السياسي حلزب التجمع الوطين لألحرار:

إحالة «قانون البطاقة الوطنية»على الربملان مؤامرة جديدة لإلجهاز على
األمازيغية
قام رئيس الحكومة مؤخرا بإحالة مرشوع
القانون رقم  04.20الخاص ببطاقة التعريف الوطنية
االلكرتونية الجديدة عىل الربملان يتضمن مؤامرة
جديدة لإلجهاز عىل مسار تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية.
هذا املرشوع الهام بالنسبة لكل مواطن ،من حيث
أنه يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها ،تم تقديمه
بصيغة تنص عىل إستعمال العربية و الحروف
الالتينية و تتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة االمازيغية
رغم أنها لغة رسمية.
إن طريقة تقديم مرشوع القانون هذا ،تشبه يف
تفاصيلها املؤامرتني ضد االمازيغية يف مرشوع القانون
االسايس لبنك املغرب حول لغة طباعة األوراق املالية،
و مرشوع قانون تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة اىل الربملان يف
صيغة تقيص اللغة األمازيغية.
رئيس الحكومة يرص عىل تكرار املصادقة عىل مشاريع قانونني
تقيص األمازيغية عىل املستوى الحكومي و تقديمها للربملان  ،رغم
إنتصار جاللة امللك محمد السادس لألمازيغية و مغرب الجميع
يف خطابه بأجدير سنة  ،2001و رغم دستور  2011الذي نص
يف الفصل الخامس عىل ان اللغة االمازيغية لغة رسمية للمغرب،
و رغم مصادقة الربملان عىل قانون تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية الذي ينص يف املادة األويل عىل إلزامية استعمال :
“ حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة األمازيغية”،
و يف املادة  21عىل انه:
“تحرر باللغة األمازيغية ،إىل جانب اللغة العربية ٬البيانات
املضمنة يف الوثائق الرسمية التالية :
– البطاقة الوطنية للتعريف ؛
– عقد الزواج ؛

– جوازات السفر ؛
– رخص السياقة بمختلف أنواعها
؛ – بطاقات اإلقامة املخصصة
لألجانب املقيمني باملغرب ؛
ومختلف البطائق الشخصيةوالشواهد املسلمة من قبل اإلدارة.
“.
إن هذا اإلرصار عىل السري يف
االتجاه املعاكس لإلرادة امللكية و
التحوالت املجتمعية يف شأن الهوية
و اللغة األمازيغية يفضح مرة
أخرى حقد اإلسالمني اإلديواوجي
التاريخي ضد األمازيغية و ضد
التنوع الثقايف يف مغرب الجميع.
إن إحتقار البعد األمازيغي
و السعي إلقباره عرب إصدار
ترشيعات تغيب االمازيغية و بآثار تمتد لعدة عقود أصبح سلو ًكا
سياسيًا شاذا و منبوذا .إن االستمرار يف انتهاج سياسة حكومية
ً
األمازيغية عرب التسويف لن تزيد بنات و أبناء املغرب
ترمي إلماتة
العريق ،الضارب يف جذور التاريخ آلالف بل ماليني السنني  ،إال
قناعة برصورة اإلنخراط و نبذ العزوف و الوقوف يف وجه إزدياد
ُ
“األمازيغفوبيا” لذى الحزب األغلبي و رد اإلعتبار للهوية
منسوب
املغربية الحقيقية املتعددة و املوحدة.
سنة  2020هي سنة فاصلة يف مسار األمازيغية و هو فصل
سيجري داخل املؤسسات و تحت قبة الربملان و يف دواليب
الجماعات الرتابية .لقد تشكل اليوم وعي و إجماع الوطنني
الديمقراطني و الحقوقيني لإلنخراط يف فلسفة و روح خطاب
أجدير و قطع الطريق عىل تجار كراهية األمازيغية باملغرب.
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مقترح فريق التجمع الدستوري إلدخال األمازيغية على احلالة املدنية

تقدّم عبدالله غازي بإسم فريق التجمع
الدستوري بمجلس النواب بمقرتح قانون يقيض
بتغيري مادة يف قانون الحالة املدنية إلتاحة
استعمال اللغة األمازيغية بحرفها تيفيناغ يف
مرشوع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة،
الجاري مناقشته يف لجنة الداخلية والجماعات
الرتابية والسكنى وسياسة املدينة بالربملان.
ويهم مقرتح فريق التجمع الدستوري ،توصلنا
بنسخة منه ،تغيري وتتميم املادة الـ 35من
القانون رقم  37.99املتعلق بالحالة املدنية،
لتنص مقتضياتها عىل أنه «يتم تصحيح
كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و/
أو األحرف الالتينية ،أو إضافة هذه الكتابة
يف حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب
باللغة العربية بمقتىض إذن من وزير الداخلية».
واستند النص املقرتح من لدن الفريق الربملاني،
املنتمي إىل األغلبية ،إىل مقتضيات يف الفصل
الخامس من دستور  2011التي تنص عىل
أن األمازيغية لغة رسمية للدولة ،إضافة إىل
مقتضيات القانون التنظيمي رقم  26.16الذي
يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
وينص القانون التنظيمي سالف الذكر يف املادة
الـ 21منه عىل تحرير البيانات املتضمنة يف الوثائق
الرسمية ،وعىل رأسها بطاقة التعريف الوطنية،
باللغة األمازيغية إىل جانب اللغة العربية.

وذكر الفريق الربملاني سالف الذكر أن تضمني
حرف تيفيناغ يف بطاقة التعريف الوطنية
مُؤسس عىل الحالة املدنية للفرد ،ولذلك اعترب أن
«ورش إدماج األمازيغية يف سجالت الحالة املدنية

ذات طابع أولوي ،خاصة ما يتعلق باملعطيات
الشخصية كاالسم العائيل والشخيص».
وأورد النص املقرتح أنه وبالنظر إىل أهمية إدراج

حرف تيفيناغ يف البطاقة الوطنية للتعريف
ً
بداية بالتنصيص عليها يف مرشوع القانون
رقم  04.20فإنه وبشكل انتقايل يُمكن اعتماد
املسطرة اإلدارية املنصوص عليها يف املادة الـ35
من قانون الحالة
املدنية مع إدراج
التعديل
وفق
أعاله.
املقرتح
بالذكر
جدير
مرشوع
أن
قانون 04.20
املتعلق بالبطاقة
الوطنية للتعريف
اإللكرتونية ،الذي
يُوجد لدى الربملان
للمناقشة ،قد
أثار حفيظة عدد
الربملانيني
من
و ا لجمعيا ت
ا أل ما ز يغية
و ا لحقو قية ،
بسبب
عدم تنصيصه عىل استعمال األمازيغية
يف البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة.
وجرى تربير غياب استعمال اللغة األمازيغية يف هذا

اجلمعيات احلقوقية تندد بإقصاء اللغة األمازيغية من مشروع
قانون رقم  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية
طالبت الهيئات
و ا ملنظما ت
الحقوقية يف بيان
املئات
وقعته
اإلطارات،
من
بإجراء تعديالت
مرشوع
عىل
04.20
قانون
املتعلق ببطاقة
التعريف الوطنية
االلكرتونية ،من
خالل التنصيص
عىل إدراج اللغة
ا أل ما ز يغية
لغة
باعتبارها
رسمية كما أقرها
دستور  ،2011ثم تفعيلها وأجرأتها من خالل نص
تنظيمي تحدد له مدة زمنية محددة.
ونددت الهيئات واملنظمات الحقوقية بإقصاء اللغة
األمازيغية وحروفها تيفيناغ يف املادة  4من مرشوع
القانون.
وحملت املسؤولية للحكومة وكافة الساهرين عىل
ضمان تطبيق مقتضيات الدستور يف إعداد مرشوع
القانون بصيغته الحالية.
وطالبت برفع التمييز اللغوي يف الترشيعات
الوطنية.
وذكرت التنظيمات يف بيانها أنه «يف إطار اشتغالها
عىل رصد الخروقات التي تمس اللغة والثقافة
األمازيغيتني باعتبارهما رصيدا مشرتكا لجميع
املغاربة واملغربيات بدون استثناء ،فوجئت
بمرشوع القانون الذي يتضمن يف املادة  4منه أن

املعطيات الشخصية
سيتم كتابتها حرصيا
باللغة العربية والالتينية
دون األمازيغية ،اليشء
الذي يتناىف مع الفصل
الخامس من الدستور
باللغة
يقر
الذي
األمازيغية كلغة رسمية،
ومقتضيات الفقرة 21
من القانون التنظيمي
املتعلق بتنزيل الطابع
لألمازيغية
الرسمي
والذي يشري إشارة
واضحة إىل كون الوثائق
كالبطاقة
الرسمية
الوطنية وعقد الزواج
ووثائق أخرى ستكون باللغة األمازيغية ،وكذا مع
منشور السيد رئيس الحكومة ،بتاريخ  10دجنرب
 ،2019حول تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي
رقم  26.16املتعلقة بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية.
كما انه يتناىف مع رسالة السيد رئيس الحكومة،
بتاريخ  20يناير  ،2020الذي حث فيها القطاعات
عىل إعداد مخططاتها القطاعية إلدماج اللغة
األمازيغية يف الحياة العامة.
وتعلم الهيئات واملنظمات الحقوقية الجمعيات
املهتمة بالتوقيع عىل هذا البيان أن تتصل عىل األرقام
اآلتية 0661486214/0661465293 :أو عىل
الربيد االلكرتوني @lavoixdelafemmeamazighe
gmail.com

القانون بكون البطاقة التعريفية تعتمد كمرجع
لها البيانات التشخيصية املضمنة يف سجل
الحالة املدنية ورسوم الوالدة وشهادة االزدياد،
وهي املحررة بالعربية والفرنسية فقط.
ومن شأن مقرتح فريق التجمع الدستوري أن
يتجاوز املربر سالف الذكر ،من خالل تعديل
قانون الحالة املدنية لفتح الباب أمام استعمال
اللغة األمازيغية يف البطاقة الوطنية للتعريف
اإللكرتونية ،تطبيقا ً ملقتضيات الدستور والقانون
التنظيمي الخاص بتفعيل رسمية األمازيغية.

الربملاين سعيد إد بعلي:
قانون 04.20يقتضي األخذ بعني االعتبار
املنحىن اهلويايت للمغاربة واليت تعد األمازيغية
جزءا ال يتجزأ منها
النائب
قال
الربملاني عن دائرة
سعيد
الصويرة،
ادبعيل ،إن مرشوع
قانون 04.20املتعلق
التعريف
ببطاقة
الوطنية اإللكرتونية،
يتعلق بتثبيت هوية
املواطنات واملواطنني،
األمر الذي يقتيض
األخذ بعني االعتبار
الهوياتي
املنحنى
لهم ،والتي تعد
األمازيغية جزءا ال يتجزأ
منها ،و “الذي ال أرى أي مربر للرتاجع
عنه”.
وطالب النائب الربملاني عن املجموعة
النيابية لحزب التقدم واالشرتاكية،
اللجنة التي تتدارس مرشوع القانون
املذكور و املكونة من الداخلية
والسكنى
الرتابية
والجماعات
وسياسة املدينة بمجلس النواب
ب”العمل عىل تجاوز العيوب التي
ارتبطت به و املتعلقة أساسا بإقصاء
اللغة األمازيغية”.
وأشار إدبعيل إىل أن الفصل الخامس
من دستور  2011نص عىل اعتبار

األمازيغية
أن
لغة رسمية للدولة
اللغة
جانب
إىل
باعتبارها
العربية،
مشرتكا
رصيدا
لجميع املغاربة بدون
استثناء ،كما أن
التنظيمي
القانون
الطابع
لتفعيل
الرسمي لألمازيغية
والذي لم تمض سوى
بضعة شهور عىل
إقراره يحدد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،وكيفيات إدماجها يف
مجال التعليم ،ويف مجاالت الحياة
العامة ذات األولوية ،وذلك لكي
تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها،
بصفتها لغة رسمية”.
“إال أن املرشوع الحكومي 04.20
لم يستحرض روح هذين املعطيني –
الدستوري و التنظيمي – و الرامية يف
اتجاه بلورة حضور اللغة االمازيغية
يف مختلف مناحي الحياة العامة ،بدءا
بالوثائق اإلدارية” .يقول املتحدث.
منترص إثري

منظمة الشبيبة احلركية تشجب تغييب األمازيغية مبشروع قانون  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية
عربت منظمة الشبيبة الحركية عن رفضها ملرشوع القانون رقم  20/04الخاص بالبطاقة
الوطنية للتعريف اإللكرتونية ،والذي اعتربته مخالف لروح وجوهر الخطابات امللكية السامية
للملك محمد السادس ،بخصوص األمازيغية والهوية الوطنية املتعددة الروافد وكذا الوثيقة
الدستورية للمملكة ،خاصة مضامني الفصل الخامس منه ،والقايض باالعرتاف الرسمي
باألمازيغية شكالً ومضموناً.
ودعت الشبيبة ،حسب بيان صادر عنها ،إىل «ضمان الحماية القانونية لألمازيغية ،من خالل
التعجيل يف تنزيل القانون التنظيمي  26.16الصادر بالجريدة الرسمية عدد  6816بتاريخ 26
سبتمرب  ،2019واملتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها
يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم
 1.19.121بتاريخ  12من محرم  12( 1441سبتمرب .« )2019
وأكدت عىل «رضورة إدماج األمازيغية بحرفها األصيل تيفيناغ بالبطاقة الوطنية للتعريف
اإللكرتونية ،ومختلف البطائق الشخصية والشواهد املسلمة من طرف اإلدارة من قبيل البطاقة
الوطنية؛ الحالة املدنية؛ عقد الزواج؛ جوازات السفر؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات
اإلقامة املخصصة لألجانب املقيمني باملغرب».
وطالبت «مختلف املؤسسات الوطنية واللجان املعنية داخل الربملان بالتعديل الفوري لهذا

املرشوع ،مع إقرار األمازيغية،
تفعيالً للمقتضيات الدستورية
للمملكة.
وأعلنت الشبيبة الحركية عن
«تثمينها لإلرادة امللكية القوية يف
اإلعرتاف باألمازيغية كلغة رسمية
للبالد ،وتشبثها بمكتسبات املسار
النضايل والرتافعي لحزب الحركة
الشعبية وتنظيماته املوازية من
أجل األمازيغية تاريخيا وسياسيا».
كما أعلنت «عزمها عىل مواصلة
سياستها الرتافعية ،وبمختلف
األشكال القانونية املتاحة من أجل
إنصاف األمازيغية كلغة رسمية
للبالد».
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األمازيغ يرفعون مذكرة للربملان

إعداد:
نظمت جمموعة من التنسيقيات واملنظمات األمازيغية ،ندوة صحافية عن بعد،عرب تقنية املباشر ،لتقدمي مذكرة رفعتها إىل النواب الربملانيني والفرق الربملانية ورؤوسا األحزاب ،خبصوص مراجعة مشروع
رشيدة قانون  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ،املحال على جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكىن وسياسة املدينة بالربملان ،وشارك يف الندوة الصحافية كل من االستاذ أمحد عصيد ،منسق
إمرزيك املرصد األمازيغي للحقوق واحلريات ،حممد حنداين رئيس كونفردالية اجلمعيات األمازيغية باجلنوب ،وعبداهلل صربي رئيس منظمة تامينوت ،ومبشاركة الصحايف مبوقع احداث انفو اوسيموح حلسن ،ورشيدة
إمرزيك صحافية جبريدة العامل األمازيغي ،كما قام بتسري الندوة رشيد احلاحي رئيس اجلامعة الصيفية.وفيما يلي مداخالت األساتذة يف الندوة

رشيد احلاحي رئيس اجلامعة الصيفية:

جيب القطع مع مترير القوانني دون مراعاة التعاقدات واملقتضيات الدستورية اجلديدة

طلبت حوايل  200اطار من الجمعيات
واملنظمات والتنسيقيات األمازيغية ،يف مذكرة
رفعتها إىل النواب الربملانيني والفرق الربملانية،
بتعديل املادة  4و 5من مرشوع قانون املتعلق
بالبطاقة الوطنية للتعريف ،باضافة اللغة
األمازيغية باعتبارها لغة رسمية يف الدستور
املغربي ،وتطبيقا ملا جاء يف القانون التنظيمي
لالمازيغية.
وقال رشيد الحاحي ،رئيس الجامعة الصيفية،
أن املذكرة استحرضت يف ديباجتها السياق
السيايس والديمقراطي والعديد من العنارص
املرتبطة بدستور  ، 2011لتؤكد عىل رضورة
تعديل قانون البطاقة الوطنية ،الذي صادق عليه
املجلس الحكومية وأحيل عىل الربملان ملناقشته
داخل لجنة الداخلية والجماعات املحلية والسكنى
وسياسة املدينة.
وأشار أن املذكرة يف الجانب اإلقرتاحي  ،شددت
عىل تعديل املادة  4و 5والتي تناولت اللغات
التي ستكتب بها البيانات الشخصية بالبطاقة،
من أجل اضافة اللغة األمازيغية باعتبارها لغة
رسمية يف الدستور املغربي وكما ينص عىل ذلك
القانون التنظيمي لالمازيغية ،الذي تناول كيفية

ادماجها يف الحياة العامة
والوثائق الشخصية الواجب
تضمينها لألمازيغية.
وأكد أن املذكرة تنبه وزارة
الداخلية ،إىل أنه حني قررت
كتابة املعطيات عقود
االزدياد بالفرنسية ،راسلت
الوالة والعمال وضباط
الحالة املدنية من أجل ذلك،
وتم انجاز األمر يف شهور
قليلة ،بمعنى أنه ليس
بالصعب ادخال البيانات
الشخصية باألمازيغية ،بل
يمكن تعديل قانون الحالة
املدنية لتوفري هذه املعطيات
باألمازيغية ،إضافة إىل
أن املعطيات القارة بالبطاقة الوطنية يمكن
ترجمتها وكتابتها باألمازيغية من اآلن وال مشكل
يف ذلك.
واستحرضت املذكرة النموذج التنموي الجديد
الذي يعترب مدخال لغويا وثقافيا وحقوقيا
انطالقا من مقتضيا الدستور والقانون التنظيمي

عبداهلل صربي رئيس منظمة تامينوت:

احلكومة بإصدارها قرارات تقصي األمازيغية
فإنها تضع املسلسل الدميوقراطي برمته يف كف
عفريت

أكد عبد الله صربي رئيس منظمة تاماينوت،
أن مرشوع قانون البطاقة الوطنية من الناحية
القانونية ،لم يأخذ بعني اإلعتبار خطاب أجدير،
الذي يعترب بمثابة ميثاق سيايس لإلعرتاف
باألمازيغية وتمكينها من الوضع الذي تستحقه،
أما من الجانب األخالقي ،فإن الحكومة جاءت
بربنامج مهم يخص األمازيغية ،يف املقابل
تقوم هذه الحكومة بتمرير عدة قوانني دون
اعتبار لهذه اللغة ،موضحا أن بهذه القرارات
تضع الحكومة املسلسل الديمقراطي عىل
املحك ،ألنها حني تضع مشاريع القوانني خارج
العقد االجتماعي والسيايس وخارج الدستور
وأخالقيات ممارسة السياسة ،فإنها تيسء إىل
املسلسل الديمقراطي برمته ،الذي ال مصداقية
له إال بإرشاك الجميع.
وأضاف صربي ،أن اقصاء األمازيغية من مشاريع
القوانني التي صادقت عليها الحكومة ،سواء
مرشوع قانون األوراق املالية السابق ،أو مرشوع
قانون البطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية تكون الحكومة قد رضبت املسلسل الديمقراطي
باملغرب يف عمقه.
وأكد رئيس منظمة تامينوت ،أن املذكرة اعتمدت عىل عدة حيثيات منها أنه كان عىل الحكومة
احرتامها وعدم الخروج عنها ،كما تضمنت هذه املذكرة عدة اقرتاحات وحلوال تفند املربرات،
التي وصفها صربي ،بالواهية ،ومنعت من ادراج االمازيغية يف قانون البطاقة الوطنية ،من قبيل
اإلشكاالت التقنية ،التي رصح بها مصدر أمني حسب وسائل اعالم وطنية .وقال ببطالن هذا املربر
ألنها ،يف نظره ،غري موجود أصال ،وما يجب القيام به اآلن هو تدارك هذا الخطاء واإلرساع بمعالجته.
ورفض املصدر ذاته الحديث عن حسن النية يف اصدار مثل هذه القوانني ،مشريا إىل وجود اطار
دستوري يوضح كيفية ادماج األمازيغية يف الحياة العامة ،ويف مثل هذه الحال ،إما ان يكون
املسؤولون ديمقراطيني وإما أن يكونوا عنرصيني .واعترب القضية وكأنها إمتحان يف الديمقراطية،
فالدولة املغربية يف هذا الوضع إما أن تكون ديمقراطية أو عنرصية ،ألن الثنائية اللغوية موجدة
قانونا ،ونحن اآلن يف مرحلة األجرأة وتطبيق القانون وتفعيل ما جاء به القانون التنظيمي
لألمازيغية .وما خطوة الحكومة يف املصادقة عىل مرشوع قانون البطاقة الوطنية إال تعبريا عن
عنرصيتها والتمييز الذي تمارسه تجاه األمازيغية.
واعترب خطاب أجدير منعطفا مهما ،يعرب عن توافق سيايس بني أعىل هرم يف السلطة وبني املواطنني.
وقال صربي إن املذكرة خطوة هامة ،ولكنها غري كافية ،بحيث هناك آليات أخرى سيتم اعتمادها
يف هذا املوضوع ،عىل اعتبار أنه يف كل املجتمعات هناك تعاقد اجتماعي بني املؤسسات وبني الشعب،
وحني يتم انتاج قوانني خارج هذا التعاقد ،تفقد الثقة بني املواطن واملؤسسات.

لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،وهناك مجموعة
من الحيثيات التي تدعو
إىل رضورة تعديل مرشوع
قانون البطاقة الوطنية،
باعتباره القانون األول بعد
قانون بنك املغرب ،والذي
يجب ان يقطع مع قاعدة
تمرير القوانني باملجلس
الحكومي دون مراعاة
الدستورية
للمقتضيات
الجديدة والتعاقد الدستوري
من اجل الخروج من دستور
 ، 1997والدخول يف دستور
 2011بمقتضياته وبإرادة
سياسية فعلية ،وعىل
األحزاب السياسية والفرق الربملانية ان تتحمل
مسؤوليتها الترشيعية داخل الربملان لتعديل
هذا القانون وإلنصاف اللغة األمازيغية ،أخذا
بمقتضيات الدستور ،وباملقرتحات الرتافعية
للتنسيقيات واملنظمات األمازيغية املوقعة عىل
هذه املذكرة ،وكذا األخذ بمخرجات النقاش

العمومي الذي صاحب هذا املرشوع.
وأفاد الحاحي رئيس الجامعة الصيفية ،أنه تم
تقديم ومناقشة املذكرة يف ندوة صحفية عن بعد،
عىل صفحة الجامعة الصيفية عىل الفايسبوك،
لتوضيح االفكار واالقرتاحات والجانب الرتافعي
والعميل اإلجرائي ،الذي جاءت به ،وسيتم
تقديمها لألحزاب السياسية والفرق الربملانية من
اجل تجويد وتعديل وتغيري بعض املواد التي جاء
بها قانون البطاقة الوطنية للتعريف االلكرتونية
.
ويشار إىل أن املذكرة وقعتها كل من الجامعة
الصيفية ،منظمة تماينوت ،كنفدرالية الجمعيات
األمازيغية بالجنوب ،كنفدرالية الجمعيات
األمازيغية بالشمال ،التنسيق الوطني األمازيغي،
املرصد األمازيغي للحقوق والحريات ،رابطة
تريا للكتاب ،جمعية أمغار ،خنيفرة ،تنسيفية
جمعيات أيت عيل لخصاص ،جمعية تيافوت
للثقافة والشؤون اإلجتماعية ،اورير ،جمعية
أزمزا للثقافة والتنمية ،تارودانت ،جمعية زيز
أنماس اوفوس الرشيدية ،جمعية تنهنان قلعة
مكونة ،والالئحة التزال مفتوحة الستقبال
التوقيعات.

حممد حنداين رئيس كونفردالية اجلمعيات األمازيغية باجلنوب:

اجلمعيات سرتد بالطرق املشروعة والقانونية إن
أقصى قانون البطاقة الوطنية األمازيغية

أكد محمد حنداين رئيس كونفردالية الجمعيات
األمازيغية بالجنوب ،أنه البد من اإلشارة إىل نقط أساسية،
اعتربها مهمة ،متسائال عن السبب يف اهتمام الجمعيات
األمازيغية كثريا بمرشوع القانون البطاقة الوطنية
واملطالبة بإدراج األمازيغية يف هذا القانون .ويف هذا الصدد،
قال حنداين إن البطاقة الوطية تمثل هوية املواطن املغربي،
وعدم تضمني األمازيغية فيها ،يؤكد أن مرشوع هذا القانون
ال يحرتم الدستور ،وأن األمازيغ لن يجدوا انفسهم يف هذه
البطاقة ولن تمثل هويتهم يف يشء.
واعترب من األسباب الرئيسة التي جعلت األمازيغ يرفضون
هذا القانون ،هو إرصارهم عىل رضورة وجود األمازيغية
بالبطاقة الوطنية ،باعتبار املغرب يضم أكرب نسبة من
األمازيغ مقارنة بباقي دول شمال افريقيا ،لهذا وجب
عىل الدولة املغربية أن تتحمل مسؤوليتها الدولية وليس
الوطنية فقط تجاه األمازيغية ،وأن تبوؤها املكانة التي
تستحقها.
وأضاف رئيس كونفردالية الجمعيات األمازيغية بالجنوب ،أن
املغرب من أول الدول يف شمال افريقيا التي رفعت شعار املطالبة برسمية اللغة األمازيغية ،ويف املنتديات
الدولية نالحظ الترصيحات الرسمية تعترب األمازيغية يف املغرب عىل مايرام ،وأنها تمارس كل الحقوق
غري منقوصة ،لكن عىل العكس ،ما يالحظ ،هو أن مثل هذه القوانني مخالف للمرافعات الدولية للدولة
املغربية فيما يخص األمازيغية ،وما مرشوع قانون البطاقة األلكرتونية الجديد إال خري مثال عىل ذلك،
فهو لم ينضبط للدستور وال للقانون التنظيمي ،وتساءل عن كيف ستواجه الدولة املغربية املنتديات
الدولية يف هذا الشأن.
وقال إن وزارة الداخلية اخرجت مرشوع هذا القانون كما لو ان املغرب دولة ال يربطها يشء بالعالم ،مع
العلم أن هناك منظمات دولية ستسائل املغرب عن سبب عدم تطبيق الدستور وعدم تنزيل القوانني عىل
أرض الواقع.
وأفاد أن هناك مصادر من وزارة الداخلية ،حسب معلوماته ،ترجع عدم ادراج األمازيغية بالبطاقة الوطنية
إىل مشكل تقني ،يتمثل يف الكتابة بالتيفيناغ ،وبأنه يستوجب أوال ادخال األمازيغية يف السجل العديل ،ويف
عقود االزدياد ،وبعدها يتم ادراجها بالبطاقة الوطنية .والحال ليس كذلك ،فالجمعيات األمازيغية وضعت
مجموعة من املقرتحات ،كان عىل الداخلية أخذها بعني االعتبار ،لكتابة عىل األقل بعض املعطيات القارة
يف البطاقة الوطنية ،والتي ال عالقة لها بالسجل العديل ،وترك املعطيات الشخصية حتى املرحلة الثانية،
يف انتظار اعتماد األمازيغية يف السجل العديل وعقود االزدياد ،وكانت املبادرة ستوضح حسن نية وزارة
الداخلية يف تنزيل الفعيل للقانون التنظيمي لألمازيغية.
وعرب عن أمله يف أن يمر هذا القانون بالكيفية املناسبة ،ومنسجما مع القانون التنظيمي والدستور ،كي
تحافظ الدولة املغربية عىل سمعتها لدى املنتظم الدويل ،ولكن إن خرج القانون بالصيغة التي جاء بها
اآلن ،فإن الهيئات األمازيغية سرتد بالطرق املناسبة والرشعية وسيكون للكل مقام مقال.
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أمحد عصيد منسق املرصد األمازيغي للحقوق واحلريات:

األمازيغية لغة الدولة واملؤسسات بقوة الدستور ومشروع قانون البطاقة الوطنية
ضرب بعرض احلائط كل املكتسبات
سيتطرق ملوضوع األمازيغية يف البطاقة الوطنية ،وهذا مؤرش واضح
عىل أن الدفاع عن األمازيغية ليس حكرا عىل الحركة األمازيغية فقط ،بل
القضية مشرتكة بني كل هيئات املجتمع املدني.
وعن خلفية إصدار القانون يف هذه الظرفية بالذات ،قال إن األمازيغية،
يف منظور الحكومة ،غري جاهزة للقيام بوظائفها ،وهو اليشء الذي ليس
بصحيح إطالقا ،والدليل عىل ذلك ،العمل الذي تم إنجازه منذ ما يقارب
العقدين من الزمن ،خاصة ما راكمه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف
هذا الباب ،ما أنجز بالجامعات املغربية من خالل اإلجازات والدراسات
املتخصصة يف األمازيغية وماسرتات أيضا يف مختلف التخصصات.
وقال إن العديد من املسؤولني الزالوا ينظرون إىل األمازيغية من زاوية
ضييقة ،معتربينها تسئ وترض وتعرقل العربية ،كما أن هناك بعض
األحزاب يتبنون ايديولوجية تحارص األمازيغية ،ويعتربون االعرتاف
بوجود األمازيغية مجرد اعرتاف رمزي ،اليشء الذي يوضح أن الطريق

قال أحمد عصيد ،منسق املرصد األمازيغي للحقوق والحريات ،إن
الدستور املغربي الجديد نص عىل رسمية اللغة األمازيغية اىل جانب
اللغة العربية ،موضحا أن األمازيغية أصبحت بقوة الدستور لغة الدولة
واملؤسسات ،ولم تعد لغة التخاطب داخل املنازل فقط ،لذا وجب إدراجها
يف كل مناحي الحياة العامة للمغاربة.
وأضاف عصيد ،أن مرشوع قانون البطاقة الوطنية الجديد لم يعط هذه
القيمة الدستورية لألمازيغية ،بحيث جاء بنفس صيغة القانون القديم
لسنة  ،2007وبذلك يكون هذا املرشوع قد رضب بعرض الحائط كل
املكتسبات التي تحققت لألمازيغية ،خالل العرشية األخرية ،منذ 2011
إىل اآلن.
وأوضح منسق املرصد األمازيغي للحقوق والحريات أن الدولة املغربية
قررت القيام بصلح مع كل الخصوم عرب مصالحة وطنية ،بمعنى
أنها فتحت الباب أمام كل الذين يعادونها ،وأمام كل من تعاديهم من
أجل مصالحة شاملة ،واألمازيغية تعترب من بني
من تعرض ملعاداة حقيقية من قبل الدولة يف
السنوات املاضية .وبما أن الدولة اآلن تصالحت مع
األمازيغية ،فيجب ان تكون هذه اللغة متضمنة يف
البطاقة الوطنية للمغاربة ،وإال فلن نتحدث عن أية
مصالحة كيف ما كانت.
وأكد أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي اعتربت التنسيقيات واملنظمات األمازيغية ،مرشوع
لألمازيغية ،الذي صادق عليه الربملان ،وصدر قانون  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف،
بالجريدة الرسمية يف أكتوبر  ،2019أصبح اليوم منافيا كليا لدستور البالد وخرق سافرللقانون
ساري املفعول ،وعىل الدولة املغربية أن تعمل به ،التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة
ويجب أن يؤخذ بعني االعتبار ،ألنه ال يمكن أن األمازيغية.
يكون هناك قانون إلدراج االمازيغية ،وإدماجها يف واكدت ذات التنظيمات ،التي يبلغ عددها حوايل 200
الحياة العامة ،والدولة مازالت تسن قوانني خارج اطار ،يف مذكرة رفعتها إىل النواب الربملانيني ،بمختلف
هذا اإلطار الدستوري ،كما أن الرشعة الدولية انتماءاتهم السياسية ،أن مرشوع القانون « لم يلتزم
لحقوق اإلنسان ،تعترب الحقوق كال غري قابل بما ورد يف هاتني املرجعيتني من إقرار برضورة إدراج
للتجزيء ،خاصة وأن األهمية تعطى أكثر يف املرحلة اللغة االمازيغية يف أوراق الهوية وكافة رموز الدولة
الحالية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعىل رأسها البطاقة الوطنية للتعريف ،مكتفيا
باعتماد االزدواجية عربية ـ فرنسية عوض اعتماد
واللغوية.
وقال إن هذه املذكرة سيتم التوجه بها إىل املعنيني اللغتني الرسميتني كما يقر ذلك الدستور والقانون
بالشأن العام من فرق برملانية ،كما هو معمول به التنظيمي لألمازيغية».
يف مختلف املذكرات التي أعدتها الحركة األمازيغية واستغربت «قيام مكونات الحكومة مجتمعة
من قبل ،وسيتم ارسالها أيضا إىل األحزاب السياسية باملصادقة عىل هذا املرشوع يف مجلس حكومي بدون
مراعاة مرجعيات الدولة والتزاماتها وتوجهاتها
والقيادات الحزبية.
واعترب أن املسؤولية ملقاة عىل األحزاب السياسية ،الكربى ،يف الوقت الذي تعترب فيه املسؤولية األوىل
خاصة املمثلة يف الحكومة بالدرجة األوىل ،وطالب للحكومة بوصفها جهازا تنفيذيا ،تفعيل الدستور
بعقد لقاء مع الفرق الربملانية من أجل دعوتهم والقوانني للمصادق عليها بالربملان».
برضورة القيام بما يستوجب عليهم القيام ودعت نفس املذكرة والتي توصلنا بنسخة منها،
به لرفض هذا املرشوع ،أو ادخال تعديل عليه «جميع مكونات مجليس الربملان إىل «االحتكام
بالتنصيص عىل الكتابة باألمازيغية عىل البطاقة للدستور والقانون» واالنتصار للديمقراطية وتغيري
الوطنية .كما سيتم البعث بهذه املذكرة إىل كل املنابر القانون املذكور بتعديل املادتني  4و 5بإدراج إلزامية
اإلعالمية بهدف إيصالها للجمهور واإلطالع عليه .الكتابة باللغة األمازيغية ضمن مواده بحرفها الرسمي
وأفاد أن املذكرة الزالت مفتوحة للتوقيع ،وسيوقع تفيناغ ،ملا يشكله هذا املرشوع يف صيغته الحالية من
عليها عدد من الجمعيات الحقوقية ،فضال عىل أن تهديد للسلم االجتماعي ومن إضعاف لثقة املواطنني يف
هناك اتصال مع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ،الدولة ومؤسساتها».
والعديد من الجمعيات املنضوية تحت لواء اإلئتالف كما دعت إىل رضورة «إضافة مادة يف القانون تنص
املغربي لهيئات حقوق اإلنسان ،وهناك أيضا عىل العنارص الغرافيكية للكتابة ،تراعي الوضعية
بيان خاص باالئتالف ،يضم  21منظمة حقوقية ،الرسمية للغتني األمازيغية والعربية ووضعية اللغة

طويل لتغيري العقليات ،وتغري أيضا النظرة السلبية لآلخرين تجاه
األمازيغية.
وأوضح أن املنتظم الحقوقي يعترب موازين القوى مهمة حني يكون
الرتافع والضغط من أجل تنزيل قانون من القوانني ،ولكن حني يتعلق
األمر بتمرير قانون ما ،فاألمر يختلف وال يصبح مرتبطا بموازين القوى،
بل بتنفيذ هذا القانون ،وأن أي مسؤول من واجبه تطبيق ذلك القانون.
وبما أن األمازيغية اليوم اصبحت رسمية ،ولها قانون تنظيمي يحدد
مراحل تفعليها ،فمن واجب أي مسؤول ،كيفما كانت إيديولوجيته
ومهما كانت درجة كرهه لألمازيغية ،تنفيذ هذا القانون ،واألمر ليس يف
حاجة مرة اخرى ملوازين القوى من أجل تطبيق القانون .ولكن بالنسبة
ملرشوع قانون البطاقة الوطنية اإللكرتونية ،فاألمازيغية محتاجة
لحلفاء لدعمها داخل الربملان ،واألحزاب السياسية محتاجة أيضا للقوى
األمازيغية ،و للهيئات الحقوقية.

مذكرة التنسيقيات واملنظمات األمازيغية :
مشروع القانون  20.04بصيغته احلالية «يعد نكوصا وردة ستكون له تداعيات وخيمة على مستوى االستقرار السياسي»
الفرنسية ،وتحدد مستويات إدراج الكتابة ومقاييس
الحروف واأللوان ...وفق ضوابط علمية وغرافيكية
منسجمة ،كما هو معمول به يف العديد من الدول».
واعتربت «ما نرشته بعض املنابر اإلعالمية من توضيح
ألحد املسؤولني األمنيني ،والذي اعترب فيه عدم تسجيل
املعلومات الشخصية باألمازيغية يف دفاتر الحالة املدنية
وعقود االزدياد عذرا كافيا لعدم إدراج اللغة االمازيغية
يف مرشوع القانون  ،04.20تغليطا للرأي العام وغري
مقبول ،حيث لم يصدر عن الجهات املسؤولة منذ
 2011إىل اليوم أي إعالن أو تعبئة للمواطنني للتقدم
بطلبات كتابة معلوماتهم الشخصية يف دفاتر الحالة
املدنية وعقود االزدياد باللغة األمازيغية ،ولم توجه أية
مراسلة يف املوضوع لوالت وعمال الجهات واألقاليم
كما ت ّم ذلك بالنسبة للغة الفرنسية ،ونشري بهذا
الصدد إىل أن معظم البيانات الثابتة والعامة يف بطاقة
التعريف الوطنية ال عالقة لها بالحالة املدنية».
واوردت التنظيمات والتنسيقات األمازيغية ،يف ذيباجة
املذكرة ،مجموعة من الحيثيات التي فرضت رفع
هذه املذكرة الرتافعية انطالقا من اعتبارا أن املغرب
يجب أن يحافظ عىل إنجاح انتقاله نحو الديمقراطية
وترسيخه لدعائم دولة القانون ،وهو ما فتئت تعرب
عنه القوى الديمقراطية الحية يف البالد ،إىل جانب
العديد من التطورات الترشيعية والسياسية التي
عرفها املغرب منذ سنة 2011؛
واكدت أن من بني التطورات الديمقراطية مراجعة
الدستور وإقرار اللغة األمازيغية لغة رسمية للبالد
بجانب اللغة العربية ،وكذا االعرتاف باملكون األمازيغي
لهوية املغرب يف صلب املكونات والروافد األخرى؛
مضيفة أن من بني خطوات تفعيل الدستور املراجع،
إصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية يف فاتح أكتوبر  ،2019والذي أق ّر رضورة

إدراج اللغة األمازيغية بحرفها األصيل "تيفيناغ" يف
جميع أوراق ووثائق الهوية باإلدارة املغربية؛
مشرية إىل رضورة «ترجمة هذا االعرتاف املؤسيس يف
مجال الهوية البرصية بوصفه بعدا من أبعاد الهوية
الثقافية املعربة عن العدالة االجتماعية يف الخريات
الرمزية ،والتي تضطلع بأدوار مركزية يف التعبري
عن التعدد اللغوي والتنوع الثقايف الذي يسم الثقافة
املغربية ،و ملا يستلزمه إقرار الدستور املغربي برسمية
اللغة األمازيغية إىل جانب اللغة العربية».
وأضافت أن املغرب «ما فتئ يؤكد عىل تشبثه بحقوق
اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا ،كما أقر يف
دستوره بأنها "كل غري قابل للتجزئ" ،باعتبارها
تضم الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية واللغوية والبيئية»؛
وذكرت بأن املغرب «اعتمد املغرب برنامج "مصالحة
وطنية" يقوم عىل رضورة تسوية جميع أشكال
انتهاك حقوق اإلنسان التي عرفتها بالدنا منقبل،
وذلك اعتمادا عىل مبدأ "عدم العود" وعىل إرادة تجاوز
مساوئ املايض ومنها التمييز بكل أشكاله».
واوضحت بأن انجاح "النموذج التنموي الجديد"
الذي دشنه املغرب يتطلب تجاوز العوائق التي أدّت
إىل إفشال النماذج السابقة ،والتي منها ممارسة امليز
اللغوي والثقايف وعرقلة الدور التنموي لألمازيغية يف
مختلف مرافق ومؤسسات الدولة ومجاالت الحياة
العامة،
وشددت عىل أن مرشوع القانون  20.04بصيغته
الحالية «يعد نكوصا وردة ستكون له تداعيات وخيمة
عىل مستوى االستقرار السيايس ،وما ردود األفعال
القوية التي أثارها إال مؤرش عىل منسوب االحتقان
الذي خلفه هذا القانون».

هيئات املجتمع املدين تطالب وزير الداخلية بسحب قانون  04.20للبطاقة التعريف الوطنية

طلبت االطارات والفعاليات املدنية والحقوقية والجمعوية ،وزير
الداخلية بسحب مرشوع القانون  04.20املتعلق بتجديد بطاقة
التعريف الوطنية اإللكرتونية ،وإخراج مرشوع قانون جديد يراعي
تطلعات شعبنا املغربي الذي قال نعم لألمازيغية باعتبارها ملكا لكل
املغاربة و بدون استثناء.
وذكرت التنظيمات ،يف مراسلة وجهوها لوزير الداخلية ،بأن املغرب
«يتوفر عىل أساتذة ودكاترة ومجازين وطلبة يف اللغة االمازيغية
قادرين عىل إنجاح هذه العملية عالوة عىل وجود أطر أكفاء لذى
املعهد امللكي للثقافة االمازيغية ،وهو ما يجعلنا نقول ان الرغبة
السياسية وحدها الغائبة يف تفعيل أجرأت ترسيم االمازيغية و ليس
غياب الخربة أو املوارد البرشية الكفأة».
وسجلت االطارات والفعاليات املدنية والحقوقية والجمعوية
باستغراب شديد «الصيغة التي خرج بها مرشوع القانون 04.20
الذي أعدته الحكومة عرب وزارة الداخلية و صادقت عليه يف
مجلسها الحكومي قبل عرضه عىل اللجنة الربملانية املختصة قصد
املناقشة و املصادقة عليه ،ومبعث تفاجئنا وتعجبنا السيد الوزير
هو أننا وجدنا أنفسنا أمام مرشوع قانون اقل ما يقال عنه أنه
ردة حقوقية ترضب كل املكتسبات يف مقتل» وأضافت أن «الشعب
املغربي قد حسم يف اختياراته الهوياتية و الثقافية و اللغوية عرب
تصويته باإليجاب عىل دستور .»2011
وأكدت التنظيما يف مراسلة وجهوها لوزير الداخلية ،أن «هذا
املرشوع لم يستحرض بأي شكل من األشكال روح وفلسفة دستور
سنة  2011الذي نص يف فصله الخامس عىل اعتبار اللغة األمازيغية
واللغة العربية لغتان رسميتان ،كما تجاهل مراسلة رئيس الحكومة
املؤرخة يف  10دجنرب  2019لوزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء
والوزراء املنتدبني بشأن تفعيل القانون رقم  16-26املتعقل بتحديد
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف مجاالت
التعليم و مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،كما ان مرشوع القانون
موضوع املراسلة قفز عن املادة  21من القانون التنظيمي عدد 16-

 26الصادر بالجريدة الرسمية عدد  6816بتاريخ  26شتنرب .»2019
وأضافت التنظيمات  ،أنه يف الوقت الذي كنا «ننتظر فيه أن تكون هذه
الرتسانة القانونية درعا يحمي األمازيغية و نطمح لتمييز إيجابي
لصالح األمازيغية بسبب عقود من الطمس املمنهج ،نتفاجأ اليوم بعد
كل هذه األشواط التي قطعتها بالدنا ومعنا الشعب املغربي الذي قال

كلمته يف اإلمتحان الدستوري برضب كل ما سبق و إخراج مرشوع
قانون أقل ما يقال عنه أنه يؤسس ملرحلة جديدة من الزحف عىل
األمازيغية و مكتسباتها بما ال يرض األمازيغية فحسب بل و بصورة
بالدنا ككل عىل مرأى املنظمات و الهيئات الدولية التي التزم أمامها
املغرب بالقطع مع كل ما من شأنه أن يفسح املجال ألي تمييز ضد
األمازيغية يف الفضاء العام و مناحي الحياة ،خاصة وان بالدنا صادقت

عىل اإلعالن العاملي لحقوق الشعوب األصلية «قرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة رقم  ،61/295املؤرخ يف  13سبتمرب »2007
وذكرت التنظيمات وزير الداخلية ،بأنه ال يجب أن «يتكرر ما جاء يف
تقرير املقررة األممية يف الدورة ال  41ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف
سنة  2019حول أشكال امليز العنرصي والتي اشارت اىل امليز املمارس
ضد االمازيغ واالمازيغية ،وال ما جاء عىل لسان وزارة الخارجية
األمريكية حول عدم مساواة بالدنا بني اللغة االمازيغية واللغة
العربية».
واضافت أن«القراءة الوحيدة التي يمكن إعطاؤها للمرشوع
املشار إليه أعاله هو الرغبة بالرجوع باألمازيغية إىل ما قبل17
أكتوبر  2001وخطاب أجدير حني أكد ملك املغرب محمد السادس
ان األمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة املغربية،
وأن النهوض بها يعد مسؤولية وطنية» ،متسائلني «أين نحن
من الخطاب امللكي و من دستور  2011و أين نحن من القانون
التنظيمي املتعلق بتفعيل االمازيغية يف كل مناحي الحياة؟»
وأشارت إىل «أن تدبري السياسة اللغوية يتطلب ويستوجب
أن تكون عادلة ودقيقة تراعي اللغتني الرسميتني للدولة
 :األمازيغية و العربية ،و تراعي مبدأ املناصفة بينهما عىل
اعتبارهما ملكا لجميع املغاربة بدون استثناء ،و خري تجل لهذه
املناصفة هو وجود اللغة االمازيغية جنبا إىل جنب يف البطاقات
الوطنية وكل الوثائق الثبوتية والرسمية».
وطلبت وزير الداخلية بـ «تحكيم القانون أوال و استحضار
املصلحة العليا للوطن التي ال تسمح بأي شكل من أشكال
التمييز اللغوي» واعتربت «أن مرشوع القانون هذا ،ماهو إال إحدى
بذور التفرقة التي ال نريدها لبلدنا وألمتنا املغربية».
ودعت التنظيمات «اىل فتح مراكز جديدة لتكوين أساتذة اللغة
االمازيغية وفتح مسالك جامعية أخرى وتعميم التدريس باألمازيغية
يف ربوع اململكة عوض تدريسها كلغة دخيلة و إدماجها كليا عىل
املستويني األفقي و العمودي.
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يف ت ِعلّة إقصاء األمازيغية من مشروع البطاقة الوطنية

منذ اإلعالن عن نص مرشوع قانون رقم
 ،04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف
الجديدة ،املودع بمكتب مجلس النواب يوم ثالث
يونيو  ،2020والذي يُقيص اللغة األمازيغية من
هذه البطاقة بتنصيصه عىل استعمال فقط
الحرف العربي والالتينيّ ،
عبت العديد من
الفعاليات والجمعيات األمازيغية عن موقفها
الرافض واملستنكر لهذا اإلقصاء الذي اعتربته
عنرصية تمارسها الدولة ضد أمازيغيتها.
وكرد عىل هذا املوقف ،نرش ما ُ
سمي بـ”مصدر
أمني” “توضيحا” بجريدة “هسربيس”
اإللكرتونية ليوم  15يونيو  ،2020ينفي فيه
التفسري اإلقصائي الذي اُعطي لغياب استعمال
األمازيغية يف البطاقة الوطنية حسب مرشوع
القانون  ،04.20موضحا أن «االعتبار األسايس
الذي يتحكم يف إصدار البطاقة الوطنية للتعريف
اإللكرتونية بالحروف العربية والالتينية
هو الوثائق والسجالت املرجعية ،خصوصا
سجالت الحالة املدنية ورسوم الوالدة التي
تكتب حاليا بالعربية والفرنسية ،وال تتضمن
اللغة األمازيغية» ،ليخلص إىل «أن تضمني
هويات املغاربة بحرف تيفيناغ يف البطاقة
الوطنية للتعريف اإللكرتونية هي مسألة تقنية
باألساس ،وال عالقة لها بأية اعتبارات أو
تفسريات أخرى» ،مضيفا أنه ،عالوة عىل ذلك،
فإن «كتابة الهوية الشخصية بحرف تيفيناغ
يف سجالت الحالة املدنية ورسوم الوالدة،
يقتيض مواكبة تقنية ومعلوماتية ،ال سيما
يف الشق املتعلق بتطوير تطبيقات معلوماتية
تسمح بتدوين وتضمني املعطيات التشخيصية
باستخدام حرف تيفيناغ».
املانع إذن من كتابة األمازيغية يف البطاقة
الوطنية الجديدة استنادا إىل مرشوع القانون
 ،04.20ال يرجع ،حسب “املصدر األمني” ،إىل
دافع إيديولوجي ،وإنما هو مسألة تقنية بحتة.
ليس غريض يف هذه الورقة أن أر ّد عىل ما جاء
يف ورقة “املصدر األمني” ،الذي سبق للدكتور
عبد الله الحلوي أن ر ّد عليها بصفحته
عل “الفيسبوك” ردا حاسما ،مُح َكما
ومُفحِ ما .وإنما سأناقش عاد َة ـ
َ
وعاهة كذلك ـ اللجوء إىل التعِ ّلت
(الذرائع الواهية) كغطاء
اإليديولوجية
للمواقف
لألمازيغية
ا ُملقصية
واملناوئة لها.
إذا صحّ أن يؤجّ ل تفعيل
ذلك اليشء القليل
جدا من الرتسيم،
الذي حصلت عليه
األمازيغية ،بسبب
صعوبات تقنية أو
إدارية أو قانونية
أو مالية أو غريها،
فإنه سيصحّ ـ
عىل فرض حسن
نية من يربّر هذا
بهذه
التأجيل
الصعوبات ـ إقصاء
األمازيغية بتأجيل
ترسيمها إىل ما ال
نهاية ،حتى ال يكون
لها أي حضور رسمي
حقيقي كرشط لنهوض
حقيقي بها ورد لالعتبار
لها .ملاذا؟
ألنني إذا كنت من املسؤولني
أصحاب القرار ،وأرفض األمازيغية
وال أريد أن أراها تُستعمل هي
أيضا لغة رسمية ،فإنني سأجد دائما
أمامي العرشات من الصعوبات ،الحقيقية،
التي أستند إليها كتعِ ّلت لرفض األمازيغية
وإقصائها من االستعمال الرسمي .فإلقصائها
مثال من التدريس حتى ال تُستعمل مستقبال
كلغة رسمية ،يسهل عيل أن أب ّرر ذلك باختالف
لهجاتها حسب املناطق والجهات ،وبإرهاق
التلميذ بتع ّلم ثالث أبجديات للكتابة ،وبغياب
نصوص أمازيغية تعليمة جاهزة ،وبغياب
ميزانية مرصودة لها يف قانون املالية ،وبأنها
لغة لم يسبق أن ُد ّرست… وإلقصاء استعمالها
يف بطاقة التعريف الوطنية ،يسهل عيل أن أب ّرر
ذلك بغيابها من سجالت الحالة املدنية ،التي هي
مرجع البيانات الشخصية املدوّنة يف البطاقة
الوطنية ،كما قال “املصدر األمني” ،وبغياب
الربامج امللعوماتية التي تشتغل بتيفيناغ،

ولعدم معرفة املوظفني
الكتابة بتيفيناغ…
وإلقصاء استعمالها يف
العمومية،
الفضاءات
يسهل عيل أن أب ّرر ذلك
بانتظار توحيد العبارات
واملصطلحات ،وهو ما
أب ّرره بدوره بانتظار
تشكيل املجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية
ّ
سيتول ،بعد أن ح ّل
الذي
معهد “لريكام” ،هذه
املهمة… ولرفض تطوير
وتوسيع استعمالها يف
مجال اإلعالم واالتصال،
يسهل عيل أب ّرر ذلك
بغياب الدعم الذي
ّ
تخصصه الدولة لهذا
الغرض طبقا للمادة 12
من القانون التنظيمي
رقم  26.16املتعلق
بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية… ولرفض استعمال الرتجمة من
وإىل األمازيغية يف املحاكم عمال بالفقرة الثانية
من املادة  30من القانون التنظيمي املشار إليه،
يسهل عيل أن أب ّرر ذلك بعدم وجود تراجمة
معتمدين ،محلفني ورسميني… وإلقصاء
استعمالها يف الربملان ،كما تقيض بذلك الفقرة
األوىل من املادة التاسعة من نفس القانون
التنظيمي ،يسهل عيل أن أب ٍّرر ذلك بعدم ّ
توفر
املوارد التقنية والبرشية للرتجمة الفورية التي
تشري إليها الفقرة املذكورة… وإلقصائها من
االستعمال بالقطع واألوراق النقدية ،تطبيقا
للمادة  22من نفس القانون التنظيمي ،يسهل
ذلك بأن إدراج لغة
عيل أن أب ّرر
لثة
ثا

يف ظاهرها حقيقية،
منطقية ومعقولة ،مما
يضفي عىل التأجيل إىل
ما ال نهاية لتفعيل ذلك
النزر من الطابع الرسمي
الذي حظيت به ،صوابا
وجديّة ومعقولية ،ال
يظهر معها أبدا أن وراء
ذلك نية حقيقية إلقصاء
وحرمانها
األمازيغية
من حقوقها القليلة
التي خوّلها لها الدستور
والقانون.
ماذا يعني هذا اللجوء ،كل
مرة ،إىل مثل هذه التعِ ّلت
لتعطيل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية؟
الغائب
أن
يعني
ّ
يفس
الحقيقي ،الذي
هذا التعطيل ،ليس هو
غياب الرشوط التقنية،
وال التجهيزات املادية ،وال
الربامج املعلوماتية ،وال املوارد البرشية املؤهلة،
وال االعتمادات املالية الرضورية… ،وإنما
هو اإلرادة السياسية التي تملك سلطة القرار
والتنفيذ .وإال كيف ّ
نفس أن ترسيم األمازيغية،
الذي مر عليه أزيد من تسع سنوات ،ال زال
يؤجّ ل تفعيله لوجود عوائق تقنية أو مالية أو
بيداغوجية أو إدارية…؟ فعىل فرض أن هذه
العوائق هي موجودة ،وحقيقية وليست مجرد
تعِ ّلت تربيرية ،فالسؤال هو :إذا كانت الدولة
لم تأخذ ،عندما ّقررت ترسيم األمازيغية ،هذه
العوائق بعني االعتبار لتعمل عىل رفعها لتعبيد
الطريق أمام تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
فمعنى ذلك أنها لم تق ّرر ،قصدا ونية ،ترسيم
األمازيغية ،حقيقة وعمليا ،ألن قرار الرتسيم
مع قرار بقاء موانعه قائمة ،هو يف النهاية
قرار بعدم الرتسيم .ولهذا فإن هذه التعِ ّلت
هي مجرد تغطية عىل إرادة إقصاء األمازيغية
ومنع ترسيمها الحقيقي .ومن هنا فإن
النهوض باألمازيغية ،تفعيال لرتسيمها
ورفعا من مكانتها وردا لالعتبار لها،
يشرتط النهوض ضد هذه التعٍ ّلت،
وذلك بوقفها وإلغائها ،ألنها
توقف وتُلغي النهوض الحقيقي
باألمازيغية ،وتُستعمل لتربير
استمرار إقصائها.
كل هذا ّ
يبي أن الدولة ال زالت
مرتبكة ومرتدّدة بخصوص
االعرتاف الحقيقي والعميل
باألمازيغية .ولهذا فإن
ما تمنحه لها باليد
اليمنى (إنشاء معهد
لها ،تدريسها ،ترسيمها،
استعمالها يف الفضاء
العام…) ،تسحبه منها
باليد اليرسى باختالق تعِ ّلت
لتربير هذا السحب ،مثل تعِ ّلة
املسألة التقنية بخصوص
استعمال األمازيغية يف بطاقة
التعريف الوطنية .مع أنه ليس
من الرضوري ،لكتابة االسم
الشخيص والعائيل ،وحتى مكان
الوالدة ومحل السكنى ،باألمازيغية
ضمن بطاقة التعريف الوطنية ،أن
يكون ذلك مدوّنا مسبقا يف السجل األصيل
للحالة املدينة بنفس اللغة األمازيغية .ملاذا
ليس رضوريا؟
ألن االستعمال الرسمي لألمازيغية يف بطاقة
التعريف الوطنية ،وكذلك يف القطع واألوراق
النقدية ،هو ،رغم أهميته الكبرية ،استعمال
رمزي فقط وليس استعماال وظيفيا .أما
االستعمال الرسمي العادي والحقيقي ،أي
الوظيفي ،فهو أن تح ّرر باللغة األمازيغية
وثائق مثل :محارض الرشطة القضائية ،الوثائق
العدلية والتوثيقة ،الشواهد اإلدارية ،تقارير
الخربة ،األحكام القضائية ،االستدعاءات
املوجهة من طرف اإلدارة إىل املواطنني ،ملفات
الرضائب… وعليه فإن تثبيت االسم الشخيص
والعائيل ،وحتى مكان االزدياد ومحل السكنى
كما أرشت ،بحروف تيفيتاغ األمازيغية ،عىل
بطاقة التعريق الوطنية ـ وما يسهّ ل ذلك أنها
كتابة صوتية تُكتب كما تُنطق ـ ،ال يحتاج
إىل سجّ ل الحالة املدنية بالنظر إىل أن املرجع

حممد بودهان

“
الدولة ال زالت مرتبكة ومتر ّددة بخصوص

االعتراف الحقيقي والعملي باألمازيغية ولهذا فإن ما
تمنحه لها باليد اليمنى تسحبه منها باليد اليسرى

“

العبث واالستهتار بالقانون والدستور في التعامل مع األمازيغية يكشف
عن استمرار حضور ذهنية إقصاء األمازيغية ،الموروثة من “الحركة
الوطنية”  ....فهذه الذهنية ،المقصية لألمازيغية والمعادية
لها ال تزال منتشرة داخل دواليب الدولة ومؤسساتها
وبين مسؤوليها
ضمن
يحتاج
النقدية،
لقطع
ا
حجما أكرب ومادة معدنية أكثر ،وذلك مشكل
تقني يحتاج إىل وقت إليجاد الحل املناسب له،
وهو ما يجعل كتابتها عىل األوراق النقدية
متع ّذرا إىل أن يُح ّل مشكل كتابتها عىل القطع
النقدية ،عىل اعتبار أنهما مظهران لعملة
وطنية واحدة ،يجب أن تكون كتابتهما واحدة
وموحّ دة كذلك…
وهكذا فكلما أريد ،رغبة يف إقصاء األمازيغية،
ومن موقعي كمسؤول صاحب سلطة وقرار،
تأجي َل إىل ما ال نهاية تفعيل مقتىض قانوني
لصالحها ،فلن أُعدم عرشات املوانع التي
تحول دون ذلك التفعيل .وهي موانع تبدو

القانوني املعترب لرسم االسم يبقى ،إىل
حني تعميم الكتابة باألمازيغية يف سجالت
الحالة املدنية ،هو الرسم العربي والالتيني،
مع استعمال الكتابة األمازيغية فقط للرتسيم
الرمزي كما قلت .ولهذا فإن رجال الرشطة
أو الدرك امللكي ،عندما يريدون فحص بطاقة
ّ
للتحقق من هوية صاحبها،
تعريف وطنية
فهم بالتأكيد سيتجاهلون اسمه املكتوب
باألمازيغية ،ويعتمدون فقط عىل الرسم
العربي والالتيني السمه ،املأخوذين من سجل
الحالة املدنية .فأين املشكل ،إذن ،إذا كتبنا
األسماء الشخصية والعائلية باألمازيغية عىل
بطاقة التعريف الوطنية رغم أن هذه األمازيغية
غائبة من سجل الحالة املدنية ،ما دام أن هذه
الكتابة األمازيغية ليست هي املرجع القانوني
املعتمد للتحقق من مطابقة االسم ملا هو مدوّن
يف السجل األصيل؟
أما إذا طبّقنا التعِ ّلة التي جاءت يف كالم “املصدر
األمني” املشار إليه ،فسينضاف إىل ذلك مشكل
آخر ،وهو أن يكون املراقبون لبطاقة التعريف
الوطنية ،من رشطة ودرك وموظفني ،يجيدون
األمازيغية ومتم ّكنني من قراءتها وكتابتها
حتى يقرأوا ما ُ
كتب بها عىل بطاقة التعريف
الوطنية يف إطار التحقق من الهوية .وهذا ما
سيؤجل بدوره استعمال األمازيغية يف بطاقة
التعريف الوطنية بتعِ ّلة انتظار ّ
تلقي رجال
الرشطة والدرك وموظفي اإلدارات العمومية
تكوينا يف األمازيغية يسمح لهم بقراءة بطائق
التعريف الوطنية.
لو أن “املصدر األمني” استند ،كتعِ ّلة لعدم كتابة
األمازيغية عىل بطاقة التعريف الوطنية ،إىل
الفقرة  2من املادة  31من القانون التنظيمي،
والتي تقول بأن أحكام املادة  ،21املتعلقة
باستعمال األمازيغية يف البطاقة الوطنية ،من
هذا القانون التنظيمي يبدأ العمل بها «داخل
أجل عرش سنوات عىل األكثر ابتداء من تاريخ
نرشه بالجرية الرسمية» ،لبدا األمر عىل األقل
مسوَّغا من الناحية القانونية .ولكن ذلك كان
سيثري السؤال التايل :ما دام أن املدة هي 10
سنوات عىل األكثر ،فلماذا ال يُرشع يف تطبيق
أحكام تلك املادة منذ السنوات األوىل لهذه املدة؟
وهنا كان سيُلجأ إىل مثل تلك التعِ ّلت التي
أرشنا إليها لتربير تأخري تطبيق أحكام املادة
 .21والنتيجة أن التعِ ّلت حارضة دائما لتربير
التأخري املربّر لإلقصاء.
أما الخطري يف تعِ ّلة “املصدر األمني” ،وهو أن
إقصاء األمازيغية من بطاقة التعريف الوطنية،
إذا كان يرجع ،كما يقول هذا “املصدر األمني”،
إىل أن بيانات هذه البطاقة تُنقل من سجل الحالة
املدنية املكتوب فقط بالحرف العربي والالتيني،
فمعنى هذا أن بطاقة التعريف الوطنية لن
تحمل أبدا كتابة باألمازيغية ،إعماال للمادة 21
من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية .ملاذا؟ ألنه شبه مستحيل مراجعة
عرشات املاليني من سجالت الحالة املدنية
وتجديدها بإضافة كتابة بياناتها باألمازيغية.
وهكذا تكون تعِ ّلة “املصدر األمني” مع ّ
طلة،
ّ
يخص
بل مانعة ،ملقتىض دستوري وقانوني
األمازيغية.
وهذا هو العبث واالستهتار بالقانون والدستور
يف التعامل مع األمازيغية ،وبشكل “سيزيفي”:
فكلما أوصلنا صخرة األمازيغية إىل األعىل
(ترسيمها الدستوري) ،كلما أنزلناها إىل
األسفل لتعِ ّلت “تقنية” ،ثم نعاود رفعها من
جديد إىل األعىل .وخالل هذه املراوحة العبثية
بني الرفع واإلنزال ،يكون الزمن قد فعل فعله،
وهو ما يراهن عليه دائما املناوئون لألمازيغية.
وهذا العبث واالستهتار بالقانون والدستور يف
التعامل مع األمازيغية يكشف عن استمرار
حضور ذهنية إقصاء األمازيغية ،املوروثة من
“الحركة الوطنية” وأسطورتها املعلومة ،التي
هي “الظهري الرببري” الذي اختلقته لتربير هذا
اإلقصاء .فهذه الذهنية ،املقصية لألمازيغية
واملعادية لها ،ال تزال منترشة داخل دواليب
الدولة ومؤسساتها وبني مسؤوليها .وهي ّ
تعب
عن ممارسة عنرصية عادية (انظر موضوع:
“األمازيغية والعنرصية العادية” ضمن كتاب
“يف األمازيغية والنزعة األمازيغوفوبية”) ضد
األمازيغية .هي عادية ألنها تتخذ التعِ ّلت غطاء
لها يخفي دوافعها الحقيقية ،ويُظهر األمر
كما لو كان عاديا يرجع إىل أسباب “تقنية” أو
غريها ،وليس إىل إرادة اإلقصاء.
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Des ONGs Amazighs demandent aux ministres des Affaires Etrangères de certains pays
européens de mettre fin à la discrimination raciale à l›encontre des Amazighs.
A Son Excellence M. Philippe GOFFIN,
Ministre des Affaires étrangères et de la
Défense Du Royaume de Belgique,
Objet : Droits des Amazighs et la
discrimination raciale à leurs encontre.
Monsieur Le Ministre,
Eu égard aux constats alarmants de la
violation des droits des Amazighs, nous
venons attirer votre attention sur trois
questions essentielles à savoir :
1. les nouveaux droits des Amazighs ;
2. la libération des prisonniers politiques
du Hirak du Rif et du Hirak d’Algérie;
3. la persistance de la discrimination
raciale à l’encontre de tous les Amazighs.
1-Les nouveaux droits des Amazighs:
Les Constitutions du Royaume du Maroc
et de la République d’Algérie ont reconnu
l’officialité de la langue amazighe,
respectivement en 2011 et 2016. Ainsi,
au Maroc la loi organique N° 26.16, votée
à l’unanimité par les deux chambres du
parlement, concernant la mise en œuvre
du caractère officiel de la langue amazighe,
est entrée officiellement en vigueur, après
sa publication au Bulletin Officiel, le 26
septembre dernier.
De ce fait, nous vous prions de bien vouloir,
primo, de faire traduire en amazighe
et écrire en graphie tifinagh tous vos
écriteaux et vos plaques de signalisation de
vos institutions diplomatiques se trouvant
sur le sol nord-africain (ambassades,
départements consulaires et centres
culturels) et, segundo, d’inclure la langue
amazighe dans tous les programmes de
conventions bilatérales que vos différents
gouvernements ont signé avec les pays
d’Afrique du Nord, notamment les accords
bilatéraux concernant les « Enseignements
de Langue et de Culture d’Origine (ELCO)
», mis en œuvre sur la base d’une directive
européenne du 25 juillet 1977 visant à la
scolarisation des enfants des travailleurs
migrants.
Ces programmes n’ont en effet, jamais
donné les résultats escomptés parce qu’ils
ne prennent pas en compte des langues
maternelles des pays d’origine d’Afrique
du Nord, faisant fi des recommandations de
l’UNESCO.
Pour information, la grande majorité des
résident(e)s et citoyen(ne)s belges issus
d’Afrique du Nord et du Sahel ne parle pas
la langue arabe classique, mais plutôt les
différentes variantes de la langue amazighe
: kabyle, tachelhit, tamazight, tarifit,
tamzabit, tamachekt, darija … Néanmoins
cette langue amazighe millénaire, exclue
des programmes ELCO, véhicule sans
équivoque, les mêmes valeurs sociétales
de liberté, d’égalité et de démocratie que
celles de royaume de la Belgique.
2- La libération des détenus des Hiraks du Rif et d’Algérie :
En ce qui concerne les graves événements
du Mouvement populaire du Rif, au nord
du Maroc, connu sous le nom de « Hirak du
Rif », qui ont eu lieu en 2017/2967, nous
tenons à vous rappeler que les autorités
marocaines ont malheureusement privilégié
une attitude sécuritaire et répressive
excessive, condamnant des jeunes à des
peines de prison allant jusqu’à vingt ans
pour avoir osé, pacifiquement, manifester
et revendiquer des droits économiques et
sociaux, tels que la construction d’un hôpital

spécialisé en traitements oncologiques.
De même, depuis le déclenchement de
la contestation populaire et pacifique en
Algérie le 22 février 2019, les autorités
algériennes n’ont pas cessé de violer
les droits humains en poursuivant
arbitrairement les militants et les
journalistes.
En temps d’expansion de la pandémie
du coronavirus, alors que les Nations
Unies et la Haut-Commissaire aux droits
humains demandaient la libération des
prisonniers, les autorités algériennes et
marocaines se sont obstinés à ignorer ces
recommandations. L’Algérie a continuée
à réduire au silence les militants et les
journalistes, par des procès expéditifs et
arbitraires. Selon Amnesty International,
juste qu’entre le 7 mars et le 13 avril
2020, dans six villes en Algérie, au moins
20 militants ont été convoqués, pour être
interrogés par la police, ou interpellés
et placés en détention provisoire, ou
condamnés pour des accusations découlant
de l’exercice de leurs droits à la liberté
d’expression ou de réunions pacifiques. Des
procès contre des militants qui ne font que
réclamer des réformes démocratiques en
faveur d’un état civil de droits. Sans oublier
les détenus mozabites et l’assassinat
politique de Dr. Kameleddine Fekhar.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir
vous saisir d’urgence de ces affaires, au
vu des injustices que vivent au quotidien
les jeunes des Hiraks du Rif et d’Algérie
incarcérés dans les différentes prisons…
Nous vous prions également de bien
vouloir prendre position contre cette
dérive autoritaire et répressive indigne
des gouvernements marocain et algérien,
en les exhortant à procéder à la libération
immédiate, et sans conditions, de tous les
détenus politiques, eu égard aux accords
de coopération marocco-belges et algérobelges, et plus particulièrement, l’accord
d’association entre l’Union Européenne
et les pays d’Afrique du Nord. Tous ces
accords ont pour objectifs fondamentaux
la promotion effective de la démocratie et
le respect des droits de l’Homme, comme
le stipule le passage ci-après: « Le respect
des principes démocratiques et droits
fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés
dans la déclaration universelle des droits
de l’Homme, inspire les politiques internes
et internationales de la communauté et du
Maroc, et d’Algérie, et constitue un élément
essentiel du présent accord».
3-Le respect de l’identité historique
de toute l’Afrique du Nord en rectifiant les appellations discriminatoires de « Maghreb Arabe » et de «
printemps arabe ».
Vos diplomates et chaines de radios et
télévisions officielles ne cessent d’utiliser
la dénomination de « Maghreb arabe » et «
Printemps arabe » en vous assurant que «Le
Maghreb n’a jamais été arabe, et il ne le sera
plus jamais à l’avenir». Surtout depuis la
découverte mondiale que l’homo sapiens le
plus vieux du monde, découvert désormais,
au Maroc, à 70 km de Marrakech, à « Adrar
n Ighoud » (ou « Djebel Irhoud ») datant de
plus ou moins de 315 mille ans, et qui est,
en fin de compte, l’ancêtre des Amazighs
(Africains), des Arabes (Asiatiques),
des Belges (Européens) et de tous les
peuples du monde! (https://youtu.be/ylyo49hGqg).
Nous souhaiterions que vos diplomates
et journalistes respectent de manière
déontologique le principe essentiel de «

vérité » et rien que la vérité, en misant
toujours en faveur de la vérité historique
et de la vérité scientifique. En effet, toutes
les dernières découvertes archéologiques
et toutes les conclusions des différentes
disciplines scientifiques attestent que
presque toutes les populations actuelles
d’Afrique du Nord, qu’elles soient
marocaines, algériennes, tunisiennes,
libyennes, égyptiennes, mauritaniennes,
canariennes et touarègues, sont toutes
d’origine « Amazighe ».
Il est incohérent de continuer à utiliser
des terminologies idéologiques, qui ne fait
que promouvoir le « nationalisme arabosalafiste » politique autoritaire, violent
et décadent au détriment de l’objectivité
scientifique et de la vérité historique,
utilisant de fausses terminologies telles que
« Maghreb arabe » ou « printemps arabe »,
et qui ne font que blesser profondément les
sentiments, la sensibilité, l’identité et la
fierté des millions de citoyennes et citoyens
originaires du sud de la Méditerranée, et
ceux de vos propres compatriotes d’origine
nord-africaine. En effet, il est plus correct
d’utiliser la terminologie en lien avec les
composantes historiques de l’identité des
populations de la région septentrional de
l’Afrique («Afrique du Nord», «printemps
démocratique des peuples»…). Un
printemps des peuples qui a commencé
avec la révolution tunisienne de jasmin
en décembre 2010, suivi par celle du 17
Février 2011 en Libye, du 20 Février au
Maroc, et du 25 Février en Egypte, et tout
récemment celle du Hirak d’Algérie de 22
Février 2019, toutes en terre d’Afrique du
Nord, qu’on dénomme « Tamazgha ».
En espérant avoir attiré votre attention
et vous conduire à vous pencher
consciencieusement sur ces requêtes, nous
vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre considération fort
distinguée.
* Liste premières ONG’s et Associations
signataires:

1- Agraw Amadlan Amazigh (Amazigh World
Assembly), Bruxelles (Belgique)
2- Association TIFAWIN, Bruxelles (Belgique)
3- Association EUROKASSITA de
développement solidaire, Bruxelles (Belgique)
4- Association TAMAZIGHT, Liège (Belgique)
5- Association HIWAR, Bruxelles (Belgique)
6- Association L’ESPOIRE, Bruxelles
(Belgique)
7- Association TIWIZI 59, Lille (France)
8- Espace Culturel Berbère Européen Afus
Deg Wfus, Roubaix (France)
9- Agraw n RIF, Lille (France)
10-RIPOSTE INTERNATIONALE, Paris
(France)
11-Fundación Mediterránea DAVID
MONTGOMERY HART de Estudios
Amazighies, Melilla (España)
12-Asociación TAMETTUT de las mujeres

amazighes por la cultura y el desarrollo,
Barcelona (Generalitat de Catalunya)
13-Asociación Cultural IMAZIGHEN,
Melilla (España)
14- Asociación AZAR, Las Palmas de Gran
Canaria (Islas Canarias)
15- Asociación socio-cultural TAMUSNI de
Tenerife, Aguirre (Islas Canarias)
16-Espacio SOLIDARIDAD, Madrid
(España)
17-Asociación THWIZA por la Identidad,
Cultura y Justicia Social, Madrid (España)
18- Association socio-culturelle ARIF
(Allemagne)
19- Association ADRAR, Amsterdam (Pays
Bas)
20- Osservatorio per gli Studi
Internazionali sul Mediterraneo Livorno
(Italia)
21- Amazigh Cultural Network in America,
Massachusetts (USA)
22- Tamunt Social and Cultural Association,
Washington DC (USA)
23- Amazigh Community in America, New
Jersey (USA)
24- Assemblée Mondiale Amazighe-Maroc,
Rabat (Maroc)
25- Forum TOUBKAL pour la culture amazighe
et les droits de l’homme, Marrakech (Maroc)
26- Observatoire Amazigh des Droits et
Libertés (OADL), Rabat (Maroc)
27- Fédération Nationale des Associations
Amazighs (FNAA), Rabat (Maroc)
28- Réseau des Associations de
Développement de la province d’Al-Hoceima,
Al-Hoceima (Maroc).
29- Association JISR pour le développement et
la migration, Nador (Maroc)
30- Association ABARAZ, Agadir (Maroc)
31- Association TUDRT, Mirleft, Sidi Ifni
(Maroc)
32- Association TANDAFT, Mirleft, Sidi Ifni
(Maroc)
33- Association ASNFLUL Massa Chtouka, Ait
Baha (Maroc)
34- Association TAYAFUT, Awrir, Agadir
(Maroc)
35- Association AJDIR pour l’apprentissage
de la langue amazigh et la transmission de sa
culture et de son patrimoine, Kénitra (Maroc)
36-Association SARHAN pour la Culture et
l’Environnement Ait Halli-Guigou, Boulmane,
Midelt (Maroc)
37- Association TAWMAT pour la culture et le
développement, Azlaf, Driouch (Maroc)
38- Association jeunesse de SEGANGANE
pour la culture et le développement, Nador
(Maroc)
39- Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie, Nador (Maroc)
40- Association Culturelle MASSINISSA,
Tanger (Maroc)
41- Association AMUD pour la culture et le
développement, Casablanca (Maroc)
42- Association ANAMUR, Tiznit (Maroc)
43- Association TWIZA, Guercif (Maroc)
44- Association TUNARUZ pour le
Développement et la Communication
culturelle, Tafraout (Maroc)
45- Réseau Marocain pour les Droits Humains
et le Contrôle de la Richesse et les Biens
Publics, Khénifra (Maroc)
46- Assemblée Mondiale Amazighe-Algérie,
Mzab (Algérie)
47- Mouvement-Parti AKAL (Tunisie)
48- Organisation AMAZIGH, Nouakchott
(Mauritanie)
49- Organisation MAUDECH, Nouakchott
(Mauritanie)
50- Fondation MOHAMED ALI AG TAHER AL
ANSARI (Maroc/Touaregs)

51- Organisation TIN HINAN (Canada/
Touaregs)
52- Survie Touarègue TEMOUST, Lyon
(France/Touaregs)
53- Internationale TOUAREGUE,
Bordeaux (France/Touaregs)
54- IMOUHAGH International
Organisation for the Sale of Justice &
Transparency, Angers (France/Touaregs)
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locaux (laine, teintures, motifs, etc.). Les motifs décoratifs
utilisés sont l’expression de la culture de la tribu dont le produit est originaire. Ces motifs sont liés à l’esprit de
cohabitation qui a toujours existé dans ces tribus
amazighes depuis une histoire lointaine avec des
personnes de convictions et de civilisations différentes (musulmans, juifs, berbères, chrétiens).
)16( Les tribus berbères sont l’exemple le plus frappant de
cet esprit de tolérance et de cohabitation.
La maîtrise de l’art du tissage des tapis se transmet de mère
en fille, ce qui est une tradition d’apprentissage dans les
zones rurales. Le langage visuel traditionnel commun de la
communauté ainsi que les techniques pour tricoter habilement les fils du tissage s’apprennent également sur le tas, en
confrontation avec la réalité.
Toutefois, cette tradition est menacée, car les femmes amazighes malheureusement ne gagnent pas grand-chose de leur
art car elles sont exploitées à fond par des hordes d’intermédiaires.
Comment les femmes peuvent-elles tirer le meilleur parti de
leur travail ? Une réponse, a été trouvée par le journaliste de
The Christian Science Monitor Taylor Luck, dans le marché
de tapis marocain très animé de Khemisset, une ville amazighe située à 80 kilomètres au sud-est de la capitale Rabat,
en supprimant les intermédiaires qui sont en majorité des
hommes : (17)

«Au cours des trois dernières décennies, les femmes de
la ville se sont associées à des parents et des contacts
des villages extérieurs pour vendre des tapis et des
moquettes directement aux vendeurs. L’entreprise
s’est développée et compte aujourd’hui 40 vendeuses
locales qui évaluent et vendent les marchandises de 400
femmes des villages berbères environnants. On pense
que chaque mardi, ce petit souk fait vivre jusqu’à 1 000
personnes».

Et il ajoute :

«Avant l’aube, les marchands de Khemisset comme
Fatima Rifiya se rassemblent au marché pour attendre
les dizaines de femmes des villages berbères éloignés
(les locaux se désignent eux-mêmes comme Amazigh,
ce qui ne signifie “personnes libres») qui arrivent en
calèche à 4 heures du matin. Les vendeuses et les intermédiaires fouillent alors dans les piles de tapis, évaluant
chaque pièce en fonction de sa taille, de sa couleur, de
son épaisseur, de son tissage et de son motif. Les femmes
de Khemisset disent que le secret de leur succès est l’œil
pour la désirabilité - en adaptant chaque tapis au public
cible et à l’acheteur qui n’a jamais su qu’il en avait toujours besoin. «Chaque tapis a déjà sa place. Nous jouons
simplement le rôle d’entremetteuse», dit Mme Rifiya
alors qu’elle déroule un tapis de kilim rouge pour une
cliente qui s’efforce de cacher son impatience “.

Taylor Luck poursuit en disant qu’une fois le tri des tapis
effectué, les femmes intermédiaires se mettent à vendre aux
hommes acheteurs :

«Les marchands de tapis viennent de Marrakech et de
Fès. Les hommes se faufilent entre les petites échoppes
en marmonnant : «Vraiment, c’est trop» ou «Je jure
devant Dieu que je peux obtenir la moitié de ce prix ailleurs». Mais Mme Rifiya et sa fratrie tiennent bon. Elle
et certains des vendeurs les plus chevronnés, comme
Faten, agissent non seulement comme traducteurs pour
les tisserands berbères, mais aussi comme entraîneurs
dans la façon de troquer et de vendre. Des règles simples
telles que : Ne jamais paraître désespéré pour une
vente. Laissez le client s’en aller, il reviendra toujours.
Ajoutez 20 % à votre prix préférentiel pour ouvrir la
négociation. Un client qui achète un tapis est toujours
plus enclin à en acheter d’autres».

Les motifs décoratifs des différents tissages sont très significatifs et différents d’une tribu à l’autre, ce qui fait de cet art
une véritable mosaïque. Le tapis amazigh est une tradition
de longue date dans le sud du Maroc, et dans le Haut et le
Moyen Atlas, ou il s’est épanoui sous le nom de tazarbit.
Le Centre Ait Ouaouzguit, dans la province de Ouarzazate,
est l’un des principaux berceaux de cette production artisanale de haute signification culturelle. Ce centre de renommée mondiale est situé dans le Haut Atlas, où la fabrication
du tapis prédomine toujours depuis des millénaires. En tant
que centre d’artisanat en général et de tapis berbères en
particulier, Ait Ouaouzguit est à son tour composé de plusieurs points de production dont : Tamassin - Ait Semgane Ai Waya - Ait Ougharda - Tidili - Taznakht - Ait Ouchen - Ait
Ameur, Znaga et Sektana en tant que points contigus.
Le tapis de tradition amazighe est la catégorie la plus importante et la plus représentative dans le monde des tapis
marocains. C’est une production typique de l’Atlas avec une
décoration et des motifs exceptionnels, spécifiques à chaque
tribu. Il peut être subdivisé comme suit :
- Tapis du moyen Atlas (région de Meknès, Rabat) : Zem-
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mour, Zaer, Zaiane, Bani Mtir, Ait Sgougou et Beni M’guil ;
- Tapis du Moyen Atlas (région de Fès - Taza) : Beni Ouarain, Ait Ighezzrane, Beni Alaham, Ait Halli, Ait Youssi, Ait
Seghrouchène et Marmoucha ; et
- Tapi des Ait Youb, Ait Izdeg et Ait Yaâcoub.
Les tapis du Haouz de Marrakech font partie des tapis amazighs ruraux, on trouve les tapis Rehamna, les tapis H’mar, et
les tapis Bousebaa. Dans ces trois tribus, le nœud utilisé est
le nœud symétrique. Les fils de chaîne sont en poil de chèvre
ou un mélange de poil de chèvre et de laine noire, les rangées
de nœuds sont séparées par quatre à douze fils de trame, la
trame est souvent en laine rouge. Le tissage de ces tapis est
lâche, on trouve le même nombre de nœuds en longueur et
en largeur. Une des caractéristiques des tapis amazighs du
Haouz est leur bord en dents de scie, pénétrant le velours
noué, ces bords sont tissés en poils de chèvre. En général,
leur composition artistique utilise des motifs simples qui
prennent toutes les formes possibles.
Le tapis amazigh kilim est associé à l’art du tissage, de la
broderie, mais aussi à l’art nomade berbère, et l’art des montagnes de l’Atlas. Les motifs de broderie émanent de la signification et des tatouages propres à chaque tribu et à chaque
famille.
Les kilims peuvent être faits de laine ou de soie ; les motifs,
transmis de génération en génération, varient selon les régions, comme les couleurs. Un bon tapis berbère marocain
peut compter jusqu’à 480 000 nœuds par mètre carré et peut
nécessiter jusqu’à neuf mois de travail, par exemple un tapis
de Taznakht, modèle cousu amazigh avec des couleurs naturelles comme le safran, le henné, la menthe et autres.
Réputés parmi les plus anciens tapis berbères fabriqués au
Maroc, les tapis amazighs Taznakht et ceux de Zaiane, avec
le Hanbal de la même région, sont aujourd’hui la fierté de
l’artisanat marocain. Originaire du Haut Atlas, le tapis de
Taznakht est fait de nœuds sur deux lignes ; son fond est
jaune, ses motifs sont géométriques, rouge dense, vert foncé
et blanc cassé. Le Hanbal est une pièce tissée, plus légère et
moins épaisse. Son utilisation diffère d’une région à l’autre
: Il est utilisé comme couverture, comme canapé ou comme
décoration lors des fêtes nationales ou privées. Les centres
de sa production sont : Zaiane, Zemmour et Ouazguita.
Les matières premières utilisées dans ce type de tapis sont
de la pure laine ou du coton de bonne qualité. Les fils se
distinguent par leur filage sophistiqué et leur propreté. Le
Hanbal est principalement rouge avec du jaune, du vert,
du noir et du marron. Ces couleurs sont obtenues à partir
de plantes existantes dans la région qui le produit. Berbère
d’origine, le Hanbal porte nécessairement des motifs empruntant tantôt à la nature ses formes et ses caractéristiques,
tantôt à l’alphabet amazigh ses lettres.
Le tapis tissé à la main Glaoui représente un style
unique en son genre, il réunit en lui-même tous
les arts du tissage amazigh de tapis, il est à la fois
tissé, noué et brodé, les fils tendent sur les côtés,
les Amazighs le plient en deux, nouent ces fils ensemble et obtiennent un sac pour leurs voyages.
Les couleurs comme la laine sont d’origine naturelle.
Le tapis des tribus
Le tapis est un objet d’art basé sur les connaissances d’une
ancienne civilisation de peuples qui ont exprimé leur histoire, leurs connaissances grâce à des moyens décoratifs et
des expressions artistiques, des sculptures, des poèmes, des
dessins, des motifs, des couleurs, etc. (18)
Le tapis est donc un objet d’art fabriqué dans des familles
de haute tradition pastorale et ces familles vivent principalement de l’agriculture et de l’élevage, c’est-à-dire qu’elles
sont des familles rurales.
D’un point de vue artistique, le meilleur tapis est encore produit dans certaines régions amazighes et il est fabriqué à partir de produits naturels locaux (teintes). Les tribus utilisent
des motifs décoratifs pour exprimer leur culture, leur identité locale et leurs origines. Ces motifs font référence à
l’esprit de cohabitation, qui a toujours existé dans
ces tribus selon des histoires anciennes avec des
personnes de différentes convictions et de différentes civilisations (musulmane, juive, berbère et
chrétienne). (19)
L’art du tissage des tapis se transmet de mère en fille. Il crée
ainsi une tradition d’apprentissage dans les milieux sociaux
ruraux. Les tapis amazighs traditionnels contiennent des
motifs et des couleurs distinctifs et sont tissés à partir de
laine de mouton, de chevre ou de poils de chameau (vous
pouvez également les trouver en nylon et en oléfine). Les
matériaux sont lavés à la main et teints naturellement, du
jaune safran au vert menthe sauvage, en passant par la grenade et le henné. Ces tapis sont connus pour leurs motifs
géométriques prononcés et ont été datés dès les temps préhistoriques. Les tapis du Moyen Atlas ont généralement une
grille de diamants traditionnelle, hors commun.
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Les tribus amazighes marocaines ont développé une variété de tissages pour s’adapter à des climats variés. Les tapis
des régions montagneuses du Maroc ont des boucles plus
larges, sont noués plus lâchement pour assurer une protection contre le froid, tandis que ceux des régions urbaines ont
un tissage plus fin. Les tapis du Moyen Atlas marocain sont
utilisés comme tapis de couchage, mais dans les climats doux,
les nœuds ont tendance à être de 2 cm de haut.
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إبداع

tirra

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵢⴽⵓ ⵎⴰⵙ
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ
ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ,
ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵏⵉ ⴽⵔⴰⵟ ⵏ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵜ:
1- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ
ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ
3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ
ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ
ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ
ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”.
1- ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ:
ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ
ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⵙⵉⴳⵣⵏⵜ ⵓⵎⴷⴷⴰⴷ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⴳ 2011 ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ 2016. ⴷ
ⵖⵉⵍⴰⴷ ⴳ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵙⵏⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵡⴰⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ 26/16, ⵍⵍⵉ ⵙⵜⵉⵏⵜ ⵙ
ⵓⵙⴳⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵕⴰⵢ ⵏ
ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ
ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ, ⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙ
ⴷⵉ ⵜⵏⴼⴼⵓⵍⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16
ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔ.
ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵔ ⴳⵉⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔ ⴳ
ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴷ ⵜⴳⵉⵎ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ
ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴽ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵏ ⵏ
ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ
ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵕⵕⴳⵯ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
(ⵜⵉⵎⵙⵇⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ
ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ) ⴷ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ,
ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴽ ⵉⵖⵉⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ
ⵍⵍⵉ ⵙⵙⴳⵎⴹⵏⵜ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴽⴷ
ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,
ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ
ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ “ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ (ELCO)“ ⵏⵏⵉ ⵢⵓⴷⴼⵏ
ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵙ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰⵜ
ⵜⵓⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1977
ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵓⵔⵏ
ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ.
ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ
ⵛⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴽⵙⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ
ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ
ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵓⴽⵓⴷⴷⵍ ⵏ
ⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ (l’Unesco).
ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ, ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ
ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵉⵏ
ⵏ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵓⵔ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵛⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵎⴰⵛ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ
ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ,
ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ,
ⵜⴰⵎⵣⴰⴱⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵇⵜ, ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ...
ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵉ ⴰⵡⴷ
ⵜⵉⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ,
ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ
ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ,
ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⴽⵓ
(ELCO).
2- ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓ ⵏ
ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ:
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ
ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ
ⴰⵔⵉⴼ, ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ,
ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ

“ ⵃⵉⵔⴰⴽ ⵔⵔⵉⴼ” ⵍⵍⵉ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ
ⴳ 2017/2967, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ
ⴽⴽⵯⵏⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ
ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵜⵓⴽⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵔⴼ ⵢⵉⵡⴹⵏ
20 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ
ⴱⴱⴳⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵜⵉⵢⵏ
ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ; ⴰⵎ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ
ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⴳⵍ ⵏ ⴽⵓⵏⵚⵉⵕ.
ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵖⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⴰⴷⵉⵜ
ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22
ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2019, ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ
ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴱⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ
ⵓⵄⵇⴱ ⵙ ⵉⵡⵔⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.
ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⴼⵓⴼⴼⴷ ⵊⵊⵉⵃⵜ ⵏ
ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⴱⵉⵔⵓⵙ (coronavirus),
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⵓⵎⵉⵙⵉⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵔ
ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ
ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵓⴷⴷⵍⵜⵏ
ⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ.
ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ
ⵓⵙⵓⵔⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ , ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20
ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵜⵖⵔⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⵉⵡⵉⵏ
ⵖⴰⵔ ⵊⴰⵔ 7 ⵎⴰⵔⵚ ⴷ 13 ⵉⴱⵔⴰⵢ,
ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⵏ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵜⵏ
ⵙ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⴷⵓ ⵉⵣⴷⵉⵏ
ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ
ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵙⴰⵔⵉⴹⵏ
ⵉⵏⵎⴳⴰⵍ
ⵏ
ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ
ⵜⵜⴰⵔⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ
ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵖⵔⵉⵎ
ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵏⴽⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ. ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ
ⵉⵎⵣⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏ
ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⴼⵅⵅⴰⵔ.
ⵙⵎⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵢⵏ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵜ
ⵜⴰⵡⵉⵎ ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⵄⵉⵜ
ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴷⵔⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⴳ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ... ⴰⵔ ⴳⵉⵡⵏ ⵏⵙⵙⵓⵜⵓⵔ
ⴰⴷ ⵜⴽⵙⵉⵎ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ
ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⵓⵏⵥⵥⵉⵔⵜ
ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵏ
ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⵓⵔⵔⵙⵎ ⴰⴼⴰⴷ
ⴰⴷ ⵙⵙⴷⵔⴼⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⴰⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⴰⵜ
ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ
ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ,
ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ
ⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ
ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴷ ⵏ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ
ⴰⴷ
ⴰⴽ
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ
ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ
ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ
ⴷ
ⵓⵡⴻⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ “
ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏ
ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ
ⴷ
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⵉⵍⵍⵉ
ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ
ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ
ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ
ⴷ ⵜⵖⵣⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ,
ⵉⴳⴰⵏ
ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ
ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏ
ⴰⴷ”.
3- ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴽ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ
ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”.
ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ
ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵜⵜⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ
ⵙⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵄⵔⴰⴱ” ⴷ “ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ”,
ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ
ⵊⵊⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴷ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵔⴰⴷ
ⵜ ⵉⴳⵯ. ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽ ⵣⵖ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⴼⴰⵏ
ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ 70 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ
ⵅⴼ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⴼⵏ ⵉⵏⵍⵍⵉ
ⵜⵣⵉ ⵖⵉⴼⵙ 315 ⵉⴼⴹ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ?
ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ
(ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ), ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ (ⴰⵙⵢⴰ),
ⴷ ⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ (ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ) ⴷ ⴰⴽ
ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ!
ⵏⵏⵓⵔⵣ ⴳ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ
ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵡⵇⵇⵔⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ
ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵎ ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ
ⵉⴼⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⴰⴽ ⵉⴳⵎⵎⵓⵏⴻⵏ ⵉⵙⵏⵓⵏⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ
ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴽ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ
ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ,
ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵉⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵏ, ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ,
ⵉⵎⵉⵚⵕⵉⵢⵏ,
ⵉⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢⵏ,
ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ, ⴳⴰⵏ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
ⵓⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ
ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉ
ⵉⵙⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ “ⵜⴰⵖⴰⵍⵛⴰ ⵜⴰⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⴷ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵡⴰⵏⵜ” ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵏ ⵢⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ. ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ
ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ
ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⴰⴽ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎ
(”ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ” “ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ
ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ”...).
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵙ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010,
ⵙ ⵜⵉⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ 17 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ
2011, ⵙ ⵜⵉⵏ 20 ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ
2011 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵉⵏ 25
ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2011 ⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⴷ ⴳ
ⵎⴰⵏ
ⵓⵔⵢⴰⴳⴳⵓⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ 22
ⴼⵉⴱⵔⴰⵢⵔ 2019, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵜⵙⵏⵜ
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ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ
ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵏⵙⵙⴰⵖ
“ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ”
ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴷ
ⴽⵏ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴽⴽⵯⵣⵎ ⴰⴽ
ⵎⴰⴷ ⴽⵉⵣ ⵢⵓⵙⵉⵏ.
ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ:

1- Agraw Amadlan Amazigh
(Amazigh
World
Assembly),
Bruxelles (Belgique)
2- Fundación Mediterránea DAVID
MONTGOMERY HART de Estudios
Amazighies, Melilla (España) 3Asociación TAMETTUT de las
mujeres amazighes por la cultura y
el desarrollo, Barcelona (Generalitat
de Catalunya) 4- Asociación Cultural
IMAZIGHEN, Melilla (España)
5- Asociación AZAR, Las Palmas
de Gran Canaria (Islas Canarias) 6Asociación socio-cultural TAMUSNI
de Tenerife, Aguirre (Islas Canarias)
7- Espacio SOLIDARIDAD, Madrid
(España) 8- Asociación THWIZA por
la Identidad, Cultura y Justicia Social,
Madrid (España) 9- Association
TIFAWIN, Bruxelles (Belgique)
10- Association EUROKASSITA de
développement solidaire, Bruxelles
(Belgique)
11- 4- Association TAMAZIGHT,
Liège (Belgique)
12- 5- Association HIWAR, Bruxelles
(Belgique)
13Association
L’ESPOIRE,
Bruxelles (Belgique)
14- Association TIWIZI 59, Lille
(France)
15- Espace Culturel Berbère Européen
Afus Deg Wfus, Roubaix (France)
16- Agraw n RIF, Lille (France)
17- RIPOSTE INTERNATIONALE,
Paris (France)
18- Association socio-culturelle ARIF
(Allemagne)
19- Association ADRAR, Amsterdam
(Pays Bas) 20- Osservatorio per gli
Studi Internazionali sul Mediterraneo
Livorno (Italia)
21- Amazigh Cultural Network in
America, Massachusetts (USA)
22- Tamunt Social and Cultural
Association, Washington DC (USA)
23- Amazigh Community in America,
New Jersey (USA)
24- Assemblée Mondiale AmazigheMaroc, Rabat (Maroc)
25- Forum TOUBKAL pour la culture
amazighe et les droits de l’homme,
Marrakech (Maroc)
26- Observatoire Amazigh des Droits
et Libertés (OADL), Rabat (Maroc)
27- Fédération Nationale des
Associations Amazighs (FNAA),
Rabat (Maroc) 28- Réseau des
Associations de Développement de la
province d’Al-Hoceima, Al-Hoceima
(Maroc).
29- Association JISR pour le
développement et la migration, Nador
(Maroc)
30- Association ABARAZ, Agadir
(Maroc)
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COURS DE TAMAZIGHT

d'un

manuel

intitulé

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
"tamazight inu".

tamazivt inu
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ⵜⵉⵏⴰⴼⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵜⵢⴰⵍⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴽⵔⵎⵉⵎ ⵏ ⵉⴽⵔⵍⴰⵍⵏ
ⵉⵛⴱⴱⵔ ⴱⵉⵍⵍⵢ ⴱⵓⵢ ⵙ ⵜⵎⵀⵏⵏⴰⵡⵜ ⵙ
ⵓⴼⴷⴽⵉⵍⵓⵛ ,ⵉⵛⴼⵍⵍ ⵖⵉⴼ ⵉⴱⵔⵏⴳⴰ.ⵀⴰⵏ
ⵜⵉⵎⵔⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵜⵜⵢ ⵓⵀⵍⴰⴼⴼⵓ ⴰⵎⵣⵍⵓⴹ
ⵏⵏⵉⴳ ⵉⵔ,ⵀⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙ ⵜ ⵢⵉⵡⵢ
ⵓⴳⵍⵍⴰⴷⵓⵙ ⵙ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵄⵔⵇⵏ ⵉ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ
ⵏⵏⵙ.ⵉⵙⵓⵇⵔⴼ ⴱⵉⵍⵍⵢ :
-ⵡⴰⵍⵓ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵙⵜⵜⴰⵖ,ⵡⴰⵍⵓ ⵎⴰⵢⴷ ⵙⵡⵉⵖ
,ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵍⵉ .ⵓⵔ ⵓⵙⵔⵖ
ⵅⴰⵙ ⵉⵎⵉⵙⴽⴰⵔⵏ!
ⵙ ⵉⵍⵎⵖⵉ ,ⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵣⵏ ,ⵉⴳⵓⵏⴹⴰ
ⵓⴱⴰⴼⴳⵓ .ⴳ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⴼⵍⵉⵍⵓ
ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ.ⵉⴽⵔⵍⴰⵍⵏ !ⵓⵡⵉⵏ
ⵙ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴱⵉⵍⵍⵢ ⴱⵓⵢ ⴷ ⵓⴼⴷⴽⵉⵍⵓⵛ
ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵔ.ⵍⴰⵏ ⵉⴳⵙⵜⵓⵔⵏ ⴷ
ⵉⴼⵔⴷⴰⵇⵇⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⴽⵉⵙ ⴷ
ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ ⴳ ⵓⴷⵎ .ⵉⵙⵓⵇⵔⴼ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ
,ⴰⵎⵏⵀⴰⴹ ⵏ ⵉⴽⵔⵍⴰⵍⵏ :
-ⵉⵅⵅ
!ⴰⴼⴷⴽⵉⵍⵓⵛ
ⴷⴷⵖ
ⵏ
ⵉⵙⵡⵉⵔⵓⵎ
ⵢⵓⵔⴰ.ⴰⵀⴰ
ⵉⵔⵏⵙ
ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⵓ
.ⴳⵔⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⴰ ⵙ ⵉⵍⵍ .
ⵉⵙⵡⵉⵀⵀⵜ ⴱⵉⵍⵍⵢ :
-ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ?ⵎⴰⵛⴰ ⵀⵉ ,ⵓⵔⵜⵙⵙⵉⵏⴷ
ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵛ !
ⵉⵀⵏⴷⵣ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ :
-ⴰⵔⴱⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵕⴹⵓⵏ ⴰⵇⵓⵕⴰⵕⵏⴰⵙⵍ
ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴷⵓ ?
ⵉⵣⵏⵏⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴷⴷⵖ
ⴱⵉⵍⵍⵢ
.ⵉⵙⵃⵉⵍⵍⵍ :
-ⴳⵉⵖ ⵉⵡⵉ ⵙⵏ ⴽⵉⴷⴷ ⴰⴼⵍⵉⴱⵉⵙⵜⵉⵢ
.ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴽⴱⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵛⴼⵍⴰⵍⵏ !
ⵉⵜⵜⵓⵟⵓⴽⵢ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵡⵊⵊⵖ :
-ⴰⵜⵢ !ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⴽⵉⴷⴷ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ
ⵓⵔⴱⴰ !ⵀⵢⵢⴰ ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵙⵉⵏⴷ
ⵜⵉⴼⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ ?
ⵉⵙⵜⵏ ⴰⵙ ⴱⵉⵍⵍⵢ ⵙ ⵓⴽⵓⴽⵔ :
-ⵀⵉ....ⵙ ⵓⴼⵓⵔⴳ .
ⴰⵔ ⵙⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵉⴽⵔⵍⴰⵍⵏ
ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉⵔⵏ :ⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⵉⵎⵜⵏ ⴽⵉⴷⴷ
ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵡⵙ ⴷ ⵉⴷⵙ ⵜⵓⴼⵔⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ
ⵜⵓⴷⵎⵉⵏⵜ.
ⵉⵏⵣⴹ ⵜ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ :
-ⴰⵡⵢⴰⵖ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ.ⵎⴰⵛⴰ ⵅⴰⵔ ⴰⵛ ⴰⴷ
ⵖⵉⴼⵉ ⵜⵙⵃⵉⵍⵍⵍⴷ .ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵛ ⴱⴱⵉⵖ
ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵙ !
ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ,ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵔⵍⴰⵍ ⵉⵙⵏⵉⵖⵙ
ⴱⵉⵍⵍⵢ,ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵛⵓⵛⵏ ⵏⵏⵙ
.ⵀⴰⵜ ⴱⵓⴱ ⴰⴽⵓⵊⴰⵔ,ⵉⵎⵙⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ
.ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓ ⵓⴳⵣⵉⵢ ⴳ ⵓⵖⵕⵓⴹ .
ⵉⴳⵔ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ :

-ⵛⵢ ,ⴰⴽⵓⵊⴰⵔ ,ⵜⵜⵢ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏⵏⵛ ⵏ
ⵓⵎⵉⵙⴽⵔ.
ⵓⵔ ⵉⴼⵍⵉⵢ ⴱⵉⵍⵍⵢ :ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵜⵜⴼⴼⵖ ⵣⵉ
ⴷⵉ ?ⵢⵓⵛⵢ ⴷ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵉⵣⵓⵎ .ⵎⵔⴷⴰⵢ
ⵀⵉⵍⵍⵉ
ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⴱⴱⴰ ...ⵢⴰⵏ ⵉⴱⴱⴰ
,ⴰⵛⵔⵍⴰⵍ ⵏⵖⴷ ⵉⵀⵉ ,ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ
ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵙⴰⵔⵉⵙ ⴷⴷⵖ.
ⴳ ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵎⵔⵉⵍⵉⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ,ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ
ⵢⵉⴹ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵜⵛⵛⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵢⵡⴰⵍⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ
ⵜⵉⵎⵄⵉⴷⵉⵜ.
ⵀⴰⵜ ⴱⵉⵍⵍⵢ ⴱⵓⵢ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵎⵖⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵍ !
ⵉⵛⵛ, ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵜ ⵉⵛⵔⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵃⴹⵓⵏ ⵙ ⵛⵕⴰⴹ .

-ⵜⵉⵔⵉⵜ,ⵉⵡⵉ ⵙ ⵏ ⴽⵉⴷⴷ ⵉⵔⵡⵍ !
ⵙ ⵉⵍⵎⵖⵉ ⵉⴳⵓⵏⴹⴰ ⴱⵓⴱ ⴰⴽⵓⵊⴰⵕ ⵣⴳ
ⵓⵎⴰⵍⵓ.ⵉⵚⵍⴼ ⵓⴳⵙⵜⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵏⵥⴰⵕ ⵏ
ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ.ⵢⵉⵡⵉ-ⴷ ⴰⵣⵣⴰⵣ ⵖⵉⴼ ⵉⵛⵔⵍⴰⵍⵏ
! ⵉⵏⵏⵓⵣⵜⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴰⵡⵉⵢ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ
.ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ
ⵓⴼⴰⵏⵉⵢ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ .
ⴽⵓⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⵉⵍⵍⵢ ⵉ ⵜⵉⵎⵄⵉⴷⵉⵜ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ
ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⴽⵟⵉⵟⵉⴼⵏ ⵉⵎⵙⵇⵙⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ
ⵏⵏⵙ :”ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⵏ ⵉⵏⵟⴳ ?”ⵉⵛⵔⵍⴰⵍⵏ
ⵏⵏⴱⴷⵔⵏ ⵙ ⵛⵕⴰⴹ ⵉⴷⵙⵏ.ⵎⴰⵛⴰ ⴱⵓⴱ ⵉⵔⵎⵙ
ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵉⵣ ⵉⵅⵅⴰⵏ .ⵉⵛⴽⵏ :

-ⴷⵖⵢⴰ!ⴼⴼⵖⴰⵜ ⴰⵖ
ⴷⵉ .
ⵢⵓⵡⵙ ⴰⵙ ⴱⵉⵍⵍⵢ
ⴱⵓⵢ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵡ
ⵙⵜⵖⵕⵕⴰⴱⵓⵜ.
ⵉⵀⵊⵊⵊ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ :
-ⴰⵎⴽⴽⵉⵔⵔⵙ ! ⵓⵔ
ⵜⵔⵉⴷ ⵜⴰⴱⴰⵢⵏⵓⵜ
ⵅⴰⵙ ⵉ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵛ
ⵀⵉⵍⵍⵉ ,ⵀⵉ ?
ⴰⵔ ⵚⵉⵏⵚⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ ⵏ ⴱⵉⵍⵍⵢ
.ⵖ ⴰⴽⵓⴷ -ⴰⵏⵏ ⵜⵖⴱⴱⵣ ⵜⵖⵕⵕⴰⴱⵓⵜ ⴳ ⵉⴹ.
ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ,ⵉⵏⵏⵎⵔⵓⵔⵢ ⴱⵉⵍⵍⵢ.
ⵉⵖⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵓ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ
ⵙ ⵓⵛⵔⵍⴰⵍ ⵉⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵃ.ⵓⵔ ⵉⵍⵉ
ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⵔⴼⴰⵍ .ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙ
ⴱⵉⵍⵍⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏⴰⵍⵍⵏ ⵙ ⵓⵛⵡⴰⵡ
ⵏⵏⵙ .ⵉⴼⴰⴼⴰ ⴱⵓⴱ ⴰⴽⴰⵊⴰⵕ.ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ
ⴱⵉⵍⵍⵢ :
-ⵎⵛ ⵉ ⵜⵓⵡⵙⴷ ⵉ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ,ⵀⴰⵜ
ⵜⵜⵓⵣⴳⵍ.ⵀⴰⵜⵏⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⴰⵢⵉⵏⵉⵏ.
ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⴱⵓⴱ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ :
-ⵙⵙⵏⵖ ,ⵀⴰⵜ ⵏⵛ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵡⵉ ⵙ
ⵏ ⴽⵉⴷⴷ ⴰⴼⵍⵉⴱⵓⵙⵜⵉⵢ !
ⵢⵓⵏⴼ ⴱⵉⵍⵍⵢ ⴰⵍⵍⵏ ⵉⵡⵕⵕⵕⴰⵢⵏ .ⵉⵏⵏⴰ
ⴱⵓⴱ :
-ⵜⴰⵇⵛⵛⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴼⵓⵔⴱⴰⵏ ⵜⵏⵟⴳ
ⴰⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⴱⴰⵢⵏⵓⵜ
ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⵉ .ⵉⵙⵏⵢ ⵉ ⵙ
ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵓⵎⵙⵙⵏⵡⵉ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵎⵙⵖ .ⵉⵛⵛ,ⵓⵔ
ⵣⵎⵉⵔⵖ ⴰⴷ ⵔⵡⵍⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ :ⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵛ ⵜⵜⴳⴳⴰⵖ ⴰⴷ ⴳⵍⵓⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ
ⵓⴼⵓⵙ ?ⵙ ⵡⵓⵍⵍⵓⴷ ⵏⵏⵛⵛⵢ ⵀⴰⵢⵢⵉ
ⴳⵉⵖ ⴰⵣⵔⴰⵔⴰⴳ ,ⴰ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ !
ⵉⵙⵔⵙ ⴱⵓⴱ ⴰⴼⵓⵙ ⵖⵉⴼ ⵓⵖⵕⵓⴹ ⵏ
ⴱⵉⵍⵍⵢ .ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵇⵙⵃⵏ ⵉⵕⵖⴰⵏ
,ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵙⵏⵏⵉⵔⵙⵏ ,ⵉⵜⵜⴰⵔⵉⵢⵏ
.ⵉⵙⴼⵉⵔⵏⵏ ⴱⵉⵍⵍⵢ :ⵉⵎⵛⵉ ⵙ ⵙ ⵓⵏⵜⴰⵎ ,ⵢⴰⵏ
ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ...
ⵉⵎⵙⵇⵙⴰ :
-ⵉ ⵜⴰⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ?
ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴱⵓⴱ :
-ⵉⵥⵉⵕ ,ⵉⴳⵣⵢ ⵉ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵓ ⵖⵉⴼ ⵓⵖⵕⵓⴹ
ⵜⴰⵏⴽⴽⴰⵔⵊⴰ(proposé pour la carte)
ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⵉⵜ .ⵀⵢⵢⴰ ,ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ
ⵓⵙⵍⵍⵉⵍ (proposé pour l’île) ⵏ ⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⵓ,
ⴰⵙⵔⴷⴰⵍⴰⵍ ⴰⵎⵚⴽⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⵖ.
*ⵉⵙⵓⵍ
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Le langage abstrait et géométrique
du tapis amazigh provient des origines du
corps, de la forme et des fonctions des organes sexuels humains. Basé sur la dualité
et la relation de l’homme et de la femme, il
est devenu l’expression de la fertilité universelle incluant toute la nature. Le tapis
est une création artistique de la femme et
reflète avant tout les phases de sa vie, sa
ligne de temps et son expérience sexuelle :
en tant que vierge, nouvelle mariée, à travers le mariage, la grossesse et l’accouchement. Au cours des 12ème et 13ème siècles, le
Maroc était déjà connu pour la beauté de ses
tapis amazighs, de ses moquettes et de ses
tentures murales («Hanbel»).
Au Moyen Âge, le tapis était l’un des cadeaux
des ambassades étrangères ou était utilisé
dans la caravane princière où de beaux tissus
de soie avec du fil d’or et des tapis «zarabi»
étaient montés sur les chameaux. Parmi les
différentes significations de «zarabi» (tapis) qui viennent de l’arabe, on peut notamment retenir «parterre de fleurs» et «ce qui
est posé sur le sol et sur lequel on s’appuie».
Le mot berbère pour cela est «tazerbit». Au
Maroc, on peut aussi utiliser le mot «gtifa»
qui vient de la même origine, qui est le nom
des tapis de laine souvent tricotés dans la région de haute altitude, Marmoucha ou l’Ait
Ouaouzguite par exemple.
Au 16ème siècle, Jean Léon L’Africain (Hassan al-Wazzan) )9( a expliqué que le tapis
était l’un des cadeaux des mariées de Fès :
“Nous donnons toujours un tapis de laine
d’une vingtaine de coudées et trois couvertures dont un côté est un drap». Les tapis
étaient également vendus aux enchères de
Fès et exportés notamment vers l’Afrique
noire.
Le plus ancien tapis conservé au Maroc date
du 18ème siècle est celui de Chiadma, qui
est daté exactement 1202 H/1787 AC.
Le tapis est un cadeau parfait et, au 19ème
siècle, le tapis marocain était l’un des produits les plus exportés vers l’Europe. On en
trouvait beaucoup en France lors des expositions universelles de 1867, 1878 et 1889.
À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème
siècle, le tissage des tapis était une activité très importante dans presque toutes les
villes du Maroc. )10(
Les autorités françaises du Protectorat dans
un souci de préserver et encourager l’art du
tapis au Maroc ont créé un label artisanal
et commercial, pour préserver les traditions, selon Prosper Ricard : )11(

«Pour le maintien de traditions aussi
originales et affirmées, au triple point
de vue de la technique, du décor ou du
coloris, comme pour l’heureux épanouissement de tendances qui en tous
temps et en tous lieux doivent être
respectées, le gouvernement du Protectorat a pris dès le début les mesures
de protection, d’encouragement et de
propagande qui s’imposaient. A ce titre,
un organisme spécial, le Service des Arts
Indigènes devenu par la suite le service
des Métiers et Arts Marocains, a exercé
et continue d’exercer la plus heureuse
influence.» (p.12)

et conférer à cet art traditionnel une marque
officielle d’authenticité : )12(

«Aussi, pour conférer à cette fabrication
une marque officielle d’authenticité
et sauvegarder le renom de l’industrie
marocaine, le gouvernement du Protectorat a-t-il institué une estampille
d’Etat délivrée sous certaines conditions
bien déterminées.» (p.56)

Une histoire de textile
Si les babouches jaunes et les tajines peints
font fureur dans les souks, le textile et
le tissage sont vraiment au cœur du
véritable art marocain. La production
textile est la plus importante tradition artistique du Maroc. Le nombre de Marocains
impliqués dans le textile et l’étendue des
matériaux utilisés sont immenses. La production textile, sur une grande échelle, au
Maroc remonte à 1500 avant J.-C., lorsque
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les Amazighs de l’Afrique du Nord ont fait
usage des techniques de tissage fondamentales utilisées à des fins pratiques, magiques
et religieuses.)13(
La femme amazighe tissait des textiles utilisés pour les châles, les couvertures, les
tapis, les tentes, les sacs, les oreillers et les
nattes. Avec le temps et la pratique elle a
fini par apprendre des techniques de tissage
et de teinture plus spécialisées, en ajoutant
un large éventail de symboles, de dessins et
de motifs artistiques. Au 7ème siècle, le
textile est devenu un élément essentiel
de l’économie marocaine, qui perdure
encore aujourd’hui.
Les techniques créées par les femmes marocaines ont été préservées au fil des siècles,
principalement parce que le tissage et la
broderie sont une partie fondamentale de la
vie quotidienne des gens, mais aussi parce
qu’ils sont considérés comme une source de
magie, de protection, de survie et de pouvoir.
Les textiles tribaux marocains sont parmi
les plus éblouissants et les plus impressionnants d’Afrique. Les variations des motifs,
les couleurs vives et la variété des textures
les distinguent nettement des autres textiles
islamiques et africains.
Les tissages traditionnels du Maroc sont utilisés à des fins pratiques. Les tissages étaient
destinés à être utilisés par la famille pour
meubler la maison ou la tente, et comme
vêtements personnels. Les textiles peuvent
également servir d’indicateur de la richesse,
du statut social et du contexte religieux de

bâtons exhibant l’azetta, tissu de tapis avec
les motifs distincts de chaque tribu amazighe
parcourue en paix (aman)), ce qui, dans la
langue terre à terre, signifie dîme de passage en paix prépayée. Les couleurs des tapis, azetta, et leurs motifs différents étaient
synonymes de paix et de concordance chez le
peuple amazigh d’antan. )14(
Pour les peuples non nomades du Maroc, les
textiles peuvent être utilisés comme mobilier ou décoration d’intérieur comme un lit,
une chaise, une couverture, un manteau,
un oreiller, une malle ou une selle. Pour les
nomades, le tapis pouvait devenir le toit, les
portes, les murs ou les cloisons d’une maison.
La «table» de la plupart des ménages marocains, qu’il s’agisse d’une maison ou d’une
tente, se présente sous la forme d’un grand
tapis rectangulaire recouvrant un divan.
Les couleurs et les motifs vibrants des tapis
égayent les maisons, et les riads généralement faiblement éclairés des villages et des
villes.
De nombreux textiles décoratifs sont utilisés
dans les cérémonies et ont un statut sacré.
Une Handira, est utilisée pour envelopper
une mariée en route vers sa nouvelle maison,
c’est une sorte de protection contre l’ayn,
le mauvais œil des jaloux, mesquins et méchants. Certaines couvertures sont utilisées
comme cadeaux funéraires. Les plus beaux
tapis, couvertures et coussins sont utilisés
pour décorer les tentes des invités pendant
les festivals ou portés et transportés dans les

la tisserande, ainsi que de la vie quotidienne
de sa tribu. Le tissage lui permet une rare liberté d’expression, même dans les limites de
traditions de conception strictement conservatrices.
La ville De Sefrou, dans le Moyen Atlas, est
devenue au 12ème siècle un centre de commerce florissant où les producteurs des régions du nord du Maroc et ceux du Tafilalet
se rencontraient pour échanger des récoltes,
de l’artisanat et des peaux. Elle a également
été le point de départ du célèbre commerce
des caravanes subsahariennes par lequel le
Maroc échangeait du sel et des peaux contre
l’or des mines achanties d’Afrique noire, un
commerce qui est aujourd’hui connu sous
le nom de «commerce déloyal (unfair
trade)».
Ce commerce, pendant des siècles, a été
financé par les juifs qui tenaient de petites
«boutiques bancaires» connues sous le
nom de «Hwanet tale’» dans la médina
de Sefrou et étaient les commanditaires
des caravanes qui se rendaient, pendant
un périple de 44 jours, à Tombouctou, dans
l’actuel Mali, conduites par des guides juifs
respectés pour leur leadership, leur équité,
leur patience, leur courage et leur sens de
l’initiative. Ils étaient connus sous le nom
d’azettat (parce qu’ils portaient de longs

tombes pour honorer les saints et les morts.
L’histoire du tissage de tapis amazighs marocains
Les Amazighs marocains ont une longue et
illustre tradition de fabrication de tapis et
de moquettes tissés à la main. Avec l’une
des plus grandes populations amazighes, le
Maroc est aujourd’hui l’un des producteurs
les plus prolifiques de tapis. Chacune des
quelque quarante-cinq tribus amazighes
dispersées dans le pays possède son propre
dessin distinctif ainsi que son propre style de
tissage et de broderie et son propre art. Cependant, tous les tapis des différentes tribus
partagent deux caractéristiques communes :
la simplicité du dessin et la richesse
des couleurs, en particulier le rouge et
le safran.
Traditionnellement, les tapis ont été tissés
davantage pour leur usage utilitaire que
comme pièces décoratives. Les tapis fabriqués par les tribus qui vivent dans la région
des montagnes de l’Atlas sont épais avec un
lourd poil, tandis que ceux fabriqués par les
tribus qui vivent dans le désert sont légers et
tissés à plat, ce qui implique que la nature
du climat à un effet sur l’azetta, tissage de
la région.
L’histoire des tapis amazighs marocains remonte au paléolithique, une période préhis-
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torique caractérisée par le développement
des premiers outils utilisés par l’homme.
Des traces de motifs amazighs et de symbolisme tribal ont été trouvées dans les arts
rupestres et la peinture rupestre datant de
plusieurs milliers d’années. En l’absence
de langage écrit, les tisserands de
l’Antiquité enregistraient leurs mythes
et légendes à l’aide de glyphes et de
marques incrustées dans leurs tapis et
dans des cavernes.
Au fil des siècles, Tamazgha (territoire
amazigh) a été envahie et colonisée par une
série d’empires qui se sont levés et sont tombés avec le temps, entre autres : les Romains,
les Ottomans, les Arabes, les Espagnols, les
Portugais et les Français. Aucun d’entre eux
n’a réussi à laisser un impact plus durable
que les Arabes, qui ont réussi à islamiser
toute la région et à lui donner une identité
arabe, de force. Cependant, les Amazighs
ont tenu avec ténacité à leur culture millénaire et unique, principalement parce qu’ils
avaient été isolés pendant des milliers d’années avant l’arrivée des envahisseurs.
Les tapis amazighs du 20ème siècle ont le
même transfert de glyphes et de marques
que les tapis du passé lointain. Les tisserands
tribaux, qui ne possèdent ni ne cherchent à
acquérir une formation artistique formelle,
continuent de raconter les mêmes histoires
d’antan, transmises de génération en génération. Ainsi, regarder un tapis amazigh
marocain traditionnel donne l’impression de regarder un tapis centenaire
préservé dans une capsule temporelle
ou un livre d’art et d’histoire. C’est là
leur principal attrait pour les acheteurs occidentaux et collectionneurs de pièces rares.
Les tapis amazighs marocains du 20ème
siècle ont toujours le même dessin caractérisé par des nœuds distincts, mais ils
contiennent généralement de petites mouchetures de couleur sombre sur un fond plus
clair. Beaucoup d’entre eux ont un mélange
de couleurs unies sans motif.
Le tapis amazigh, création culturelle
et artistique
Comme tout acte culturel, artistique et folklorique, le tapis amazigh est un objet d’art
basé sur une connaissance de la civilisation ancestrale des peuples qui ont, tout au
long de l’histoire, exprimé leur savoir par
des moyens décoratifs : sculptures, poteries,
tapis, bijoux, dessins, etc., par littérature
orale : poèmes, contes, proverbes, etc. ou par
musique, chant et danse. )15(
Le Tapis amazigh est donc un objet d’art
réalisé dans des familles de grande tradition pastorale et qui vivent généralement
de l’élevage et de l’agriculture (donc des
familles rurales). La fabrication de ces tapis
traditionnels, sous toutes leurs formes, nécessite la présence de certaines conditions,
moyens et matériaux de base, dont :
- De la laine pure et de bonne qualité,
comme matière première qui sera transformée en fils de différentes tailles et propriétés,
- Des colorants naturels et biologiques
à cent pour cent ;
- Un matériau approprié (métier à tisser) de différentes formes, en fonction de
l’utilisation souhaitée ; et
- Un personnel compétent maîtrisant
les techniques de tissage traditionnelles
et les motifs décoratifs.
Le tissage de tapis amazighs est une activité
essentielle dans certains contextes car il joue
un rôle économique vital dans la subsistance
des familles. Il s’inscrit alors dans un
mode de commercialisation traditionnel, basé sur le troc. Dans un ménage,
l’homme et la femme travaillent en coopération. La femme s’occupe du tissage et du
modelage des tapis et le mari s’occupe de la
commercialisation sur les marchés hebdomadaires, et fait, d’autre part, l’achat des
produits alimentaires et autres produits dont
ils ont besoin pour vivre.
D’un point de vue artistique, le meilleur
tapis amazigh est encore fabriqué dans certaines régions à partir de produits naturels
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Le tapis amazigh :
identité création art et histoire

Introduction
Les Amazighs vivent au Maroc
depuis plus de cinq millénaires.
)1( L’origine du tissage des tapis
par les populations amazighes
remonte lui aussi à plusieurs
millénaires. Le tapis amazigh est
emblématique de la culture, ces
tapis sont fabriqués à la main par
des femmes, leurs motifs et leurs
significations font partie d’une
tradition très ancienne.)2( Le
tissu filé à la main qu’elles
créaient portait le nom de la
tribu concernée, et elles utilisaient des fibres naturelles pour
créer des manteaux, des tapis et
d’autres tissus.
Les tapis amazighs sont originaires du Moyen Atlas et des
plaines autour de Marrakech. On
dit que leurs origines remontent
au 2ème siècle avant J.-C. Ces
tapis sont l’art rural traditionnel pratiqué par les femmes des
peuples nomades ou semi-nomades. Ils sont fabriqués à partir
de la laine vierge des moutons et
des chèvres de leurs troupeaux.
Les femmes les fabriquent pendant leurs rares heures de loisir
afin de les utiliser comme matelas et couverture. C’est leur bien
le plus précieux et leur fierté. En
bref, c’est leur œuvre d’art à travers lesquelles elle ont pu exprimer leur créativité.
À l’époque, le métier à tisser
était considéré comme un
être animé qui était vénéré
et craint. Vide, il était mort,
mais tant que les fils étaient
tendus, il était vivant. Il était
interdit aux hommes de l’utiliser. Quand venait le moment
d’enlever le tapis du métier, les
femmes chantaient parce que
cela signifiait la mort et la nécessité de faire son deuil.
Les populations amazighes indigènes ont créé un nœud spécifique appelé nœud berbère.
Il faut également noter que
contrairement aux tapis orientaux, ils ne sont jamais fabriqués
sur modèle mais selon le désir de
la femme qui les fabrique.
Les lignes représentées sur les
tapis évoquent des symboles que
l’on trouve dans l’art rupestre.
Le treillis, le diamant, la succession X évoquent chacun à leur
manière la féminité, l’accouplement et la procréation. En
parallèle, une ligne en zigzag
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
renvoie à la symbolique phallique du serpent. )3(
Le tapis berbère a longtemps
été méprisé et copié sans aucune
considération par l’industrie
européenne. Il a fallu attendre
les années 1900 pour que plusieurs artistes s’y intéressent et
lui redonnent toute sa valeur. En

particulier les peintures de Paul
Klee aux formes géométriques et
l’intégration de ces formes dans
l’architecture de Le Corbusier.
Henri Matisse (1869-1954) les
a appelés les «géants blancs».
)4(
Ces dernières années, il a connu
un essor, notamment le tapis
de Beni Ouarain. Toutes les
marques de décoration font des
copies et vendent le tapis «de
style berbère». Face à ce succès populaire, beaucoup d’experts du tapis amazigh partagent
davantage les réflexions de Timothy Wealon : )5(

«Je ne les considère pas comme
une tendance passagère, mais
plutôt comme un élément de
décoration qui sera toujours
présent dans la décoration
d’intérieur».

Histoire du tapis amazigh
traditionnel
Depuis des temps immémoriaux, les ruraux et les bergers
amazighs marocains ont basé
leur économie sur le mouton et
la laine utilisée par les femmes
pour tisser des tapis, ce qui reflète pleinement l’importance
de la laine dans tous les aspects
de la vie des Amazighs. Les tapis
sont fabriqués artisanalement à
la main avec de la laine de mouton et à l’aide de simples métiers
à tisser en bois, verticaux ou
horizontaux, posés sur le sol. La
taille du métier à tisser limite
la largeur du tapis à 2 mètres
environ, soit la taille dont une
famille a besoin pour dormir,
et il est très rare de trouver un
vieux tapis qui ne soit pas long et
assez étroit.
Traditionnellement, les tapis
marocains étaient fabriqués uniquement par des femmes pour
être utilisés dans leur propre
maison, pour orner les sols et servir de couvre-sièges, de couvrelits ou de couvertures pendant
les mois les plus froids. Les tapis
sont remplis de symbolisme et
racontent souvent l’histoire de la
femme qui a créé chaque pièce.
Chaque tapis prend environ 20 à
30 jours pour être tissé à la main
et le dessin est toujours complètement original - il n’y a jamais
deux tapis identiques.
Durant une visite dans les montagnes de l’Atlas, le journaliste
Brooke Bobb de Vogue a fait
connaissance de femmes amazighes tisserandes et a découvert leur art millénaire et leurs
connaissances héritées des
grands-mères : )6(

“La femme et ses collègues
tisserands n’utilisent qu’une
petite image du dessin
comme référence lors de la

fabrication du tapis. Leur
compréhension de l’endroit
où les lignes et les formes
commencent et se terminent
est uniquement basée sur
l’instinct, un savoir qui leur
a été transmis par leurs
mères et leurs grands-mères
berbères. L’un des tapis était
rose vif et violet, décoré
de motifs traditionnels en
forme de diamant. Un autre
était d’un bleu et d’un gris
profond, réalisé dans le style
d’une peinture de Rothko.
Tous les fils sont teints à la
main et filés à la main avec
de la laine brute. Wright
et Lobo-Navia ont étudié
les piles de fils pelucheux
empilées sur le sol d’une
pièce. Ils ont évalué à quel
point elles étaient faibles
pour certaines couleurs, et
à quel point elles en avaient
trop pour d’autres. Après
avoir examiné le fil, ils ont
commencé à mesurer les
tapis à mi-chemin sur les
métiers à tisser. La plupart
étaient précis ; l’un d’eux
était décalé d’un ou deux
centimètres“.

L’artisanat est toujours très
important pour les communautés amazighes. Généralement,
alors que les hommes travaillent
dans les montagnes ou dans les
fermes, les femmes travaillent
dans leurs cabanes, créant de
belles céramiques faites à la
main ou tissant des tapis. Tous
les produits finis sont ensuite
descendus dans les grandes
villes comme Marrakech, où les
gens vendent aux enchères leurs
produits aux propriétaires de
souks. Les acheteurs vendent
ensuite les tapis, les céramiques
et d’autres pièces dans leurs
boutiques à d’autres habitants
et aux touristes. Ce processus
fournit des revenus aux villages
amazighes, et constitue souvent
leur principal moyen de subsistance. )7(
Les tapis marocains représentent
l’aspect le plus caractéristique
du patrimoine culturel du pays.
L’âme du tapis semble refléter le
paysage des montagnes de l’Atlas. Ces tapis sont comme des
livres remplis de signes et de
symboles. On y découvre un
univers de pensée basé sur
une palette de couleurs exubérantes. Ces femmes vivant
dans des villages ruraux
se sont appropriées leurs
créations textiles comme un
espace de liberté où elles
ont développé une créativité
personnelle et une expression artistique surprenante.
Le tapis devient essentiel,
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il est un lien entre le passé
et le présent, entre la terre
et le ciel. Ces magnifiques
tapis pouvaient être présentés dans différents musées
d’art.

Pour le journaliste Brent Crane
qui a écrit un article sur le tapis marocain intitulé : “ Good
Company: Mellah’s Radiant
Moroccan Rugs“ dans Barron’s
: )8(

“Les tapis marocains - complexes, infiniment variés,
riches en symbolisme et
en profondeur culturelle
- sont à l’image du Maroc
lui-même. Ce pays de 35
millions d’habitants occupe
un espace géographique
unique, coincé entre trois
grands corps naturels - la
Méditerranée, l’Atlantique
et le Sahara - et deux continents, l’Europe et l’Afrique.
Il réserve de nombreuses
surprises“.

La culture et les traditions de
chaque communauté amazighe
peuvent être très différentes
d’une région à l’autre. Ainsi,
selon la tribu, les tapis peuvent
présenter des styles, des couleurs et des techniques de tissage différents, voire même
appartenir au même type générique. L’origine du tapis amazigh
se trouve dans les montagnes de
l’Atlas du Maroc, les populations
ont utilisé des techniques différentes de celles utilisées pour les
tapis orientaux ou persans.
Si vous comparez les motifs
du tapis amazigh aux signes
des arts rupestres et aux
artefacts des cultures primitives de l’humanité, vous
trouverez les mêmes signes
et formes utilisés et vous
découvrirez des similitudes
et des liens surprenants que
vous pouvez également faire
remonter à la période du
paléolithique supérieur en
Europe et à la période néolithique en Orient et dans le
bassin méditerranéen, ce qui
explique pourquoi le tapis
amazighe peut être considéré comme le dernier témoignage du monde archaïque.
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Pour mieux appréhender les
effets de la crise et son impact sur
l’économie nationale, BANK OF
AFRICA continue sa mobilisation
pour aider ses clients à surmonter les
difficultés engendrées par la crise
sanitaire du COVID-19, et met en
place le « Crédit RELANCE» pour
accompagner ses clients dans la
reprise de leur activité.
Après avoir soutenu ses entreprises et
TPME clientes impactées par la crise
pour leur permettre de maintenir
l’accès au financement et d’assurer
leur exploitation à travers différentes
mesures, BANK OF AFRICA met à la
disposition des entreprises en difficultés le Crédit Moyen/Long Terme
« Crédit RELANCE » destiné principalement au financement du fonds de
roulement des Entreprises.
En effet, dans le but de soulager la
trésorerie suite au manque à gagner
généré par la crise sanitaire et permettre ainsi aux entreprises de relancer leur activité, BANK OF AFRICA
soutient ses entreprises clientes en
mettant à leur disposition un crédit
adapté à leur taille, plafonné à 100
MDH avec un taux de financement de
4% et un remboursement étalé sur 7
ans avec différé pouvant atteindre 2
ans.
Garanti par la Caisse Centrale de Garantie à hauteur de 80 à 95%, selon
le chiffre d’affaires de l’entreprise,
le « Crédit RELANCE » est destiné à
couvrir les besoins en fonds de roulement avec au moins 50% du Crédit
dédié au règlement des fournisseurs.
D’autres besoins peuvent être financés par le Crédit Relance, notamment
les charges du personnel, charges
sociales, charges fiscales, loyers,
charges d’énergie, frais d’entretien,
droits de douane…
Avec l’ensemble de ses initiatives et
mesures, BANK OF AFRICA réaffirme sa mobilisation pour accompagner les acteurs économiques marocains à surmonter la crise causée
par la pandémie Covid-19 et traduit
ainsi son engagement fort et solidaire
en tant que partenaire financier de
choix des entreprises.

 www.amadalamazigh.press.ma 10أخبار

ⵏⵙⵉⵎⵖⵏⵉ

يونيو  - 2020العدد 233
ⵢⵓⵏⵢⵢⵓ 2970 - ⵓⵟⵟⵓⵏ - 233

إدماج اللغة األمازيغية يف منظومة العدالة حمور اتفاقية تعاون وشراكة بني وزارة العدل
واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وقعت وزارة العدل واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،يوم
األربعاء  24يونيو الحايل بالرباط ،عىل اتفاقية تعاون ورشاكة
تروم إدماج اللغة األمازيغية يف منظومة العدالة.
وبموجب هذه االتفاقية ،يواكب املعهد امللكي الوزارة يف انتقاء
وتكوين األطر املؤهلة يف مجال الرتجمة الكتابية والرتجمة
الفورية ،ويف عملية ترجمة الوثائق والنصوص اإلدارية
والقانونية إىل األمازيغية ،فضال عن التنسيق لتوفري ترجمة
عالمات التشوير إىل األمازيغية لفائدة الوزارة ،والتشارك يف
إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.
كما ترمي االتفاقية إىل مواكبة املعهد للوزارة يف تنظيم
دورات تكوينية لفائدة موظفيها باللغة األمازيغية ،وخاصة
املوظفني العاملني بمكاتب الواجهة وبمراكز االستقبال
والشكايات ،ويف تكوين امللحقني القضائيني واملوظفني
واملنتسبني إىل املهن القضائية.
ويف كلمة باملناسبة ،قال وزير العدل السيد محمد بنعبد
القادر ،حسب ما أوردته وكالة األنباء الرسمية ،إن توقيع
هذه االتفاقية باعتبارها اإلطار العام للتنسيق والتعاون
بني الوزارة واملعهد امللكي ،من أجل إدماج اللغة األمازيغية
يف مجال منظومة العدالة ،يمثل إطارا مرجعيا هاما يواكب
املعهد بموجبه جهود الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
وسجل بنعبد القادر أن الوزارة أعدت مخطط عمل خاص
بها حول كيفية ومراحل إدماج اللغة األمازيغية يف منظومة
العدالة ،يتضمن اتخاذ إجراءات منهجية ،من ضمنها توقيع
االتفاقية ،وذلك تنزيال للقانون التنظيمي رقم 16-26
باعتباره إطارا قانونيا مرجعيا يحدد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي للغة األمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجاالت الحياة
العامة.
كما يتضمن املخطط ،وفق املسؤول الحكومي ،إجراءات
ومبادرات عملية تبتدئ بتغيري لوحدات التشوير داخل الوزارة
واملحاكم ومراكز قضاء القرب واملديريات اإلقليمية ومراكز
الحفظ لتتضمن اللغة األمازيغية ،وهي العملية التي تم
تدشينها اليوم بتغيري اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل
لتشمل اللغة العربية واللغة األمازيغية معا.
وتطرق الوزير إىل أهم اإلجراءات واملبادرات العملية التي
التزمت وزارة العدل باتخاذها ،منها إعداد معجم باملصطلحات
القانونية والقضائية ،واعتماد متحدثني باألمازيغية يف مراكز
االستقبال ومكاتب الواجهة بالوزارة واملحاكم ،وإعداد
الوصالت اإلخبارية والتواصلية التي تنجزها الوزارة باللغة
األمازيغية إىل جانب اللغتني العربية والفرنسية.
كما تهم هذه االجراءات ،يتابع السيد بنعبد القادر ،إعداد دليل

مرجعي اسرتشادي للتدريب يف
مجال األمازيغية ،وتعزيز التكوين
األسايس يف مجال األمازيغية داخل
املعهد العايل للقضاء بالنسبة
للملحقني القضائيني وهيئة
كتابة الضبط واملوظفني ،من
خالل وضع وحدة داخل املناهج
الرتبوي والتدريبي للمعهد تخص
هذا املوضوع ،وبرمجة حصص
للتكوين املستمر يف مجال
األمازيغية لفائدة القضاة وهيئة
كتابة الضبط واملوظفني واملهن
القضائية.
وتشمل اإلجراءات أيضا ،يضيف
الوزير ،ضمان الرتجمة من
وإىل األمازيغية داخل املحاكم
واإلدارة ،واعتماد األمازيغية كلغة
للتقايض ،بما يشمل الرتجمة
خالل إجراءات التحقيق والرتافع
وتقديم الشهادات وإجراءات
التبليغ وإمكانية النطق باألحكام
باللغة األمازيغية.
وأورد أن تفعيل االلتزامات التي تعني وزارة العدل ورشكاءها
يقتيض بالرضورة اعتماد منطق التدرج واالستعداد
القبيل من خالل تأهيل القضاة وموظفي املحاكم املعنيني
باستعمال هذه اللغة ،مع ما يتطلبه األمر من إعداد األدوات
البيداغوجية الالزمة من دالئل ومناهج وتوفري العنرص
البرشي املؤهل لتأهيل القضاة واملوظفني وتكوينهم داخل
املعهد العايل للقضاء وداخل مختلف مؤسسات التكوين ذات
الصلة بمنظومة العدالة يف إطار التكوين األسايس والتكوين
املستمر.
وأشار ،يف هذا الصدد ،إىل أن املعهد العايل للقضاء رشع منذ أكثر
من سنة يف تكوين امللحقني القضائيني يف مجال األمازيغية،
مربزا أن الوزارة التي أعدت بداية هذه السنة مخطط عملها
الخاص بكيفية ومراحل إدماج اللغة األمازيغية ،هي بصدد
وضع اللمسات األخرية لتوفري بنيات لالستقبال واإلرشاد
باللغة األمازيغية وتضمني لوحات التشوير اللغة األمازيغية
وإعداد الوصالت اإلخبارية بهذه اللغة إىل جانب اللغة العربية.
من جهته ،أكد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،السيد
أحمد بوكوس ،أن االتفاقية تندرج يف سياق تفعيل مقتضيات

رمسيا ..اإلذاعة األمازيغية تنتقل إىل البث املستمر
 24/24ساعة
رشعت اإلذاعة األمازيغية ،ابتداء من منتصف ليلة الثالثاء/
األربعاء  14يونيو الجاري ،يف تمديد فرتات بث برامجها إىل 24
ساعة متواصلة.
وتستعد اإلذاعة األمازيغية يف هذه األثناء لبث برامجها اإلذاعية
خالل الفرتة املقبلة ملدة  24ساعة ،بعدما كان يقترص البث
بها عىل  16ساعة فقط ،إذ كانت تفتتح إرسالها مع الثامنة
صباحا ويتواصل إىل غاية منتصف الليل.
وتتضمن شبكة برامج
األمازيغية
اإلذاعة
جملة من الربامج
اإلذاعية املتنوعة يف
شتى املجاالت ،ذات
السيايس
الطابع
والفني
واالجتماعي
والريايض
والثقايف
والخدماتي والديني ،إىل
جانب برامج خاصة من
بينها سهرات تكريمية
لعدد من رواد األغنية
إضافة
األمازيغية،
إىل حصص ترفيهية
وتنشيطية تتفاعل مع
باعتماد
املستمعني
أساليب حديثة عن
طريق مواقع التواصل االجتماعي وما توفره من إمكانيات
تكنولوجية متاحة ،معتمدة يف ذلك بالدرجة األوىل مبدأ الخدمة
العمومية.
وتأتي زيادة ساعات بث اإلذاعة يف إطار تطبيق دفرت التحمالت
وتلبية لطلبات املستمعني الناطقني باللغة األمازيغية بتعابريها
الثالثة الشمال ،الوسط والجنوب ،إىل جانب الرفع من نسبة
االستماع خاصة الفرتة الصباحية ،التي تحقق غالبا نسبة 50
يف املائة حسب تقارير نسب االستماع.
وتخصص الشبكة الربامجية الجديدة لإلذاعة األمازيغية
ثالث ساعات من البث املبارش خالل الفرتة الصباحية من
السادسة إىل التاسعة صباحا للتواصل املبارش مع املستمعني

ملناقشة مواضيع الساعة ،وآخر مستجدات الساحة الوطنية
والدولية ،إضافة إىل حصة غنائية متنوعة ومتواصلة تمتد من
منتصف الليل إىل الثالثة فجرا ،تليها ورقات ثقافية وحصة
دينية وروحانية ،فيما تبقى الحصص املخصصة لكل تعبري
من التعابري األمازيغية عىل حالها ،ابتداءا من الساعة التاسعة
صباحا وحتى منتصف الليل.
هذا ويأمل املسؤولون عىل اإلذاعة األمازيغية إىل الرفع من
نسبة االستماع إليها ،بعدما
سجلت خالل السنوات املاضية
ارتفاعا ملحوظا يف مؤرش
احتساب نسب االستماع
لإلذاعات املغربية.
وجدير بالذكر أن تاريخ
بداية الربامج األمازيغية
يعود إىل سنة  ،1938إذ
كانت البداية ببث برامج
باألمازيغية ال تتجاوز
آنذاك عرش دقائق بتعبري
(جنوب
“تشلحيت”
املغرب) ،ثم ستخصص عرش
دقائق إضافية عام 1952
لتعبري “تمازيغت” (الوسط)،
ويف سنة  1955ستخصص
عرش دقائق أخرى لتعبري
“تاريفيت” (الشمال) ،واستمرت كذلك حتى سنة  1974حيث
سريتفع حجم البث األمازيغي إىل اثنتي عرشة ساعة بمعدل
أربع ساعات يوميا لكل تعبري ،ابتداءا من من الساعة  12ظهرا
إىل غاية منتصف الليل.
وابتداء من يوم  15نونرب  ،2005رشعت اإلذاعة األمازيغية،
يف إطار الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ،يف تمديد فرتات بث
برامجها ،إىل  16ساعة ،تبدأ من الثامنة صباحا إىل غاية منتصف
الليل ،وبذلك أصبح لكل من التعبريات األمازيغية الثالث خمس
ساعات من اإلرسال يوميا ،إضافة إىل فرتة صباحية مشرتكة.
كمال الوسطاني

دستور اململكة لسنة  ،2011خاصة الفصل الخامس منه
القايض باعتماد األمازيغية لغة رسمية إىل جانب اللغة
العربية ،واستنادا إىل القانون التنظيمي رقم  16-26املتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات
إدماجها يف مجاالت التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات
األولوية ،ومن أهمها مجال العدالة والقضاء.
وتهدف هذه االتفاقية ،وفق السيد بوكوس ،إىل تنمية عالقات
التعاون والرشاكة بني وزارة العدل واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية من أجل تفعيل وتقوية إدماج اللغة األمازيغية
يف مجال العدالة ،بما يسهم يف الرفع من جودة الخدمات
القضائية واإلدارية املوجهة للمرتفقني.
وترتكز محاور هذه االتفاقية ،يضيف عميد املعهد امللكي،
عىل مجاالت الرتجمة والتكوين ،حيث سيتوىل املعهد مواكبة
الوزارة يف انتقاء وتكوين األطر املؤهلة يف مجال الرتجمة
الكتابية والرتجمة الفورية ،ويف عملية ترجمة الوثائق
والنصوص اإلدارية والقانونية إىل األمازيغية ،وكذا التنسيق
بني الوزارة واملعهد لتوفري ترجمة عالمات التشوير إىل
األمازيغية لفائدة الوزارة ،فضال عن إعداد معجم خاص
بمنظومة العدالة.

إبرام شراكة بني “حضارات أوروبا والبحر املتوسط”
و“ماجوريل” و“إيف سان لوران” بباريس لتثمني
الرتاث األمازيغي باملغرب

أبرم متحف حضارات أوروبا والبحر املتوسط ،ومؤسسة حدائق
“ماجوريل” بمراكش ومتحف “إيف سان لوران” بباريس ،رشاكة
تروم إبراز غنى الرتاث األمازيغي باملغرب.
وأكد بالغ مشرتك أن هذا التعاون ،الذي يندرج يف إطار تطوير سياسة
مشرتكة للتعاون الدويل ،يدور حول معرفة وتمكن أفضل وتثمني
للرتاث األمازيغي.
وأضاف البالغ أنه بمقتىض هذه الرشاكة ،سيكون بإمكان متحف
حضارات أوروبا والبحر املتوسط ومؤسسة حدائق “ماجوريل”
بمراكش ومتحف “إيف سان لوران” بباريس ،تبادل مختلف
بروتوكوالت تحفيظ وترميم وجرد املجموعات الفنية.وتابع
املصدر ذاته أن األطراف الثالثة ستتعاون ،بشكل خاص ،عىل توثيق
مجسمات املجموعات األمازيغية للمؤسسات الثالث وتاريخها
وتحديدها وتقاسم شبكات املوارد الخاصة بها.
وأشار إىل أن الرشاكة تنص عىل تبادل املعارض بني املتحفني ،قصد
استكشاف تنوع وغنى هذا الرتاث ،بمارسيليا ومراكش.ويسعى
هذا االتفاق إىل صياغة والحفاظ عىل روابط متميزة ومستدامة بني
املتحفني والفرق بفرنسا واملغرب ،وتحسني كفاءات مهنيي املتاحف
بفضل تبادل املمارسات الفضىل وتحسني تنزيل املشاريع املشرتكة.
وخلص املصدر ذاته إىل أن “هذا التعاون الطموح يتشبث بتثمني
تراث ضفتي البحر األبيض املتوسط”.

11

www.amadalamazigh.press.ma

تواصل

ⴹⴰⵡⴰⵢⵎⴰ

يونيو  - 2020العدد 233
ⵢⵓⵏⵢⵢⵓ 2970 - ⵓⵟⵟⵓⵏ - 233

اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية تراسل جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون اخلارجية باجلمهورية الفرنسية بشأن حقوق
حلراكي الريف واجلزائر والتمييز العنصري لقناة فرانس 24
األمازيغ واإلفراج عن املعتقلني السياسيني
ْ

إىل عناية السيد جان إيف لودريان
وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية
املوضوع :حقوق األمازيغ ،اإلفراج عن املعتقلني السياسيني
لحراكي الريف والجزائر ،والتمييز العنرصي لقناة فرانس 24
ْ
معايل الوزير،
عىل ضوء النتائج املقلقة املرتبطة بانتهاك الحقوق األمازيغية ،نو ّد
إثارة انتباهكم إىل ثالث قضايا أساسية تتعلق بهذه االنتهاكات يف
شمال إفريقيا ،ويتعلق األمر بـ:
 1الحقوق الجديدة لألمازيغ،لحراكي الريف والجزائر،
 2إطالق رساح املعتقلني السياسينيْ
 3استمرار امليز العنرصي الذي تمارسه قناة فرانس  24ضد كلاألمازيغ
 - Iحقوق جديدة لألمازيغ
بخصوص هذه النقطة ،نذكركم معايل الوزير ،بان ّ
كل من دستور
اململكة املغربية( )2011ودستور الجمهورية الجزائرية()2016
ّ
ينصان عىل رسمية اللغة االمازيغية.
وهكذا ،فإن القانون التنظيمي رقم  16-26املتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية باملغرب ،والذي تم
التصويت عليه باإلجماع من قبل مجليس الربملان ،دخل حيز التنفيذ
رسميا ،بعد نرش الظهري الرشيف رقم  121-19-1الصادر يف 12
من محرم  12( 1441سبتمرب  )2019القايض بتنفيذه ،يف الجريدة
الرسمية عدد  6816الصادر يوم  26سبتمرب .2019
لذلك ،نلتمس منكم سعادة الوزير ،أن تحرصوا أوالً ،عىل ترجمة
كافة الالفتات واللوحات الخاصة بمؤسساتكم الدبلوماسية
املوجودة عىل أرايض شمال إفريقيا (السفارات واملصالح القنصلية
واملراكز الثقافية) ،إىل اللغة االمازيغية وكتابتها بحروف تيفيناغ.
ثانياً ،إدراج اللغة األمازيغية يف جميع برامج االتفاقيات الثنائية
التي وقعتها حكوماتكم املختلفة مع دول شمال أفريقيا ،وخاصة
االتفاقيات الثنائية املتعلقة بربنامج «تعليم اللغة والثقافة
األصليتني (  ،« )ELCOالذي تم تنفيذه عىل أساس املذكرة
التوجيهية األوروبية بتاريخ  25يوليو  1977والذي يهدف إىل تعليم
أطفال العمال املهاجرين.
هذا الربنامج التعليمي الذي أيسء فهمه عن قصد وتم استبداله
بربنامج التدريس العاملي للغات األجنبية ( ،)EILEوالذي عرب
الرئيس إيمانويل ماكرون عن رغبته يف إلغائه ضمن اإلجراءات التي
أعلن عنها خالل زيارته ملدينة ميلوز يف  18فرباير املنرصم ،حيث
أعلن التخيل أيضا عن تدريس اللغة العربية يف املدارس الحكومية،
باستثناء االتفاقية املوقعة مع تونس.
هذه الربامج لم تُسفر ،يف واقع األمر ،عن أية نتائج متوقعة ألنها
لم تأخذ بعني االعتبار اللغات األم للبلدان األصلية بشمال إفريقيا،
متجاهلة بذلك توصيات منظمة اليونسكو ( . )UNESCOوقد
سعى السيد جاك النغ ،رئيس معهد العالم العربي( ، )IMAإىل
إضفاء الرشعية عىل انحرافاته اإليديولوجية التي تهدف إىل التأكيد
عىل أن «اللغة العربية تعترب لغة وكنزا بالنسبة لفرنسا» ،وهو أمر
غري مقبول ،خصوصا انه يسعى لنرش رؤيته الزائفة للتاريخ.
إن كنز فرنسا ،من الناحية التاريخية ،هو باألحرى اللغة
األمازيغية التي تتحدث بها الغالبية العظمى من املواطنات
واملواطنني الفرنسيني املنحدرين من شمال إفريقيا .هؤالء ،ال
يتكلمون باللغة العربية الفصحى ،بل يتحدثون مختلف تعبريات
اللغة االمازيغية (تاقبايليت ،تاشلحييْت ،تامازيغت ،تاريفييْت...،
بما يف ذلك الدارجة) ،وهي اللغة الثانية ،مع متغرياتها ،األكثر
استعماال فوق الرتاب الفرنيس .ومع ذلك ،فإن هذه اللغة األمازيغية
ذات الجذور التاريخية الضاربة يف القدم ،املستبعدة اليوم عمدا
من برامج  ELCOو /أو ، EILEتحمل بشكل ال لبس فيه نفس
القيم املجتمعية للحرية واملساواة والديمقراطية ،التي تقوم عليها
الجمهورية الفرنسية.
 -IIإطالق رساح املعتقلني السياسيني لحراك الريف وحراك الجزائر
أما أحداث الحراك الشعبي الخطرية بالريف ،يف شمال املغرب،
املعروفة باسم «حراك الريف» والتي وقعت يف عام 2017/2797
والتي تابع الرئيس إيمانويل ماكرون مجرياتها عن كثب ،وعرب
بوضوح عن قلقه بشأنها ،فإننا نود أن نذكركم أن السلطات
املغربية رجّ حت لألسف املقاربة األمنية ،حيث أصدرت أحكاما
وصلت إىل  20سنة سجنا نافذا ،يف حق شباب ال ليشء سوى أنهم
تجرأوا عىل الجهر واملطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية،
مثل بناء مستشفى متخصص يف عالج األورام الرسطانية.
ويف الجزائر ،ومنذ اندالع املظاهرات االحتجاجية الشعبية
والسلمية ،يوم  22فرباير  ،2019لم تتوقف السلطات الجزائرية عن

انتهاك حقوق االنسان من خالل املتابعات التعسفية للمناضلني
والصحافيني..
ويف ظل انتشار وباء فريوس كورونا املستجد ،وهي مناسبة طالبت
خاللها األمم املتحدة واملفوّض السامي لحقوق اإلنسان باإلفراج عن
املعتقلني ،واصلت السلطات الجزائرية واملغربية عنادها ،وخالفا ً
للتوصيات األممية ،استمرت يف إسكات النشطاء والصحافيني من
ً
ووفقا ملنظمة العفو الدولية
خالل محاكمات رسيعة وتعسفية.
فإن ما ال يقل عن  20ناشطا يف ست مدن بالجزائر تم استدعاؤهم،
ما بني  7مارس و  13أبريل فقط ،واستنطاقهم من قبل الرشطة،
أو توقيفهم ووضعهم رهن االعتقال االحتياطي ،أو إدانتهم بتهم
ترتبط بممارسة حقهم يف حرية التعبري أو التجمع السلمي .وهي
محاكمات ضد نشطاء يطالبون فقط بإصالحات ديمقراطية من
اجل نظام مدني وبناء دولة الحق والقانون .ناهيك عن املعتقلني
املزابيني واالغتيال السيايس للدكتور كامل الدين فخار.
ولهذه الغاية ،فإننا نلتمس منكم أن تستعجلوا بإيالء االهتمام
حراكي
الالزم لهذا امللف ،رفعا للظلم الذي يطال هؤالء الشباب من
ْ
الريف والجزائر ،والذين
يقبعون وراء اسوار
السجون املختلفة...
كما نناشدكم ،قصد
اتخاذ موقف ضد
هذا املنحى والتوجه
االستبدادي والقمعي
للحكومتني
املشني،
املغربية والجزائرية،
وذلك من خالل حثهما
عىل اإلفراج الفوري
وغري املرشوط عن
املعتقلني
جميع
مراعاة
السياسيني،
التعاون
التفاقيات
ا لفر نيس  -ا ملغر بي
والفرنيس -الجزائري،
وعىل األخص اتفاقية
الرشاكة بني االتحاد
األوروبي ودول شمال
إفريقيا .وهي اتفاقيات
تهدف جميعها إىل تعزيز
الديمقراطية واحرتام
حقوق اإلنسان ،عىل
النحو املنصوص عليه
يف الفقرة التالية»:
إن احرتام املبادئ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان األساسية ،كما هو منصوص عليه يف
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،يُلهم السياسات الداخلية والدولية
للمجموعة األوربية واملغرب والجزائر ويشكل عنرصًا جوهريا لهذه
االتفاقية».
 -IIIيف رضورة احرتام الخط التحريري لقناة فرانس 24للهوية
التاريخية لكل افريقيا الشمالية وذلك بتصحيح التسميات
واالوصاف التمييزية «املغرب العربي» و»الربيع العربي»
إن دبلوماسييكم ومحطات اإلذاعة والتلفزيون الرسمية يواصلون
استخدام اسم «املغرب العربي» و «الربيع العربي» .نلفت عنايتكم،

سعادة الوزير ،إىل أننا بعثنا برسائل مسجلة ،مع إشعار باالستالم،
إىل كل من السيد مارك سايكايل ،مدير قناة فرانس  ،24والسيدة
ماري كريستني ساراغوس ،الرئيسة املديرة العامة ملجموعة
«فرانس ميديا موند» ،بتاربخ  5دجنرب  ،2018والتمسنا منهما
وضع حد الستخدام عبارة «املغرب العربي» املستعملة بشكل
متواتر يف نرشات األخبار التي تُ ّ
بث عىل قنوات فرانس  24بالعربية،
ّ
كما أكدنا لهما أن «املنطقة املغاربية لم تكن قط عربية ،ولن تكون
كذلك أبدا يف املستقبل» ،وبالخصوص منذ ان كان لقناة فرانس24
رشف السبق إلبالغ الرأي العام الدويل بأن أقدم إنسان عاقل يف
العالم ،تم اكتشافه يف املغرب بـ»أدرار ن إيغود» أو «جبل إيغود»،
عىل بعد  70كلم من مراكش ،والذي يعود تاريخه إىل حوايل  315الف
سنة ،والذي يعترب يف آخر املطاف سلف األمازيغ (األفارقة) والعرب
(اآلسيويني) والفرنسيني (األوروبيني) وجميع شعوب العالم!
نأمل أن يَعْ مَ د دبلوماسييكم و القائمون عىل الخط التحريري
لنرشات أخبار قنواتكم ،وخاصة قناة فرانس ،24كونها تحت
املسؤولية املبارشة لقطاعكم الوزاري ،إىل االلتزام األخالقي بأحد
املبادئ األساسية للمهنة ،أال وهي «الحقيقة» وال يشء غري
الحقيقة.
إن املسؤولني يف فرانس 24ومجموعة «فرانس ميديا موند» قد
اخ ّلوا ،لألسف الشديد ،بواجبهم ،وفشلوا يف احرتام أخالقيات مهنة
الصحافة ،وذلك عِ وض االنتصار للحقيقة التاريخية والعلمية.
والحقيقة أن كل االكتشافات األثرية الحديثة وما خلصت إليه
مختلف الفروع والتخصصات العلمية ،تشهد عىل أن ج ّل سكان
شمال إفريقيا الحاليني ،سواء كانوا مغاربة أو جزائريني أو
تونسيني أو ليبيني أو مرصيني أو موريتانيني أو كناريني أو
طوارق ،كلهم من أصل «أمازيغي».
ومن غري املنطقي االستمرار يف استخدام املصطلحات اإليديولوجية،
وإرصار بعض الصحافيني اليوم عىل دعم «القومية العربية»
االستبدادية واملتداعية ،عىل حساب املوضوعية العلمية والحقيقة
التاريخية ،من خالل استدعاء وترديد أكاذيب «املغرب العربي»
و»الربيع العربي» الزائفة ،والتي تُ ْؤذي وتجرح يف العمق إحساس
وهوية وشموخ ماليني املواطنني األصليني يف جنوب البحر
األبيض املتوسط ،واملاليني من مواطنيكم الفرنسيني من ذوي
األصول الشمال-إفريقية ،يف حني أن من األجدر واألصحّ استخدام
املصطلحات املرتبطة باملكونات التاريخية لهوية سكان أفريقيا
الشمالية («شمال أفريقيا»« ،ربيع الشعوب الديمقراطي»...
) ،وهو «ربيع الشعوب» الذي انطلقت رشارته بثورة الياسمني
التونسية ،يف دجنرب  ،2010وتلتها ثورة  17فرباير  2011يف ليبيا،
وحركة  20فرباير باملغرب و 25فرباير يف مرص ،ومؤخرا حراك

الجزائر يف  22فرباير  ،2019وكلها فوق أرض شمال أفريقيا التي
نطلق عليها اسم «تامازغا».
ال يخالجنا أدنى شك ،معايل الوزير ،يف أن ما تتح ّلوْن به من وعي
مستنري وفكر متبرص ،سيجعلكم تولون ،بكل مسؤولية وبضمري
حي ،عناية خاصة لهذه املطالب ألنها تهمكم بقدر ما هي مرشوعة
بالنسبة لنا.
ويف انتظار ذلك ،تقبلوا منا معايل الوزير ،أسمى عبارات التقدير
واالحرتام.
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مداخل ترسيخ موقع األمازيغية

النموذج
التنموي
اجلديد

نظمت الشبكة االمازيغية من أجل املواطنة لقاء تفاعليا يف موضوع« :أية مداخل من أجل ترسيخ موقع األمازيغية يف النموذج التنموي اجلديد» ،من خالل دراسة حمورين .املحور األول نقاش
عن بعد ،موضوع« :اهلوية الوطنية ،التعدد الثقايف ،أية مقاربة للنموذج التنموي باملغرب» ،وذلك يوم اخلميس  11ماي  ،2020شارك فيه األساتذة :شكيب بنموسى ،مصطفى القادري ،بلعيد
بودريس ،احلسني أيت باحسني وعبد العزيز ياسني .وأدار أشغال هذا اللقاء ذ .احلسني أموزاي .واملحور الثاين ،نظم يوم اجلمعة  12ماي  ،2020يف موضوع« :رهانات إدماج األمازيغية يف التنمية
ويف السياسات العمومية» ،وشارك فيه األساتذة :حلسن أوحلاج ،رشيد احلاحي ،على خداوي ،إبراهيم املزند والصايف مومن علي .وأدارت فعاليات اللقاء اإلعالمية فاطمة أوشرع.
وسنحاول ان ندرج البعض من املداخالت يف هذا العدد.

بنموسى:رهان التنمية يف املغرب مشروط بالنهوض باملوروث الثقايف واحلضاري األمازيغي

السيد شكيب بنموىس رئيس اللجنة الخاصة
بالنموذج التنموي الجديد يف كلمة ألقاها
باملناسبة ،قدم الشكر للشبكة األمازيغية من
أجل املواطنة الختيارها هذا املوضوع ،وعرب
عن ارتياحه باسم اللجنة التي يرأسها لحضور
ومناقشة موضوع هام يتعلق باألمازيغية،
إحدى ركائز الهوية الوطنية وعالقتها بالنموذج
التنموي.
وتحدث السيد بنموىس عن العديد من النقط
قائال ،إن األمازيغية هي إحدى املكونات األساسية
للهوية املغربية ،وأحد أبرز روافدها اللغوية
والثقافية والحضارية .وذكر بالعناية الخاصة
التي يوليها امللك محمد السادس للنهوض
باألمازيغية ضمن املرشوع املجتمعي الحديث،
كما ذكر بخطاب أجدير وبإحداث املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،وتعزيز مكانتها يف املجاالت
الثقافية واإلعالمية والرتبوية ،باعتبارها ثروة
وطنية ،ومبعث افتخار لجميع املغاربة ،وأن
دستور  2011أقر يف فصله الخامس برسمية
األمازيغية واعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع
املغاربة دون استثناء.

وأشار يف هذا الصدد إىل
قرار املحكمة الدستورية
يف شتنرب  ،2019القايض
القانون
بدستورية
التنظيمي املتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع
لألمازيغية،
الرسمي
وكيفية إدماجها يف التعليم
ويف مجاالت الحياة العامة.
وأضاف بنموىس ،أنه
بعد الدستور الحايل،
وبعد القانون التنظيمي
لألمازيغية ،ستبدأ مرحلة
جديدة لتنزيل هذه املبادئ
يف السياسات العمومية،
ويف برام وضعبة ج عملية،
وهو ما يحتاج إىل تعبئة كل
الطاقات الحية يف البالد ومن ضمنها منظمات
املجتمع املدني.
يف نقطة ثانية ،ركز بنموىس عىل أن التنمية
مبنية عىل الثقة يف النفس ،ويف قدرة املجتمع عىل

بناء مستقبل أفضل ،وقال
إن الثقة لها عالقة بالهوية
ولها عالقة بالتاريخ
وبالرتاث ،كما أن للثقة
عالقة بالقيم املجتمعية
والتسامح
كالتعددية
واالنفتاح .وهذه الثقة
هي التي تجعل املجتمع
املغربي يواجه العوملة
بدون عقد أو مركب نقص،
وبالثقة يستطيع املجتمع
حماية نفسه من تجاوزات
العوملة ،وبها يستفيد من
الفرص املتاحة.
يف هذا السياق ،اعترب
بنموىس األمازيغية مكسبا
يجب استثماره يف عدة
مجاالت .أولها يف ازدهار األفراد ،ويف التماسك
االجتماعي ،ويف اإلشعاع الثقايف ،كما أن
لألمازيغية القدرة عىل تجسيد وتكريس إعطاء
نوع من املرونة داخل املجتمع املغربي.

فيما يتعلق بالنقطة الثالثة ،أكد بنموىس ،أن
ما يجري يف العالم اليوم ،خاصة ما يرتبط بوباء
«كورونا» وبالتغريات املناخية ،هو نتيجة لنموذج
تنموي عاملي ،مبني عىل اإلنتاج واالستهالك يف
تجاهل تاما ملا يهم اإلنسان ،موضحا أن العالم
يف حاجة إىل بلورة رؤية جديدة .وقال إن ذلك من
أهداف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عىل
اعتبار أنها تتجه حاليا يف هذا املنحى بمنهجية
مؤسسة عىل التداول مع الجميع ،إيمانا منها،
أنه ال يمكن بناء نموذج تنموي حقيقي إال
بارشاك الجميع.
تحدث أيضا عن تشجيع اللجنة الخاصة
بالنموذج التنموي لكل مبادرات املجتمع املدني
للمساهمة بشكل جماعي يف بلورة هذا النموذج
من خالل تنظيم تظاهرات ومناظرات حول
العديد من القضايا ،ذات الصلة برهانات التنمية
يف بالدنا .ويف هذا السياق نوه بنموىس بتنظيم
هذا اللقاء للنهوض باملوروث الثقايف والحضاري
األمازيغي ،وجعلة رافعة للتنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية للمغرب.

فعاليات أمازيغية تقارب وضعية األمازيغية بالنموذج التنموي اجلديد

أكد ،عبد الله بادو رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة ،أن ووقف عند الدور الذي يمكن للجامعة أن تلعبه يف الحفاظ عىل الرتاث معالجة النقائص وإصالح االختالالت ،فاملطلوب مراعاة ما ضاع
انخراط أزطا امازيغ يف هذه املبادرة يعززه مسارها النضايل والرتافعي وإحيائه ودراسته ،وإجراء بحوث لتطوير أنواع الرتاث الشعبي والعمل لألمازيغية من حقوق ،وإعالن ذلك يف تقرير هذه اللجنة ،واقرتح توصيات
عىل مدى عقدين من الفعل املدني ،الذي يقوم عىل االسهام يف الفعل عىل تملك هذا الرتاث والدفع به ليحتل املكانة التي تليق به ضمن الرتاث تعوض هذه الحقوق ،عىل اعتبار أن األمازيغية يف حاجة إىل هذا النموذج
املؤسساتي من موقع الفاعل املدني من خالل االقرتاح والتتبع والتقييم .اإلنساني والعاملي ،وإبراز دور الجامعة املغربية يف تثمني وترصيد املوروث التنموي يف هذه الظروف بالذات.
الباحث يف الثقافة األمازيغية ،رشيد الحاحي ،أكد أن عالقة الثقافة
واغناء النقاش العمومي وفق مقاربة ترتجم رؤية متشبعة بقيم التعدد الثقايف وجعله أداة رئيسة يف إطار التنمية املستدامة.
الفاعل الجمعوي واملحام الصايف مومن عىل ،ذكر بالسبب الرئيس من بالتنمية نقاش مطروح يف العديد من دول العالم ،وبدأ بشكل رسمي
والتنوع واالختالف.
واعترب إسهام الحركة األمازيغية؛ جمعيات وفعاليات أكاديمية وفكرية ،وراء إقرار امللك محمد السادس لهذا النموذج التنموي ،واإلعالن عنه منذ ما أسمته «اليونيسكو» بالعرشية الثقافية (،)1988/1998
محوريا يف تسليط الضوء عىل أهمية الطابع األمازيغي يف الشخصية يف دورة أكتوبر الربملانية لسنة  ،2017موضحا ،أن ذلك راجع إىل عجز أوضحت هذه املنظمة من خالل ذلك أن العديد من املشاريع التنموي
الوطنية .ويف ترسيخ هذه القيم داخل النسيج املجتمعي والسيايس النموذج الحايل يف االستجابة للمطالب امللحة للمواطنني وفشله يف الحد يف العالم فشلت نتيجة لعدم االنتباه إىل أن التنمية ال تنحرص فقط يف
ببالدنا .بحيث فتحت افقا جديدا ملرشوع مجتمعي جديد يجعل من من الفوارق االجتماعية واملجالية ،وقصور هذا النموذج يف تحقيق العدالة املجال االقتصادي بقدر ما هي مفهوم شامل ،يضم أيضا املجال الثقايف
واالجتماعي واللغوي.
األمازيغية لغة ،وثقافة وحضارة ،وهوية أحد اركانه ،ورسمت مسارا االجتماعية.
مختلفا لبلورة تصور تنموي يصالح بني املواطن املغربي وهويته ،بهدف وأضاف ذ .الصايف مومن ،أن املترضر األكرب من غياب التنمية هو وبما أن النقاش ذو طابع إجرائي ،فإن النموذج التنموي الجديد يف نظر ذ.
تحقيق متطلبات التنمية والديمقراطية واالنخراط يف مجتمع الحداثة األمازيغية ،بحيث تم إقصاؤها بشكل مطلق تقريبا ،ألن الحكومة الحاحي يرتبط بثالثة مداخل أساسية.
السابقة والحالية غيبت األمازيغية يف كل مشارعها التنموية وتراجعت املدخل األول ،يقتيض االنطالق من تقارير سابقة ،كالتقرير الخمسيني
واملعرفة.
وأوضح أن الهدف من مقاربة محور« :الهوية الوطنية والتعدد واللغوي عن العديد من املكتسبات التي تحققت منذ خطاب اجدير وخطاب املنجز سنة  ،2007والذي أقر بأن املغرب يوجد يف مفرتق الطرق ،وأن
والثقايف يف ضوء النموذج التنموي الجديد» ،ومحور« :إدماج األمازيغية يف العرش لسنة  ، 2001وإحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية .ولم تكتف الطريق نحو املستقبل تبتدئ بتحرير اإلمكان البرشي ،الذي ال يتم إال عن
السياسات العمومية والسياسات الرتابية» ،أن يعكس الغنى الذي تزخر الحكومتان بكل هذا ،بل عطلت تنزيل املقتضيات الدستورية املتعلقة طريق تعليم حقيقي ،يحقق النمو الفكري ،ويقرب اإلنسان من املجال
العلمي والتقني ،وأضاف أن عدة دراسات اعتربت األمازيغية رشطا
به الحركة االمازيغية عىل مستوى االقرتاح واإلنتاج ،ومالمسة اإلشكاالت بالفصل الخامس من الدستور.
الحقيقية ،وأن يكون فرصة لرتصيد الخربة والتجارب املرتاكمة وترجمتها وملا كانت مهمة هذه اللجنة ،هي بلورة نموذج تنموي جديد من خالل أساسيا من رشوط تعليم جيد ،وأن من أسباب الهدر املدريس يف املغرب
الصدمة اللغوية والثقافية ،التي
إىل مقرتحات وآراء تغني عمل اللجنة ،وتساهم يف
يصاب بها األطفال يف املراحل األوىل
بلورة نموذج تنموي يستجيب لتطلعاتنا وانتظارات
من التعليم ،خاصة حني يشعرون
املواطن(ة) املغربي(ة).
بالقطيعة مع لغتهم األم ،ومع
أما الباحث األنرتبولوجي والفاعل املدني األستاذ
ثقافتهم املحلية.
الحسني آيت باحسني تناول سؤال "أي موقع
ابراز مكانة األمازيغية يف املرشوع أما املدخل الثاني ،فيتمثل يف أنالعديد من املجاالت،
لألمازيغية يف النموذج التنموي املرتقب" من خالل تم جرد ما يناهز ال  200سؤال
األمازيغية هي إطار ثقايف وحضاري
التنموي املقبل،
من أسباب فشل النموذج التنمويعالقة األمازيغية بالهوية الوطنية ،باعتبارهما عاملني ومالحظة ،لخصها يوسف العرج ،عضو
الحايل اعتبار الشأن الثقايف ثانويا يف كل
رئيسيبن لتعزيز قيم العيش املشرتك ،وأيضا من جانب الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة ،يف
تجاوز املقاربة االقتصادوية للثقافة وهوياتي وطني ،وليست معطىمخططات التنمية التي شهدها املغرب،
الوقوف عند البعد الثقايف ودوره يف التنمية يف شقه مجموعة من املحاور منها:
والحد من التالعب بتمثالت املغاربة لسنيا بسيطا ،أو لغة أقلية محصورة
للتنمية.
ال تنمية بدون عدالة لغوية ومجاليةالتأكيد عىل البعد املجايل ورضورةيف مجال ترابي معني ،كما هو الحال
املتعلق بالتثمني ،ويف الشق املتعلق بالتبخيس.
واجتماعية،
وقال إن األمر يستدعي ترسيخا مؤسساتيا سواء استحضار التقسيم الرتابي والجهوية
التأكيد عىل دور اللغة األمازيغية يف يف العديد من الدول ،فاألمر يف املغرببلورة النموذج التنموي الجديد،
اعتماد رؤية نقدية وإعادة كتابةبالنسبة لتعدد اللغوي أو بالنسبة للتنوع الثقايف ،اليشء املتقدمة يف أية تنمية منشودة،
مختلف جدا ،ألن األمازيغية ترتبط
تاريخ األمازيغية لفهم رشوط الحركات
الذي لم تتم ترجمته عىل أرض الواقع لحد اآلن .وشدد -تصحيح االختالالت التي شابت
التقطيع الجهوي الحايل يعيق البعد باألنسية املغربية يف العمق ،والالثقافية،
عىل تحديد مداخل جديدة للتنمية ،موضحا أن وباء الجهوية املوسعة لبناء نموذج حقيقي،
اللغوي الثقايف ،كما يعيق تعزيز االنتماء يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية
عىل
الفاعلني
إمكانيات
ويعرقل
املجايل،
النخبة
بني
العالقة
يف
النظر
إعادةرهان
"كورونا" استطاع ان يقلب عددا من القضايا رأسا عىل -تثمني دور التعليم العمومي لربح
واجتماعية شاملة تمس مختلف
األمازيغية وعامة إيمازيغن يف القرى ويف
عقب بخلخلة عدد من الثوابت وبتوجيه رضبات قوية التنمية وإيجاد الضمانات الحقيقة
املستوى الرتابي لبلورة تنمية حقيقة ،األبعاد املجتمعية دون استحضار
الجبال،
إلعادة الثقة بني املواطنني واملؤسسات،
ال بد من إرادة سياسية حقيقية إلدراج العمق الهوياتي.لعدة قيم مجتمعية.
األمازيغية يف أي مخطط تنموي،
استبعاد أي نجاح ألي نموذج تنموي يفإعادة النظر يف أدوار املعتقدات الدينيةالقطع مع النظرة االقتصادوية املدخل الثالث ،تعترب األمازيغية منالهوية
يف
لألمازيغية
املضافة
القيمة
وتحدث عن
ظل اقتصاد الريع،
يف تنمية املجتمعات،
خالله موروثا ماديا والماديا ،موجودا
للتنمية واالنتصار لألبعاد األخرى،
الحد من سن قوانني لنزع األرايض بنيةالوطنية ،ودعا إىل تعزيز القيم املجتمعية ،مذكرا -ابراز دور الفاعل املدني وتثمني املوروث
القطع مع االستغالل االنتهازي للغة يف كل مناطق املغرب ،يجب ترصيدهتحديد امللك الغابوي،
بالشعار الذي رفعته الجامعة الصيفية بأكادير يف الثقايف املحيل بشقيه املادي والالمادي،
وللثقافة األمازيغيتني ،خصوصا تعامل واستثماره من أجل أن يتحول إىل
إعطاء القيمة للمنتوجات الوطنية ،1980السنة التي صادفت ما سماه آيت باحسن -مد جسور التواصل بني مؤسسات
األحزاب وبعض املؤسسات الرسمية مدخل من مداخل التنمية املحلية
وتشجيعها وتثمني املوروث الثقايف
بسنوات الرصاص الثقافية ،واستدل لذلك باعتقال الدولة واملواطنني بلغتهم األم لبناء
والجهوية ،ألن الكثري من الدول عمدت
املؤرخ صدقي عيل أزايكو.
وغري الرسمية مع األمازيغية،
األمازيغي،
تنمية حقيقية،
العمل عىل تغيري نظرة الفاعل السيايس إىل توظيف املعارف املحلية واملآثراعتبار األرض واللغة واإلنسان أساسوتساءل عن الطرق التي من خاللها يمكن تحويل -التفكري يف الرشوط الجديدة ما بعد
الثقافية يف إطار تصور سياحي
للمكون األمازيغي،
كل التنمية،
الثقافة الشفهية إىل الثقافة املكتوبة والتمييز بينهما ،كورونا،
مواكبة تفعيل الطابع الرسمي وثقايف لجعله مدخال لتنمية فعلية يفاملصالحة مع الذات عنرص أسايس يفوالتمييز أيضا بني الثقافة الشعبية والثقافة األكاديمية -التخلص من التبعية ،مدخل أسايس
لألمازيغية يف كل القطاعات ،والتحسيس الجهات واملناطق.
النموذج التنموي الجديد،
من جهة وبينهما وبني الثقافة العلمية من جهة أخرى ،ألي نموذج تنموي جديد،
بدور العامل الثقايف يف مجال التنمية،
تكريس االستقالل ورفض التبعيةوكيف يمكن أن نجعل من الثقافة األمازيغية رافدا من -إقصاء األمازيغية وتهميش الرأسمال
الثقافية،
البرشي من أسباب النكوص والرتاجع يف
روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية.

أهم النقط اليت خرجت هبا الندوة
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أمنسيت :محلة القمع واالعتقاالت ضد النشطاء واملتظاهرين هتدد بتقويض
مصداقية عملية اإلصالح الدستوري يف اجلزائر

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حملة القمع واالعتقاالت
التعسفية الواسعة التي تشنُّها السلطات الجزائرية بال هوادة ضد
النشطاء واملتظاهرين تهدد بتقويض مصداقية عملية اإلصالح
الدستوري يف الجزائر.
ويف مذكرة أُرسلت إىل السلطات الجزائرية،
أعربت منظمة العفو الدولية عن «قلقها بشأن
عدد من املواد يف «املرشوع التمهيدي» للتعديالت
الدستورية ا ُملقرتحة ،مثل املواد املتعلقة بالحق
يف التعبري ،والحق يف التجمع ،والحق يف الحياة؛
بينما رحَّ بت املنظمة ببعض املواد التي اتسمت
بصياغات قوية بشأن حقوق املرأة والحقوق
االقتصادية واالجتماعية».
وأكدت «أمنستي» أنه «إذا كانت السلطات
الجزائرية ترغب يف أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة
الدستور التي تقوم بها عىل محمل الجد ،فإنه
َّ
يتعي عليها الكف عن القبض عىل نشطاء
املعارضة ،واإلفراج عمن احتُجزوا أو حُ كم عليهم
دونما سبب سوى ممارسة حقهم يف حرية
التعبري وحرية التجمع».
وتتناقض حملة القمع مع وعد الرئيس عبد
املجيد تبون ،عندما توىل مقاليد الحكم يف العام
املايض ،بأن يعمل عىل «تعزيز الديمقراطية
وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان» ،عن
طريق إجراء تعديالت دستورية أساسية.
وتعليقا ً عىل ذلك ،قالت هبة مرايف ،مديرة
املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشمال إفريقيا
يف منظمة العفو الدولية «ففي وقت يرزح فيه
خلف قضبان السجون نشطا ٌء سلميون من
املجتمع املدني والنشطاء السياسيني ،باإلضافة إىل صحفيني،
تأتي مسوَّدة تعديل الدستور للتذكرة بأن الواقع أبعد ما يكون
عن وعود السلطات التي لم تتحقق ،بأن تنصت إىل أصوات الحركة
االحتجاجية املعروفة باسم الحراك».
واضافت امنستي انه منذ أن أعلن الرئيس عبد املجيد تبون ،إثر
انتخابه ،عن إجراء إصالحات دستورية ،يف دجنرب  ،2019كان
هناك افتقار كامل للشفافية بخصوص هذه العملية وإطارها
الزمني .وبدال ً من نرش نسخة من «املرشوع التمهيدي لتعديل
الدستور» عىل اإلنرتنت ليكون متاحا ً للعموم ،أعلنت السلطات أنها
أرسلت نسخا ً إىل مجموعة مُنتقاة من الشخصيات والجماعات
إلبداء تعليقاتها عليه.
ويُذكر أن الجزائر دولة طرف يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان،

من بينها «امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب» ،و»العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية» ،و»العهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية».
واشارت منظمة العفو الدولية إىل أن بعض التعديالت املقرتحة
يف الدستور جاءت «قارص ًة عن الوفاء باملعايري اإلنسانية لحقوق

أخرى من حقوق اإلنسان ،مثل الحق يف الحياة ،حيث تبقي هذه
التعديالت الباب مفتوحا ً إلمكان العودة إىل فرض عقوبة اإلعدام.
ومن شأن التعديالت املقرتحة أن تعزز صالحيات «املجلس األعىل
للقضاء» ،وهو هيئة إرشافية تتمتع باالستقالل اإلداري ،إال إن
الحكومة سوف تستمر يف االحتفاظ بصالحيات كبرية للهيمنة عىل
النظام القضائي ،بما يف ذلك احتفاظ رئيس الجمهورية برئاسة
«املجلس األعىل للقضاء» ،ومنحه صالحية التعيني املبارش ملن
يشغلون مناصب قضائية مهمة.
ُّ
ينص «املرشوع التمهيدي لتعديل الدستور» عىل أن حرية
كما
الصحافة ال تُقيَّد بأي شكل من أشكال الرقابة ا ُملسبقة ،ولكنه
ً
مرشوطة باحرتام «ثوابت األمة وقيمها الدينية
يجعل هذه الحرية
واألخالقية والثقافية» والعمل يف إطار القانون.

مشريى إىل أن هذان الرشطان يُبقيان الباب مفتوحا ً أم
السلطات لالنقضاض عىل الصحفيني وغريهم ممن ينتقدون
ِّ
النص عىل ضمان حرية التعبري ،فإنها تظ ُّل
السلطات .وبالرغم من
ً
مرشوطة بالقانون املحيل ،مما يتيح اللجوء إىل قوانني قمعية ،من
ُ
ُ
قبيل التعديالت التي أدخلت عىل «قانون العقوبات» واعتمدت يف
أفريل/نيسان  ،2020وهي تعديالت تُج ِّرم نرش
«أخبار كاذبة» ،وتعاقب عىل ذلك بالسجن ملدة تصل
إىل ثالث سنوات.
ويكفل «املرشوع التمهيدي لتعديل الدستور»
املقرتح الحق يف التجمع السلمي ،إال إنه ُّ
ينص هنا
أيضا ً عىل أن «يحدد القانون كيفية» ممارسة هذا
الحق .ويفرض القانون الجزائري عقوبات جنائية
عىل «التجمهر غري املسلح» ،وهي تهمة كثريا ً ما
تُستخدم العتقال ومحاكمة معارضني سلميني.
ويجدر الذكر أنه يف يوم الجمعة 19يونيو ،2020
تجَّ ددت مظاهرات الحركة االحتجاجية املعروفة
باسم «الحراك» ،حيث قبض أفراد الرشطة عىل
ما ال يقل عن  500متظاهر يف  23مدينة ،وفقا ً
ملا ذكرته «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنسان».
وقد أُفرج عن كثريين منهم بدون توجيه تهم
إليهم ،ولكن ما ال يقل عن  70منهم ُقدموا
للمحاكمة بموجب بنود من قانون العقوبات،
من قبيل «التحريض عىل تجمهر غري مسلح» ،و
«تعريض حياة آخرين للخطر» خالل فرتة انتشار
وباء ،وهي تهم قد تؤدي إىل الحكم عليهم بالسجن
ملدد تصل إىل خمس سنوات .وأمرت محاكم شتى يف
الجزائر بوضع ما ال يقل عن  12من هؤالء السبعني
رهن الحبس املؤقت.
ويف  21يونيو الحايل ،قضت محكمة يف مدينة رشاقة بإدانة أمرية
بوراوي ،وهي طبيبة وناشطة وزعيمة حركة «بركات» (بمعنى
«كفى») االحتجاجية ،التي كانت تعارض يف عام  2014سعي
الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة للرتشح لوالية
رئاسية رابعة ،وحكمت عليها املحكمة بالسجن ملدة سنة بسبب
تعليقات عىل اإلنرتنت انتقدت فيها الرئيس الحايل عبد املجيد تبون.
وبحلول  21يونيو ،كان ما ال يقل عن  69ناشطا ً ال يزالون رهن
االحتجاز دونما سبب سوى تعبريهم عن آرائهم عرب اإلنرتنت ،أو
املشاركة يف مظاهرات سلمية ،ومن بينهم شخصيات سياسية من
نشطاء «الحراك» ونشطاء املجتمع املدني ،مثل كريم طابو وسمري
بلعربي.

وزارة اخلارجية اإليطالية تطالب األطراف الليبية بالوقف الفوري وغري املشروط للقتال
دعت كل من فرنسا وأملانيا وإيطاليا األطراف الليبية إىل وقف فوري
إلطالق النار وتعليق العمليات العسكرية ،يف وقت اشرتطت فيه
حكومة الوفاق الوطني انسحاب قوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت
من رست والجفرة للتهدئة.
وقال بيان نرشته وزارة الخارجية اإليطالية عىل موقعها اإللكرتوني
إنه يف ضوء املخاطر املتزايدة لتدهور الوضع يف ليبيا والتصعيد
اإلقليمي ،تدعو كل من فرنسا وأملانيا وإيطاليا جميع األطراف
الليبية إىل الوقف الفوري وغري املرشوط للقتال وتعليق النشاط
العسكري املستمر يف أنحاء البالد.
كما حثت الدول الثالث عىل وقف التدخالت الخارجية يف الشأن
الليبي ،واالحرتام الكامل لحظر األسلحة الذي فرضه مجلس األمن

التابع لألمم املتحدة.
وأردف البيان أن وقف إطالق النار يشكل عنرصا أساسيا لتهيئة
املناخ املالئم الستئناف الحوار السيايس بني األطراف املتنازعة يف
ليبيا بشكل ملموس ،وبالتايل إيجاد حل مستدام للرصاع.
يشار إىل أن فرنسا -عىل لسان رئيسها إيمانويل ماكرون -وصفت
دعم تركيا لحكومة الوفاق باللعبة الخطرية ،فردت أنقرة بتحميلها
مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات حفرت.

وأعرب وزير الخارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو عن بالغ قلقه
من الوجود الفرنيس يف ليبيا.
من جهته ،قال متحدث باسم الخارجية الربيطانية إنه يتعني عىل
جميع أطراف النزاع الليبي خفض التصعيد وااللتزام بوقف إطالق
النار والعودة إىل الحوار السيايس بقيادة األمم املتحدة ،واالتفاقات
التي تم التوصل إليها يف مؤتمر برلني.
ووصف املتحدث باسم الخارجية الربيطانية ،يف بيان ،ليبيا بأنها
أصبحت ساحة حرب بالوكالة بني دول تقدم الدعم العسكري لكال
الجانبني ،مضيفا أن عىل تلك الدول االلتزام بالعملية السياسية
وإيقاف تأجيج الرصاع.
ومن جانبه أكد االتحاد األوروبي أن عملية السالم يف ليبيا ينبغي
أن تقودها األمم املتحدة ،وأن تكون يف إطار اتفاق برلني ،وذلك عىل
لسان املتحدث باسم املفوضية األوروبية بيرت ستانو ردا عىل سؤال
حول املقرتح الذي قدمه الرئيس التونيس قيس سعيد بخصوص
ليبيا.
لكن حكومة الوفاق املعرتف بها دوليا ،اشرتطت انسحاب قوات
اللواء املتقاعد خليفة حفرت من مدينة رست الساحلية ومنطقة
الجفرة رشطا مسبقا إلجراء محادثات من أجل التوصل لوقف
إطالق النار.
يف غضون ذلك ،قال الناطق باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالني إن
عىل قوات حفرت االنسحاب من الجُ فرة ورست.
وأضاف خالل مقابلة مع قناة "يس إن إن الرتكية" أن عود َة
األطراف التفاق الصخريات أحد رشوط حكومة الوفاق الستمرار
وقف إطالق النار.
ويف سياق التطورات بليبيا ،قال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي
باشاغا إنه ناقش مع مسؤولني بالخارجية األمريكية ومجلس
األمن القومي وقيادة القوات األمريكية يف أفريقيا (أفريكوم)
ِ
والواليات املتحدة.
التعاون األمني بني بالده
وقال املكتب اإلعالمي لوزير الداخلية إن االجتماع الذي تم عرب
الفيديو ،ركز عىل جهود إصالح القطاع األمني يف ليبيا وخطة
الوزارة لتطوير أجهزتها وبرنامج الوزارة إلعادة تفكيك وترسيح
وإدماج املجموعات املسلحة يف قوات حكومة الوفاق الرشعية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية اإليطايل لويجي دي مايو ،يف مؤتمر
صحفي عقده يوم األربعاء  24يونيو املايض ،عقب عودته من

زيارة إىل العاصمة الليبية طرابلس ،إن ليبيا تشكل أولوية للسياسة
الخارجية واألمن القومي إليطاليا ،مشريا إى أن مدينة رست “ينبغي
أن تكون بداية حوار لوقف إطالق النار ،ال الندالع الرصاعات”.
وأكد دي مايو عىل أن بالده مصممة أكثر من أي وقت مىض عىل
حماية مصالحها الجيوسرتاتيجية ،مشريا إىل أن الحوار بني ليبيا
وإيطاليا لم ينقطع حتى يف أكثر املراحل دراماتيكية مع تفيش
فريوس كورونا.
وأضاف وزير الخارجية اإليطايل“ :أعربنا عن مخاوفنا بشأن مخاطر
عملية تحرير رست ،والتي قد تفيض إىل رصاعات جديدة .يمكن أن
ينجم عن هذه العملية خسائر جديدة يف أرواح املدنيني” ،مشددا عىل
رضورة أن تكون رست نقطة انطالق للرشوع يف حوار لوقف إطالق
النار تحت مظلة عملية برلني بإرشاف األمم املتحدة ،ال بداية الندالع
الرصاعات أو تقسيم ليبيا.
وأعرب عن دعم إيطاليا للحكومة الليبية املعرتف بها من قبل األمم
املتحدة ،مشريا إىل أن السالم يف ليبيا يخضع إلطار عملية برلني
برعاية من األمم املتحدة.
وأوضح أن “تدفق األسلحة إىل ليبيا ينبغي أن يتوقف” ،معتربا ً أن
عملية إيريني األوروبية لتطبيق حظر توريد األسلحة إىل ليبيا،
متوازنة جغرافيا ً ومحايدة.
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فاطمة عميد رائدة من رواد اإلذاعة األمازيغية

تعاقب عىل اإلذاعة األمازيغية منذ إنشائها مجموعة
من الرواد كعاملني ومسؤولني ضحوا بكل ما لديهم من
وسائل وإمكانات من أجل بقاء واستمرارية اإلذاعة
األمازيغية ،بالرغم من ظروف العمل القاسية والحيف
املمارس عىل العاملني يف هذه اإلذاعة ،فبفضلهم
استمرت اللغة والثقافة األمازيغية  ،فمن خالل السري
الذاتية لهؤالء الرواد  ،يمكن أن نتعرف عن ظروف
عملهم ومسارهم املهني ،وأهم التطورات والتحوالت
التي عرفتها اإلذاعة األمازيغية منذ إنشائها حتى اآلن.
ورقة اليوم مخصصة للسيدة  :فاطمة عميد :إلتحقت
باإلذاعة سنة  1962و هي طفلة صغرية تتابع دراستها
بالنهار و أثناء الليل تشتغل و تشارك يف برنامج األطفال
.
تتذكر فاطمة عميد
بحنني و شوق
كبريين ذلك اليوم
الذي التحقت فيه
باإلذاعة األمازيغية
 ،ولم تكن الوحيدة
طبعا  ،حيث و
جدت هنالك نسوة
سبقنها
ممن
ممارسة
إىل
العمل الصحفي
و
باألمازيغية
منهن عىل سبيل
املثال أمينة عبد
الرحمان رحمها
الله و كذلك امينة
عمر التي كانت تشغل يف التمثيل زيادة عىل عائشة أحمد
.
عمل فاطمة عميد باإلذاعة تجاوز كل املمكنات العادية
و اخرتق كل اآلفاق و مارست كل األجناس الصحافية
 ،وتؤكد ان شيئا اسمه التخصص لم يكن موجودا يف
قواميس العاملني يف اإلذاعة  ،معطى حتمه قلة املوارد
البرشية و الغرية الكبرية عىل اإلذاعة و عىل لغتها  ،إنه
ببساطة تحد كبري .عملنا – تقول – فاطمة عميد عىل
رفعه  ،ووصل بها األمر إىل حد الغناء مع الروايس و
املجموعات الغنائية التي تفد عىل اإلذاعة عندما تقيض
الرضورة ذلك بتخلف احد مغنييها…وعىل الخصوص
يف املناسبات الوطنية كاحتفاالت عيد العرش او ذكرى
املسرية الخرضاء .كل ذلك يفرض علينا البقاء – تقول-
يف مبنى اإلذاعة إىل وقت متأخر من الليل .رغم صعوبة
الربامج اإلذاعية يف ذلك الوقت تؤكد فاطمة عميد أن
الرضورة يف بعض األحيان تحتم بث بعض الربامج
مبارشة غري أنها تؤكد أن املهمة كانت صعبة و شاقة
جدا نظرا لنوع الوسائل التقنية املستعملة .
عىل امتداد مسرية فاطمة عميد الصحافية أنجزت
العديد من الربامج بداية بربنامج خاص باألطفال الذي
يبث عىل أمواج اإلذاعة الوطنية بالعربية و باألمازيغية
مع إدريس العالم املعروف بعمي إدريس  ،وشاركت
كذلك يف تمثيلية سيدي القايض سنة  1963و التي
بتثها التلفزة املغربية  ،كما انها أنجزت برنامج األرسة
يدعى باألمازيغية ” تمسكارت ن تاوجا ” و الذي استمر
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لسنوات طوال
تؤكد صاحبة برنامج األرسة يف اإلذاعة األمازيغية
أن أرسة اإلنتاج اإلذاعي يف ذلك الوقت كان قليال جدا
سواء يف العربية أو األمازيغية  .وعند التحاقها باإلذاعة
األمازيغية سنة  ، 1962وجدت هنالك بعض األسماء
كأحمد السويس ( الزعيم ) الذي كان يشغل رئيس
املصلحة.
تقول فاطمة عميد  ،يف ذاك الوقت كنا النفكر إال يف
حاجة واحدة وهي ان ننجز برامجنا و تبث و لم نكن
نراعي يف ذلك الجانب املادي  ،وهنالك برامج تنجز ملدة
 5إىل  6اشهر و النتلقى عنها تعويضات وكنا نعلم بذلك
مسبقا  ،ولكن رغم ذلك ال نتجرأ عىل إيقافها و ليست
لنا رغبة يف ذلك
املستمعني
ألن
يتتبعونها بشغف
كبري .
ص
بخصو
وسائل االتصال
كانت تتم يف ذلك
الوقت عن طريق
الرسائل الربيدية
نظرا لعدم وجود
الهاتف يف ذلك
الوقت مما يصعب
مهمتنا و كانت
الرسائل بالنسبة
تعكس
لنا
شخصية صاحبها
بمعنى أنه عندما
نتأمل يف الرسالة فكأنما نتأمل يف وجه و شخصية
صاحبها الذي تكبد املشاق و الصعاب و توجه ذات يوم
إىل فقيه الدوار من اجل أن يحرر له تلك الرسالة نظرا
لعدم إتقانه الكتابة والقراءة  .ببساطة إنه مجهود جبار
يقوم به املستمعون من أجل املشاركة معنا يف الربامج
اإلذاعية  ،باختصار فعملية تحرير الرسائل و إرسالها
إىل اإلذاعة عملية جد صعبة ولكن رغم ذلك كنا نتوصل
بكم هائل من الرسائل و كنا نتلقى  500رسالة يف يومني
.
بالنسبة للطاقم اإلذاعي فزيادة عىل املرحوم يس حميدة
و كذلك سيدي إبراهيم رحمه الله الذين بذلوا مجهودات
جبارة من اجل الرقي بالعمل اإلذاعي األمازيغي يمكن
استحضار تجربة عبد الله بوصبع مع الرتجمة إىل
األمازيغية  ،فهذا األخري قام بمجهود جبار حني عمل
عىل ترجمة قصة السندباد إىل تشلحيت و قام بطبعها
عىل آلة الرقن  ،مما تطلب منه بدل مجهودات استثنائية
من أجل إخراج نسخة هذه الرتجمة  ،و كذلك محمد
املرابط بلمهدي و أحمد أشهبار ( شكري) يف تاريفيت
و أخريف محمد يف تمزيغت والحسني برحو عالوة عىل
فهمي انيضيف الذي اشتغل يف التمثيل .
*االعالمي االذاعي محمد الغيداني

تتويج فاطمة الزهراء أملو
ضمن العشرة األوائل على الصعيد الوطين يف
اإلستشارة املوسعة يف الوسط املدرسي
ترأس سعيد أمزازي ،وزير
الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة
والسيد شكيب بنموىس ،رئيس
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،
يوم الجمعة  26يونيو الحايل
بأكاديمية اململكة ،بالرباط ،الحفل
الختامي لالستشارة املوسعة يف
الوسط املدريس حول موضوع
«مغرب الغد» ،وذلك بحضور
 22تلميذة وتلميذا ،الذين تميزوا
بجودة مواضيعهم التحليلية.
وتهدف هذه االستشارة ،التي تم
إطالقها يوم الخميس  2ابريل
 ،2020وشارك فيها تالميذ الجذع
املشرتك بالثانويات التأهيلية
العمومية والخصوصية ،إىل معرفة
انتظارات وتطلعات وتصورات
الشباب حول «مغرب الغد» الذي
ينشدونه ،وكذا االرتقاء بوعيهم
حول القضايا الوطنية الكربى
وتشجيع مشاركتهم املدنية
والوطنية.
ومن ضمن الفائزين ال  22ثالث تلميذات
باألكاديمية الجهوية للرتبية والتكوين
لجهة درعة تافياللت ،ويتعلق األمر
بالتلميذة فاطمة الزهراء أملو من ثانوية
الواحة التأهيلية بالرشيدية والتي شاركت
يف التعبئة لهذه اإلستشارة بفيديو إعالني
باألمازيغية ،والتي توج موضوعها املحرر
باللغة األمازيغية ضمن العرشة األوائل
وطنيا ،والتلميذة مروى أبا من الثانوية
التأهيلية ابن الهيثم التقنية بمديرية
ورزازات والتي توج موضوعها املحرر
باللغة العربية ضمن العرشة األوائل وطنيا
ايضا ،فيما تم تتويج موضوع التلميذة
يرسى خلو من ثانوية العيايش التأهيلية
بمديرية ميدلت كأحسن موضوع باللغة
العربية عىل مستوى األكاديمية الجهوية
للرتبية والتكوين لجهة درعة تافياللت.
واكد بالغ مشرتك للوزارة ولجنة النموذج
التنوي ،بأن هذا الورش الوطني يندرج
ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه اللجنة
وانفتاحها عىل جميع الهيئات والقوى
الحية من أجل رسم مالمح نموذج تنموي
جديد.
وأضاف أن عملية انتقاء املواضيع خضعت
ملعايري صارمة ودقيقة ،حيث مرت من

عدة مراحل  :أسفرت مرحلة االنتقاء األويل
التي أوكلت إىل األكاديميات الجهوية للرتبية
والتكوين خالل الفرتة املمتدة من  27أبريل إىل
 10مايو ،2020إىل انتقاء  10مواضيع لكل
جهة ،بما مجموعه  120ورقة تحرير ،لتقوم
يف املرحلة الثانية لجنة مركزية مشرتكة
مؤلفة من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج
التنموي وممثلني عن الوزارة بانتقاء 44
موضوعا (أجود  22موضوعا عىل املستوى
الوطني وموضوعني عىل املستوى الجهوي)،
وذلك باعتماد شبكة تقييم ترتكز عىل معايري
 :الجودة والحجاج ووضوح األفكار.
ويف املرحلة الثالثة املمتدة من  23مايو إىل
فاتح يونيو  ،2020تم إجراء مقابالت فردية
عن بعد مع  44تلميذة وتلميذا ،الذين تم
اختيارهم من قبل اللجنة املشرتكة لتتوج
بانتقاء أحسن  10مواضيع عىل املستوى
الوطني وأجود موضوع عىل صعيد كل
جهة ،أي  22موضوعا مميزا املعروض خالل
هذا الحفل الختامي والتي سيتم إرفاقها
بتقرير للجنة الخاصة بالنموذج التنموي يف
شكل ملخص .كما سيتم نرشها عىل املوقع
اإللكرتوني اللجنة وإدراجها كمساهمات
إلثراء النقاش يف أفق صياغة مالمح النموذج
التنموي املتجدد ،ضمن املساهمات التي
توصلت بها اللجنة.

فيدرالية النساء تطالب بضمان كرامة وحقوق النساء العامالت خالل وبعد جائحة كرونا

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء نواب االمة برضورة
مساءلة الحكومة وقطاعاتها املختصة حول ظروف ومالبسات
انتشار الفريوس يف صفوف النساء العامالت بهذه الحدة
يف الضيعات والوحدات الصناعية التي تشغلهن مع ترتيب
املسؤوليات ،وذلك عىل خلفية ظهور بؤرة خطرية لتفيش فريوس
كوفيد  19املستجد بمنطقة الغرب وتحديدا عىل
مستوى جماعات اللة ميمونة بالقنيطرة.
وحدرت الفيدرالية من ان «ظهور بؤرة اللة ميمونة
والشوافع وجماعة موالي بوسلهام بمنطقة الداللحة
والتي تعرف أكرب تجمع لليد العاملة خاصة منها
النسائية يف الضيعات والوحدات الصناعية للفراولة
قد يهدد بوقوع كارثة وبائية باملنطقة لم يعرفها
املغرب منذ تسجيل أوىل اإلصابات به ،لكون هذه
البؤرة الخطرية تتزامن مع بدأ عملية تخفيف الحجر
الصحي الذي الزال يتطلب توفري املزيد من اإلجراءات
والتدابري الوقائية واالحرتازية الرضورية.
وطالبت الفيدرالية برضورة تبيان «حقيقة اإلجراءات
والتدابري التي تتخذها الحكومة يف عالقتها ببعض
ارباب الضيعات الفالحية والوحدات الصناعية من
أجل احرتام فعيل لحقوق العامالت وضمان الحماية
الصحية واالجتماعية لهن والقضاء عىل مظاهر
التمييز والعنف ضدهن»؛
وسألت الفيدرالية الحكومة «إىل متى سيستمر
االستهتار بأرواح وسالمة وأمن العامالت الفالحيات يف بعض
وسائل النقل التي ال تراعي أدنى رشوط السالمة واألمن والتي
تحملهن من واىل مقرات العمل واودت بحياة العرشات منهن

ضمنهن ضحايا حادثة موالي بوسلهام»؛
ودعت الحكومة إىل اإلعالن عن «اإلجراءات العملية التي سوف
تتخذها من اجل معالجة واجتثاث ظروف وعوامل الهشاشة
االقتصادية واالجتماعية التي تعاني منها النساء بشكل عام
والتي عمقتها جائحة كورونا وجعلتها تظهر بشكل جيل للعلن

أكثر من أي وقت مىض».
واكدت الفيدرالية عىل أن بؤرة لالميمونة بالقنيطرة تدعونا
لرضورة «مساءلة الحكومة لتحديد املسؤولية وتحديد أسباب

وقوعها بهذا الحجم يف ظل تدابري الطوارئ الصحية وفرتة الحجر
الصحي التي تسهر قطاعات حكومية وسلطات مختصة عىل
تتبع ومراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخرقها».
وأشارت إىل أن «هذه البؤرة سلطت الضوء عىل الظروف الصعبة
املرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفالحية والوحدات
الصناعية ،وما يطغى عىل جزء من هذا القطاع االنتاجي
« املهيكل « من تجاوزات وتهرب بعض ارباب الرشكات
والضيعات من تنفيذ االتفاقيات والقوانني الجاري بها
العمل يف مجال الشغل الالئق الذي يصون حقوق وكرامة
العامالت ،وكذلك تساهل القطاع الويص مع هذا الوضع
يف ظل غياب املراقبة املؤسساتية املستمرة ويف ترجيح
أحيانا لكفة «االستثمار» عىل كرامة وحقوق العامالت
وحمايتهن االجتماعية والصحية».
وسبق لفدرالية رابطة حقوق النساء ،ومنذ بداية
الحجر وبعد ظهوربؤرمهنية ،من خالل مكاتبها
الجهوية بالعرائش والرباط ،أن أثارت االنتباه للوضعية
املزرية للنساء العامالت خالل هذه الفرتة العصيبة
وطالبت القطاعات املعنية ( وزارة التشغيل واالدماج
املهني ،عامل إقليم العرائش ،عامل اقليم القنيطرة،
مندوبية الشغل بالعرائش والقنيطرة ،قطاع الصحة)
برضورة اعتبار سالمة النساء أولوية عىل تحقيق
االرباح االقتصادية و اتخاذ كافة التدابري الالزمة من
أجل حمايتهن بمختلف القطاعات الصناعية والفالحية
وضمان رشوط السالمة لهن و لعائلتهن من هذا الوباء.
*ر.امرزيك
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الفنان األمازيغي جواد أمازيغ يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

الفنانون األمازيغ ال حيظون بالتقدير الالزم يف وطنهم األم
اعترب الفنان األمازيغي جواد أمازيغ ،ابن تنغي ،غيابه يف املحافل والتظاهرات الفنية يف املعرب ،راجع إىل قلة التقدير الذي
حيظى به الفنانون داخل الوطن ،فاغلب الفنانني ،يف رأيه ،خاصة األمازيغ ال حيظون بالتقدير ،وال يتلقون أي مساعدات
من أجل حتسني مستواهم الفين ،كما أن افاق الفنان تظل حمدودة ،واجلميع يف املغرب ينتظر من الفنان ان يصبح جنما من
غري دعم .وقال إن ال أحد يهتم بالفنان ،يف غياب تام لسياسة فنية ،ما جيعل الفنان يقاتل لوحده ،باإلضافة إىل املحسوبية
.والزبونية ،الشيء الذي يساهم يف اقصاء جمموعة من الفنانني الذين ال يقبلون املساومة
* مرحبا بك في جريدة «العالم
األمازيغي»  ،بداية من هو جواد
أمازيغ ومتى بدأ مسارك الفني.

** أستهوتني املوسيقى منذ الصغر  ،قمت
بتأليف أغنية يف سن الرابعة ،كنت أغنيها يف كل
مرة .ويف سن العارشة ،قادني شغف املوسيقى
إىل صنع قيثارة خاصة بي استعملت «كابالت»
فرامل الدراجة مع لوح خشبي ،ويف الثالثة
عرش من عمري ،حصلت عىل أول قيثارة يل،
ولكن حينها كنت اهتم فقط باإليقاع ،وبعد ذلك
بدأت أغني يف األعراس ويف الحفالت ويف بعض
الفنادق مع مجموعة من األصدقاء ،وكانت
اغانينا تتمحور حول تيمات لها
عالقة بمنطقتنا.

ومن طبيعة الحال ،انتهى بي املطاف يف اسبانيا
ألسباب عديدة ،لكن ما سحرني فيها أكثر هو
غناها الفني الذي تتميز به ،و التنوع املوسيقى
من الشمال إىل الجنوب ،و ألن برشلونة أيضا
مدينة مفتوحة ومنفتحة عىل الثقافات األخرى
مع اإلمكانيات التي تتوفر عليها وانتاحها عىل
الخارج.
* إلى ما يرجع غيابك عن الساحة
الفنية بالمغرب؟

** غيابي يرجع إىل قلة التقدير الذي يحظى
به الفنانون هناك ،فاغلب الفنانني خاصة

* انت االن مستقر
االسبانية،
بالديار
وأكيد انك من الفنانين
الذين هاجروا بحثا عن
افق جديدة لمسيرتهم
الفنية ،بحيث نجد فئة
من الفنانين يشعرون
أن فرصهم للنجاح في
بالدهم محدودة .ما رأيك
ولماذا اخترت اسبانية
كبلد لالستقرار؟

** أكيد أنه من بني األسباب
الرئيسية التي جعلتني افكر يف
الهجرة إىل أوروبا ،كوني بحاجة
إىل التطور ،وتغيري الفضاء،
والبحث عن طرق أخرى لتحقيق
الذات ،واكتشاف أنواع أخرى من الثقافات
واشكال أخرى من املوسيقى ،ألنه لطاملا كنت
مهتمً ا باالندماج مع أنواع أخرى من املوسيقى،
وخاصة املوسيقى اإلسبانية  ،مثل الرومبا
الكاتالونية والفالمنكو.

األمازيغ ال يحظون بالتقدير ،وال يتلقون أي
مساعدات من أجل تحسني مستواهم الفني،
كما أن افاق الفنان تظل محدودة ،وينتظرون
منك ان تصبح نجما من غري دعم ،ففي بلدنا
ال أحد يهتم بالفنان ،إضافة إىل غياب سياسة

زكريا الغفويل حيتفي بالتراث األمازيغي
عرب أغنيته «أويدا ياوا»

أحتفى الفنان
زكرياء
املغربي
بالرتاث
الغفويل
من
األمازيغي
إصداره
خالل
جديدة
أغنية
صورها بطريقة
كليب،
الفيديو
تحت عنوان “أويدا
ياوا” ،يحتفي عربه
من جديد بالرتاث
املغربي األمازيغي.
اختيار
وجاء
هذه
الغفويل،
ألغنية
املرة،
“أويدا ياوا” ،من
األطلس املتوسط ،والتي قدمها بلمسته
الخاصةرغبة منه يف إعادة اإلعتبار
لرتاث واإليقاع األمازيغي ،عىل شاكلة
أغنيته «الحبينو» و «باهرا باهرا».
أويدا ياوا هي أغنية رومانسية
عاطفية من كلمات محمد املغربي
وحسن ديكوك ،وألحان ديكوك نفسه،
وتوزيع وميكساج وماستورينغ أرشف
بنصفية.
ويتطلع الغافويل إىل تحقيق نجاح جديد

عرب بوابة املوسيقى الرتاثية األمازيغية،
وذلك بعدما لقيت أعماله املجددة لها،
مثل “حبينو” و”باهرة باهرة” صدا
طيبا.
واستطاعت أغنية أويدا ياوا أن تحقق
نجاحا كبريا إذ حصدت أكثر من 800
ألف مشاهدة بعد يومني من طرحها
عىل يوتيوب  ،كما تمكنت من احتالل
املرتبة الثانية ضمن قائمة الفيديوهات
األكثر مشاهدة.

فنية ،ما يجعل الفنان يقاتل لوحده ،باإلضافة
إىل املحسوبية والزبونية ،اليشء الذي يساهم
يف اقصاء مجموعة من الفنانني الذين ال
يقبلون املساومة ،رغم قيمتهم الفنية.
* كيف تنظر إلى مستقبل
األغنية األمازيغية وإلى األمازيغ
باسبانيا؟

** يف الحقيقة ،وكما يعلم الجميع ،موسيقانا
وثقافتنا تحظى بتقدير كبري ،خاصة يف منطقة
كاتالونيا ،حيث الشعور بالقرب الثقايف من
الجانبني ،فنحن نتقاسم اشياء كثرية ،سواء
عىل مستوى اللغة وطريقة تفكرينا وطريقة
عيشنا ،فهناك الكثري من القواسم
املشرتكة بيننا ،بل إن األمازيغية تعترب
ثالث اللغات األكثر تداوال يف األرايض
الكاتالونية .وفيما يخص املوسيقى
فالجمهور الكاتالوني صعب املراس
ويصعب إرضاؤه فنيا ،فليس من
السهل الغناء لجمهور ذواق يمتلك أذن
موسيقية ومفاهيم موسيقية مقارنة
مع الجمهور األمي موسيقيا.
* بعض الفنانين يستنكرون
ما تتعرض لهم ألبوماتهم من
قرصنة ونشرها على المواقع
اإللكترونية في الوقت الذي هم
في أمس الحاجة إلى نجاحها،
في حين هناك من الفنانين من
يعتبرون أن هذه المواقع هي
طريق أخرى لبلوغ النجاح .ما
موقفكم من وسائل التواصل
الحديثة اإللكترونية؟ وما دورها
في نجاح الفنان؟

** برصاحة مواقع التواصل
االجتماعي لها ايجابيات كما لها
سلبيات  ،وأكيد أنه من الصعب

ً
ومعروفا دون
رؤية عملك مقرصنًا
موافقتك  ،حيث إن تسجيل واصدار
االلبوم يكلف الكثري من العمل واملال،
ويف كثري من األحيان عندما تبدأ ،
قد تكون معرضا لالحتيال من قبل
رشكات لتجد نفسك يف النهاية قد
خرست كل يشء،
ومن ناحية أخرى أرى أن ملواقع التواصل
اإلجتماعي ايجابيات عىل الفنان ،واعتربها
منصة تعرض فيها فنك وانتاجاتك من أجل
ايصاله للعالم وليصل إىل املزيد من الجمهور
ويسهل امليض قدمً ا ،خاصة إذا لم يكن لديك
ً
معروفا.
الوسائل ولم تكن
* الحجر الصحي الذي يعيشه العالم بسب
جائحة كورونا ،هل له تـأثري عىل وضعية
الفنانني ،وكيف استطعت كفنان التعايش مع
هذه الوضعية ؟
** اعتقد أن الحديث عن فكرة الفنان
والجمهور يف القرن الحادي والعرشين ،أصبح
متجاوزا بعض اليشء ،خاصة مع الوسائل
الرقمية التي توفر لنا امكانية العمل عن بعد،
فمع وجود الشبكات التواصلية يمكنك الوصول
إىل أي مكان يف العالم ،وانت داخل منزلك ،كما
يمكنك ايصال فنك إىل الكثري من الجمهور.
أما كورونا جعلتني اعيد التفكري يف كيفية
ترويج وبيع املوسيقى ،وأعتقد أن هذا ممكن
أكثر فأكثر من خالل العالم الرقمي ،حيث أن
الجميع يف الوقت الحارض لديهم هاتف ذكي أو
تلفزيون أو كمبيوتر شخيص ،وهذا يجعل األمر
أسهل بكثري ،عىل مستوى توزيع املوسيقى.
* حاورته رشيدة إمرزيك

الشاب املغريب  YAZمير إىل املرحلة النهاية من مسابقة
AMAZIGH VOICE

يف إطار املسابقة الفنية
 AMAZIGHVOICEاملنظمة
من طرف  EV’PLAYو
BERBERETELEVISION
MASSAESSYLE
و
 AMAZIGH STYLEو
 ،PACTE IMMOوالتي
شارك فيها  213مرتشح
بمقطع فيديو،إثرها تم
انتقاء 21مقطع فيديو
وتم نرشهم عىل مواقع
التواصل االجتماعي الخاصة
باملنظمني .استنادا اىل
املعايري املحددة من طرف
اللجنة املنظمة تم انتقاء
 5مشاركني للتأهل اىل
املرحلة النهائية التي ستقام
بالجزائر ،من بينهم الشاب
املغربي ياسينأزواوي امللقبب.YAZ
شارك  YAZيف املرحلة األوىل من املسابقة بمقطع
موسيقي من أغنية «اليس ن ميدن” تكريما لروح
الراحل “نبا” العضو املؤسس لفرقة “صاغرو
باند”األمازيغيةاملغربية.
كما كان متوقعا ,فإن املشاركني الثالثة األوائل الذين
استطاعوا الحصول عىل أكرب عدد من املشاهدات
عىل الصفحتني Ev’PlayوBerbère Télévision
هم من سيحالفهم الحظ للمرور إىل الدور النهائي،

أما املركزين األخرين
فتم اختيارهم من طرف
لجنة تحكيم فنية مكونةمن
مهنيينوفنانينوموسيقيني
ومنتجني…
YAZنالتقدير واستحسان
أعضاء اللجنة الفنية مما
مكنه من الحصول عىل
مقعد من بني أفضل خمس
الفوز
هذا
مشاركني،
سيمكنه من مجاراة الفائزين
األربع األخرين يف وقت الحق
ستحدده اللجنة املرشفة عىل
التظاهرة  ،وذلك يف أطار
إقامة فنية من تأطري ومواكب
ةمهنيياملوسيقىواألوركسرتا.
ستمكن املرحلة النهائية من
معرفة الفائز األكرب باملسابقة
والذي سيحالفه الحظ لتسجيل ألبومه األول
وفيديو كليب باإلضافة إىل املشاركةفيمهرجانLES
 ،BELLES NUITS DE TIGZIRTالفائز باملرتبة
الثانية سيتمكن من تسجيل اغنية باإلضافة اىل
فيديو كليبواملشاركة يف فينفساملهرجان ،أما
الفائز باملرتبة الثالثة واألخرية بدوره سيتمكن من
املشاركة باملهرجان املذكور سلفا.
* ياسني أزواوي
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رئيس التجمع العاملي االمازيغي يطالب بإعادة بناء «احتاد دول مشال افريقيا»
يف احرتام تام حلقوق االمازيغ و إجياد حل للمأساة الليبية

ناصر بوريطة

صربي بوقادوم

إىل أصحاب املعايل الوزراء
 السيد نارص بوريطة ،وزير الشؤون الخارجيةوالتعاون االفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج/
اململكة املغربية
السيد صربي بوقادوم ،وزير الشؤون الخارجية/الجمهورية الجزائرية
السيد سامح شكري وزير الخارجية /جمهوريةمرص العربية
السيد نور الدين الريّ  ،وزير الشؤون الخارجية/الجمهورية التونسية
السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وزير الشؤونالخارجية والتعاون واملوريتانيني يف الخارج/
الجمهورية املوريتانية
املوضوع :إعادة بناء «اتحاد دول شمال افريقيا» يف
احرتام تام لحقوق االمازيغ و إيجاد حل للمأساة
الليبية

سامح شكري

محل «اتحاد املغرب العربي» الضعيف املرتهل الذي
اضحى يف حالة احتضار.
ينبغي أن يتأسس هذا االتحاد الجديد عىل رؤية
أفريقانية-أمازيغية أكثر من االعتماد عىل
االعتبارات اإليديولوجية العربية-اإلسالمية التي
عفا عنها الزمن ،والتي ما فتئ املفكر الراحل محمد
أركون يشجبها [ .]1اتحاد إقليمي جديد ،كاالتحاد
األوروبي ،يقوم عىل التاريخ العريق لهذه القارة
والذي يستمد جذوره من الحضارة األمازيغية.
اتحاد سيعاد بناؤه يف احرتام تام لإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان الذي تبنته األمم املتحدة يف 10
ديسمرب  ،1948وكذا إعالن األمم املتحدة بشأن
حقوق الشعوب األصلية الذي اعتمد بموجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،61/295املؤرخ
يف  13سبتمرب  .2007اتحاد يعطي األولوية لحقوق
املرأة ،ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها،
واحرتام التنوع االثني واللغوي ،وتعدد و حرية
املعتقدات الدينية ،والتعدد الحزبي .اتحاد قائم ،يف
نهاية املطاف ،عىل القيم واملبادئ الديمقراطية.
إذا كان األوروبيون يفتخرون بكون قارتهم
هي مهد الديمقراطية التي نشأت يف مدينة أثينا
اليونانية ،حوايل  800سنة قبل امليالد ،فلنا ان
نفتخر نحن األفارقة أيضا بأسالفنا الذين كان لهم
الفضل والريادة يف اخرتاع «الديمقراطية» بمدينة
قرطاج ،تحت حكم امللكة «ع ّليسة»(ديدون) يف

معايل السادة الوزراء،
باستثناء تونس ،لم تخلد أية دولة بشمال افريقيا
ذكرى «اليوم العاملي ألفريقيا» التي صادفت هذه
السنة يوم االثنني  25ماي  .2020ونغتنم هذه
ْ
أساسيتي،
الفرصة لنثري انتباهكم إىل مسألتني
وهما إعادة بناء اتحاد دول شمال افريقيا و الحرب
االهلية الليبية.
إننا نعلم ان وباء كوفيد-19
ألحق الخراب واليزال
يعيث فسادا ،ال سيما
عىل املستوى الصحي
واالقتصادي واالجتماعي.
ويف انتظار رفع الحجر
الصحي
واستعادة ردّا عىل رسالة عدد من التنظيمات
االنتعاش
االجتماعي األمازيغية ،أكدت الدائرة األوروبية للشؤون
واالقتصادي
التدريجي الخارجية؛ يف رسالة إىل رئيس التجمع
التي تفرضها فرتة ما بعد العاملي األمازيغي ،رشيد الراخا ،أن “ملف
الجائحة ،نحن مدعوون ليبيا يندرج ضمن أولويات األجندة األوروبية
جميعا للعمل والتفكري ونحن عازمون عىل لعب دور مهم يف من
سويا
يف السياسات أجل الوصول إىل حل سلمي لالنتقال الليبي
الجديدة املتعلقة بالتنمية عن طريق عملية سياسية شاملة تأخذ
البرشية واالقتصادية يف بعني االعتبار آراء كل األطراف الليبية”.
شمال إفريقيا.
وعربت مديرية الرشق األوسط وجنوب البحر
إن ثروة تمازغا (شمال األبيض املتوسط لدى اإلتحاد األوروبي ،عن
أفريقيا) ،كما قال الكاتب شكرها للتنظيمات والجمعيات األمازيغية
الطاهر بن جلون ،ليست عىل رسالتهم بتاريخ  19ماي “حيث أعربتم
هي الهيدروكربونات أو عن قلقكم إزاء الوضع يف ليبيا وتأثريه عىل
الفوسفاط أو السياحة أو منطقة املتوسط برمتها” .مضيفة يف ردّها
الصيد البحري او الفالحة”: ،نتفق مع رضورة دعم االتحاد األوروبي
بل رأسمالها البرشي ،لليبيا من أجل استتباب األمن واالستقرار،
يتمثل يف نسائها ورجالها وخاصة من خالل تنفيذ عملية برلني بقيادة
املجندين ملحاربة جائحة األمم املتحدة”.
كوفيد،-19
واملجاعة وأكدت الرسالة التي توصل بها رئيس
والتخلف.
التجمع العاملي االمازيغي ،أن االتحاد
إننا اليوم  ،أكثر من أي وقت األوروبي انخرط بشكل فعال يف عملية برلني
مىض ،أمام لحظة تاريخية و”نستمر يف حث جيمع الفاعلني اللبيني
للتفكري والترصف جميعا ً والدوليني واالقليميني عىل العمل للعودة إىل
بشكل مسؤول وإيجابي املفاوضات السياسية كحل ال محيد عنه
بخصوص العالقات جنوب -لألزمة الليبية”.
جنوب ،التي تضمن وتتيح وأضافت أن االتحاد األوروبي “دعا باستمرار
الربح واالستفادة للجميع ،من خالل ترصيحات نيابة عن الدول
من أجل سياسة تنموية األعضاء إىل وضع حد للقتال واستئناف
إقليمية وإعادة بناء اتحاد املحادثاثت العسكرية  5+5بجنيف التي
دول شمال إفريقيا ،عىل تقودها األمم املتحدة بخصوص وقف شامل
أسس جديدة ،أكثر واقعية إلطالق النار ،كما نواصل جهودنا بالتواصل
وبراغماتية ،والتي ستحل مع مختلف األطراف املعنية ومن خالل

نور الدين الري

 814قبل امليالد.
ينبغي أن يشمل االتحاد اإلقليمي الجديد ،من
الغرب إىل الرشق ،البلدان التالية :موريتانيا،
املغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،مرص وبالد الطوارق
يف الساحل .وإلعادة البناء عىل أسس جديدة ترتكز
عىل مستقبل ورفاهية الشعوب املعنية؛ يجب عىل
هذا االتحاد أن يضمن حقوق الجميع دونما تمييز
عىل أساس الجنس ،بني الرجال والنساء ،أو العرق
أو اللغة أو الدين [ .]2اتحاد يجب أن يأخذ بعني
االعتبار ويؤسس لنظام سيايس اتحادي ،انسجاما
مع «بيان تامازغا» املبني عىل الحق يف الحكم
الذاتي للجهات [.]3
إنه نوع من النظام الفدرايل من شأنه أن يحل قضية
الصحراء املغربية واملشاكل االجتماعية والسياسية
يف منطقة القبايل ،اتحاد باستطاعته ،أوال وقبل كل
يشء ،ان يوقف ويضع حدا ً للحرب األهلية الليبية .إن
اصطناع كيان وهمي «عربي» فوق ارض امازيغية
جنوب املغرب اليزال يسمم العالقات الجزائرية
املغربية ،حتى إبّان فرتة الحرب ضد كوفيد.-19
إن إنشاء جبهة البوليساريو واستغاللها والتالعب
بها ،دمّ ر االقتصادات الوطنية لشعبني شقيقني
عىل مدى  45عامً ا ،واضطر البلدين إىل تخصيص
ميزانيات هائلة يف سباق مجنون نحو التسلح
ورشاء املزيد من العتاد العسكري بدال ً من إنفاق
تلك االموال الطائلة لتحسني الوضع االجتماعي

االحتاد األورويب يرد على التنظيمات األمازيغية
ويؤكد أن ملف ليبيا يندرج ضمن أولويات األجندة األوروبية
إجراءات ملموسة مثل إطالق عملية إيريني
العسكرية الجديدة لالتحاد األوروبي”.
“ولضمان جاهزية ليبيا ملواجهة جائحة
كوفيد ،-19فقد قام االتحاد األوروبي
بمراجعة برامج تعاونه من أجل إعادة
منح حوايل  100مليون يورو دعما للنظام
الصحي ومن أجل الرفع من قدرة ساكنتها
عىل التحمل” .تضيف ذات الرسالة.
وتأمل روزاماريا جييل يف ردها عىل رسالة
التنظيمات والجمعيات األمازيغية أن “تؤكد
هذه النقاط املساهمة القوية لالتحاد
األوروبي يف هذه الظروف العصيبة من
أجل ليبيا ،كما أن إرصارنا والجهود الدائمة
للمجتمع الدويل ستنهي ال محالة معاناة
الشعب الليبي وستعيد بناء دولة ليبية
مستقرة وآمنة ومزدهرة” .وفق ما جاء يف
الرسالة.
يذكر أن عدد من التنظيميات والجمعيات
األمازيغية بأوروبا ،يتقدمها التجمع
العاملي االمازيغي ،طالبت يف رسالة وجهتها
إىل كل من أورسوال فون دير لني ،رئيسة
املفوضية األوروبية ،و تشارلز ميشيل ،
رئيس املجلس األوروبي ،و ديفيد ساسويل،
رئيس الربملان األوروبي ،جوزيب بوريل،
نائب رئيسة املفوضية األوروبية ،املمثل
األعىل لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية ،بـ”اإلدراج الفوري مللف
النزاع الليبي ضمن مخططات وبرامج
اإلتحاد األوروبي ملا بعد جائحة كوفيد.19

إمساعيل ولد الشيخ أمحد
لشعوبها .إنه رصاع مصطنع يهدد اقتصاداتها
الهشة باإلفالس الذي يفاقمه انتشار فريوس
كورونا املستجد ،واالنخفاض املهول ألسعار
النفط ،وتوقف األنشطة الصناعية والسياحية
والتجارية وغريها.
وهكذا ،عوض ان تكون هذه الدول أول من يقدم
الدعم واملساندة للشعب الليبي الشقيق ،لم يجد
املسؤولون الدبلوماسيون بكل من الجمهورية
الجزائرية واململكة املغربية سوى عبارات الندم
لتتبادلها ...وحدها تونس عربت عن قلقها العميق
إزاء تصاعد العنف يف ليبيا ،وال سيما تصاعد
الهجمات العشوائية ضد املدنيني ،بما يف ذلك
األطقم الطبية واملرافق الصحية .ولم تتوان يف
تذكري األطراف املتحاربة بالتزاماتها وما يستوجبه
القانون اإلنساني الدويل ،داعية إياهم إىل ضمان
وصول املساعدات اإلنسانية دون عوائق يف كامل
الرتاب الليبي .إن تونس أكدت بشكل قاطع ال
غبار عليه ،بأن الحل العسكري لن ينجح يف ليبيا،
مستشهدة يف ذلك بحصيلة السنوات التسع املاضية
من الرصاع وآثارها املدمرة عىل كل مظاهر الحياة
اليومية لليبيني .لقد دعت تونس جميع األطراف
املعنية إىل االنخراط الفوري يف الهدنة اإلنسانية
ووضع حد نهائي لجميع العمليات العسكرية،
وذلك من أجل تعبيد الطريق أمام وقف دائم إلطالق
النار وتهيئة الظروف املالئمة واملواتية الستئناف
املسلسل السيايس واملصالحة الوطنية [.]4
إن كل دول شمال إفريقيا مدعوة الستخدام
كل ما لديها من نفوذ ديبلومايس (املغرب
و تونس لدى حكومة فايز الرساج،
ومرص والجزائر عىل الجنرال خليفة حفرت
وموريتانيا لدى كال الطرفني) للوصول إىل
تخفيف التصعيد والتوترات بني األطراف
الليبية املتحاربة ،و وقف فوري ،وذلك بهدف
منع املزيد من تدهور األوضاع وكل اشكال
الهجوم عىل املدنيني.
إنكم مدعوون ومطالبون ،أكثر من أي وقت
مىض ،أمام التاريخ ،باالتحاد يف هذا الظرف
الحرج لبدل مجهوداتكم الدبلوماسية من
أجل إعادة إطالق عملية سياسية شاملة
يقودها الليبيون أنفسهم ،مبنية عىل الحوار
وعىل مصالحة وطنية حقيقية ،تحرتم
سيادة ليبيا واستقاللها وسالمتها اإلقليمية
ووحدتها ،من خالل تنظيم انتخابات
ترشيعية ورئاسية ،بعد اعتماد ميثاق
دستوري« .دستور يتضمن وجوبا االعرتاف
باللغات والهويات الليبية ،بما يف ذلك اللغة
األمازيغية كلغة وطنية ورسمية ،وكذا نظام
سيايس فيدرايل مع تمثيلية املناطق املهمة
الثالث يف ليبيا داخل الهيئات العليا للسلطة.
فإذا كان الرئيس املنتخب ،عىل سبيل املثال،
ينتمي إىل منطقة برقة ،فينبغي أن يكون
رئيس الحكومة ورئيس الربملان من مناطق
أخرى ،يف منطقة طرابلس والجنوب-الغربي
(نفوسة – فزان) «.
إنكم ملزمون بالقيام بدور أسايس ومهم
واملساهمة بشكل نشيط يف حل الرصاع
الليبي ووقف الغزو السيايس-العسكري
العربي الجديد الذي تقوده دول الخليج من
جهة ،والدولة العثمانية من جهة أخرى.
إنها فرصة مناسبة إلعادة البناء السيايس
لهذا الفضاء اإلقليمي الكبري املتمثل يف شمال
إفريقيا.
رشيد راخا

