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حتى  مجاهد،  يونس  السيد 
بأنه  تذكريك  علينا  رسالتنا...   تصلك 

يوليوز  فاتح  دستور  اعرتاف  رغم 
ديباجته  االمازيغية يف  بالهوية   2011

الخامس  وتنصيص مقتضيات فصله 
رسمية  لغة  االمازيغية  اللغة  ان  عىل 
أن  إال  العربية،  اللغة  جانب  إىل 
الوطني  واملجلس  املغربية  الصحافة 
يحيدا  لم  ترأسونه-  الذي  للصحافة- 
التمييز  ممارسة  عن  الشديد  لألسف 
وهويتهم  االمازيغ  حق  يف  العنرصي 

وصحافتهم.. 
النواب  مجلس  مصادقة  من  وبالرغم 
القانون  عىل  باإلجماع،  بغرفتيه 
املتعلق بتحديد  التنظيمي رقم 26.16 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل 
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال 
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات 
التنفيذ  حيّز  دخل  والذي  األولوية، 
صدوره  بعد   ،2019 أكتوبر  فاتح  يف 
لم   ،6816 عدد  الرسمية  الجريدة  يف 
واملجلس  املغربية  الصحافة  تتوقف 
هذا  ممارسة  عن  للصحافة  الوطني 
التمييز ضد األمازيغ وصحافتهم، كما 
يتضح من خالل الحمالت التحسيسية، 
الصحافة  لقراءة  والحالية،  السابقة 

املكتوبة التي انجزها مجلسكم.
التحسيسية  الحمالت 
التي قام بها مجلسكم 
اللغة  فيها  ُغيّبت  
بشكل  األمازيغية 
)باستثناء  ُممنهج 
وتم  الشعار( 
د  ستبعا ا
فة  لصحا ا
من  األمازيغية 
يف  املشاركة 
هذه الحملة، 
لو  كما 
غري  أنها 
ة  موجود
هذا  يف 
 ، لبلد ا
غم   ر

بها  االعرتاف 
االتصال  من قبل وزارة 

منذ عام 2006!

الحملة  أن  هو  ذلك،  من  األخطر  لكن 
استهدفت  التي  الثانية  التحسيسية 
بعض العناوين املختارة بعناية كاملة، 
للتشجيع عىل قراءة الصحف املكتوبة، 
تم إطالقها خالل فرتة الحجر الصحي 
حظر  االتصال  وزارة  قرار  بموازاة 
الورقية  الصحف  طبع 
تفيش  بسبب 

جائحة 

كوفيد19-!
حملة  إنها 
 ، ى خر أ
فيها  استبعد 
العادة  كما 
ن  نو لفنا ا
وتم  األمازيغ، 
عىل  االعتماد 
الناطقني  الفنانني 
فقط،  بالعربية 
هو  واألمّر،  واالدهى 

من  لنساء  صور  استعمال  إىل  اللجوء 
الزي  يرتدين  وهن  األوسط،  الرشق 
لو  كما  القاتمة،  بألوانه  السلفي 
بدول  البرتودوالر  صحافة  بصدد  اننا 

الخليج الفاريس!
للقلق  مدعاة  األكثر  األمر  أن  إال 
ادعاء  هو  الوقت،  نفس  يف  والشجب 
أن  سابقتها،  مثل  الثانية،  الحملة 
األخبار  محاربة  هو  الرئييس  هدفها 
والكاذبة، يف وقت تواصل فيه  الزائفة 
»املغرب  الخاطئة  العبارة  استخدام 
العربي«، وذلك يف خرق صارخ لديباجة 

الدستور املغربي.
انكم تجهلون  إنكم تترصفون كما لو 
وان  باملرة،   عربيا  ليس  املغرب  بان 
وعرب  افريقيا  شمال  سكان  أصول 
الرشق االدنى، ترجع إىل املغرب بالذات، 

وعىل وجه التحديد 
االثري  باملوقع 
إيغود«  ن  »أدرار 
إيغود،  »جبل  أو 
منتصف  يف  الواقع 
بني  الطريق 
وآسفي،  مراكش 
اكتشف  والذي 
إنسان- أقدم  فيه 

اإلنسان  من صنف 
يعود  العاقل، 
حوايل  إىل  تاريخه 
سنة  ألف   315

خلت!
www.amadalamazigh.press.( 
.)ma/archivesPDF/201.pdf

إنها حقائق علمية تؤكدها معطيات   
األنثروبولوجيا الوراثية :

www.amadalamazigh.press.ma/
 archivesPDF/222-223.pdf

نلفت  الحقائق،  هذه  عىل  وبناًء 
املجلس  أعضاء  واهتمام  انتباهكم 
الصحافيني  وكل  للصحافة،  الوطني 

املغاربة إىل رضورة:
- تجنب جميع املصطلحات واألوصاف 
القهري  التجانس  إىل  تشري  التي 
الخاطئ  اإلثني،  أو  العرقي  أو  اللغوي 
املواطنني  ماليني  تجاه  والعنرصي 
يتحدثون  كانوا  سواء  األمازيغ، 
كانوا  أو  العربية  أو  األمازيغية 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  معربني، 
العربية«،  »الشعوب  التالية:  للعبارات 
العربي«،  »الوطن  العربي«،  »العالم 
العربية«،  »األمة  العربية«،  »املنطقة 
كثريا  نرحب  لذلك،  العربي«...  »الربيع 
الحالية،  الحملة  وتفاصيل  بمضامني 
يف  أنفسهم  »العرب«  أطلقها  التي 
التواصل  شبكات  عرب  املناسب  الوقت 
الجزيرة  شبه  قلب  ومن  االجتماعية، 
العربية، والتي تضمنت اعرتافا رصيحا 

شمال  لكل  األمازيغية  بالهوية 
الحدود  إىل  الكناري  إفريقيا، من جزر 
األبيض  البحر  سواحل  ومن  املرصية، 

املتوسط إىل تخوم الصحراء الكربى.
-  اإللتزام باستخدام مصطلح »املغرب 
الكبري« أو »شمال أفريقيا« وذلك طبقا 
ملقتضيات الدستور املغربي الصادر يف 
فاتح يوليو 2011، والتي غريت نهائياً 
بـ«املغرب  العربي«  »املغرب  تسمية 
الكبري« من أجل تجنب الرتويج القهري 
وشعاراته  العروبي  القومي  للفكر 
والتي  ورشب،  الدهر  عليها  أكل  التي 
التاريخية  الحقيقة  مع  تتعارض 
يف  للسكان  األنثروبولوجي  والتكوين 

املغرب وشمال إفريقيا.
حملة  يف  فعال  بشكل  االنخراط   -
االعالم  وكالة  اسم  بتغيري  املطالبة 

العربي  املغرب  »وكالة  من  الرسمية 
لألنباء«، إىل وكالة األنباء املغربية )كما 
يظهر ذلك بشكل جيل باللغة الفرنسية 

عىل السيارات التابعة للوكالة(.
إننا نأمل أن تبذلوا، من اآلن فصاعدا، 
التمييز  هذا  ملحاربة  جهدكم  قصارى 
مجلسكم  أعضاء  ودعوة  العنرصي 
إىل  املغاربة  الصحافيني  وجميع 
والتعابري  املصطلحات  استخدام 
تطبيق  يف  االنخراط  شأنها  من  التي 
باعتباره  املغربي  الدستور  مضامني 
تنبثق  الذي  والسند  األسمى  القانون 
نصت  والذي  القوانني،  باقي  منه 
الكاملة  املساواة  عىل  مقتضياته 
انهما  وعىل  واألمازيغية  العربية  بني 

اللغتان الرسميتان للدولة.

و قديما قال الحكيم االمازيغي:
 ⴳⴰⵔ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵥⵕⵓ   
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»من شأن االكتشافات الجديدة أن تنقض دائما النظريات السابقة حتما، 
والتي انتهى إليها الباحثون بطبيعة أبحاثهم«

شارل أندري جوليان

بني  القرابة  »جذور  حول  حميش  بنسالم  السيد  مقالة  أقرأ  وأنا  أدري  لست 
العربية واألمازيغية« ، ملاذا تذكرُت »غزوته« الغريبة وغري املربّرة، ضّد الراحل 
استغراب  أثارت  نزوة  يف  يوم،  ذات  قربه  يف  بجلده  قام  الذي  أركون،  محمد 
املشتغلني بالفلسفة آنذاك، وما لم نفهمه وقتئذ هو أن السيد حميش يقع بني 
الفينة واألخرى ضحية انفعاالت ظرفية، رسعان ما يُحّولها إىل مواقف تبعده 

عن جادة الصواب، وتحُجب عنه رؤية موطئ قدميه.
التي  الخانقة،  أزماته  وجَدنا األستاذ مهمومني منشغلني بمصري بلدنا يف عّز 
البداية،  القديمة. فلنبدأ من  الرجَل أحقاده  أنه قد أنىس  فاقمها وباٌء ال يبدو 

ورّب ضارة نافعة.

* أسباب الزنول:

يّس  العزيز  أستاذنا  النقاش مع  بأن هذا  أخربهم  أن  القراء يف  أستسمح  أوال 
حميش نقاش متقادم مكرور جرى بيننا ألكثر من مرة عىل صفحات الجرائد 
أُعد متحمسا  ولم  قبل سنوات طويلة،  الفكرية  والندوات  اإلعالم  ويف وسائل 
نفس  يعتمد  زال  ما  أستاذنا  أن  ذلك  وسبب  الناس،  إلحاح  لوال  فيه  للخوض 
أسلوب التفكري بل ونفس العبارات التي استعملت قبل عرشين سنة من هذا 
عتبات  إىل  أصداؤه  امتدت  بامتياز،  ثمانيني  ـ  سبعيني  نقاش  إنه   . التاريخ 
األلفية الثالثة 2000 - 2003، وإذا كان السيد حميش يرُّص عىل االستمرار فيه 
التي عرفها  التحوالت  2020، فبسبب عدم رغبته يف استيعاب  ونحن يف سنة 
يفضل  حيث  وتهيئتها،  األمازيغية  مأسسة  مسلسل  بدء  منذ  املوضوع  هذا 
مثل الدعاة السلفيني تماما، التغايض عن التحوالت املحيطة بنا، أو لنقل إنه 
يجّسد املثل املغربي الدارج: »الراجل هو اليل يبقى يف كلمتو«، والذي يقابله عند 
العامة »الراس ليل ما يدور كدية«، لكن يف جميع األحوال، يبدو أنه من البديهي 

أن من لم ينخرط يف تحوالت عرصه لن يستطيع املشاركة يف بناء املستقبل.
يف جريدة األحداث املغربية وبتاريخ 28 فرباير 2003، كنُت قد وجهت رسالة 
الذي نرش مقاال يحتّج فيه عىل استعمال  إىل األستاذ حميش  ثانية مفتوحة 
كلمة أمازيغ عوض »بربر« و«برابرة« التي اعتربها التسمية »األصّح«، والتي 
عىل األمازيغ أن يتقبلوها يف رأيه ما دامت هناك شعوب كثرية تتقبل أسماء 
قدحية ُسميت بها )كذا !(، وألن كلمة »بربر« أطلقت عىل األمازيغ من طرف 
األجانب، فواضح أّن األستاذ اختار أن يقف يف صّف األجنبي يف مقابل سكان 
الذي  املوقع  يختار  واحد  كل  ألن  نحرتمه،  أن  يجب  الذي  اختياره  وهذا  بلده، 

يشعر فيه بالطمأنينة والسعادة.
األستاذ  موقف  بأن  التذكري  علينا  التاريخي  سياقها  يف  األمور  نضع  وحتى 
رسميا  أعلنت  التي  الدولة  قرار  عىل  منه  تعقيبا  كان  التسمية  من  املذكور 
عنارصها  بني  من  والتي  العرش،  انتقال  بعد  الوطنية«  »املصالحة  آنذاك 
املصالحة الثقافية والهوياتية، فكان »خطاب أجدير«، وكان أن استعمل امللك 
فمع  »أمازيغية«.  كلمة  الدولة،  رئاسة  موقع  من  مرة  ألول  السادس  محمد 
الثاني  الحسن  الراحل  امللك  عهد  ففي  التسمية،  تغيري  جاء  السياسة  تغيري 
الوصاية األجنبية )الرببر  كانت سياسة اإلقصاء منسجمة تماما مع معجم 
املعجم،  تغري  الذات،  منطلقها  وطنية  السياسة  صارت  وعندما  اللهجات(،  ـ 
بأشياء،  كلمات  إلصاق  أبدا مجرد  ليست  التي  التسمية  ويظهر هذا خطورة 

بل هي تعبري عن تصور ورؤية وحكم عىل اليشء الذي نسميه وعىل قيمته.
جاء يف مطلع رسالتي الثانية املذكورة إىل األستاذ حميش ما ييل:

املغربية«  »األحداث  إليكم عرب جريدة  التي وجهتها  برسالتي  أقصد  أكن  »لم 
اإلساءة لشخصكم، ال بوصفكم مثقفا ومبدعا، وال باعتباركم مناضال حزبيا، 
النقد  توجيه  أنوي  وإنما كنت  بيني وبينكم خصومة فكرية ال شخصية،  إذ 
ألفكاركم التي اقرتحتموها يف موضوع األمازيغية، والتي بدت يل خارج السياق 
الحايل الذي يجتازه املغرب، كما أنها تمّس يف الصميم بهوية املغاربة وكرامتهم، 
وكان قصدي أيضا من وراء ذلك لفُت انتباهكم، وأنظار بعض أعضاء النخبة 
املغربية الذين يشاطرونكم نفس وجهات النظر، إىل أن ما عرّبتم عنه ال يحمل 
نحو  وإرصار  بإرادة  يتجه  مغرب  يف  يتأسس  ملا  بالنسبة  مضافة  قيمة  أية 
حّل مشاكله وتدبري أزماته املتفاقمة، بروية وحكمة، بعيدا عن مزالق الفتنة 

ومطباتها« . وما أشبه اليوم باألمس.
غري أنني وأنا أعود إىل هذا النوع من النقاش، سأتجنب كليا اللمز يف شخص 
أستاذنا أو اإلساءة إليه بغليظ الكالم كما فعل، ألنني ـ عالوة عىل أن ذلك ليس 
هدفا نبيال ـ ليس يل أية حسابات شخصية مع السيد حميش وال أكّن له أية 

ضغينة.
من آيات التقادم استمرار األستاذ يف الحديث عن »أصول السكان« و«أعراقهم«، 
وعن حرف كتابة األمازيغية، ولجوؤه إىل بعض مؤلفات القوميني املتشّددين 
أنها  لو  كما  األمازيغية  ميّت يف معظمه، وحديثه عن  تراث  بمثابة  التي هي 
اليوم  هي  بينما  مؤسساتي،  مسلسل  أو  رسمي  اعرتاف  أي  خارج  زالت  ما 
قضية دستورية لم يعد جائزا نسبتها إىل شخص أو حركة أو اعتبارها ذريعة 
لتصفية حسابات من أي نوع، ألنها قضية ال تنفصل عن قضايا االنتقال نحو 

الديمقراطية، وليست بذات صلة بمشاعر شخص أو حاالته النفسية.
إن املوضوعية والنزاهة الفكرية تقتضيان النظر يف كل ما يجري من تمظهرات 
الفعل السيايس والثقايف التي يُعرب عنها النقاش العمومي يف بلدنا، وأعتقد أنه 
ليس من املصداقية يف يشء أن يتحدث املرء عن قضايا آنية من خالل الهروب 
أو  الزمن بسبب زوال أسبابها  اليوم، حيث طواها  إىل أمور لم يُعد لها وجود 

سياقاتها.
عوض  ـ  بالجامعة  فلسفة  أستاذ  ما  يوم  يف  كان  الذي  األستاذ  واجب  ولعل 
عن  السؤال  يطرح  أن  ـ  مشينة  بنعوت  وينعتهم  األشخاص  عىل  يتهجم  أن 
األسباب التي جعلت مثال استمرار بعض النقاشات لدى املواطنني مع قدر من 
تعديل  بعد  الفكر  األستاذ نفسه( يطغى عىل  )الذي وقع فيه  اللفظي  العنف 
بهدف  علمية  وجهة  النقاش  يتجه  أن  دون  حال  مما   ،2011 سنة  الدستور 
ذلك  عكس  به  وألقى  الدستور،  ذلك  مكتسبات  وتنفيذ  أجرأة  أساليب  تدقيق 
نحو مزيد من التصعيد. وأحيل السيد حميش عىل مقايل التحلييل املعنون بـ 
الدستور«  الهوية بعد أن حسم فيها  الخمسة لعودة الرصاع حول  »األسباب 
املنشور يف الصحف واملواقع اإللكرتونية املغربية، فلعله واجد فيه ما يشفي 

الغليل يف هذا الباب، كما سيجد فيه كل العوامل التي ساهمت يف تزايد التوترات 
قبل  ما  عقليات  استمرار  أبرزها  والتي  املختلفة،  األطراف  بني  والسجاالت 
القضايا  الدستورية يف مختلف  بالتزاماتها  الدولة  2011، وعدم وفاء  دستور 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
يف  إنها  ؟  واألمازيغية  األمازيغ  مع  تحديدا  حميش  السيد  مشكلة  هي  ما 
الحقيقة ال تتعدى حيز املشكل الشخيص، فهو يرى أن التنوع اللغوي والثقايف 
من  آتية  »مؤامرة«  وأنه  وانسجامها،  البالد  لوحدة  حقيقيا  تهديدا  يُشكل 
الخارج إلضعافنا ولخلق ما سماه األستاذ »البعثرة والتفكيك«، وهذه الفورة 
من املشاعر مصدُرها وطنية األستاذ وغريته عىل وحدتنا، وهي نفس الغرية 
الدولة  نموذج  مع  تماهوا  الذين  األوائل  الوطنيني  لدى  قبل  من  ُوجدت  التي 
الوطنية املتمركز، ووجدوا ضالتهم يف اليعقوبية الفرنسية التي تعترب التنوع 
إضعافا لقوة الدولة، فجعلوا العربية لغة وحيدة لها، والعروبة هوية خالصة 
ماحقة، واإلسالم دينا قرسيا واملالكية مذهبا أوحدا واألشعرية اختيارا كالميا 
بلد  يف  ذلك  قرروا  وقد  الصويف،  والعرفان  للتصوف  يتيما  نبعا  والُجنيد  فريدا 
يرُبره  ما  له  كان  النهج  هذا  ولعل  السنني،  آالف  منذ  الشديد  التنوع  يطبعه 
اكتساب  إىل  الدولة  حاجة  بسبب  البالد  استقالل  تلت  التي  األوىل  العقود  يف 
القوة الرضورية لكي تستطيع لّم شتات الجهات والقبائل واألصول واأللوان 
واللغات، لكنه نزوع رسعان ما اقرتن برغبة أكيدة يف ترسيخ االستبداد، فصار 
شعورا  املغربية  الدولة  لكن  وإغالقه.  السيايس  النسق  تجميد  آليات  من  آلية 
الداخيل  والضغط  والدويل،  اإلقليمي  والجوار  والتاريخ  الزمن  بإكراهات  منها 
من القوى املدنية والسياسية، وبمسؤوليتها الجسيمة يف تدبري تنوعها الخالق 
تدبريا عقالنيا متوازنا، كانت ملزمة بالتطوير التدريجي لنموذجها باالنتقال 
التعددية والتنوع دستوريا سواء يف  إقرار  إىل  األحادية االختزالية  السلس من 
اللغة أو الهوية، ما أدى إىل حدوث نوع من االنسداد النفيس والذهني لدى العديد 
القديمة يف  ، حيث ظلوا عند فكرتهم   Blocage psychologique املثقفني من 
الوقت الذي تطورت فيه األحداث يف اتجاه آخر، فصار بعضهم أشبه بـ«أهل 
الكهف«، الذين استفاقوا بعد مئات السنني ليجدوا عاملا آخر ال يعرفون كيف 

يواجهونه، ويجدوا بحوزتهم عملة متقادمة لم تُعد تصلح ليشء.
تعوقه عن  والتي  اآلن  بها حتى  السيد حميش محتفظا  التي ظّل  الفكرة  إن 
التقليدي،  املركزية يف نموذجها  الوطنية  الدولة  التفكري املوضوعي هي فكرة 
الذي أنجب لنا يف فرتة ما مثقفني ال يفكرون إال يف إطار وعي تنميطي ينشُد 

التجانس املطلق، لكنه لم يُعد يكفي لتفسري التحوالت املتالحقة.
وعىل ذكر هذه الفكرة، أوّد أن أشّدد عىل مبدأ جوهري يُشكل عاصما للذهن 
من الجمود والتكلس، وهو املبدأ القائل: » إن كل فكرة لم تُعد تكفي لتفسري ما 
يجري يف الواقع هي فكرة ميتة أو منهكة، ينبغي تجاوزها وابتكار فكر جديد 
بمفاهيم جديدة« ، نقول هذا للفقهاء واملحافظني، كما نقوله لبعض مثقفينا 

الذين ينتمون عمليا من خالل مواقفهم إىل التيار املحافظ.

بعد 63 سنة من التعريب اإليديولوجي، أمية يف األمازيغية:

عىل ضوء ما ذكرناه أعاله، طلب مني األستاذ حميش يف ما يشبه التحدي أن 
من  أنه  رغم  شخيص،  بشكل  لألمازيغية«  الرسمي  الطابع  بـ«تفعيل  أقوم 
يف  اليومية  مهنتي  أن  إذ  اختصاصه،  مجال  يف  غريه  املرء  يتحّدى  أن  املضحك 
مؤسسة أكاديمية هي جمع وتدوين الرتاث األدبي الشفوي وقراءة وتصحيح 
يف  للنرش،  وإعدادها  العريق  تفينياغ  وبحرف  باألمازيغية  املكتوبة  النصوص 
الشباب  اللغة، وكذا تشجيع األدباء  أنطولوجيات لألدب تدعم تدريس  صيغة 
فالسيد  األمازيغية،  اللغة  مستقبل  يمثلون  بوصفهم  إبداعاتهم  نرش  عىل 
حميش ما زال ال يعرف ربما بأن األمازيغية قد انتقلت من الهامش املنيس إىل 
لغة الدولة واملدرسة، وأنها قد صارت لها قواعد إمالء ورصف ونحو وتركيب 
الذي  ـ  ربما  النفيس  والتوتر  االنفعال  وبسبب  متخصصة،  ومعاجم  ُممعرية 
انعكس عىل أسلوبه يف التعبري ـ لم ينتبه السيد حميش كعادته إىل أنه يضع 
ال  بلغة وحرف  بالكتابة  يطالب غريه  عليه، فهو  يُحسد  ال  شخصه يف موقع 
يف  واملؤسسات،  الدولة  لغة  أي  رسمية،  بلغة  يتعلقان  أنهما  رغم  يفهمهما، 
الوقت الذي يهدف فيه النقاش العمومي إىل التفاهم والتبادل، ما يعني أننا يف 
حالة ما إذا وجهنا للسيد حميش نصا باألمازيغية سيضطر إىل البحث عمن 
بني  أن من  ذلك  بلدنا،  يف  األميني  يفعل جميع  كما  تماما  له ويرشحه،  يقرأه 
تعريفات األمية كما يعلم الجميع، أنها عدم القدرة عىل القراءة والكتابة باللغة 
الرسمية، أي لغة املؤسسات املعتمدة يف املدرسة، وهذا يُعلمنا أنه ال جدوى من 
التي  املعاناة  مخاطبة شخص ما بلغة ال يعرفها، ويجعل بعض نخبنا تدرك 
عاشتها الفئات الشعبية يف البوادي والحوارض مع من يخاطبهم أو يكاتبهم 

بلغة ال يعرفونها.
التفاهم  متعذرا  سيكون  دستوريا،  ما  لغة  إقرار  يتم  عندما  أنه  املعلوم  ومن 
بها مبارشة بدون تعميم تدريسها وإكسابها لألجيال املتعاقبة، واعتمادها يف 
وسائل اإلعالم وتحسيس املجتمع بأهميتها، وهذا ما تم بالنسبة للعربية منذ 
االستقالل، ولكنه لم يكن من حظ األمازيغية حتى اآلن لألسف، ألسباب منها 

استمرار عقليات ال تعرتف بالدستور وال باملكتوب أصال.
لقد كتب السيد حميش يف مقالته الهجائية معربا عن استغرابه من استعمايل 
هو  الُعجاب  العجب  أن  والحقيقة  باألمازيغة،  كتابتي  وعدم  العربية  للغة 
استغرابه من أمر بديهي تماما، فالعربية أوال لغتي كما هي األمازيغية لغتي 
األصلية، وقد كتبُت الشعر بهما معا منذ سّن الرابعة عرشة، ونظمت الشعر 
التقليدية جميعها، وكنت أجُد يف ذلك يرُسا عجيبا،  الخليل  العربي عىل بحور 
بني 1979 و1992 نرشُت  وفيما  النثر،  التفعيلة وقصيدة  كتبُت قصيدة  كما 
32 نصا شعريا بالعربية يف املالحق الثقافية للصحف املغربية وحتى يف مجالت 

فقد  األمازيغية  يف  أما  السورية،  و«املعرفة«  العراقية  كـ«الثقافة«  رشقية 
حاورت 168 شاعرا يف فّن »أنعيبار« العريق والصعب عىل مدى 41 سنة، هذا 
غري القصائد التي ال تعّد وال تحىص. فكتابة الشعر بلغة ما هي غاية العشق 
لهذه اللغة، وال يُشوش عىل ذلك العشق إال اإليديولوجيات اإلقصائية التي ترمي 

إىل اختزال وجودنا يف بُعد يتيم.
هذا العشق للغتني الرسميتني ال يعني أبدا أن نتخذ بشأنهما مواقف خرافية 
أو غري متوازنة، فإذا ُسئلت شخصيا عن تدريس العلوم بهما مثال فسيكون 
جوابي بالرفض، ليس لقصور فيهما، بل ألننا لم نقم بما يلزم إلعدادهما لتلك 

املهمة الجسيمة.
هذا من جهة، أما من جهة ثانية فبعد 63 سنة من سياسة التعريب، يطالبنا 

فقط،  أنفسنا  نحادث  بأن  الرجل 
نخاطب  أن  أيضا  مهمتنا  بينما 
بلغتهم رحمة  السيد حميش  أمثال 
شيئا  يفقهون  ال  الذين  وهم  بهم، 
يف اللغة األصلية األوىل األكثر عراقة 
نخاطبهم  إننا  إفريقيا،  بشمال 
القرآن  خاطب  كما  تماما  بلغتهم 
ُحجة  ذلك  ليكون  بلغتهم  »قريشا« 
عليهم، حتى ال يقولوا »لوال ُفصلت 
فحتى  وعربي؟«،  أأعجمي  آياته 
عىل  ومن  حميش  السيد  يقول  ال 
شاكلته إننا ال نفهم ما تريدون وما 
»كفرهم«  عىل  ويبقوا  تقصدون، 

وعنادهم، عمدنا إىل استعمال لغتهم 
الدولة  وأن  خاصة  نتفاهم،  حتى 
تعلم  يف  حقهم  من  َحرمتهم  املغربية 

من  أقصتها  التي  األمازيغية  اللغة 
التعليم منذ االستقالل.

يتعلق األمر هنا بالنقاش بني النخب، ذلك أننا نستعمل الدارجة املغربية كما 
نستعمل األمازيغية يف غفلة من السيد حميش ملخاطبة الفئات العريضة التي 
ال يعرف األستاذ حتى كيف يتوجه إليها بالخطاب. وبالواضح : إننا نستعمل 
األمازيغية يوميا كتابيا وشفاهيا مع الذين يفهمونها، ونتوجه إىل غريهم من 
التعريب اإليديولوجي باللغات األخرى التي عملت الدولة عىل نرشها  ضحايا 
طوال عقود االستقالل، وهدفنا املساهمة يف إنجاح االنتقال نحو الديمقراطية 
واالختالف  التعددية  وتدبري  يشء،  كل  قبل  املساواة  تعني  )والتي  بلدنا،  يف 
بشكل سلمي(، حتى ال يشعر أحد باإلقصاء يف وطنه، هذا االنتقال الذي يظل 

مستحيال بدون إكساب الناس الوعي الديمقراطي املطلوب.
عىل السيد حميش إذن أن يُقر باالمتياز الذي نحظى به إزاءه، فنحن قادرون 
عىل االنتقال من مخاطبة سكان العالم القروي إىل األحياء الشعبية والراقية 
بالحوارض إىل مدرجات الجامعات والقاعات العمومية إىل النقاش مع النخب 
من  االنتقال  نستطيع  ذلك  وخالل  السياسية،  والطبقة  والفكرية  الحزبية 
األمازيغية إىل الدارجة، عرب العربية الفصحى ثم الفرنسية، وهي ملكة قد ال 
يتمتع بها السيد حميش، الذي يعرف ربما أكثر من لغة أجنبية، لكنه ال يعرف 
اللغة األعرق عىل أرض بلده، والتي صارت بقوة األشياء واتجاه التاريخ لغة 
إذا  أميا يف لغة ما ليس عيبا يف حّد ذاته  املرء  الدستور. وأن يكون  رسمية يف 
كانت لديه إرادة التعلم، ألنه يف الواقع مجرد ضحية للدولة التي لم تعلمه يف 

الوقت املناسب. أعتقد إذن أن هذا األمر مفهوم وال عجب هنالك.
وحتى نخرج من نقاش قد ال يفيد القراء يف يشء، نوّد التذكري بأن استعمال 
أبجدية ما، يتوقف بالدرجة األوىل  الرسمي، واعتماد  لغة ما وتفعيل طابعها 
عىل تعميم تعليمها يف املدارس، كما حدث بالنسبة للغة العربية الكالسيكية 
املغاربة، وصارت  املائة من  5 يف  أكثر من  الحماية  قبل  يعرفها  لم يكن  التي 
اليوم لغة يعرفها نسبيا كل من نال حظا من التعليم. فإذا كان السيد حميش 
غيورا عىل مستقبل األمازيغية ُمرصا عىل تفعيل طابعها الرسمي، فليس له 
التعليم،  الدولة تقر بتعميمها األفقي والعمودي يف  إال أن يُساعدنا عىل جعل 
باعتبارها لغة إلزامية لجميع املغاربة كغريها من اللغات، وهو ما لم يتحقق 
حتى اآلن رغم أن القانون التنظيمي للغة األمازيغية قد أشار إليه ونّص عليه.

ثم حتى نكون أكثر رصاحة مع السيد حميش، أليس العجب الُعجاب فعال هو 
أن يتحدث شخص ما منافحا عن العربية، بينما ألف كتبه بالفرنسية ودّرس 
ابتسامته  يوزع  الفرنكوفونية  محافل  يف  وتجده  األجنبية،  البعثة  يف  أبناءه 

بسخاء ؟
ومن النكات ما كتبه السيد حميش متحدثا عن كاتب هذه السطور » إىل متى 
معتمدا  واإلعالمية  التأليفية  خرجاته  مجمل  يف  العربية  اللغة  يستعمل  وهو 
العربي  اللسنان  يف  التقريع  عىل  يداوم  أنه  مع  والبالغية،  البيانية  مقدراتيها 

وذم أهاليه؟ » .
والحقيقة أن النقد الشديد الذي ما فتئُت أوّجهه منذ أربعني سنة إليديولوجيا 
املغرب  أرض  عىل  تتواجد  التي  العربية،  باللغة  له  عالقة  ال  املطلق  التعريب 
منذ قرون طويلة، ولم يسبق لألمازيغ أن اتخذوا منها أي موقف سلبي، بل 
استعملوها وما زالوا بدون ُعقد، كما استعملوا غريها من اللغات، وإنما عملنا 

عىل نقد سياسة فاشستية ما زالت تستوطن أدمغة البعض رغم تقادمها.
ويعلم الجميع كذلك ـ وكتاباتنا شاهدة عىل ذلك ـ بأن النقد الشديد اللهجة 
الذي وجهناه ملقرتحات قوانني »تعريب الحياة العامة« التي تقدم بها الحزبان 
»تجريم  إىل  تهدف  والتي  والتنمية«،  و«العدالة  »االستقالل«  املحافظان 
استعمال أية لغة أخرى غري العربية »، بل والحكم بالغرامة 100 مليون سنتيم 
نقد  هو  إنما   ،)!! )كذا  أخرى  لغة  استعمل  من  عىل  سنوات  خمس  والّسجن 
وعىل  املغربية  الدولة  التزامات  عىل  يشء  كل  قبل  ومبني  مؤّسس  موضوعي 
الدستور املغربي، ما جعل تلك املقرتحات الغريبة غري مقبولة ال عندنا وال عند 

غرينا من الديمقراطيني.
عىل  والتشويش  التعمية  سوى  هدف  من  له  يكون  لن  النقاش  تحريف  إّن 
مطالبنا الديمقراطية، التي تقول برصيح العبارة: نعم للغة العربية التي هي 
لغتنا بجانب لغتنا األمازيغية األصلية، ولكن ال إليديولوجيا التعريب املطلق، وال 
ألية سياسة تهدف إىل حظر أية لغة أخرى أو محارصتها أو محوها. فخدمة 
أو محاولة تحجيمها، و  بدون تجريم استعمال غريها  العربية ممكنة  اللغة 
نقدنا للقوانني والسياسات العنرصية ليس موقفا سلبيا من اللغة العربية أو 

أية لغة أخرى.
الخرافات  باستعمال  العربية  اللغة  عن  يدافع  من  بنقد  كذلك  قمنا  ولقد 
واألكاذيب وأنواع التهريج التي ال أساس لها يف العلم وال يف الواقع، كمثل القول 
الجنة«، و«لغة مقدسة«، وكمثل  أو »لغة أهل  الله«  العربية »لغة فضلها  إن 
أركان  من  سادسا  »ركنا  واعتبارها  الخليقة«،  بدء  منذ  آدم  »لغة  اعتبارها 
نهار عىل  ليل  الرّس  يف  تعمل  العظمى  الدول  إن جميع  القول  الدين«، وكمثل 
نقل جميع منتجاتها الحضارية إىل العربية )كذا(، بعد أن اكتشفت بأن جميع 
اللغات ستنقرض وستبقى العربية وحدها ألنها »ثابتة ال تتغري«، إىل غري ذلك 
وال  والتجهيل  الجهالة  تنرش  التي  الطائشة  والعبارات  الباطلة  األقاويل  من 

تنفع يف علم وال معرفة صحيحة.

رّد لطيف على كالم عنيف من أجل جتاوز املاضي والعودة إىل الراهن

أمحد عصيد
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بصدد »املغرب العربي«:
لعبارة  رفضنا  من  يشتكون  العرب  القوميون  فتئ  ما 
عن  غريب  موقف  اليوم  وشكواهم  العربي«،  »املغرب 
قوانني البالد ودستورها، خاصة بعد التشطيب عىل هذه 
أنه  2011، كما  القانون األسمى للبالد سنة  العبارة من 
غريب عن الحّس السليم واملعطيات العلمية املوضوعية، 
نرفض  ألننا  العربي«  »املغرب  عبارة  نرفض  ال  فنحن 
كما  لوجودنا،  احرتام  بعدم  نشعر  ألننا  بل  العربية، 
نشعر بإهانة مواطنتنا ووطنيتنا املغربية، وبعدم اعتبار 
فبينما  املغرب،  أرض  عىل  عراقة  األكثر  والهوية  اللغة 
الرسميتني، ويُقر بتعدد مكونات  باللغتني  الدستور  يُقر 
القوميون  يعمل  بالنص،  يذكرها  التي  املغربية  الهوية 
وعبارات  تسميات  اعتماد  يف  االستمرار  عىل  العرب 
هو  وحيد  واحد  مكون  يف  املتعّددة  الهوية  تلك  تختزل 
الصدد  بهذا  حميش  السيد  وأذكر  الخالصة«،  »العروبة 
بأن الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحايل، 
األمازيغية، عندما كان وزيرا  الحركة  إىل  ينتمي  ال  الذي 
استعمال  عدم  إىل  املغارب  وزراء  جميع  دعا  للخارجية، 
عبارة »املغرب العربي« ملا فيها من اختزال وإقصاء، ولقد 
التي  التسمية  هذه  رفض  يف  الوضوح  كل  واضحني  كنا 
ستزول من التداول ال شك قريبا بعد أن زالت من النص، 

وسيكون ذلك ألسباب أربعة:
ـ ألنها مرتبطة بسياق تاريخي لم يعد موجودا.

ـ ألنها ال تعرّب عن تعّدد مكونات املغرب.
ـ ألن الدستور املغربي استعاض عنها بعبارتي »االتحاد 

املغاربي« و«املغرب الكبري«.
ـ ألنها عبارة ما فتئت تثري االعرتاض وتبعث عىل الرصاع 

والخالف عوض الوحدة.

التعريب األكادميي والتعريب اإليديولوجي:
والذي  التعريب،  لسياسة  يُقال عن رفضنا  اليشء  نفس 
أو  اإلدارة  العربية يف  للغة  بالتمكني  يتعلق  هو موقف ال 
التعليم، فكل لغة رسمية ال بّد لها من ذلك، وإنما نميز 
تمييزا واضحا بني التعريب اللغوي األكاديمي، وهو عمل 
يقوم به اللسانيون يوميا، وبني املفهوم الثاني الذي هو 
التعريب السيايس ـ اإليديولوجي الذي يُقصد منه تعريب 
األماكن  أسماء  وتعريب  املغربية  والشخصية  التاريخ 
العربي  القومي  الوعي  ونرش  املواليد  أسماء  وتعريب 
الرتبوي ووسائل اإلعالم وخطاب  النظام  اإلقصائي عرب 
بمضامني  التذكري  إىل  نحتاج  ال  وقد  ونخبها،  السلطة 
الكتب املدرسية التي نرَشت عىل مدى 45 سنة معطيات 
اإليديولوجيا  أنها مغرقة يف  أن يقال عنها  أقل ما يمكن 
لبالدنا، وقد  الفعيل  بالتاريخ  لها  والعنرصية، وال عالقة 
أدت بنا سنة 2004 إىل حّد أن رفعنا دعوى قضائية ضّد 
وزارة الرتبية الوطنية. وقد دخلت هذه املضامني يف طور 
التصحيح التدريجي يف السنوات األخرية، وستنمحي كليا 

بعد زمن وجيز، بسبب طابعها االختزايل واإلقصائي.

بصدد حرف تيفيناغ: حقائق مغّيبة
يف مناقشة يس حميش نجدنا مضطرين إىل التمييز بني 
اآلراء الشخصية واألخطاء املعرفية، فالخطأ املعريف ليس 
تغليطا  يمثل  ألنه  تصحيُحه  يجب  خطأ  هو  بل  »رأيا« 
تيفيناغ  حرف  إّن  األستاذ  قول  ذلك  ومن  العام،  للرأي 
أقره املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف 31 يناير 2003، 
والصحيح أن املعهد املذكور ليس من صالحياته أن يُقرر 
للملك،  الرأي«  »يُبدي  استشارية  مؤسسة  هو  بل  أصال، 
لم  األمازيغية،  كتابة  حرف  حول  رأيه  أبدى  وعندما 
بل  مبارشة،  الرأي  ذلك  السادس عىل  امللك محمد  يوافق 
استدعى األحزاب السياسية إىل الديوان امللكي عن طريق 
معتصم،  ومحمد  بلفقيه  مزيان  الراحل  املستشارين 
وكانت نتيجة تلك املشاورات أن من بني جميع األحزاب 
التي استدعيت لم يكن ثمة من عارض حرف تيفيناغ ما 
عدا الحزبان املحافظان »االستقالل« و«العدالة التنمية«، 
يف  صغرية  أقلية  وهم  العربي،  بالحرف  طالبا  اللذان 
املجتمع السيايس املغربي. ولقد أقّر امللك محمد السادس 
مبارشة بعد ذلك حرف تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة اللغة 
األمازيغية وتدريسها بتاريخ 10 فرباير 2003، كما بعث 
للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  إىل  تهنئة  برقية 
الوكالة  آنذاك، نرشتها  فيه  الذي كنت عضوا  األمازيغية 
اإلعالمية.  املنابر  جميع  عىل  وعّممتها  لألنباء،  املغربية 
دقة  أكثر  كان  األجنبية  الصحف  بعض  نرشته  ما  ولعل 
عندما قالت إن الدولة املغربية قد أقرت حرف »تيفيناغ« 

لتدريس اللغة األمازيغية.
وسيفهم القارئ اللبيب دالالت هذه الوقائع من الناحية 
املغربية  امللكية  أدوار  بني  من  بأن  علم  إذا  السياسية، 
املختلفني، عرب نوع  الفرقاء  التوازنات بني  الحفاظ عىل 
فُدعاة  املنطلق  هذا  ومن  الحاسم،  امللكي  التحكيم  من 
العودة إىل فرض الحرف العربي عىل األمازيغية هم دعاة 
فتنة حقيقيون، ألن نتيجة موقفهم هي فقط العودة إىل 

الرصاعات القديمة التي طوينا صفحتها منذ 17 سنة.
تيفيناغ  بحرف  التاريخي  الوطني  االعرتاف  هذا  تال  وقد 
ملعرية  الدويل  املعهد  من   2004 سنة  دويل  اعرتاف 
2012 إىل  األبجديات Iso unicode ، كما دخل يف أكتوبر 
نظام Windows 8 املعلوماتي، ثم إىل الـ«فيسبوك« سنة 

2014، ثم محرك البحث Google سنة 2015.

مدريس  كتاب  أول  تأليف  تم   2012 سنة  من  وابتداء 
لتعليم اللغة األمازيغية بليبيا الشقيقة بعد سقوط معمر 
إركام«  »تيفيناغ  حرف  ليبيا  أمازيغ  اختار  وقد  القذايف، 
االستعمال  الحرف من  انتقل هذا  لغتهم، هكذا  لتدريس 
الوطني إىل املجال املغاربّي خاصة بعد أن ظهرت الكثري 
نظام  سقوط  بعد  بتونس  األمازيغية  الجمعيات  من 
بحرف  احتفلت  التي  املوسيقية  الفرق  وكذا  بنعيل، 

تيفيناغ أيما احتفال.
أما بالنسبة للذين ناضلوا عىل مدى نصف قرن من أجل 

مكان لألمازيغية تحت الشمس، فيعلمون قيمة االعرتاف 
ُمستعمله  يُعاقب  السلطات  لدى  محظورا  كان  بحرف 
بالسجن، ليصبح حرفا وطنيا ثم مغاربيا ثم دوليا. وعىل 
لكتابة  العربي  الحرف  علينا  يقرتحون  زالوا  ما  الذين 
إيديولوجيا  الخروج من  يعملوا عىل  أن  األمازيغية  اللغة 
يف  معنى  من  لها  يعد  لم  التي  الثقافية  واألبوة  الوصاية 
عرصنا. وإذا كان الدستور يُقر باللغتني الرسميتني، دون 
أن يجعل إحداهما تحت وصاية األخرى أو تابعة لها أو 
مشتقة منها أو خادمة لها، فإن ذلك ال يعني أنهما ليس 
لهما تاريخ مشرتك، تمخضت عنه الدارجة املغربية، التي 

ترمز لتفاعل وتبادل حضاري عميق بني اللغتني.
اللغة  كتابة  برضورة  مرة  ما  غري  قالوا  الذين  وعىل 
األمازيغية بالحرف العربي حتى تبقى يف إطار املنظومة 

العربية ـ اإلسالمية للثقافة، أن يتفهموا أمرين اثنني:
رفض  هي  الطويل  تاريخهم  عرب  األمازيغ  هوية  أن  ـ 

الوصاية والرغبة يف التحّرر.
ـ أنه لم توجد قط لغة نهضت وازدهرت وحافظت عىل 

وجودها تحت وصاية لغة أخرى.

ثالوث الغلو القومي: سعدي العرباوي وخشيم
التواصل  شبكات  عىل  فيه  تشيع  الذي  الوقت  يف 
االجتماعي مواقف وآراء صادرة عن مواطنني من بلدان 
عربا  األمازيغ  يكون  أن  فيها  ينكرون  العربية  الخليج 

الكّف  إىل  ويدعونهم 
غري  هوية  انتحال  عن 
الوقت  ويف  هويتهم، 
الذي اكتشف فيه علماء 
أقدم إنسان  اآلثار بقايا 
سنة  باملغرب  عاقل 
»إغود«  جبل  يف   ،2017
إىل  يعود  والذي  تحديدا، 
315000 سنة ، ما يؤكد 

إفريقيا  بأن  أخرى  مرة 
و«أم  البرشية  مهد  هي 
الذي  الوقت  الدنيا«، ويف 
الفينة  بني  علينا  يطلع 
واألخرى مواطن مغربي 
أو مواطنة يُعرب أو تعرب 
عن  مصّور  فيديو  يف 
نتائج  من  اندهاشه 
النووي،  حمضه  تحليل 
غري  يعتربها  والتي 
عىل  بالنظر  متوقعة 
املدرسة  يف  تعلمه  ما 
عائلته،  يف  له  قيل  وما 
ال  أن  يكتشف  حيث 
عالقة له بجزيرة العرب 
الجينية  تركيبته  وأن 

بل  اإليبريية  الجزيرة  وشبه  إفريقيا  شمال  بني  موزعة 
وأعماق إفريقيا السوداء أحيانا، بل هناك من يعثر عىل 
الدم الرتكي والروماني وال يجد له أصال يف اليمن أو لدى 
الوقت  يف  منعدمة،  أو  ضئيلة  نسبة  من  إال  الكنعانيني، 
الذي يحدث فيه كل هذا عاد بنا السيد حميش إىل أخبار 
إىل  ينتبه  ال  وهو  اليمنية،  و«أصولهم«  الرببر«  »نسب 
بقدر  نقاشا علميا،  يكن قط  لم  القديم  النقاش  أن هذا 
بواقع  االعرتاف  عدم  سببه  إيديولوجيا  صداما  كان  ما 
موجود، والسعي إىل تكريس سياسة االستيعاب، وهكذا 
اهتم املستعمر بالنسب األوروبي الشمايل لألمازيغ ، بينما 
اعتربهم القوميون العرب والوطنيون )تماما كما اعتربوا 
الكرد واألقباط واألشوريني والزنوج إلخ..( عربا أقحاحا، 
املركزية  للدولة  مؤرقة  مشكلة  بوصفهم  إليهم  ونظروا 
عقيدة  واإلسالم«  »العروبة  اختارت  التي  الحديثة، 
هوية  واقعها  يعكس  الذي  الوقت  يف  للتنميط،  سياسية 
تلك  لتذويب  حلول  عن  البحث  من  بد  ال  وكان  مختلفة، 
الهجرة نحو  يتم عرب  التذويب  األقوام واستيعابها، كان 
التاريخ،  تزوير  عرب  وكذلك  واإلعالم،  التعليم  وعرب  املدن 
وهو ما قام به أستاذنا عندما عمد إىل تحريف مواقف ابن 
خلدون وكابرييل كامب Gabriel Camps ومحمد شفيق 
وليون اإلفريقي بشكل غريب، ليجعلهم جميعا يقولون 
قام  إنه  بل  لألمازيغ،  الخالص  اليمني  العربي  بالنسب 
و«غاالن«   André Basset »بايس«  آراء  عىل  بالتشويش 
القومية  أطروحة  يكرسان  وجعلهما   Lionel Galant
)أو  السامية  ـ  الحامية  اللغات  بينما مجموعة  العربية، 
األفروـ أسيوية التي منها الفرعونية القديمة والقبطية 
حاليا واألمازيغية والكوشية( ال عالقة لها بإثبات نسب 
هو  الخلط  من  النوع  هذا  إن  لألمازيغ،  خالص  عربي 
اإليديولوجية كل مصداقية.  املرافعات  يفقد بعض  الذي 
املصطلحات  هذه  نحتوا  الذين  املتخصصون  فالعلماء 
خدمة  وليس  اللغات  لهذه  العلمية  الدراسة  منها  أرادوا 
لصالح  لغات  تصفية  إىل  تهدف  معينة  سياسية  أجندة 
والشجر.  والحجر  البرش  عروبة  إثبات  أجل  من  أخرى، 
وإن استعمال أسماء باحثني لتقويلهم ما لم يقولوه هو 
أمر غري محمود، وإذا أعوز املرء الدليل فما ذلك إال لضعف 

يف أطروحته.
لكن رغم ذلك نهنئ األستاذ حميش عىل قبوله تصنيف 
كان  أن  بعد  أسيوية   - األفرو  اللغات  ضمن  األمازيغية 
»استعماريا«،  التصنيف  هذا  يعتربون  العرب  القوميون 
ويضعون األمازيغية ضمن مجموعة »اللغات السامية« 
تقدم  وهذا  قديمة«،  »عربية  مجرد  إياها  معتربين 
ملموس وصحوة محمودة، وعليه اتخاذ الخطوة املوالية 
تعني  ال  فهي  ُوجدت  إن  البعيدة  الجذور  بأن  يدرك  بأن 
تطوري  تاريخي  مسار  لغة  لكل  ألن  ذلك  اللغات،  وحدة 
مختلف، حسب الجغرافيا والوقائع التاريخية والتأثريات 
الحضارية املجاورة والتجارب اإلنسانية، وال يوجد عاقل 

بني  متجانسة  متطابقة  كلها  العوامل  هذه  إن  يقول 
شمال إفريقيا وجزيرة العرب.

بـ«ليون  املعروف  الوزان  للحسن  األستاذ  نسب  وقد 
اإلفريقي« استعماله لعبارة »أقوال أمازيغ« للداللة عىل 
اللغة األمازيغية نقال عن عيل فهمي خشيم، والحقيقة 
أوال  ينطق  إفريقيا  شمال  أمازيغ  من  أحد  ال  أنه 
بـ«أقوال«، ونحن نجد حتى لدى فقهاء سوس من الذين 
كلمة  يستعملون  قرون  منذ  فقهية  منظومات  تركوا 
»أوال« أي اللغة، والدليل عىل ذلك ما ورد يف كتاب »وصف 
وسكت  حميش  األستاذ  أخفاه  والذي  نفسه  إفريقيا« 
الوزان  الحسن  يقول  حيث  الكتاب،  يقرأ  لم  أنه  أو  عنه 
»وهي  األمازيغية:  اللغة  عن  متحدثا  املذكور  كتابه  يف 
اللغة االفريقية األصيلة املمتازة واملختلفة عن غريها من 

اللغات« وهذه شهادة واضحة ال تدُع مجاال ألي لبس.
املؤرخ لم يغفل ما كان يف عرصه من نقاش  بل إن هذا 
حول اللغة األمازيغية ومعجمها، إذ أشار إىل أن هناك من 
اعترب املفردات العربية املوجودة يف األمازيغية قد ترسبت 

إليها يف الفرتة اإلسالمية فقط .
 Agwal »أكوال«  كلمة  نستعمل  األمازيغية  لغتنا  يف  إننا 
كلمة  أن  كما  والغناء،  والرقص  الطرب  عىل  للداللة 
املوسيقية  اآلالت  أيضا  تعني   Igwalen »إكوالن« 
أصل  أنها  عىل  »أقوال«  ينطق  أحد  ال  ولكن  اإليقاعية، 

»أوال« إال يف كتابات القوميني العرب املتشّددين.

فيما  واضحا  كالمه  كان  فقد  شفيق  محمد  األستاذ  أما 
يخص أساطري »نسب الرببر« حيث أشار يف كتابه »ملحة 
عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ األمازيغيني« إىل ما ييل:« 
»أّن املؤرخني العرب كادوا يجزمون، يف العرص الوسيط، 
العاربة«  »العرب  من  أي  يماني،  أصل  من  الرببر«  أن« 
الذين لم يكن لهم قط عهد بالُعجمة، وعىل نهجهم سار 
القرن  يف  االستيطاني  الفرنيس  لالستعمار  املنظرون 

املايض وأوائل هذا القرن، فأخذوا يتمحلون
الشقر  خاصة  املنبت،  أوربيو  »الرببر«  أن  عىل  الرباهني 
االدعاءين  يف  الحافز  أن  الواضح  ومن  منهم.  والبيض 
كليهما سيايس، سواء أكان صادرا عن حسن نية أم كان 

إرادة تربير لالستيطان«.
األربعني  خالل  بجّد،  ُعمل  شفيق:«وقد  األستاذ  ويضيف 
االركيولوجية  االمكانيات  استغالل  عىل  األخرية،  سنة 
أصل  عن  البحث  يف  واللسنية  واالنثروبولوجية 
األمازيغيني، أو عن أصول املغاربة عىل األصّح. والنتائج 
أفريقية  سكان  أن  البحوث  إليها  أفضت  التي  األوىل 
الشمالية الحاليني، يف جملتهم لهم صلة وثيقة باإلنسان 
الذي استقر بهذه الديار منذ ما قبل التاريخ، أي منذ ما 

ُقدر ب 9.000 سنة«.
األصول  عن  الحديث  هذا  شفيق  األستاذ  ويختم 
أن  العبث  من  إن  القول  يمكن  هذا،  عىل  بقوله:«وبناء 
نشأوا  التي  غري  أصلية  مواطن  عن  الرببر«  لـ«  يبحث 
ذلك  يتكلف  ومن  قرن.  مائة  من  يقرب  ما  منذ  فيها 
البحث يستوجب عىل نفسه أن يطبقه يف التماس مواطن 
أصلية للصينيني، مثال، أو لهنود الهند والسند، أو لقدماء 
املرصيني، أو لليمانيني أنفسهم وللعرب كافة، ليعلم من 

أين جاؤوا إىل جزيرة العرب ».
ينسب  وهو  كبري  تناقض  يف  حميش  أستاذنا  ويقع 
 Gabriel كامب  لكابرييل  اليمني  األصل  أطروحة 
يستند  العروي  الله  لعبد  بنص  فيأتي  يعود  ثم   Camps
منذ  األصيلة  وحدته  فقَد  املغرب  »إن  ليقول:  كامب  إىل 
تحت  ق.م.  الثاني  األلف  أثناء  الصقيل،  الحجري  العهد 
يف  اإليبريية  الحضارة  مختلفة:  غازية  حضارات  تأثري 
الرشقي،  القسم  يف  الجنوبية  واإليطالية  الغربي،  القسم 
املغرب األوسط  الجنوب، وبقي  والصحراوية املرصية يف 
ص  املغرب،  تاريخ  )مجمل  ضفاف«  بال  مرور  منطقة 
مرشقي  أصل  وجود  حال  بأية  يعني  ال  كالم  وهو   .)41

تلك  لكل  خضعت  التي  الجغرافية  البقعة  ألن  خالص، 
خاصة  حرصا،  الرشق  إىل  نسبتها  يجوز  ال  التأثريات 
إلرث  استمرارية  وجود  العلمية  الدراسات  أثبتت  أن  بعد 

العصور القديمة كما سنبني.
باعتماد  لألمازيغ  اليمني  األصل  إثبات  يمكن  ال  وألنه 
العلماء الحقيقيني، فإن أستاذنا لم يتورع عن  نصوص 
لهم  ليست  الذين  الغالة  القوميني  بعض  آراء  إىل  اللجوء 
من  للكثري  تعرضوا  بل  بها،  مشهود  علمية  مصداقية 

سعدي  عثمان  املعروفون  الثالثة  ومنهم  السخرية 
بالجزائر ومحمد العرباوي من تونس وعيل فهمي خشيم 
أعرض  أن  قبل  الكريم  القارئ  يل  وليسمح  ليبيا،  من 
هؤالء  مصري  يخّص  ما  يف  أنريه  أن  املؤرخني  لنصوص 

الثالثة:
فبالنسبة لعثمان سعدي فهو أمازيغي جزائري انخرط 
يف إيديولوجيا القومية العربية وأنشأ جمعية للدفاع عن 
أجله،  من  يعمل  لم  نبيل  هدف  وهو  بالجزائر،  العربية 
حيث قاده غلوه القومي إىل السقوط يف رصاع مرير ضّد 
اإليديولوجي  العمى  له  صّور  إذ  واألمازيغ،  األمازيغية 
وتحقيق  األمازيغية  بموت  إال  للعربية  نهضة  ال  بأن 
التعريب املطلق، لكن حظه العاثر شاء أن ترشع الدولة 
الجزائرية يف االعرتاف بمكونها األمازيغي خالل سنوات 
التسعينيات، فبدأ يف شّن هجومات عنيفة ضّد األمازيغية 
انتهت إىل إنشاء الدولة الجزائرية لـ«املحافظة السامية 
إخراج  حّد  إىل  شغبه  وقوي  لغطه  فاشتّد  لألمازيغية«، 
الوطنية  دائرة  من  األمازيغية  حقل  يف  يعمل  من  كل 
وتصنيفه ضمن القوى االستعمارية الساعية إىل تقسيم 
البالد، فكان أن دخلت الجزائر يف العرشية الدموية ليس 
بسبب األمازيغ أو األمازيغية بل بسبب اإلسالم السيايس 
رشع  وعندما  العسكري،  االستبداد  وغذاه  صنعه  الذي 
الجزائريون يف املصالحة الوطنية أعلنت الدولة الجزائرية 
باألمازيغية  الدستوري  االعرتاف  حول  النقاش  انطالق 
فخرج سعدي عن طور التعقل وبلغ غاية الخبل عندما 
آل  سلطان  بن  زايد  بالشيخ  باالتصال   2002 سنة  قام 
للحيلولة  الجزائري  الرئيس  لدى  التدخل  يرجوه  نهيان 
بسيادة  يمّس  قاتل  خطأ  وهو  األمازيغية،  دسرتة  دون 
إقرارها  تم  عندما  ظنه  خاب  ولذلك  الجزائرية،  الدولة 
لغة وطنية فنادى بالويل والثبور وعظائم األمور وحذر 
من تقسيم الجزائر التي كانت ما تزال تنئ تحت خناجر 
الغدر اإلسالموي. ثم ما لبث أن كانت صدمته كبرية مرة 
أخرى عندما تقرر سنة 2009 إقامة تمثال عظيم للملكة 
»الكاهنة«(،  العرب  سّماها  )التي  »ديهيا«  األمازيغية 
أرض  عن  ومدافعة  محّررة  وطنية  بطلة  بها  اعرتافا 
يصدر  صاحبنا  جعل  ما  األمويني،  الغزاة  ضّد  الجزائر 
ترصيحا هذيانيا للصحافة قال فيه إّن » تمثال الكاهنة 
التذكاري يف باغاي بـ«خنشلة« ُسوي يف إرسائيل بطلب 
من  ينتظر  بروما  أشهر  ستة  وبقي  »الرببريست«،  من 
أفعاله  رش  يف  وقع  وقد  الدخول«،  إذن  الجزائرية  الدولة 
يف  بالتحقيق  الجزائرية  الدولة  املواطنون  طالب  عندما 
املوضوع ليتبني بأّن التمثال مصنوع بالجزائر العاصمة 
عيل،  بوخالفة  األستاذ  عليه  أرشف  وقد  العام،  وباملال 
العاصمة  بالجزائر  الجميلة  الفنون  بمدرسة  مدرس 
»خنشلة«  والية  وايل  للسيد  السامية  الرعاية  وتحت 
األستاذ  يف  املمثلة  الثقافة  مديرية  إرشاف  وتحت  آنذاك؛ 
غندور عبد القادر، بل تّم تنصيب التمثال بحضور رئيس 

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
السيد عثمان سعدي عىل نهجه يعيش عىل  وقد استمر 
الجزائر«  »عروبة  حول  القديمة  عباراته  نفس  تكرار 
الكربى  صدمته  كانت  أن  إىل  املؤامرة،  نظرية  ومعتمدا 
الجزائر  دستور  يف  رسمية  لغة  األمازيغية  اللغة  بإقرار 

سنة 2014.
سعدي  بعثمان  وإعجابه  حميش  األستاذ  ُحب  ولعل 
يعود إىل سنوات طويلة خلت، فما زلت أذكر أنه يف سنة 
العلوي  الكبري  عبد  الراحل  باإلعالمي  التقيت   1996

آنذاك،  »الزمن«  جريدة  يصدر  كان  الذي  االسماعييل 
عثمان  للسيد  غريب  ملقال  جريدته  نرش  عن  فسألته 
واتهام  والرببرية«  للرببر  العربية  »األصول  عن  سعدي 
ذلك  وغري  لالستعمار  بالعمالة  األمازيغية  الحركات 
أساس، وقلت  التي ال ترسو عىل  املضطربة  املواقف  من 
أعيد  ثم  األوسط«  »الرشق  جريدة  يف  نرُش  املقال  إن  له 
نرش  وأن  املغربية،  اليسارية  »أنوال«  جريدة  يف  نرشه 
جريدة »الزمن« له أمر مستغرب مع ما فيه من تحامل 
مجاني وبُعد عن املوضوعية العلمية، فقال يل: » ال علم 
املقال نرُش عدة مرات، وإنما طرق بابي يف وقت  يل بأن 
وأمّدني  حميش  بنسالم  السيد  جاري  الليل  من  متأخر 
به مطالبا بنرشه، وإذا كان لديك تعقيب عليه فمرحبا«، 
وهكذا كان، فقد كتبُت مقاال مطوال بهوامش ومراجع 
شهر  يف  و54   53 العددين  يف  »الزمن«  جريدة  نرشته 
أبريل من سنة 1996، تحت عنوان »األمازيغية ، العروبة 

واالستعمار:عن شطحات عثمان سعدي«.
»عروبة  يف  القذايف  ُمنظر  فكان  خشيم  فهمي  عيل  أما 
حاول  الذي  األمازيغ«  العرب  »سفر  كتاب  ألف  الرببر«، 
مفردات  إعادة  املثرية  املبالغة  من  قليل  غري  بيشء  فيه 
اللغة األمازيغية إىل العربية، هو الذي ألهم الزعيم الليبي 
الكثري من األفكار العدوانية التي أّدت بالحاكم املجنون إىل 
إلقاء خطاب دعا فيه عالنية إىل »إبادة الرببر« يف حالة ما 
إذا استمروا يف املطالبة بحقوقهم، وقد تزايدت تحركات 
»خشيم« يف اتجاه املغرب والجزائر بعد أن الحظ املعسكر 
القومي تصاعد النقاش حول الحقوق الثقافية واللغوية 
األمازيغية، وما زلت أذكر النقاش الفكري الذي أجريناه 
التابع  العربية«  للثقافة  القومي  »املجلس  بمقر  معه 
للقذايف، وهو نقاش صدر ضمن منشورات املجلس الذي 
كان مقره بحي »أكدال« بالرباط، والذي كان يؤدي مبالغ 
مالية لكل مغربي كتب عن اللغة العربية أو التعريب أو 

عن »املؤامرة األمازيغية« وخطرها عىل وحدة البالد.
أن  قبل  »الجزيرة«  قناة  أّن  نذكرها  التي  الطرائف  ومن 
لقاء  بث  إىل  سباقة  كانت  اإلخواني  مرشوعها  ينكشف 
متلفز حول القضية األمازيغية يف التسعينيات عند بداية 
واملحامي  خشيم  الدكتور  للتحاور  وُدعي  انطالقها، 
املغربي الرئيس املؤسس ألكرب منظمة أمازيغية باملغرب، 
وهو حسن إذ بلقاسم، ويف مستهل الحلقة رشع األستاذ 
إذ بلقاسم يتكلم باألمازيغية فنظر إليه خشيم مشدوها 

←ثم طالب ُمقدم الربنامج بإيقافه ألنه ال يفهم ما يقول، 
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فكان رّد األستاذ إذ بلقاسم: بما أن األمازيغية »عربية قديمة« فلماذا ال نتحاور بها ونتفاهم ؟.
»أجدير«  خطاب  السادس  محمد  امللك  ألقى  أن  باملغرب  خشيم  الراحل  مساعي  نتيجة  كانت 
الذي أنصف فيه األمازيغية بوصفها »مسؤولية وطنية لجميع   ،2001 أكتوبر  التاريخي يف 17 
املغاربة«، وقد اختلطت أوراق خشيم وزعيمه القذايف عند إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
يف  ترسميها  ثم   ،2006 سنة  اإلعالم  يف  ثم   ،2003 سنة  املدرسة  يف  األمازيغية  اللغة  إدراج  ثّم 
الدستور سنة 2011، وكانت قاصمة الظهر بالنسبة له سقوط نظام القذايف ونهايته املأساوية 

يف نفس السنة.
وقد كان من سوء حظه وهو الذي آمن حتى النخاع بـ«دولة العرب الواحدة« وبـ«وطن عربي 
من املحيط إىل الخليج« أن شهد بأم عينه قبل وفاته وطنه ليبيا وهو يتعرض للتخريب والتمزيق 
الفاشل  العسكري  السلفيني واإلخوان مدعومني من قطر وتركيا، وعصابات  يد مليشيات  عىل 
»حفرت« مدعوما من مرص واإلمارات، وهو الذي ما فتئ يقول إن األمازيغية تشكل خطرا عىل 
وحدة البالد. أما األمازيغ ففي ظل الفتنة املستعرة، عمدوا إىل حماية مناطقهم بـ«جبل نفوسة« 
و«زوارة«، وأدرجوا لغتهم األمازيغية يف التعليم، وكما أحدثوا وسائل إعالمهم بلغتهم بعد طول 
حصار واضطهاد، يف انتظار قيام الدولة الليبية املوحدة، التي يأملون أن يعرتف بهم دستورها 

ومؤسساتها.
قدامى«، وقامت  »الرببر عرب  كتابا عنوانه  ألف  تونيس  العرباوي فهو قومي عربي  أما محمد 
هيئات القومية العربية بالدعاية له بأموال كثرية، لكنه بدوره رسعان ما ُصدم عندما برز الصوت 
األمازيغي قويا لدى الشباب التونيس، كما أّن تطور البحث املختربي أدى إىل إعالن نتائج تحليل 
تسلسل الحمض النووي للتوانسة، والتي أثبتت بأن 88 يف املائة من جينات سكان تونس ال عالقة 
لها بجزيرة العرب مطلقا، كما أن نسبة جينات االنتماء إىل روما وشمال املتوسط أكثر من نسبة 
االنتماء إىل الرشق الذي لم يتعّد 4 يف املائة. والغريب أننا لم نسمع صوت السيد العرباوي آنذاك، 
حتى يرشح لنا علميا كيف يمكن لسكان قدموا من الرشق أال يحمل حمضهم النووي من جينات 

جزيرة العرب إال النزر اليسري جدا أو املنعدم أحيانا.
سوف لن أتحدث عن طيب الذكر أستاذنا الجليل محمد عابد الجابري، والذي كان بدوره منخرطا 
يف نفس التوجه املتشدد للقومية العربية، والذي دعا يف كتابه »أضواء عىل مشكل التعليم باملغرب« 
يف  والسبب  التعريب،  تعميم  يتحقق  لكي   « الرببرية  اللهجات  »إماتة  إىل   1973 سنة  الصادر 
استثنائي له أن له فضل تأليف كتب أخرى يف تخصصه الفلسفي األكاديمي كان لها إشعاع ودور 
كبريان يف فهم إشكاالت الرتاث الفكري اإلسالمي وأسباب التخلف الفكري واالجتماعي الذي ما 
فإن  مهدها،  يف  امليتة  الكتب  من  رمادا  إال  اآلخرون  القوميون  يخلف  لم  فإذا  فيه.  نتخبط  زلنا 

لألمازيغي ابن فكيك Figigما يَخلد به ذكُره لقرون طويلة.
يجمع بني هؤالء الغالة الثالثة أنهم لم يقبلوا واقع بلدانهم وال تطوراتها الديمقراطية، وحاولوا 
للدولة  الحديدية  القبضة  سياسة  باعتبارها  ورشعنتها  والقهر  اإلقصاء  سياسات  تكريس 
املركزية ضّد التنوع الثقايف واللغوي. فاختاروا يف تربير ذلك أن اجتهدوا ـ وأي اجتهاد ـ بإرجاع 
أوقعهم  التعميم  العربية بنوع من  إىل  األمازيغية من حيث معجمها وبناها الرصفية والنحوية 
يف أخطاء فادحة، وقد الحظ ذلك أحد الكتاب املشارقة من فلسطني وهو عز الدين املنارصة يف 
»لكن عيل  كتابات خشيم:  يقول عن  والجزائر« حني كتب  املغرب  يف  األمازيغية  »املسألة  كتابه 
فهمي خشيم بذل جهدا زائدا عن حّده يف دحض أفكار محمد شفيق«، كما انتقد محاوالت ما 
سماه بـ«التجسري« اللغوي » أي مّد الجسور بشكل متعسف بني كلمات أمازيغية وأصول عربية 
متوّهمة حيث يقول:«يبقى أن نشري إىل أهمية »سفر العرب األمازيغ« من زاوية جهد املقارنة 
التي ترتك االحتماالت مفتوحة )... ( مع تحفظنا أحيانا عىل بعض أساليب »التجسري  اللغوية 

اللغوي« خالل عملية املقارنة« .
ومن الطرائف املسلية أن يعلم القارئ بأن السيد »خشيم« كان يعترب أن كلمة »أغروم« التي تعني 
يوضع عىل  الذي  الغطاء  تعني  قديمة  يمنية  كلمة  »كرم«Garam وهي  اشتقت من  إنما  الخبز 
النار، وبما أن الخبز يطبخ فوق النار فـ«أغروم« من أصل »كرم«، واعترب أيضا أن »الساروت« 
التي هي من »تاساروت« التي نفتح بها األبواب ونغلقها إنما اشتقت من الجذر العربي »رسر« 
الجذر  من  النحو هي  أي  »تاجرومت«  أن  أيضا  العلمية  فتوحاته  )كذا(، ومن  اليشء  أخفى  أي 
إىل  السيد خشيم حتى  لدى  العروبي  الشغب  امتد  بل  »نزع وسلب«.  يعني  الذي  العربي »جرم« 
الربتغال التي اعتربها كلمة عربية من »الربتقال«، ما أثار تحفظ عز الدين املنارصة نفسه . أما 
كلمة »آيت« التي تبدأ بها أسماء العائالت األمازيغية فأصلها عند خشيم من »عيلة« و »عائلة«. 

وهكذا....
ومن األخطاء املعرفية الفادحة التي وقع فيها أستاذنا يس حميش بسبب ثقته العمياء يف املقُدرات 
»العلمية« ملنظري القومية العربية، وبسبب عدم إملامه بجذر الكلمات األمازيغية وإرصاره رغم 
ذلك عىل اإلفتاء فيها، أنه بدأ يستشهد بآراء هؤالء يف املعجم األمازيغي عىل أنها حقائق علمية، 
وقد ذكرني بعدد من النكات والطرائف التي يُتنّدر بها يف املجالس والتي تُروى عن بعض فقهاء 
من  وهو  أغروم  »ويقولون  بعضهم:  كقول  اللغو  هذا  يف  املزاح  باب  من  انخرطوا  الذين  سوس 
العقرب، وهي كلمة مركبة من  أو قول بعضهم »ويقولون إغرضم أي  الغرام لشدة ُحبهم له« 
»غار« و«دم« ألنها تسكن الغريان وتسيل الدماء«. ويمكننا أن نضيف إليها ما تبناه يس حميش 

من أّن »تامطوطت« هي من »الطمث« ليكتمل املشهد الهزيل.
ومن الطرائف التي نذكرها من ماضينا الدرايس ما كان معلمونا يقولونه عن جهل تام باللغة 
األمازيغية وجذر الكلمات وأصولها، مثل أن مراكش تعني »ُمّر - كش« بالعربية، وكمثل أن إسم 
مدينة أسفي آتية من وقوف عقبة بن نافع القائد العسكري األموي إزاء البحر املحيط وقوله »وا 
أسفي لو كان هذا البحر برا لغزوته !« ما يجعل الضحك أقرب إىل البكاء كما قال املتنبي: »وكم ذا 

بمرَص من املضحكاِت ولكنه ضحٌك كالبُكا«.
ال شك أن التفاعل العميق بني العربية واألمازيغية لقرون طويلة قد أّدى إىل مرور نسبة هامة 
وتريته مع  وتزايدت  بطيئا  كان  تعريب  األمازيغي، وهو مسلسل  املعجم  إىل  العربي  املعجم  من 
التي  الكلمات  اليوم  األمازيغية  اللسانيات  يف  املختصون  ويعرف  الحديثة،  التعريب  دولة  نشأة 
اعتبار كل  األصلية، وما ال يصّح هو  الكلمات  يعرفون  L’empreint كما  الدخيل  تصنف ضمن 
املعجم األمازيغي عربيا كما زعموا، أو أّن »األمازيغية عربية قديمة«، وقد أدى بهم ذلك إىل ارتكاب 

الحماقات التي وقع يف فخها أستاذنا معرضا نفسه لسخرية العادي والبادي.
نفس اليشء يقال عن حرف » تيفيناغ« الذي اجتهد كثريون وتعبوا يف محاولة نسبته إىل أقوام 
أخرى غري أهله، وإىل خرائط أخرى غري موطنه بشمال إفريقيا، لكن مقارنة دقيقة بني أبجديات 
أخرى كالبونيقية والفينيقية واليونانية وأبجدية تيفيناغ ستظهر وجود تبادل وتفاعل تاريخي 
يف بعض الحروف، لكنها لن تثبت أبدا بأن حرف »تيفيناغ« هو نفس الحروف األجنبية، إذ يظهر 
هذا الحرف العريق فروقا جوهرية يف مقابل الحرف الهريوغليفي أو الحرف اليوناني القديم أو 
الحرف الفينيقي أو البونيقي أو حرف »املسند« اليمني القديم. ويجد القارئ يف النص التايل ألحد 
الباحثني املختصني يف التاريخ القديم وعلم اآلثار ما يفرس ذلك:« ربطت األسطغرافيا األوروبية 
استعمال الكتابة بشمال إفريقيا القديم خالل الفرتة البونية بتأثري فينيقي أو بوني، ومفاد تلك 
أن   - القديمة  الكتابات  علم  يف  املختصني  بني  الرواج  من  وافر  حظ  لها  كان  التي   - األطروحة 
أن  الكتابة، غري  لغتهم واستعمال  لتدوين  الفينيقيني  انتظروا مجيء  قد  إفريقيا  سكان شمال 
معطيات  باملوضوع  للمهتمني  وفر  الصخرية  اللوحات  عىل  املنقوشة  الليبية  بالكتابة  االهتمام 
جديدة يف ما يخص تأريخ أقدم آثار الكتابة الليبية، ومكن تدريجيا من إعادة طرح مسألة أصل 
بشمال  والليبية  البونية  )الكتابتان  والبونية«  الفينيقية  بالكتابتني  وعالقتها  الليبية،  الكتابة 
إفريقيا القديم إشكالية األصل ومسألة التفاعل، عبد اللطيف الركيك، مجلة »أسيناك« العدد 11 
(. ويستنتج الباحث يف نفس الدراسة بعد استعراض العديد من الوثائق األثرية القديمة: »وبناء 
عىل إفادات نقائش الرسوم والنقوش الصخرية بالصحراء، يمكننا االستنتاج بأن الكتابة الليبية 
يف الصحراء تتزامن مع أقدم آثار الكتابة الفينيقية يف الرشق، والتي ال تتعدى القرن 13 ق م. وهذا 
أن  لذاك ال يمكن  بالفينيقية، وتبعا  إذا ما قورنت  الليبية قديمة هي األخرى  الكتابة  بأن  يعني 
تتفرع عنها خصوصا وأن أقدم آثار الكتابة الليبية قد عثر عليها بالصحراء، أي بمجال بعيد عن 
التأثري الفينيقي الذي اقترص عىل السواحل ». ويضيف الباحث مدققا بأن اختالف الحرف الليبي 
األمازيغي عن غريه » ال يعني إلغاء إمكانيات التفاعل والتأثري عندما يتعلق األمر بتالقي نوعني 

من الكتابة يف نفس املجال«.
»فنق«  جذر  بأن  يعلم  لن  األمازيغية  يجهل  فمن  و«فينقيا«  »تيفيناغ«  بني  الخلط  ذكر  وعىل 
الرمل. ولهذا  الكتابة عىل  يعني  الصندوق، كما  يعني  الذي  »أفنيق«  األمازيغية ومنه  موجود يف 

داللة عميقة.

الذي  حميش  بنسالم  السيد  مقال  عىل  الرد  إىل  هذا  مقايل  يهدف 
األمازيغية  بني  القرابة”  “جذور  يف  ينبش  حميش  “بنسالم  عنوانه 
2020 يف منرب هيسپريس.  يوليوز   11 يومه  والذي نرش  والعربية”، 
وخالصة ردي عىل ما ورد يف هذا املقال أنه انطلق من مسلمة صحيحة 
)أو لنقل: “من مطلب قويم”( يتفق معه فيها الفقري إىل ربه صاحب 
هذا املقال، ولكنه بّررها بحجج ضعيفة ينخرها ضعف أكاديمي كبري 
مثقف  عند  يجدهما  أن  املرء  يتعجب  الحوار  يف  اللياقة  تحّري  وعدم 

سبق له أن اشتغل وزيرا للثقافة.

مالحظة منهجية
مما يثري االنتباه يف مقال حميش قلق بنائه الحجاجي. فتجده تارة 
التاريخية بني األمازيغية  يتحدث عن “تيفيناغ” وتارة عن “القرابة 
والعربية”، وتارة عن “جسارة” )أي “ضسارة”( “املتطرفني والغالة” 
يمكن  أن  دون  عصيد”،  “أحمد  عن  وتارة  تحاشيهم،  يفضل  الذين 
القارئ من مفتاح يساعده عىل ربط عنارص هذا الُخلُط كما يفعل كل 
كاتب واثق من سالمة حججه ومصداقية معطياته. فالباحث النزيه 
االعالم، كالجرائد واملنابر  الناس عرب وسائل  لعوام  العلم  ينقل  الذي 
االلكرتونية، ينبغي أن يستثمر جهدا خاصا يف جعل حججه شفافة 
بما يمّكن قراءه من تكذيبها إن كانت كاذبة واالطمئنان إىل صدقها 
إن كانت صادقة. فَمثَُل السيد حميش يف مقاله كمثل إنسان أصابه 
ُجذام خبيث )حفظ الله األستاذ الكريم من كل داء( يجعله يحك جزءا 
لحك  الرغبة  به  فتشتد  الحكة،  بذلك  تهدأ  فال  شديدا  حكا  بدنه  من 
من  الجزء  ذلك  يف  الحكة  تهدأ  فال  لحكه،  ينتقل  بدنه  من  آخر  جزء 
بدنه أيضا، فيستمر يف انتقاله من مكان ملكان دون يحصل عىل ما 
يسعى إليه من الراحة. فانتقال حميش من موضوع ملوضوع يفضح 
نارا تتلظى يف صدره كلما تناول موضوع األمازيغ واألمازيغية يرصخ 
من شدة حرها يف وجه “تيفيناغ”، فال يُشفى االلغيظ، ثم يرصخ يف 
وجه “من ينكر العالقة بني األمازيغية والعربية”، فال يشفى الغيظ، 
ثم يرصخ يف وجه “لريكام”، فال يشفى الغيظ، ثم ينتهي به ألم الحر 
وعذابه إىل أن يرصخ يف وجه “عصيد”. فال يظهر غيظ السيد حميش 
مقاله،  فقرات  من  فقرة  آخر  يف  سوى  جيل  واضح  بشكل  وانفعاله 
هي نحو ثلث مقاله رغم أنه اعتربها “حاشية”، حيث أباح لنفسه 
أن يصدر كالما يف حق املفكر املغربي أحمد عصيد هو أقرب للُفحش 
الهادفة. فوصفه ب”الهرطيق”  من القول منه إىل املناظرة الفكرية 
واعترب  ب”التخلف”،  كالمه  ووصف  و”الكفتحي”،  و”البلطجى” 
ڤيديوهاته “مزبلة”، وغري ذلك من األلفاظ غري الالئقة مما ال نقبله 

من عوام الناس فكم باألحرى نقبله من “مثقف” و”وزير سابق”.
لهذا، فإن منهجنا يف مناقشة ما ورد يف مقال حميش هو أن نعيد بناء 
تخللها  مما  وينقيها  الحجاجية  َهْلَهَلِتها  من  يحررها  حجته بشكل 
من فاحش القول، فنرتفع بها أوال إىل مستوى ما يمكن أن نناقشه 

من الحديث، ثم نناقشها بعد ذلك بصحيح العلم.
من  مكونة  “أطروحة”  عن  يدافع  حميش  أن  فستنفرتض  لذلك، 
جزأين، أولهما “مسلمة” أو “مطلب ديونتولوجي” )ديونتولوجي = 
قيمي(، وثانيهما “منهج” يرى حميش أنه أهدى إىل تحقيق املطلب 
الديونتولوجي الذي اقرتحه ودعا إليه. سأحاول أن أصوغ “مطلب” 
عباراته  من  والقرب  التدقيق  من  أستطيع  بما  و”منهجه”  حميش 
الكذب  أوجه  وإشاراته، ألنتقد بعد ذلك دعاويه ودعوته كاشفا عن 

والتدليس فيهما.

أوالــ مسلمة صحيحة صحيحة )أو “مطلب قويم”(
قائمته  قامت  إنما  “املغرب  أن  مفادها  مسلمة  من  حميش  ينطلق 
العمق عىل رسيان قواعد وقيم مشرتكة الحمة، هو مدين لها يف  يف 
ديمومته وتماسكه، ويف اكتسابه لقدرة معتربة متجددة عىل مقاومة 
أخطار وهزات تاريخية قوية متنوعة، منها الغزو األيبريي لساحليه 
التهديد  ومنها  م،  و16   15 القرنني  طوال  واملتوسطي  األطليس 
العثماني عىل حدوده الرشقية، هذا فضال عن حلقات صدمة الحماية 

واالستعمار الفرنسيني.”
مقاومة  عىل  املغرب  قدرة  إن   ” يقول:  حميش  حال  لسان  فكأنما 
نحافظ  أن  ينبغي  مكاسب  هي  األجنبي  والغزو  والهزات  األخطار 
تتخذ  املسلمة  هذه  أن  فرغم  لذلك  تنميتها”،  إىل  نسعى  وأن  عليها 
شكل “جملة مثبتة”، فهي يف جوهرها مصادرة ديونتولوجية تصف 
نحن  و”مناعة”  و”استقرار”  “وحدة”  من  لبلده  حميش  يريده  ما 
عن  جدال  ونتجاوز  بل  تحقيقها،  إىل  وسعيه  إليها  تطلعه  يف  نوافقه 
أي تدقيق يف املحتوى االمربيقي التاريخي ملثل هذه الدعاوي الساذجة 
التي تُغفل كل أشكال الرصاع الداخيل عىل السلطة يف تاريخ املغرب. 
ف”ْحنا ْوالد اليوم”، كما يقال، وعلينا أن نسعى جميعا للحفاظ عىل 

وحدة بلدنا واستقراره، ال خالف يف ذلك. … لكن كيف؟

ثانياــ منهج خاطئ
منهج حميش يف تحقيق “الوحدة” و”املناعة” للمغرب هي أن نعمل 
“معا” عىل “تشكيل تكتل حضاري، عىل غرار التكتالت يف بلدان العالم 
املتقدم، تكتل يسري بمقتىض مبادئ دستورية مؤسسة”. هذا كالم 
)فهذه  حضاري”  “تكتل  إىل  دعوته  جهة  من  جهتني:  من  محمود 
غاية تُطلب(، ومن جهة إقراره برضورة انخراطنا “معا” )استخدم 
الحياة معا”( يف تحقيق هذا  اللفظ يف قوله: “لرغبة يف  حميش هذا 
يف  تجتمع  وبذلك  االقصاء(.  يرفض  دامج  مسعًى  )فهذا  “التكتل” 
فضيلة  عظيمتان”:  “فضيلتان  لحميش  الديونتولوجية”  “الغاية 
“الوحدة” وفضيلة “االشرتاك يف بناء هذه الوحدة” بشكل ال إقصاء 

فيه.
لكن، كما يقول األنڭلوساكسونيون، “الشيطان يختبئ يف التفاصيل”. 
فبمجرد أن يبدأ حميش يف تفصيل ما يرى فيه مدخال ملا يدعو إليه من 
الكشف  يف  وتستمر  النظيفة  غري  لعبته  تظهر  الحضاري”،  “التكتل 
عن َسوءتها، كما تفعل كل عارضة سرتيپينك غري “محرتفة، إىل أن 
يكمل تَعّريه بشكل فاضح باستعمال لغة غري الئقة يف حق األستاذ 

أحمد عصيد.
فما هي مقومات “التكتل الحضاري” الذي يدعو إليه حميش؟ يقرتح 
و”التعاون  الحضاري”  “التكتل  بمطلبي  للنهوض  حميش  األستاذ 

ذلك”  تحقيق  عىل  معا 
اثنني  ُمقومني  ترسيخ 
من  من  أستجمعهما 
شتات كالمه وأرتبهما عىل 

النحو التايل:

ل”التكتل  األول  املقوم  )أ( 
املنشود  الحضاري” 
يكون  لحميش  بالنسبة 
تيفيناغ  حروف  بتعويض 
التي “ال تراث لها” بغريها. 
يقصد  األرجح  عىل  فهو 
تعويض تيفيناغ بالحروف 
العربية، قرينة فهمنا لذلك 
سياق  نفس  يف  يذكرنا  أنه 
بوجود  للتعويض  دعوته 
وسط  “داخل  األمازيغية 

تبنّى األمازيغ فيه اإلسالم والعربية منذ أكثر من أربعة عرش قرناً”. 
سيساهم  الخط  لنفس  استعمالنا  أن  حميش  دعوى  جوهر  فيكون 
يف تحقيق “التكتل الحضاري” املنشود، واستعمالنا لخطني مختلفني 
األمازيغية( سيؤدي  لكتابة  وتيفيناغ  العربية  لكتابة  العربي  )الخط 

بنا إىل “البعثرة والتفكيك”.
الخط  لصالح  تيفيناغ  بإقصاء  الخط  “توحيد”  إىل  حميش  دعوة 
حيث  من  ظاملة  فهي  وجهني.  من  وخاطئة  وجه  من  ظاملة  العربي 
دعوتها إلقصاء أحد الخطني، هو تيفيناغ، لصالح اآلخر، وهو الخط 
العربي. فإذا كان تربير حميش لهذا االختيار هو اعتقاده بأن الخط 
ثالثا  وجها  ذلك  فسيكون  اللغتني  كال  لكتابة  وأصلح  أكمل  العربي 
لكذب دعواه سيتضح له وللقارئ الكريم إذا ما هو قرأ مقالنا الذي 
نرشناه يف منرب هيسپريس بتاريخ 11 يوليوز 2020 )والذي عنوانه: 
من  بيشء  برهنا  حيث  الالتيني”(  الحرف  من  تطورا  أكثر  “تيفيناغ 
لخط   functional optimality الوظيفية”  “األمثلية  عىل  التفصيل 
بل  األمازيغية فقط  لكتابة  ال  قابال لالستعمال  تجعله  التي  تيفيناغ 

لكتابة العربية والالتينية كليهما.
ذاك وجه “الظلم” يف دعوة حميش، فماذا عن أوجه الكذب فيه؟ الوجه 
األول لكذب دعوى حميش أن هناك من البلدان من يستعمل أكثر من 
آمنة موحدة.  بلدانا  تبقى  ولكنها  واحد،  وأكثر من خط  واحدة  لغة 
 13 22 لغة رسمية تكتب ب  من هاته البلدان الهند حيث يُعرتف ب 
تستعمل  ولكنها  واحدة  لغة  تتحدث  شعوب  وهناك  خطيا.  نظاما 
أنظمة كتابية مختلفة كپوالندا حيث يستعمل الترت الحروف العربية 
اللغة،  نفس  لكتابة  الالتينية  غريهم  يستعمل  بينما  لغتهم  لكتابة 
فلم يؤد ذلك إىل تشتت أو تفكك. وهناك شعوب أخرى يختار أفرادها 
بالالتينية  إما  لغتهم  يكتبون  الذين  كالرصب  مختلفني،  خطني  بني 
النظامني.  تنافس بني  أو  نزاع  إىل  أن يؤدي ذلك  بالسرييلية. دون  أو 
نفس  تستعمل  بلدانا  هناك  أن  حميش  دعوى  لكذب  الثاني  الوجه 
اللغة ونفس الخط ولكنها دخلت يف حروب مدمرة يف ما بينها، منها 
ومقومات  والخط  اللغة  بينهما  توحد  اللذين  والعراق  الكويت  مثال 
دامت  بينهما  وحروب  مواجهات  يف  دخال  ولكنهما،  أخرى  حضارية 
زمانا طويال. وهذا عني ما بينه ريتشاردسون بشكل نسقي يف كتابه 
املوسوم Statistics of Deadly Quarrels )1960( الذي بني من خالل 
بلدين  استعمال  أن  و1929   1820 بني  حرب  حالة   300 ل  دراسته 
لنفس اللغة ال يتناسب اطرادا مع دخولهما يف الحرب ضد بعضهما 

البعض أو عدم دخولهما.
لذلك فاستعمال خطني مختلفني للغتني الرسميتني يف بلدنا لن يؤدي 
الدولة وعدها بإنزال  إذا صدقت  إىل “التفكك” و”التشتت” خصوصا 
كامال غري منقوص فصارت  إنزاال  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع 
اللغتان األمازيغية والعربية لغتني لجميع “املغاربة بدون استثناء”. 
نفس  استعمال  هو  ليس  التفكك  من  ويحميها  األمم  يوحد  فما 
الطعام  نفس  وتناول  املالبس،  نفس  وارتداء  اللغة،  ونفس  الخط، 
مؤسساتيا  اعرتافا  يعرتف  دامج  لدستور  الجميع  يخضع  أن  بل   …
إىل  الدستور  هذا  يرتجم  وأن  ولغاته،  ثقافاته  وتنوع  املجتمع  بتعدد 
قانون يطبق عىل أرض الواقع تطبيقا محميا بسلطة الدولة ومراقبة 

املجتمعني املدني والسيايس.
)ب( املقوم الثاني ل”التكتل الحضاري” املنشود، يف منظور حميش، 
أجانب”  وحتى  مسلمني  “علماء  لها  تنبه  حقيقة  بإدراك  يكون 
“الحامية  اللغات  إطار  يف  الرببرية” تصنف  “اللهجات  أن  مقتضاها 
السامية”. وهي األطروحة التي ثبتت عند العلماء ولم ينكرها محمد 

شفيق الذي أكد أنه “لم يطعن فيها أحد بعد”.
فلسان حال حميش أن انتماء األمازيغية إىل نفس املجموعة اللغوية 
التاريخي  التقارب  مالمح  من  ملمح  هي  العربية  إليها  تنتمي  التي 
الذي يوجد أصال بني األمازيغية والعربية والتي ينبغي أن نؤكد عليها 

لرتسيخ “التكتل الحضاري” الذي يدعو له.
يل عىل كالم حميش حول تصنيف األمازيغية يف إطار العائلة السامية 
أربع  اليوم(  تسمى  كما  االفريقية”  “األسياوية  )أو  الحامية  ــ 

مالحظات ألخصها يف ما ييل:
أبدى  كلما  باللغات،  تتعلق  أمور  يف  حميش  تكلم  كلما  أنه  أوالــ 
يف  معها  نتسامح  ال  ما  عادة  التي  البسيطة  باملعطيات  غريبا  جهال 
دروس اللسانيات التاريخية مع طلبتنا وميال إىل نقص الدقة يف ضبط 
املعلومة هما أمارتان من أمارات تطفله عىل علوم ليس ُمَكّوناً فيها 
“أطروحة”  نسب  أنه  مثال  ذلك  من  بأدبياتها.  جيد  علم  عىل  وليس 
لكوهن  السامية”(  الحامية  )“اللغات  التاريخي  اللغوي  التصنيف 
واالثنولوجي  اللساني  ألن  صحيح  غري  وهذا   ،)1924( مارسيل 
النمساوي Friedrich Müller هو أول من أشار إىل وجود عائلة لغوية 
 Grundriss حامية ـ سامية يف كتاب له نرش سنة سنة 1876 عنوانه
 Maurice ليأتي بعده االثنوغرايف الفرنيس ،der Sprachwissenschaft
ـ حامي” بمصطلح “أفريقي  Delafosse فيستبدل مصطلح “ساميـ 
أسياوي” ))سنة 1912((. وكالمه غري صحيح أيضا ألن الكتاب الذي 
 Le system verbal sémitique“ ألفه كوهن سنة 1924 بنفسه هو
et l’expression du temps ” موضوعه هو النظام الفعيل يف اللغات 

نقد املنطق املَُهْلَهل يف »نبش« محيش

د. عبداهلل احللوي

 ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ يوليوز-غشت  2020 - العدد  234-235    ملف العدد
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ-ⵖⵓⵛⵜ 2970 - ⵓⵟⵟⵓⵏ - 234-235 



7www.amadalamazigh.press.ma

السامية، أما الكتاب الذي يصف اللغات السامية الحامية ضمن عائالت لغوية ← تتمة
أخرى )عنوانه Les langues du monde( والذي يشري إليه حميش فلم يؤلفه 
كوهن بل هو من تأليف مجموعة من اللسانيني أرشف عىل أعمالهم كوهن و 

Antoine Meillet
الحامي  السامي  باالنتماء  يذكر  وهو  حميش،  كالم  يف  التدليس  مظاهر  من 
ضمن  األمازيغية  صنفوا  الذين  اللسانيني  هؤالء  أن  إىل  أومأ  أنه  لألمازيغية، 
املجموعة السامية الحامية اعتربوها “لهجات بربرية” )تأمل قوله: ” ذهبوا 
فيه  يتحمل  ترصيح  دون  بذلك  أومأ  ـــ  “الرببرية”(  اللهجات  تصنيف  إىل 
املسؤولية األكاديمية. لكننا عندما نعود إىل املؤلف الذي أشار إليه والذي أرشف 
عليه كوهن وميي سنجد أن الباحثني الذين ألفوا الكتاب يؤكدون بأن اللهجات 
هذا  األمازيغية،  اللغة  هي  واحدة  لغة  عن  مختلفة  تعبريات  هي  األمازيغية 

رصيح النص الذي يعربون فيه عن هذه الحقيقة:
 On peut pas parler que d’une seule langue berbère, divisée en“
 dialectes. Entre ces dialectes, les différences grammaticales sont
 faibles. Le vocabulaire est très cohérent dans son fond berbère.“ )p.

)137
إال أن من أسوء مظاهر عدم االطالع عىل األدبيات املنشورة التي يبديها حميش 
ايحاؤه  فهو  لألمازيغية  الحامي  السامي  التصنيف  عن  حديثه  معرض  يف 
)وااليماء وااليحاء هما أسلوباه املفضالن يف عرض ما يريد أن يقنع به القارئ 
هذا  ساءل  الباحثني  من  أحد  ال  بأن  أكاديمية(  مسؤولية  أي  يتحمل  أن  دون 
التصنيف  أكد أطروحة  أيضا غري صحيح، رغم أن محمد شفيق  الطرح. هذا 
هذه  يتبنى  نفسه  املقال  هذا  صاحب  أن  )ورغم  لألمازيغي  السامي  الحامي 

األطروحة بشكل نقدي(. وهذا بيان عدم صحة ما يوحي به بنحميش:
الذي  البحث  األمازيغية  اللغة  تصنيف  حاولت  التي  الرصينة  األبحاث  من 
االفريقي  التاريخ  أستاذ  إهريت،  كريستوفر  األمريكي  اللغات  مؤرخ  نرشه 
اللساني  التحليلني  التاريخية االفريقية )والذي عرف بجمعه بني  واللسانيات 
 Reconstructing Proto-Afroasiatic“ عنوانه  كتاب  يف  واألركيولوجي(، 
 .”)Proto-Afrasian(: Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary
والصورة العامة لتاريخ اللغات اإلفريقية األسياوية التي خرج بها هذا الكتاب 
ق.م   13000 حوايل  إيريترييا  ــ  إثيوپيا  منطقة  يف  يسكن  كان  ييل:  كما  هي 
باللغة اإلريتريية األصلية.  باللغة األموتية واآلخر  شعبان كان يتكلم أحدهما 
بعد ذلك انقسم املتحدثون باللغة اإليريتريية إىل مجموعتني، اتجهت إحداهما 
التي تغريت لغتها إىل الكوشية،  13000 و11000 ق.م جنوبا، وهذه هي  بني 
يتحدث  شعوب  ثالث  ق.م   8000 سنة  عنها  وتفرع  شماال  الثانية  واتجهت 
باألمازيغية  والثالث  القديمة،  باملرصية  والثاني  القديمة،  بالسامية  أحدهما 

القديمة.
التاريخي )فقد  اللساني  التي اعتمدها إيهريت يف بحثه  املنهجية  الدقة  ورغم 
بأمر  يعرتف  فهو  والسامية(،  الكوشية  للغات  مفصل  تحليل  عىل  اعتمد 
ضمن  اللغة  لهذه  تصنيفه  من  كبري  شك  يف  يجعلنا  األمازيغية  باللغة  يتعلق 
12 من كتابه يعرتف هذا الباحث أن  املجموعة األفرو أسياوية. ففي صفحة 
اللغة األمازيغية ال تستعمل نفس التمايزات الصوتية )الفونيمية( التي تقوم 
عليها األنظمة الصوتية للغات األفرو أسياوية االفريقية اآلسياوية )السامية 
بشكل  البعض  بعضها  يف  ألصواتها  األمازيغية  بدمج  ذلك  معلال  الحامية(، 

جعلها تفقد تمايزاتها األصلية.
إال أن إيهريت ال يقدم أي دليل عىل أن تميز األمازيغية بدمج أصواتها بما نتج 
يعرتف  إنه  بل  األصلية،  أسياوية  األفرو  لألصوات  فقدان  من  الدمج  هذا  عن 
بأن ال سبيل لوضع جداول علمية نقارن بواسطتها األمازيغية مع غريها من 
لم  األمازيغية  يف  اإليتيمولوجي  البحث  أن  خصوصا  أسياوية،  األفرو  اللغات 

يحقق بعد تراكما يمكن أن ننطلق منه يف البحث ملقارن الرصني.
يستنتج من كل هذا أن تصنيف األمازيغية بصفتها لغة سامية حامية ليس 

قائما عىل أساس علمي قوي كما يُعتقد.
و  هومبري  وهما  ليون  جامعة  من  آخران  لسانيان  يؤكدها  النتيجة  ونفس 
املعزولة”.  للغات  اللسانية  “األهمية  عنوانه  لهما  علمي  مقال  يف  فيليپسون 
املشرتك  املعجم  بأن  يذكران  فإنهما  إيهريت  تصنيف  يتبنيان  أنهما  فرغم 
مثري  بشكل  “صغري  هو  الشمالية  أسياوية  األفرو  واللغات  األمازيغية  بني 

”Amazingly small“
إال أن من أسوء التدليس الذي يظهر يف ما جاء به حميش يف مقاله أن خلط 

لألمازيغية،  السامي  الحامي  التصنيف  أطروحة  بني  يستقيم  ال  غريبا  خلطا 
أسبابه  يف  نفصل  )قد  أكاديمي  بتحفظ  نقبلها  قد  محرتمة  أطروحة  وهي 
لها  روج  والتي  األمازيغية”،  “عروبة  وأيديولوجيا  آخر(،  مقال  يف  وحيثياته 
املوظفون األيديولوجيون ألحزاب البعث ونظام القذايف البائد ممن ال يُستشهد 
ب”أعمالهم” يف األبحاث األكاديمية املحرتمة، كفهمي خشيم الذي سنخصص 

مقاال قادما لنقد املصادرات األيديولوجية الكثرية يف “إنتاجاته”.
وملساعدة القارئ الكريم عىل اكتساب وعي أويل باملحاوالت الفولكلورية املثرية 
للضحك ل”إرجاع” ألفاظ أمازيغية إىل “جذور”عربية، سأستعمل سأبني بعض 
بعض  ترتبط  كيف  لتوضيح  حميش  استعملها  التي  األمثلة  يف  العبث  أوجه 

الكلمات األمازيغية بألفاظ ومعان “أصلها” يف العربية:
أي  ب”الطامث  حميش  بطها  ر  “امرأة:  تعني  التي  “ثامّطوث”  لفظة  ــ 
أن  لباحث  إلنسان  الپاتولوجي  الخيال  يوحي  كيف  أدري  فلست  الحائض”. 
أنه  رغم  “حائض”  أنها  سوى  املرأة  يف  ير  لم  األمازىغي  االنسان  بأن  يتصور 
سماها أيضا ب”تامغارت” معناها “القائدة”، وملاذا لم يربط “تامطوث”، وهي 
صيغة مؤنثة، بصيغتها املذكرة التي هي “أمّطو” )تعني “الدمع” وتنطق أيضا 
“أمّطاو”(، فيفرس تسميتها بكون “املرأة كثرية البكاء”؟ فكيف تشتق لفظة 
بالحقتها املؤنثة بكلمة من كلمة يف لغة أخرى يكون لفظ الالحقة األمازيغية 
فيها جزءا من الجذر؟ هذا عبث أشبه بأن تقول بأن كلمة “ساروت” التي تعني 
املفتاح مشتقة من عبارة sa route بالفرنسية تعني “طريقه”، سميت كذلك 
القفل”. فهذا عبث ال فائدة  املفتاح “يأخذ طريقة بشكل مستقيم داخل  ألن 

منه سوى أن يُستخَدم مثاال عىل ما هو أعبث منه.
ــ لفظة “أدرار”: اعترب حميش أنها مشتقة من “ذروة اليشء”. العبث يف الكالم 
أن األمر يتعلق بجذرين مختلفني. فاالسم األمازيغي يتكون من ثالثة أصوات 
هي “درر”، راؤها الثانية أصلية، بينما جذر لفظة “ذروة” يف العربية يتكون 
وغريَه  الرتاَب  الريح  “”ذََرت  قولنا  ذاك  من  “ذري”،  أو  “ذرو”  األصوات  من 
تَذُْروه وتَذْريه ذَْرواً وذَْرياً وأَذَْرتُْه وذَرَّتْه: أَطاَرتْه وسَفتْه وأَذَْهبَتْه”، فاألصل يف 
يف  اشتقاق داليل  “العلو”  أن معنى  يعني  اليشء يطري”، مما  “الذروة” “جعل 
العربية وليس أصليا. أما الجذر “درر” يف أصله األمازيغي، فال يرتبط بمعنى 
“العلو” أصال بل بمعنى “الحجر” أو “الصخر” ال يزال يستعمل بهذا املعنى يف 
األمازيغية الصنهاجية. فواضح إذن أن األمر يتعلق بلفظتني مختلفتني، “درر” 
و”ذرو/ي”، وبمعنيني مختلفني: معنى “تطيري اليشء عاليا” ومعنى “الحجر 

أو الصخر”.
املغربية )تعني  بالدارجة  بأن لفظة “باڭار”  يُقال  أن  وتقريب صورة عبثيته 
بالفرنسية   bagarre أصلها  “البقر” تستعمل لوصف من نستهجن ترصفه( 
الباڭار سمي كذلك ألن  بقولنا:”إن  التعسفي  الربط  “العراك”، فنربر  معناها 
أن  ذلك”. فتأمل كيف  أو نحو  املاء وتتعارك عليه  تتزاحم حول موارد  األبقار 
ل والتماس الحيل التافهة لربط كلمات من لغة بكلمات  ال حد للعبث يف التمحُّ

من لغة أخرى.
“أمازر”  وهي  عربية  كلمة  األصل  يف  أنها  حميش  اعترب  “أمازيغ”  لفظة  ــ 
تعني “األقوياء أشداد القلوب”. أوجه العبث الفولكلوري يف هذا الربط كثرية 
يتعجب املرء كيف تصدر عن “مثقف”. أولها أن صيغة “أمازيغ” يف األمازيغية 
الرتابط  هذا  ملثل  نعرف  وال  نكرة،  جمع  فهي  “أمازر”  أما  معرفة،  مفردة 
التاسع عرش  القرنني  يف  املحرتفون  اللسانيون  درسه  ما  كل  مثيال يف  الجيني 
التحول من  الصوتي تربر  التحول  أنه ال توجد قاعدة يف  والعرشين. وثانيهما 
الراء إىل الغني، فالتحوالت الصوتية ال تتم بشكل اعتباطي، بل عادة ما تكون 
 devoicing و palatalization منضبطة لعمليات صوتية مربرة فونيتيكيا كال
 metathesisوال الخفيف  النرب  بسبب  والحذف   epenthesis و   .lenition وال 
وغري ذلك من العمليات املعروفة عند مماريس اللسانيات. اللهم إذا كان حميش 
الفرنسيون )وهذا  يفعل  الراء غينا كما  األمازيغ يحولون  أن  يعتقد بسذاجة 
أصل  إن  لك  فيقول  علم  قليل  عندك  يأتي  أن  تتخيل  أن  ولك  صحيح(.  غري 
كلمة “االزار” يف العربية هي lézard الفرنسية وذلك ألن السحلية تغري لونها 
وكأنها تسرت حقيقتها ب”إزار”، وأن أصل “الِبزار” يف العربية هي bizarre ألن 
العائيل  العربية هو االسم  “الرُباز” يف  “البزار” أعجب ما يف األرض، وأن أصل 
الفرنيس Bozar ألن عائلة Bozar كانت معروفة بكثرة “تغّوطها” فأخذ اسم 

“الغائط” من اسمهم !.
الذي  العلمي  املنهج  عن  فكرة  الكريم  والقارئ  حميش  للسيد  لنعطي  ثانياـ 
يُتّبع يف إنجاز تحليل التحليل االيتيمولوجي، ليسمح يل أن أصف له كيف ندرب 

طلبة سلك املاسرت عىل إنجازّ تحليل ايتيمولوجي ملفردة من املفردات، فحميش 
يحتاج ملثل هذا التدريب قبل أن يتجرأ عىل اقرتاح تأصيالت إتيمولوجية.

فتحليل مفردة واحدة من مفردات لغة من اللغات يحتاج ملا يقل عن أسبوع 
واحد من البحث، يتبع فيه الباحث املتدرب أربع مراحل وهي:

1ــ مرحلة تحليل املفردة صوتا ومقولة ومعنى واشتقاقا داخل اللغة املعنية 

نفسها باستعمال نوع مخصوص من املعاجم، فيطلب من املتدرب بعد االنتهاء 
من هذه املرحلة أن يكتب تقريرا يلخص فيه نتائج بحثه.

اللغة  داخل   cognates لفظية  بمتقاربات  املدروسة  املفردة  ربط  مرحلة  2ــ 

خاصة.  معاجم  يف  إال  يوجد  ال  الذي  االيتيمولوجي  امللحق  باستعمال  املعنية 
يمكن البحث الباحث يف هذه املرحلة من أن يربط املفردة بمقارباتها يف اللغات 
بالنسبة  والتشادية  )كاألموتية  األقرب  الفرعية  املجموعة  إىل  تنتمي  التي 
الطالب  الغربية بالنسبة لالنجليزية(. ينهي  الجرمانية  لألمازيغية، وكاللغات 

بحثه يف هذا املرحلة بصياغة ما نسميه ب”التقرير الثاني”.
إليها  تنتمي  التي  اللغوية  املجموعة  يف  بمقارباتها  املفردة  ربط  مرحلة  3ــ 

والهندو  لألمازيغية،  بالنسبة  الحامية،  )كالسامية  الدرس  موضوع  املفردة 
البحث يف هذا املرحلة يف “التقرير  أوروپية بالنسبة لالنجليزية(. تدرج نتائج 

الثالث”.
4ـ مرحلة ربط املفردة بمقارباتها يف لغات خارج العائلة اللغوية للغة املعنية 

الهندو  اللغوية  العائالت  أصل  أي  “النوسرتاتي”،  األصل  بناء  إعادة  أجل  من 
أروپية والحامية والسامية واأللتية والدراڤيدية، ليصوغ الطالب املتدرب بعد 

ذلك تقريره الرابع واألخري.
قريب  بشكل  نعرفه  أن  بعد  إال  البحث  من  النوع  هذا  ينجز  ال  الطالب  لكن 
بمختلف أنواع املعاجم االيتيمولوجية وغريها، وبعد أن ندربه عىل طرق التأكد 
استعمال  من  يتجنبه  أن  ينبغي  ملا  ننبهه  أن  وبعد   ،cognates املتقاربات  من 
والهواة  املتطفلني  وكتب  االنرتنيت  بها  يعج  التي  الفولكلورية  االيتيمولوجيا 

واملوظفني األيديولوجيني.
ال  ما  يف  اللفظية  املتقاربات  جمع  يف  قليل  غري  وقتا  الباحث  يقيض  أن  فبعد 
يقل عن أربعني لغة، ويقارنها باستعمال منهج خاص يف املقارنة والتحقيق، 
ايتيمولوجية معتربة عند أهل االختصاص يخرج بنتائج  وباستعمال معاجم 
متواضعة يعرضها عىل األنداد األكاديميني لنقدها وإبداء رأيهم العلمي فيها، 
منه  “أصال”  اللغوية  العائلة  داخل  اللغات  من  لغة  جعل  عىل  يتجرأ  أن  دون 
تتفرع كل اللغات رغم أنها تشرتك بسبب أصلها التاريخي املشرتك غري املعروف 
يف جزء كبري من املعجم والخصائص النحوية واملورفولوجية والصوتية. بهذا 

نجمع قواميس الجذور املشرتكة بني لغات العائلة اللغوية الواحدة.
فلك أن تتفكر يف عظم الفرق بني املنهج العلمي يف التأصيل االيتيمولوجي وما 

أتى به حميش من عبث.

خالصة
بني  ووحدة  تاريخي”  “تكتل  إىل  يدعو  ال  حميش  أن  إذن،  الكالم،  خالصة 
مكوناته، بل يدعو إىل هيمنة الثقافة العربية عىل الثقافة األمازيغية، بإقصاء 
حرف تيفيناغ، وبرتسيخ األديولوجية البعثية التي التي أسس لها طغاة الرشق 
حضارتنا  مظاهر  من  مظهر  كل  من  تجعل  والتي  وليبيا،  وسوريا  العراق  يف 
مجرد رافد من روافد “نهر العروبة” الذي ال وجود له سوى يف الخيال املريض 
األحزاب  قواد  إكراميات  من  يعتاشون  كانوا  الذين  األيديولوجيني  للموظفني 

البعثية.
لقد تحدى حميش السيد عصيد أن يكتب مقاالته وتآليفه باألمازيغية بدل أن 
يستغل القدرات التعبريية للغة العربية، فهذا نوع من “أكل الغلة وسب امللة”. 
تمكنا  املعيارية  األمازيغية  أن عصيد متمكن من  اليقني  أعلم علم  أني  ورغم 
يؤهله إىل التعبري بها عن أعقد األفكار وأجلها )وهو أمر أغبطه عليه شخصيا(، 
يعرفون  ال  قوم  مع  للتواصل  بالفرنسية  وأحيانا  بالعربية  يتحدث  إنما  وأنه 
غري هاتني اللغتني، فأنا أعلم أيضا أن حميش لن يسعده أن يسمع عصيد أو 
أي إنسان أمازيغي آخر يتحدث باألمازيغية، بل لن يسعده أيضا أن يرى هذا 
يرى  أن  يسعده  ولن  ومدارسنا،  مدننا  شوارع  يف  يتمدد  وهو  العظيم  اللسان 
الوعي الهوياتي األمازيغي وهو يسيطر عىل الجامعات ويطرد األوهام القومية 
للكتابة  يعيد نفسه. فهو ال يدعونا  الذي ال  التاريخ  إىل مزبلة  املتيارسة منها 
لن  تتلظى يف أحشائه  نار  بل ألنها  باألمازيغية ألنه يحب قراءتها وسماعها، 

يطفئها سوى أن تنطفئ هي.

 كتب السيد بنسالم حميش مقاال بعنوان جذور القرابة بني األمازيغية 
من  ال  بالعنوان  يرتبطان  ال  أساسيني  موضوعني  فيه  تناول  العربية  و 
قريب و ال من بعيد. اقترص يف ما كتبه عىل فقرة قصرية مر عىل بعض 
الكلمات مر الكرام ليصل إىل ما أراد الوصول إليه و يتعلق األمر بطعن 
األمازيغية و محاولة… . و قد سلك يف نهجه هذا سبيال وعرا ملتويا و 
توسل أنصاف شهادات و التجأ إىل من يكنون العداء لألمازيغية من أجل 

دعم أطروحته و مزاعمه.
باملناضل  نية  الجزائر وربطه عن سوء  السعدي من  فاستشهد بعتمان 
سعيد السعدي و كتب ” وهو أمازيغي كالقباييل سعيد السعدي رئيس 
التجمع من أجل الثقافة و الديموفراطية ” فمن يكون هذا الرجل الذي 

استشهد به من كان املغاربة ينتظرون منه تنمية ثقافة بالدهم؟
عتمان السعدي رئيس الجمعية الجزائرية لحماية اللغة العربية ورئيس 
دمشق  يف  الجزائر  سفري  و  بالكويت  الجزائريية  الديبلوماسية  الهيئة 

وبغداد. كرس كل مجهوداته للحفاظ عىل اللغة العربية يف الجزائر.
املعادين  املغاربة  الربابرة  فعدد  القبائل  من  أمازيغيا  كونه  عن  أما 
بمولود  السابق  الثقافة  وزير  يستشهد  لم  ملاذا  قليل.  غري  لألمازيغية 
معمري و أعماله و محمد أركون و اسكشافاته و تأمالته، أم أنه كان 

يبحث عن الذين يتغنون بنفس أغنيته؟
و أضاف :” وهذه األطروحة ) أي أن األمازيغ منحدرون من أصل يمني 
قحطاني( يعرضها أو يدافع عنها عىل أنحاء متفاوتة يف الدقة و اإلقناع 

كل من كابرييل كامب و املختار العرباوي و فهمي خشيم”.
أوال هذا افرتاء عىل كابرييل كامبس. فهو يقول عكس ما ذكره صاحب 
املقال موضوع الرد.بحيث أنه يؤكد يف كتابه ” الرببر ذاكرة و هوية” يف 
الصفحة 57 ” وجاء هريودوت بحديث آخر عىل اختصار وابتسار شديد، 
يقطن  )حيث(  الرشقية  ليبيا   « بني  فيه  يقابل  صحيح،  حديث  لكنه 
تريتون، وليبيا  الرحل )وهي( أرض منخفضة ورميلية تمتد حتى نهر 
الواقعة غرب هذا النهر ويسكنها املزارعون و)هي( أرض كثرية الجبال 
و الغابات…« والجملة األخرية بالغة الداللة ، فهي ال تنطبق عىل أرايض 
قرطاج الساحلية وحدها، وهي سهول شديدة استواء، بل تصح كذلك 
ال  تاريخي  دليل  األطلس”  بالد  ، وهي  إفريقيا  أرايض شمال  عىل سائر 

ينازع فيه ذو بصرية يفيد عراقة حضارة شمال افريقيا و عمق تاريخها.
أما فيما يخص األصل الكنعاني لألمازيغ )الرببر( فقد كتب يف الصفحة 
64 ” سعى فقهاء اللغة و املسترشقون إىل تعزيز قولهم باألصل املرشقي 

و  اإلغريقية  الرويايات  عىل  اعتمدوا  فبعضهم  جديدة،  بحجج  للرببر 
الالتينية، وبعضهم اعتمدوا عىل النصوص العربية”.

كابرييل كامبس يتحدث بوضوح عن فقهاء اللغة و الذين اعتربهم السيد 
بنسالم حميش باحثني “هناك من الباحثني من ذهبوا …”

كل  “لقد صارت   71 بالصفحة  املؤلف  نفس  الفرنيس يف  املؤرخ  و كتب 
والغزوات  والهجرات،  االجتيحات  إىل  تقليديا  تستند  للتفسري  محاولة 
وأشكال الهيمنة )التي وقعت عىل الرببر (. ماذا لو لو كان الرببر لم يأتوا 

من أي مكان؟” أليس هذا اعرتافا بأن األمازيغ أهل األرض؟
معمر  عهد  يف  للسلطة  موايل  من  فهو  خشيم،  فهمي  يخص  ما  يف  أما 
القدايف املعروف بسياسته اإلبادية لكل ما هو أمازيغي . من بني املناصب 
التي شغلها أذكر عىل سبيل املثال، أنه كان وكيل وزارة اإلعالم و الثقافة، 
مثل  العربية  بالثقافة  تعنى  مؤسسات  يف  نشيط  عضوا  الدولة…  وزير 
املجلس القومي للثقافة العربية و املركز العربي للدراسات التاريخية كل 

أعماله كانت تستهدف تعريب شمال افريقيا.
و كما يقول املثل األمازيغي

ⵎⴰ ⵛⵎ ⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵜⵉⵙⵍⵉⵜ? ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵏ ⵉⵎⵎⴰ
معناه: من شكرك أيتها العرروس؟ أجابت أمي.

اليمني  األصل  يرجح  إنه  قال  و  الفيلسوف  ذكره  الذي  خلدون،  ابن  أما 
أقوال  استعراض  بعد  العرب،  كتابه  يف  استنتج  فقد  أمازيغية،  لقبائل 
مختلف املؤرخني قائال :” و أما إىل من يرجع نسبهم من األمم املاضية 
فقد اختلف النسابون يف ذلك اختالفا كثريا. و بحثوا فيه طويال.” كالم ابن 

خلدون بخصوص أصل األمازيغ ال غبار عليه. و ملاذا االفرتاء؟
ولم يقف السيد وزير الثقافة السابق عند هذا الحد، بل كتب بدون خجل 
الثقافة و  و  الفلسفة  تراث لها…” ما جدوى  التي ال  تيفتاغ  :” حروف 
الوزارة إذا أطاعت اإلديولوجيا و خضعت لها؟ ما جدوى العلوم و املعارف 
إذا أصبحت بضاعة تباع و تشرتى ؟ ما جدوى األفكار إذا النت أمام النقد 

و خضعت ملن يدفع أكثر؟

ال يجوز ملن يحمل مثل هذه األفكار-البضاعة أن يتحدث عن الحياة 
معا. فالرغبة يف الحياة معا بدايتها اإلستقاللية أوال ألن العبد تحت أوامر 
سيده. ثم االحرتام املتبادل ثانيا ألن غياب االحرتام يجعل العيش املشرتك 

أمرا مستجيال.
وسريا عىل نهج من يحقد عىل األمازيغية و يريد اإلنتقام منهما، جعل 
األمازيغي  الحرف  تبنى  من  كل  أن  يبني  أن  حاول  و   ، مرجعا  العربية 
تيفناغ فهو متهم بالرغبة يف قطع األوارص مع اللغة العربية. و العبارة 
تهديد رصيح لكل من يريد التمسك بهويته أو الحفاظ عىل خصوصيته.

و كباقي أعداء األمازيغية حاول يائسا الجمع بني اللغة العربية و اإلسالم 
و كتب:” وسط تبنى األمازيغ فيه اإلسالم و العربية منذ أكثر من أربعة 
عرش قرنا.” نحيط علما كل من يحمل مثل هذه األفكار و يريد أن يتاجر 
بها، أن من تبنى اإلسالم و العربية من األمازيغ، قد أقدموا عىل ذلك ليس 
مقايضة بأمازيغيتهم و ال تخليا عنها و ال يعتربون أنفسهم عربا أبدا. 
يحرتمون كل اللغات و يكتبون بها، و ينفتحون عىل مختلف الثقافات 
و يتعاملون معها، و ال يخامرهم أدنى شك يف كونهم أمازيغ لهم تاريخ 
عريق يعتزون به و حضارة كبرية يكتشفون معاملها شيئا فشيئا لكونها 

طمست وحجبت عن الرؤية.
ثم إن بعض الذهنيات، لألسف، ال تقبل التطور مهما بلغ وال تستوعب 
التغيري مهما كرب، لكون بنيتها تكونت كذلك ، ترتسب كصخور الكلس 
املحجرة. ففي بالدنا املغرب، تم اكتشاف غرّي املعطيات األركيولوحيا يف 
العالم بأرسه و كتب تاريخا جديدا للبرشية تحدثت عنه كل املنابر العلمية 
و غري العلمية ، اكتشاف جعل من شمال افريقيا أصل اإلنسان وموطنه 
األول. و يتعلق األمر باملوقع األثري جبل إغود الذي اكتشفت فيه بقايا 

اإلنسان العاقل، اكتشافات أضافت مئة ألف سنة للتاريخ اإلنساني.
وزير  السيد  طرف  من  املسجدة  املعطيات  هذه  اعتماد  من  فماملانع 

الثقافة السابق؟
أصحاب  جنسيا  املتحولني  عن  تحدثت  عندما  بودهان  يا  صدقت  لقد 
اإلمتيازات الدينية و السياسية و اإلجتماعية الذين يهربون من جنسهم 

األمازيغي ويهرولون إىل الجنس العربي!
الغازي لكبري - أغبالو 

جذور احلقد و الضغينة يف مقال »جذور القرابة بني األمازيغية و العربية«
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الباحث واملفكر األمازيغي امحد عصيد  يف حوار مع  »العامل األمازيغي«:
خطة القوميني املتشّددين تعيدنا إىل نقاش سابق منتهي الصالحية

رّص الصفوف وإبراز القدرة على التجييش والتأطري اجلماهريي يف كل جهات املغرب اخلطوات األوىل اليت جيب على األمازيغ اجنازها 
حاورته رشيدة إمرزيك؛

“ 
قال امحد عصيد يف رده على ماجاء يف مقال ل »بنسامل محيش« حتت عنوان »جذور القرابة بني األمازيغية والعربية« أن »هديف من الرّد إعطاء درسني 
إىل  تأسيسها  بداية  منذ  األمازيغية  احلركة  دائما  انتهجته  الذي  وهو  الفكري،  واحلجاج  احلوار  وأسلوب  النقاش  بآداب  ويتعلق  أخالقي  األول  الدرس  اثنني: 
اليوم، والثاين درس علمي يتعلق بتصحيح الكثري من اآلراء األسطورية واخلرافية واإليديولوجية واملواقف السطحية اليت تتعارض اليوم مع نتائج البحث 
سابق  نقاش  إىل  دائما  إعادتنا  هي  املتشّددين  القوميني  خطة  »أن  وأضاف  كذلك«.   العامة  ولدى  واإلسالميني  القوميني  أوساط  يف  تروج  ولكنها  العلمي، 
وتأخري  العام  واملال  الوقت  ربح  حماولة  إطار  يف  يدخل  اليوم  نشاهده  »ما  أن   إىل  مشريا  الرمسي«،  االعتراف  قبل  ما  مرحلة  إىل  أي  الصالحية،  منتهي 

تفعيل الطابع الرمسي الذي هو آٍت ال ريب فيه، ولو بتأخري بضع سنوات«
التنظيمي  اخللل  تدارك  على  احلرص  هو  الرئيسي  دورهم  أّن  هو  اليوم  األمازيغيون  الفاعلون  يفهمه  أن  ينبغي  ما  أن   « على  االمازيغي  الباحث  وأكد 
ـ النرجسي الذي جيعل البعض يتوهم أنه أكثر دميقراطية من غريه وأنه أكثر  والتنسيقي فيما بينهم لتقوية وجودهم يف الساحة، ونزع الغلو التنظيمي 

مصداقية أو فهما للرهانات من غريه، وأن يعلم كل طرف بأنه ال شيء بدون اآلخرين«.
والفنانني  اجلامعيني  فيهم  مبن  الفاعلني  كل  بل  فقط  اجلمعيات  أعين  ال  هنا  وأنا  السنة،  يف  مرة  أمازيغيا  وطنيا  مؤمترا  تعقد  أن  احلركة  »على  أن  ويرى 
قلما  اليت  تلك  فيها  مبا  اجلوانب  كل  تضّم   شاملة  عمل  استراتيجية  وضع  هو  املؤمتر  هذا  من  والغرض  األعمال،  ونساء  ورجال  والفالحني  والطلبة  والتجار 

اجلمعويون«. األمازيغيون  الفاعلون  فيها  يفكر 

حميش  بنسالم  قام  مؤخرا   *
القرابة  »جذور  مقاله  خالل  من 
بإثارة  والعربية«  األمازيغية  بين 
اسمكم ووجه لكم عدة اتهامات 
هذا  مضامين  تلقيتم  كيف 
طويال  ردكم  جاء  ولماذا  المقال 
التاريخية  باالستشهادات  ومليئا 
حميش  مقال  أن  رغم  والعلمية 

كان عبارة عن تحامل مجاني؟

للسيد  الهجائي  املقال  عىل  مطول  برّد  قمت   **
ال  كتبه  ما  ألن  محاورته،  يف  رغبة  ليس  حميش 
جدوى  ال  أنه  كما  الفكري،  النقاش  عىل  يحفز 
الراهن،  السياق  يف  العرب  القوميني  مناقشة  من 
بل قمُت بذلك نزوال عند رغبة الكثريين من شباب 
أو من  املغرب  داخل  األمازيغية سواء من  الحركة 
اثنني:  درسني  إعطاء  الرّد  من  وهديف  خارجه. 
النقاش  بآداب  ويتعلق  أخالقي  األول  الدرس 
الذي  وهو  الفكري،  والحجاج  الحوار  وأسلوب 
بداية  منذ  األمازيغية  الحركة  دائما  انتهجته 
يتعلق  علمي  درس  والثاني  اليوم،  إىل  تأسيسها 
والخرافية  األسطورية  اآلراء  من  الكثري  بتصحيح 
تتعارض  التي  السطحية  واملواقف  واإليديولوجية 
يف  تروج  ولكنها  العلمي،  البحث  نتائج  مع  اليوم 
أوساط القوميني واإلسالميني ولدى العامة كذلك. 

* أال ترى أن  ما جاء في 
مقالة حميش يروم إلى 
تبخيس نضاالت الحركة 
عام  بشكل  األمازيغية 
األمازيغي  والنضال 
مستوى  على  خصوصا 
)تيفناغ(،  الكتابة  حرف 
المعهد  تبناه  الذي 
للثقافة  الملكي 
 .2003 سنة  األمازيغية 
وهو يرى أن هذا الحرف 

»ال تراث له«.
القوميني  بأن خطة  ندرك  أن  ** علينا 
نقاش  إىل  دائما  إعادتنا  هي  املتشّددين 
إىل مرحلة  أي  سابق منتهي الصالحية، 
ألنهم  الرسمي،  االعرتاف  قبل  ما 
قبوله،  يستطيعوا  ولم  يهضموه  لم 
والدستورية  القانونية  فمكتسباتنا 
مكتسبات  هي  عموما  واملؤسساتية 
الوراء،  إىل  العودة  يمكن  ال  إذ  حاسمة، 
واملماطلة  التسويف  يمكن  كان  وإن 
ولكن  الوقت،  وإضاعة  التفعيل  يف 
بالنسبة للدولة لم يُعد ممكنا أن تعيدنا 
إىل عهد سابق من اإلنكار التام لهويتنا 
وما  املؤسسات،  خارج  إىل  تعيدنا  أو 

الوقت  إطار محاولة ربح  اليوم يدخل يف  نشاهده 
الذي  الرسمي  الطابع  تفعيل  وتأخري  العام  واملال 
سنوات،  بضع  بتأخري  ولو  فيه،  ريب  ال  آٍت  هو 
السلطة وتراخي  تقاعس  التمييز بني  علينا  ولهذا 
هو  الذي  الرسمي  الطابع  تفعيل  عن  املسؤولني 
الذين  واإلسالميني  القوميني  آراء  وبني  حتمي، 
إىل  يعود  الذي  السابق  النقاش  إعادة  هدفهم 
أية  بدون  نقاش  وهو  االعرتاف،  قبل  ما  مرحلة 
مردودية ألن هدفه التشويش عىل األوراش الكربى 

ملأسسة األمازيغية وإضاعة الكثري من الوقت.

حميش  أثار  المقال  نفس  في   *
بحرف  األمازيغية  كتابة  مسألة 
شأنه  من  بأن  وقال  تيفيناغ 
»تعقيد وضع األمازيغية والزيادة 

في تعويص أمرها« ما رأيك؟

عن  باملطلق  شيئا  يعرفون  ال  املثقفني  بعض   **
حرف  اعتماد  عن  وال  األمازيغية  تدريس  منهجية 
»تيفيناغ« داخل املدرسة، ولم يسبق لهم أن اطلعوا 
»لريكام« يف  أو  الوطنية  الرتبية  لوزارة  تقرير  عىل 
هذا املوضوع، فهم يصدرون مواقفهم عن طريق  
التخمني املحض واالرتجال، يف الوقت الذي يُعّد فيه 
عىل  األطفال  لدى  الحروف  أسهل  تيفيناغ  حرف 
اإلطالق، بسبب خصائصه الجمالية والتقنية، وما 
يقوم به حميش مثل كثريين هو إسقاط وضعيتهم 
الخاصة وعقليتهم عىل موضوع حرف كتابة اللغة 
األمازيغية، حيث ال يعني لهم ذلك الحرف أي يشء 
لألطفال  بالنسبة  نفسه  هو  األمر  أن  فيعتقدون 
أن  والحقيقة  خاطئة،  مقاربة  وهذه  املدرسة،  يف 
ثالثة  يجدون  املدرسة  إىل  يدخلون  عندما  األطفال 
حرف  وأسهل  قيمتها،  يف  عندهم  تتساوى  حروف 
يتغري  ال  الذي  األمازيغي  الحرف  هو  يتعلمونه 
الصوائت  عىل  ويتوفر  الجملة  من  موقعه  بحسب 
الحرف  اليوم كل مقومات  له  والصوامت وصارت 
الحديث سواء من حيث تهيئته أو تقنيات كتابته. 

الذين  واإلسالميني  للقوميني  الحقيقي  الهدف  إن 
اللغة  تبخيس  محاولة  يف  اآلن  حتى  استمروا 
األمازيغية وحرف كتابتها هو اإلبقاء عليها تحت 
للثقافة،  اإلسالمية   ـ  العربية  املنظومة  وصاية 
حيث لم يتقبلوا أبدا أن تصري لغة مستقلة قائمة 
الوسائل  بكل   2002 سنة  حاولوا  ولهذا  الذات، 
أن  الكاذبة  واإلشاعة  والوعيد  التهديد  فيها  بما 
لكنهم فشلوا، وهم  العربي  الحرف  علينا  يفرضوا 
يستطيعوا  لم  ألنهم  اللحظة  لتلك  ينتقمون  اليوم 

أبدا تجاوزها من الناحية النفسية والذهنية.

* أستاذ عصيد 
على  الهجوم 
لم  شخصك 
من  يكن 
طرف حميش 
ه  حد لو
سبق  بل 
ضت  تعر و
م  للهجو

وتنظيمات  أشخاص  طرف  من 
طرف  من  وبالخصوص  أخرى 
بل  واإلخواني،  السلفي  التيار 
هناك من ذهب إلى حد المطالبة 
هذه  مع  تتعامل  كيف  برأسك، 
على  آثارها  هي  وما  التهديدات؟ 

نفسيتك؟

عىل  سلبية  نفسية  آثار  أية  لها  توجد  ال   **
يف  استمروا  فكلما  تماما،  العكس  بل  اإلطالق 
وعجزهم  ُضعفهم  ظهر  كلما  والتحريض  التهجم 
بالعلوم  املسلح  األمازيغي  الخطاب  مواجهة  عن 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وكلما مارسوا التهديد 
االعرتاف  درب  يف  للتقدم  جديدة  فرصا  أعطونا 
الرسمي والتأطري املجتمعي، ولهذا أقول دائما إن 
يكن  لم  فلو  الصمت،  لألمازيغية هو  األكرب  العدو 
يرتبكون  أعداء  هناك 
األخرى  تلو  األخطاء 
االعرتاف  إىل  وصلنا  ملا 
قانون  وإىل  الدستوري 
عالته(،  )عىل  تنظيمي 
مؤسسة  لدينا  كانت  وملا 
بتهيئة  تعنى  رسمية 
وباقرتاح  األمازيغية 
إن  املؤسساتية.  البدائل 
العادلة  القضية  أعداء 
ُوقودها  أنفسهم  هم 
ويعطيها  يحركها  الذي 
االستمرار  دينامية 
النجاح  من  املزيد  نحو 
أن  ينبغي  وما  والفوز. 
يعرفه األمازيغ اليوم هو 
أن قضيتهم ليست مجرد 
ثقافة  أو  لغة  قضية 
قضية  هي  بل  هوية  أو 
بدءا  شامل،  تحرير 
وانتهاء  العقل  بتحرير 
والثروة،  األرض  بتحرير 
للتحرير  دينامية  إنها 
كل  عن  تنفصل  ال 
الديمقراطية  القضايا 
دولة  إقامة  غايتها  التي 
يتساوى  التي  تلك  بالدنا،  يف  وتوطيدها  القانون 
كل  عن  النظر  بغض  املواطنني  جميع  فيها 
والعرقية.  واللغوية  والجنسية  العقدية  التمايزات 
القضية  بني  ما  يوم  يف  أبدا  أفصل  لم  ولهذا 
 ، اإلنسان  حقوق  وقضايا  والنسائية  األمازيغية 
كما ال أستطيع الفصل بني األمازيغية والعلمانية 
قضية  إنها  والثروات،  واألرض  األمازيغية  بني  وال 
العامة  الحياة  جوانب  كل  إىل  تمتّد  عرضانية 
وقوة  جديدا  دما  الوطنية  الشخصية  لتعطي 
يقاومونها  والذين  الجديدة.  التحديات  ملواجهة 

الشامل  التغيري  ذلك  الحقيقة  يف  يقاومون  إنما 
الذي يخشونه ألنه يتعارض مع مصالحهم، فهم 
الظلم  وعىل  والعنرصية  التمييز  عىل  يقتاتون 
وهي  والخرافات،  واألساطري  واالستعباد  والقهر 

أمور ال يمكنها أن تستمر إىل األبد. 

برنامج  تقديم  و  بإعداد  تقوم   *
اليوتوب،  على  التنوير«  »حلقات 
هي  وما  باقتضاب،  عنه  حدثنا 

الرسالة المبتغاة من خالله ؟

من  كابسوالت  عن  عبارة  التنوير«  »حلقات   **
عرش دقائق للتوعية والتأطري موجهة إىل جمهور 
إفريقيا  شمال  دول  مستوى  عىل  يتواجد  واسع 
والرشق األوسط، والهدف منه تفسري أسباب تخلف 
هذه الدول التي عجزت عن اإلقالع رغم مرور قرن 
الحداثة  بعد صدمة  النهوض  كامل عىل محاوالت 
البلدان  من  الكثري  نجاح  رغم  حيث  واالستعمار. 
يف  الجنوبية  واألمريكية  واإلفريقية  األسيوية 
اإلقالع عىل أسس متينة ظلت هذه البلدان وحدها 
أخطاء  إنتاج  وتعيد  التخلف  أوحال  يف  تتخبط 
الحلقات  هذه  وتركز  العربة،  أخذ  بدون  املايض 
التخلف،  والفكري ألسباب  التاريخي  التحليل  عىل 
والدينية  السياسية  الطابوهات  جميع  إثارة  مع 
التي  البلدان  تكبل هذه  زالت  ما  والتي  واألخالقية 
وتبعية  استبدادية  أنظمة  وجود  يف  كلها  تشرتك 
اقتصادية ووصاية أجنبية ونخب عاجزة وأحزاب 
للمرأة  واحتقار  الديني  للتيار  وتغّول  ضعيفة 
والتعددية  للتنوع  ومحاربة  لالختالف  وكراهية 
مع غربة العلم والعلماء واملبدعني وتراجع مخيف 
الوسطى،  العصور  قيم  لفائدة  اإلنسانية  للقيم 

عصور الجهل والتخلف.

من  البلدان  هذه  تخاف  لماذا    *
والتحليل  النقاش  أبواب  فتح 

والنقد وتبادل األفكار؟

إىل  تسعى  فيها  القائمة  األنظمة  ألن   **
وتخىش  كائن،  هو  ما  عىل  بالحفاظ  االستمرارية 
عىل  مجتمعات  صنع  يف  نجحت  ولهذا  التغيري، 
مقاسها، أي مجتمعات محافظة تعمل عىل إعادة 
إنتاج ما هو موجود، وبهذا تخدم بشكل ال واعي 
أهداف  الوقت  نفس  ويف  املهيمنة  الطبقة  أهداف 
يعملون  بدورهم  الذين  الخارجيني،  حلفائها 
عىل  حفاظا  البلدان  هذه  استقرار  ضمان  عىل 
مصالحهم، وعندما ال يبقى االستقرار يف صالحهم 
ويف  أسلحتهم   لتسويق  الحروب  يشعلون  فهم 
القوى  اللعب وموازين  قواعد  لتغيري  الوقت  نفس 

وضمان مزيد من التبعية لهم. 
فمجتمعات شمال إفريقيا والرشق األوسط فاقدة 
الفعل،  تستطيع  وال  بها  مفعول  وهي  إلرادتها، 
 ،2011 سنة  يف  حدث  كما  تتحرك  عندما  وحتى 
صناديق  عند  انتظارها  يف  لتجد  تتحرك  فهي 

ما ينبغي أن يعرفه األمازيغ اليوم هو أن قضيتهم 
ليست جمرد قضية لغة أو ثقافة أو هوية بل هي قضية 
حترير شامل، بدءا بتحرير العقل وانتهاء بتحرير األرض 
والثروة، إنها دينامية للتحرير ال تنفصل عن كل القضايا 

الدميقراطية اليت غايتها إقامة دولة القانون وتوطيدها يف 
بالدنا 

جمتمعات مشال إفريقيا والشرق األوسط 
فاقدة إلرادتها، وهي مفعول بها وال تستطيع 

الفعل
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التيار  أي  املاضية،  والعبودية  القهر  عقود  كل  يمثل  من  االقرتاع 
الجميع  ليكتشف  اإلسالمي،  التيار  وهو  االستبداد  عن  تولد  الذي 
ما  حصيلة  إال  تعط  لم  »التمرد«  أو  »الثورة«  أو  »االنتفاضة«  بأن 
تغيري  أن  عىل  يؤكد  ما  وهذا  املاضية.  القهر  سنوات  خالل  تأسس 
النهضة  أساس  هو  وتقويتها  املواطنة  الشخصية  وبناء  العقليات 
إىل  تؤدي  الجهل  انتشار  ومع  وعي  بدون  الثورة  ألن  الحقيقية، 

خراب كبري دون توفري إمكانيات البناء البديل. 
من  والخروج  النهوض  يف  الناجحة  التجارب  جميع  يدرس  فمن 
ولهذا  الجيد،  التعليم  هو  كان  منطلقها  بأّن  يجد  سوف  التخلف 
مجتمعاتها  وتأهيل  مواطنيها  وعي  تطوير  يف  الدول  هذه  نجحت 
وهي  والحقوقي،  والعلمي  التقني  التطور  مستوى  يف  تكون  حتى 

اليوم مجتمعات نقاش وحوار ومفتوح وحّر عىل كل املستويات.

* العديد من الفاعلين األمازيغ اعتبروا أن مشروع 
الداخلية  لجنة  عليه  صادقت  الذي  القانون 
والجماعات الترابية باإلجماع يعتبر مؤشرا واضحا 

على أّن ترسيم األمازيغية أكذوبة، ما رأيك ؟ 

ليس  األمازيغية  اللغة  فرتسيم  املبالغة،  من  نوع  هذا  طبعا   **
أن يُصبح واقعا مؤسساتيا،  إىل  لم يرق  أكذوبة بل هو واقع نيّص 
سنة  شعبي  استفتاء  عىل  أحيل  دستور  يف  مكتوب  نّص  فالرتسيم 
2011، وصار ابتداء من 01 يوليوز من تلك السنة مكسبا سياسيا 

الداخلية بالربملان هو ما  ودستوريا كبريا، ولكن ما حدث يف لجنة 
يحدث يف جميع القضايا األخرى غري األمازيغية، وهو عدم تفعيل 
الدستور بأعذار ومربرات سياسية تعود إىل طبيعة النسق السيايس 
احرتام  وعدم  السلطوية  تطبعه  الذي  اشتغاله  وأسلوب  املغربي 
القانون، فجميع القوانني املتعلقة بالقضية النسائية واملساواة بني 
احتجاج  للدستور، وهذا رغم  تمريرها وهي مخالفة  تّم  الجنسني 
من  عليها  املصادقة  وتمت  املعارضة،  والسياسية  املدنية  القوى 
غري  القوانني  تلك  واعتربت  احتّجت  التي  فيها  بما  األحزاب  طرف 
دستورية، إنها نفس القصة تتكرر يف كل مرة، فالقوى السياسية 

صيغة  يف  للحكومة  العامة  األمانة  عن  صدر  ما  أن  تعترب 
تصادق  ولهذا  العليا،  الهيئات  إرادة  عن  يُعرّب  ُمسودة 

النقاش  ورغم  باإلجماع،  الحكومة  أحزاب  عليه 
ينتهي  النهاية  يف  الجميع  فإن  الربملان  يف  الشكيل 

الثقة يف  القانون، وهذا يجعل  املصادقة عىل  إىل 
املؤسسات ويف األحزاب تضعف أكثر، والعزوف 
االنتخابي يتزايد، وتعلمني بأن وزارة الداخلية 
يُسمى  مما  املغربي  السيايس  النسق  يف  هي 
»وزارات السيادة« التي تعرب مشاريعها عن 
وهذا  القرار،  ذوو  اختارها  التي  التوازنات 
ما يفرس أنه يف عز النقاش الربملاني جاءت 
تعليمات صارمة برضورة مصادقة الجميع 
مما  وبـ«اإلجماع«،  القانون،  مرشوع  عىل 
إهانة  يف  يتجىل  فادح  خطأ  ارتكاب  إىل  أدى 

مؤسستني من مؤسسات الدولة تمت املطالبة 
يمثل  حصل  ما  أن  كما  انتظاره،  دون  برأيهما 

وملؤسسة  السياسية  لألحزاب  كبرية  إهانة 
تقدم  الذي  األمازيغي  املدني  وللمجتمع  الربملان، 

بأن  ننىس  أن  دون  هذا  حضارية،  بصيغة  بمقرتحات 
يف  األمازيغية  الحركة  وزن  تماما  يطابق  يجري  ما  كل 

وإذا  محدودة،  زالت  وما  كانت  التحريك  عىل  فقدرتها  الساحة، 
فيه  حدث  وما  الوطنية  البطاقة  قانون  بني  مثال  بمقارنة  قمنا 
الذي قام  مما يعترب فضيحة حقيقية، مع مرشوع قانون 22.20 
النهاية  يف  والتي  ضّده،  الحملة  بتنظيم  ثم  بترسيبه  اإلسالميون 
إقباره،  أو  وتأجيله  املرشوع  ذلك  ليتم حجب  الجميع  فيها  انخرط 
التحريك  عىل  األمازيغ  قدرة  بأن  فسنجد  املرشوعني  بني  قارنا  إذا 
ضعيفة وال تستقطب التكتل املطلوب لتغيري موازين القوى  حول 

مرشوع قانون.

* أال ترى كذلك بأن المصادقة باإلجماع على هذا 
السياسية  أن األحزاب  المشروع يؤكد مرة أخرى 
على قلب واحد، وأنها ضد األمازيغية إذ ال فرق 

بين هذا الحزب وذاك؟

** املصادقة جاءت إثر تعليمات صارمة انضبط لها الجميع وفق 
لسنا  فنحن  املغرب،  يف  عليها  املتعارف  السياسية  اللعبة  قواعد 
بلد  يف  بل  واملؤسسات،  القانون  فيها  يُحرتم  ديمقراطية  دولة  يف 
تطبعه السلطوية، ولهذا رغم أن األحزاب تختلف يف مواقفها إال أن 
قانون  لتمرير  املصطنع  التكتل  عليها  تفرض  الفوقية  التعليمات 
اللجان،  يف  بها  املعمول  املساطر  احرتام  وبدون  مناقشة  بدون 
سنة  طالبنا  ولهذا  وحساباتها،   السلطة  ألغراض  تبعا  وذلك 
الدستور عىل فصل السلطات وإلغاء وزارات  2011 بالتنصيص يف 

السيادة حتى نصل إىل تحقيق السري العادي للمؤسسات، لكن ذلك 
تواصل  أن  الديمقراطية  القوى  2011، وعىل  يتحقق يف دستور  لم 
النضال من أجل تحقيقه يف مراجعة دستورية قادمة. أما اآلن فإن 
جميع األحزاب تنضبط لقواعد قبلتها بحكم التعاقد املوجود بينها 

وبني امللكية املغربية التي هي ملكية تنفيذية.

فنحن  جدا،  دقيقة  بمرحلة  تمّر  األمازيغية   *
وهناك  لالنتخابات  اإلعداد  سنة  على  مقبلون 
األمازيغية  على  تراهن  التي  األحزاب  العديد من 
الحركة  أن على  ترى  أال  االنتخابية،  في حمالتها 
مع  تتعامل  األحزاب  بأن  تعي  أن  األمازيغية 
وقت  فقط  تستعمله  »جوكير«  كـ  األمازيغية 

الحاجة ؟
حسب  مواقف  تتخذ  ولهذا  الوعي،  تمام  بذلك  تعي  الحركة   **
املقاطعة  إىل  دائما  يدعو  راديكايل  تيار  فهناك  لألوضاع،  تحليلها 
وهناك تيار براغماتي إصالحي يعترب أنه ينبغي دعم أحزاب حسب 

أن  للحركة  سبق  وقد  كذلك،  أخرى  ومعاقبة  القضية  من  موقفها 
»العدالة  حزبي  عىل  التصويت  عدم  إىل  دعوتها  قبل  فيما  أعلنت 
األمازيغية  ترسيم  عىل  تحفظا  ألنهما  و«االستقالل«  والتنمية« 
ترسيم،  دون  وطنية  لغة  اعتبارها  مع  وكانا   ،2011 دستور  يف 
أن األحزاب ليست  النظر فيها هي  األمازيغيني  التي عىل  واملعضلة 
حتى  زال  ما  الذي  األمازيغية  موضوع  يف  قرار  أو  سلطة  بصاحبة 
أن بعض األحزاب  امللكية، هذا رغم  اآلن يدخل ضمن اختصاصات 
تتكلم خالل حمالتها عن األمازيغية إال أنها تعلم قبل غريها بأنها 
ال سلطة لها يف هذا امللف، والدليل عىل ذلك أنها كانت ضمن حكومة 
البدء  بنكريان وصمتت ملدة خمس سنوات دون أن تقوم بمحاولة 
بنكريان  حكومة  ترشع  ولم  التنظيمي،  القانون  مرشوع  وضع  يف 
محمد  امللك  ألقى  أن  بعد  واليتها  نهاية  يف  إال  املوضوع  يف  البّت  يف 
ينبغي  إنه  قائال  برملانية  دورة  آخر  افتتاح  يف  خطابا  السادس 
بنكريان  بأن  الناس  من  كثري  يعلم  وال  القانون،  وضع  يف  الرشوع 

مرشوع  يضع  تّم لم  بل  القانون 
مسودة  ن تسليمه  نو لقا ا

األمانة  مة من  لعا ا
قت  د صا و

عليه 

الحكومة 
مجلسها،  يف 
بعض  أن  رغم 
عىل  تتفق  تكن  لم  األحزاب 
يفرس  ما  وهذا  مضمونه. 
املدني ورغم  الرتافع  رغم  أنه 
األحزاب  من  الكثري  مساندة 
التي  التعديل  ملقرتحات 
تم  مدنية  كقوى  بها  تقدمنا 
تعديالت  بدون  املرشوع  تبني 
كما  النص  عىل  حفاظا  جوهرية 

جاء من أعىل.

* هناك ركود على مستوى دينامية 
في  ذلك  أسباب  ماهي  األمازيغية، 
حاجة  في  األمازيغية  أن  ترى  وأال  ؟  نظرك 

لإلبداع وتغيير استراتيجيتها النضالية ؟

العكس،  بل  ركود  هناك  فليس  واألرقام  املؤرشات  اعتمدنا  إذا   **
التكوينات  من  تعقد  كانت  أن  مثال  األمازيغية  للحركة  يسبق  لم 
يف  تنجزه  أصبحت  ما  الفنية  واألعمال  املنشورات  من  وتصدر 
عرشين  من  أزيد  تصدر  وحدها  »تريّا«  فرابطة  األخرية،  السنوات 
املرسح  يف  املتخصصة  الجمعيات  إىل  إضافة  السنة،  يف  أدبيا  عمال 
يف  مسبوق  غري  إشعاعا  تحقق  والتي  والتنمية  والثقافة  والسينما 
الجانب  هو  بالركود  املقصود  كان  إذا  أما  املغرب،  مناطق  مختلف 
نفس  مدنية ستبقى عىل  بأن حركة  االعتقاد  الخطأ  النضايل فمن 
قانونية  مكتسبات  فيه  تحقق  الذي  الوقت  يف  الحركي  اإليقاع 
وسياسية، فلو لم يكن هناك اعرتاف رسمي مطلقا وال كان هناك 
أن يحُدث  الطبيعي  دستور وترسيم وال قانون تنظيمي، لكان من 
تصعيد كبري يف النضال بشكل حتمي، لكن تحقيق بعض املكتسبات 
يلقي بالحركة يف االنتظارية عىل املستوى الحركي وإن كانت عىل 
السابق.  من  أفضل  بشكل  تعمل  االجتماعية  اإلنتاجية  مستوى 
فعدد الجمعيات التي كانت تنشط يف مجال األمازيغية أيام »مجلس 
املغرب كله، وهي  18 جمعية يف  الوطني« لم تكن تتعدى  التنسيق 
تقوم  التي  التنموية  الجمعيات  احتسبنا  إذا  جمعية   1200 اليوم 
بتنشيط ثقايف أمازيغي يف البوادي واملدن. من جانب آخر لم يسبق 
باسم  الشارع  يف  مسرية  تنظيم  يف  نجحت  أن  األمازيغية  للحركة 
والسبب يف  األمازيغية،  20 فرباير وترسيم  تجربة  بعد  إال  »تاوادا« 
تقيدها  الجمعيات  أن  إىل  انتبهوا  املستقلني  الحركة  شباب  أن  ذلك 
الرصاعات الداخلية للحركة وتضعفها وتجعلها عاجزة عن تنظيم 
فرباير   20 حركة  من  الشباب  تعلمه  ما  وهذا  الشارع،  يف  مسرية 
يف  كان  الذي  املستقل  شبابها  بفضل  ناجحة  بدورها  كانت  التي 
حاولت  وعندما  املبادرين.  املنظمني  يتبع  كان  والباقي  الطليعة، 
وانتهت  جمُعها  انفض  »تاوادا«  عىل  االستيالء  الجمعيات  بعض 

تجربتها. 
إّن ما ينبغي أن يفهمه الفاعلون األمازيغيون اليوم هو أّن دورهم 
والتنسيقي  التنظيمي  الخلل  تدارك  عىل  الحرص  هو  الرئييس 
ـ  التنظيمي  الغلو  ونزع  الساحة،  يف  وجودهم  لتقوية  بينهم  فيما 
النرجيس الذي يجعل البعض يتوهم أنه أكثر ديمقراطية من غريه 
وأنه أكثر مصداقية أو فهما للرهانات من غريه، وأن يعلم كل طرف 
بأنه ال يشء بدون اآلخرين، بعد هذا سيكون عىل الحركة أن تعقد 
السنة، وأنا هنا ال أعني الجمعيات  أمازيغيا مرة يف  مؤتمرا وطنيا 
والتجار  والفنانني  الجامعيني  فيهم  بمن  الفاعلني  كل  بل  فقط 

هذا  من  والغرض  األعمال،  ونساء  ورجال  والفالحني  والطلبة 
الجوانب بما  املؤتمر هو وضع اسرتاتيجية عمل شاملة تضّم  كل 
فيها تلك التي قلما يفكر فيها الفاعلون األمازيغيون الجمعويون، 
املكونات  جميع  مهمة  الوطنية  الخطة  هذه  تنفيذ  وسيكون 
األمازيغية  بعث  وهدفها  اختصاصه،  مجال  حسب  كل  املذكورة 
الفعل  وثقافة  وهوية  لغة  بوصفها  اجتماعية  دينامية  صيغة  يف 
بكثافة،  الالرسمية  املجاالت  جميع  يف  استعمالها  عرب  االجتماعي، 
الورش  هو  هذا  ألن  األطفال  مع  بها  املنزيل  الحديث  عىل  والحّث 
اإلبداع  يف  املجتمع  تأطري  وكذا  قيمته،  الناس  يعرف  ال  الذي  األكرب 
الكتاب  من  جديد  جيل  وتأهيل  املجاالت،  شتى  يف  األصلية  بلغته 
الشباب  واستعمال  املغرب،  مناطق  مختلف  يف  باألمازيغية  األدباء 
لها يف مواقع التواصل االجتماعي، وتطعيم شعب اللغة األمازيغية 
للطابع  الحقيقي  التفعيل  هو  هذا  إن  وتقويتها،  الجامعات  يف 
مرغمة  السلطة  سيجعل  والذي  اليومية،  الناس  حياة  يف  الرسمي 
أستغرب  إنني  فيه.  تتهاون  الذي  املؤسساتي  التفعيل  ترسيع  عىل 
والبطاقة  اإلدارة  يف  األمازيغية  اللغة  بتفعيل  السلطة  يطالب  ممن 

الوطنية وهو ال يتحدث بها حتى مع عائلته. 

* ما رأيك في من يعتبر أن العمل السياسي في 
إطار أحزاب قائمة هو البديل؟

** هذا ليس بديال بل هو من األدوار املطلوبة، وعىل الذي يتقنه أن 
يعمل به ويُساعد عىل جعل أحزاب سياسية تضع بعض إمكانياتها 
يف ورش األمازيغية، ورغم أننا نعلم بضعف األحزاب السياسية عىل 
مستوى القرار والترشيع إال أنها رضورية إذا كانت تقوم بدورها 
مثال  أتذكر  والحكومة(،  الربملان  )وليس  املجتمع  يف  التأطريي 
أنشطتنا  معظم  نجري  كنا  املعارضة  يف  اليسار  كان  عندما  بأنه 
واالشرتاكية،  والتقدم  االشرتاكي  االتحاد  مقرات  يف  شباب  ونحن 
يومي  غليان  هناك  وكان  الصحفية،  منابرهما  يف  ننرش  كنا  كما 
داخل  من  العمل  بأهمية  يعتقد  من  عىل  إذن  والحركة،  بالنقاش 
األحزاب أن يعمل أيضا عىل إحياء هذه األحزاب ألنها يف وضعيتها 
الحالية عاجزة كليا عن التأثري والفعل. وقد الحظت وجود فاعلني 
أمازيغيني استطاعوا أن يدفعوا ببعض األحزاب إىل اتخاذ مبادرات 
مشرتكة  توصيات  وإصدار  علنا  األمازيغية  املطالب  دعم  اتجاه  يف 
مستوى  عىل  هام  أمر  وهو  والحزبيني،  املدنيني  الفاعلني  بني 
اإلشعاع االجتماعي وإن كانت مردوديته عىل املستوى املؤسساتي 
ما زالت ضئيلة، وأرى بأنه ال ينبغي االستهانة بهذه املبادرات كما 
تجربة سياسية من  إىل خوض  قيمة من يسعى  تبخيس  ينبغي  ال 
فإنه  دستوري،  حق  أنه  عىل  عالوة  ذلك  ألن  األمازيغيني  الفاعلني 
وهذا  عدة،  تنظيمات  داخل  لنا  ممثلني  عىل  الحصول  من  يمكننا 
املهارات  يُعترب من    Lobbying»اللوبيينغ« فعل  يتقن  ملن  بالنسبة 
حاضن  لها  يوجد  ال  قضية  كل  بأن  أعتقد  وأنا  الكربى،  السياسية 
وتنجح،  تربز  لكي  أطول  زمن  إىل  ستحتاج  السياسية  القوى  من 
 2011 الدستوري باألمازيغية إىل سنة  فمن أسباب تأخر االعرتاف 
اإليديولوجيا  العرشين جمود  القرن  األخريين  من  العقدين  عوض 

الحزبية وتأخرها واعتمادها عىل مرجعيات أجنبية. 

ذات  األحزاب  مشروع  نسخ  من  موقفك  وما   *
المرجعية األمازيغية التي تروج في الساحة اآلن 
التغيير«، و »جبهة  كحزب »تامونت«، »حزب 
يحين  متى  و  ؟  األمازيغي«  السياسي  العمل 
الوقت لحزب ذي مرجعية أمازيغية يتوافق عليه 

كل مناضلي الحركة األمازيغية ؟

مدنية  حركة  األمازيغية  فالحركة  هاما،  أمرا  ندقق  أن  أوال  علينا   **
مستقلة عن األحزاب وعن السلطة، وكل حزب هو قوة سياسية تنتمي 
إىل املجتمع السيايس، فإذا تأسس حزب أمازيغي فهذا ليس معناه أنه 
سيضّم الحركة األمازيغية أو سيتشكل من خاللها، وإذا كان سيعتمد 
الشعبية  الفئات  من  الخاصة  قواعده  له  تكون  أن  بدون  ذلك  عىل 
العريضة فسيكون مصريه الفشل، ذلك ألن نقط قوة الحزب السيايس 
عىل  يقوم  السيايس  فالحزب  املدنية،  الحركة  ضعف  نقط  بالذات  هي 
واقتصادية هامة وعىل جماهري منخرطة ومؤمنة  مالية  نخبة  وجود 
بمرشوع الحزب وعىل مرشوع مجتمعي تصوغه نخبة الحزب وتقنع 
يف  والراغبة  املبادرة  القيادة  تفاوض  عىل  ثم  الجهات،  يف  قواعدها  به 
العمل السيايس مع السلطة من أجل نيل االعرتاف والرتخيص بالعمل 
عالقة  ال  رشوط  كلها  وهذه  السلطة،  تسميه  كما  الرشعية«  ظل  »يف 
الخوض يف  توفريها  املدنية، ولكن من حق من يستطيع  بالحركة  لها 
هذه التجربة، وتحمل صعوباتها يف بلد لم يستكمل بعد رشوط العمل 
السيايس الديمقراطي، كما يعاني من ضعف الثقة يف األحزاب عموما. 
ولعل التحدي األكرب بالنسبة يل شخصيا أمام الفاعلني األمازيغيني من 
ذوي الطموح السيايسـ  الذي هو طموح مرشوع تماماـ  هو التفاوض 
التي ستحدد لهم كما فعلت مع غريهم قواعد  مع السلطات املخزنية 
عىل  »التعاقد«  باب  يف  يدخل  وهذا  عملهم،  وحدود  السياسية  اللعبة 
الطريقة املغربية بني األحزاب والنظام السيايس، ويجعل األحزاب تقبل 
بمنطق السلطة الذي يفرضه النظام عىل الجميع باعتباره األكثر قوة 
أن  هو  التفاوض  هذا  يف  املشكل  ولكن  الجميع.  وترشذم  ضعف  أمام 
النظام ال يعطي أهمية ملن يسعى إىل التفاوض إال عندما يثبت نجاعته 
يلفت  حّد  إىل  عددها  يصل  جماهري  تأطري  عىل  قدرته  عرب  امليدان  يف 
انتباه السلطة )ال ينطبق هذا عىل املنشقني من أحزاب موجودة قبال، 
ألن هؤالء يبادرون باالنشقاق بإيعاز من السلطة نفسها( وهذا معناه 
أن أول خطوة عىل األمازيغ إنجازها هي رّص صفوفهم وإبراز قدرتهم 
عىل التجييش والتأطري الجماهريي يف كل جهات املغرب، بهذه الخطوة 
ال ينجح السياسيون فقط يف إقناع السلطة بل ويف إقناع النخب املحلية 
املعضلة  أما  رأسمالية،  وطبقة  أعيان  بدون  حزب  ال  ألنه  واألعيان، 
لها  حّل  إيجاد  األمازيغ  السياسيني  عىل  سيكون  التي  الكربى  األخرى 
بد  ال  مصداقية  ذو  زعيم  لهم  يكون  فحتى  »الزعامة«،  مشكلة  فهي 
لهم من إضعاف الشعور األمازيغي بالشّك والريبة من القيادة، وهو 
شعور شبه غريزي، يجعل األمازيغ يميلون إىل التسيري الجماعي، 

لكن ذلك ال ينفع يف التنظيمات الحديثة.

“
مصادقة اجلميع على مشروع 

القانون  وبـ »اإلمجاع«  إهانة كبرية 
لألحزاب السياسية وملؤسسة الربملان  

وللمجتمع املدين األمازيغي الذي 
تقدم مبقترحات بصيغة 

حضارية “
أعداء القضية العادلة هم 

أنفسهم ُوقودها الذي حيركها 
ويعطيها دينامية االستمرار حنو 

املزيد من النجاح والفوز
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Ce recueil de contes et lé-
gendes - que j’ai eu l’honneur 
de réviser et dans le suivi a été 
assuré par M. Mhamed SALLOU, 
Directeur du Centre des Expres-
sions Artistiques, des Etudes 
Littéraires et de la Production 
Audiovisuelle - est réalisé par 
Michael Peyron, géographe de 
formation, Il est angliciste à la 
FLSH de Rabat )1973-1988(. Il 
a auteur de nombreuses notices 
à l’Encyclopédie Berbère d’Aix-
en-Provence. Il a notamment 
animé un cours d’histoire et de 
culture amazighe à l’université 
Al-Akhawayne d’Ifrane )1998-
2009(. Pendant ses longues an-
nées passées au Maroc, l’auteur 

a effectué des randonnées à tra-
vers monts de l’Atlas, depuis Bab 
ou Idir au Seksawa, s’initiant en 

autodidacte aux divers parlers 
amazighs.
Cet opus d’envergure est l’œuvre 
d’un passionné, censé en toute 
modestie prendre la suite du 
mémorable Contes berbères du 
Maroc d’Emile Laoust )1949(. 
De plus, afin de ratisser le plus 
large possible, ont été inclus un 
certain nombre de texte rele-
vant des parlers du tachelhit.
Cet ouvrage contribuera la 
connaissance des genres narra-
tifs de la littérature orale ama-
zighe, souvent méconnus, et qui 
recouvrent aussi bien les objets 
culturels que les dimensions di-
dactiques.

NOUVELLE PUBLICATION DE L’IRCAM
CONTEs ET LégENDEs DE LA MONTAgNE AMAzIghE (MAROC)

 MIChAEL PEyRON

Lettre ouverte à Younes MOUJAHID, 
président de Conseil National de la 
Presse)CNP(

Bien que la constitution marocaine réfor-
mée du 1er juillet 2011 a reconnu l’iden-
tité amazighe au sein de son préambule et 
stipule dans son article 5 la langue ama-
zighe comme langue officielle du pays, la 
presse marocaine et le Conseil National 
de la Presse, -dont vous avez la charge 
de présider-, continuent malheureuse-
ment à pratiquer de manière ostentatoire 
de la discrimination raciale à l’encontre 
des Amazighs, de l’amazighité et de leur 
presse.
En dépit de l’adoption de  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, entrée officiellement 
en vigueur, après sa publication au Bul-
letin Officiel, le 26 septembre dernier, la 
presse marocaine et votre Conseil Natio-
nal de la Presse ne cessent  de pratique 
la dite discrimination à l’encontre des 
Amazighs et de leur presse, comme en 
témoigne la précédente et l’actuelle cam-
pagnes de votre conseil en faveur de la 
presse écrite.
Des campagnes où la langue amazighe est 
fondamentalement absente )à l’excep-
tion du logo( et où la presse amazighe est 
aussi exclue d’y participer, comme s’elle 
n’existe pas dans ce pays, alors que ça 
était reconnu par le ministère de la com-
munication depuis 2006 !
Mais ce qui est le plus grave c’est que 
cette deuxième campagne, visant cer-
tains titres bien sélectionnés en faveur de 
la presse écrite, est lancé au moment du 
confinement où le ministère de la com-
munication a interdit la sortie des jour-
naux à cause de la propagation de coro-
navirus Covid-19 !
Une campagne de plus où on exclut tou-
jours les artistes amazighophones, fai-
sant recours qu’aux artistes arabophones, 
et pire, en recourant à des femmes de 
lointain Proche Orient et habillées à la 

sombre mode salafiste comme s’elle s’agit 
de la presse des pétrodollars des pays du 
Golfe persique !
Mais ce qui est le plus inquiétant et plus 
condamnable c’est le fait que cette deu-
xième campagne, comme la précédente, 
prétend avoir comme objectif principal 
combattre les fak news, les fausses infor-
mations, alors que vous continuez à  utili-
ser la dénomination erronée de » Maghreb 
arabe «, en flagrant contradiction avec le 
préambule de la constitution marocaine.
Vous agissez comme si vous ignorez que 
le Maghreb n’est pas de tout arabe et que 
l’origine des populations nord-africaines 
et des Arabes du Proche Orient se 
trouve au Maroc même, au site pré-
historique d’ » Adrar n Ighoud «, 
ou » Jbel Irhoud «, à mi-chemin 
entre Marrakech et Safi, et da-
tant de 315 mille ans ! 
) w w w. a m a d a l a m a z i g h .
p r e s s . m a / a r c h i v e s -
PDF/201.pdf(.
Des vérités scienti-
fiques que confirment 
les données de l’an-
thropologie géné-
tique :
w w w. a m a d a -
l a m a z i g h .
p r e s s . m a /
a r ch ive s -

PDF/222-223.
pdf
Partant de ces faits, nous 
appelons votre attention et 
celle des membres de votre Conseil 

National de la Presse )CNP(, ainsi que 
tous les journalistes marocains à :
-Eviter toutes terminologies et dénomi-
nations se référant au monolithisme lin-
guistique, ethnique ou raciale qui sont 
erronées et racistes vis-à-vis de mil-
lions de citoyennes et citoyens Amazighs, 
qu’ils soient amazighophones ou arabo-
phones ou arabisés, comme les vocables 
: » peuples arabes «, » monde arabe «, » 
patrie arabe «, » région arabe «, » Oumma 
arabe «, » printemps arabe «… De ce fait, 
nous saluons fermement le contenu et 
les précisions de l’actuelle et opportune 
campagne déclenchée au sein des réseaux 
sociaux par les » Arabes « eux-mêmes, et 

originaires de la péninsule arabique, en 
faveur de la reconnaissance expli-

cite de l’amazighité de toute 
l’Afrique du Nord, allant 

des Iles Canaries 
aux frontières 

é g y p -

tiennes, 
des côtes 

de la Médi-
terranée aux 

frontières du 
Grand Sahara.

- S’engager à em-
ployer le vocable 

» Grand Maghreb « 
ou » Afrique du Nord« 

pour être en conformité 
avec les dispositions de la 

constitution marocaine du 
1er juillet 2011, qui a rem-

placé définitivement l’appel-
lation » Maghreb arabe « par 

celle de » Grand Maghreb «, et ce 
afin d’éviter l’apologie autoritaire 

de l’idéologie nationaliste arabe et 
à ses démodés slogans qui sont aux 

antipodes de la réalité historique et 
de la composition anthropologique de 

la population au Maroc et en Afrique du 
Nord.
-S’impliquer activement dans la cam-
pagne de la nécessité de changer, une 
fois pour toute, le nom de l’agence offi-
cielle de l’ » Agence du Maghreb Arabe de 
Presse )la MAP( « en » Agence Marocaine 
de Presse « )comme il figure naturelle-
ment en langue française au sein de ces 
propres véhicules(,
Nous espérons que, dorénavant, vous allez 
déployé tous vos efforts à combattre la 
dite discrimination raciale et en essayant 
de recommander à vos membres et à tous 
les journalistes marocains d’utiliser des 
terminologies et des vocables en faveur de 
l’application sur le terrain du contenu de 
la loi suprême qu’est la Constitution ma-
rocaine, et qui prône l’égalité complète 
entre la langue amazighe et la langue 
arabe, désormais les deux langues offi-
cielles du pays.

Nous vous prions de croire en l’expression 
de nos salutations les plus respectueuses,

 Signés : Amina IBNOU-CHEIKH et Ra-
chid RAHA,

Editeurs du journal
 » Le Monde Amazigh «

La presse marocaine et le Conseil National de la Presse
 continuent à pratiquer la discrimination raciale à l’encontre 

des Amazighs et de leur presse  
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ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ "ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ 
ⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ 
ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵡⴼⴰⵏ 
ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ 
ⵉ ⵜⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⵅⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉ 
ⴳⵉⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ 
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰ 
ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ 

ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ 
ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ".
ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙⵉⴽⵉ ⵏ 
ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ 
ⵢⵉⵡⵉ ⵜ ⵓⵙⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ 
ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ 

ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴼ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, 
ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ 
ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ 
ⵙ ⵍⵉⵊⵎⴰⵄ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵏ 
ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ".

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵇⴰⵢⵍⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ : ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ 
ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 

ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ
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ⵜⵏⵏⴰ: ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵜⵔⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⵎⵙⵔⵓⵙⵜ
ⴷ ⵓⵔ ⴰⵔ ⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵚⴰⵃⴰ ⴰⵎⵔ ⵜⵉⵕⵥⵉ
ⵜⵏⵏⴰ: ⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ
ⵓⵔ ⵜⵖⵉ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴳⵉⵙ ⵜⵊⵊⵉ.
ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⴽⵚⴰⴹ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴳ ⵢⵉⴹ
ⵜⵓⵍⵍⵣⴰ ⵙ ⵓⵡⵍⵉⵡⵍ ⵏⵏⵙ
ⵓⵔ ⵜⴷⵓⵍ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ
ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔⴷ ⵜⴻⵟⵟⴰⵕ ⵙⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵍⵓⵜ ⵏⵏⵙ
ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵏⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵔ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⴽⴰⵍ.
ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴽⴰ ⵜⵍⵥⴰ ⵖⴰⵔ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ
ⵜⵉⵙⴷⵉⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ
ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙ ⴰⵔ ⴽⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵜⴷⵓⵙ
ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ
ⵜⴳⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ
ⵢⵉⵔⵡⵉⵙ ⵜ ⵉⴼⵙⵙⵉ ⴰⵏⵏ
ⴷ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵜ ⵜⴱⴱⵉ.
ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏ
ⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵉ ⵜⴳⵓⵏⵉ
ⵉⵙ ⴰⵔ ⴽⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵔⵡⵉⵙ ⵜⴰⵙⵍⵎⵢⴰ
ⴰⵔ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵉⵙ ⵏⵚⵚⴹⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ.
ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵀⵔⵓⵚⵚⵉⵏ
ⴰⵔ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⵯⵉⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⵙⵙⵉ ⵏⵏⵙ
ⴷ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵊⵊⵉ

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵕⵥⴰ ⵙⴳ ⵓⵥⵓⵕ
ⵜⵜⵓⵕⵥⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙ
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴳⴰ ⴳⴰⵔ 
ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ
ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴳⵉⵙ 
ⵜⵊⵊⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵓⴽⵙⵉ
ⴷ ⵜⴰⵜⵓⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ: ⵊⵓⵎⴰⵏⴰ ⵃⴰⴷⴰⴷ
ⴰⵙⵓⵖⵍ: salaP ait salaP

ⴳⴰⵔ 
ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ 
ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ 
ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⴷⵜ 
ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ, 
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 
ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ 
ⵉⵍⴽⵎⵏ 701.3 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵕⵓ, 
ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏⴷ 
ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ.
ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵙⵡⵉⴹ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙ 
ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵙⴳⴹⵏ ⵙ 
ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ 
ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, 

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵛⵄⴱⵓⵏ, ⴷ 
ⵓⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ 
ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 
ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵜⵙ ⵛⵎⵉⵜⵜ ⴱⵔⵉⵎ, 
ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ 
ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ 
ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ.
ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ 
ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ 
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, 
ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔⵉⵏ 
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵕⵡⵉ 
ⵜⵎⵣⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ 

ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ 
ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎⵏ 701.3 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵕⵓ
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Chaque mois, 

"le Monde 

A m a z i g h " 

vous livre des 

cours de langue 

amazighe que  

le ministre de 

l ' é d u c a t i o n 

n a t i o n a l e 

avez élaboré,  

comme outils 

pédagogiques 

sous forme 

d'un manuel 

intitulé "tamazight inu".                       

tamazivt inu

COURS DE TAMAZIGHT
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ⴳ ⵜⵏⵖⵖⴰⵕⵎⴰ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉⵢ (ⴽⴰⴽⵜⵓⵙ 
ⵙⵉⵜⵉ) ⵊⵉⵎⵎⵢ, ⴰⵎⴽⵙⴰ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ 
ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⵜⴰ. ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵢ ⵉⵖⴼ 
ⴳ ⵜⵏⴹⴹⴰⵕⵏⴰ (proposé pour le bar). 
ⵎⴰⵛⴰ ⵖ ⴰⵙⵙⴰ-ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴷⴷⵏ ⵣⵏⵏⵔⵏ: 
ⴰⴼⵖⵍⴰⵙ (proposé pour le shérif ou 
chef de police), ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ ⴷ 
ⴰⵡⴷ ⴱⴳⴳⵢ, ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵖⵍⴰⵙ!
ⵉⵙⵇⵙⴰ ⴳⵉⵎⵎⵢ:
-ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⵓⵙⵉⵎ 
ⴰⵏⵣⵡⵓⵎ!?
ⵉⴱⵔⴳⵎ ⵓⴼⵖⵍⴰⵙ:
-ⵀⴰⵜ ⴱⵉⵍ - ⴰⵊⵏⴷⴰⵅ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵛⵔⵏ 
ⵜⴰⵎⵉⴷⴰⵍⵜ  ⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵊⵓ ! ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵔ ⵉⵍⴽⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⵛⵀⴱⴹ!
ⵉⵣⵄⵓⵔⵔⵢ ⵊⵉⵎⵎⵢ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵛⵖⴱ 
ⴱⴳⴳⵢ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ:
-ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⵔⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ! ⴷⴷⵉⵖ 
ⴰⴷ ⵛⵀⴱⴹⵖ, ⵏⵛ,ⴱⵉⵍ-ⴰⵊⵏⴷⴰⵅ-ⴰⴷ!
ⴱⴱⴹⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ: ⵏⵜⵜⴰ ⵊⵉⵎⵎⵢ 
ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴷ ⵉⵛⵀⴱⴹ ⴰⵎⵜⵜⵉⵍⵍⵙ 
ⴱⵉⵍ ! ⵀⴰ , ⵀⴰ,ⵀⴰ !
ⵎⴰⵛⴰ ⵊⵉⵎⵎⵢ ⵉⵍⴰ ⴰⴷⴰⵎⵉⵎ ⵏⵏⵙ : 
ⵉⵜⵜⵔ ⵉ ⵓⴼⵖⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⴹⵍ 
ⴰⵔⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⵏ 
ⵡⴰⵛⵜⴰⵍ  ⴳ ⵓⵣⴳⵏⵉⴹ , ⵖ ⵜⵏⵙⵔⵓⴼⵜ 
ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⴰⵎⵜⵜⵉⵍⵍⵙ. ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ  
ⵣⵉⴽ ⴱⵉⵍ - ⴰⵊⵏⴷⴰⵅ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵓⴷⴷⵓⵎ 
ⴹⴰⵕⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉⵢ. ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵊⵉⵎⵎⵢ 
ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ: ”ⵉⵎⵛⵉ ⵙ ⵉⵙⵔⵓⵔⵢ 
ⴰⴷ ⵜ ⵟⵟⴰⴼⵖ !”
ⵎⴰⵛⴰ ⴱⵉⵍ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⵢⵓⵏⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵟ 
ⴰⵀⴰ ⵉⵀⵏⴷⵣ:
-ⵓⵔ ⵜⵓⵙⵉⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵔⴷ ⴷⴷⴰⵡ 
ⵓⵔⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵖⵍⴰⵙ, ⴰ ⴰⵣⵓⵣⵣⵄ ! ⵀⴰⵜ 
ⵓⵛⵣⵖ ⵛ!
ⴰⵢ, ⴰⵢ ! ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏ ⵓⵎⵜⵜⵉⵍⵍⵙ ⴷⴰ 
ⵜⵙⵙⵉⵡⵉⴷ .ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴷⵓⵢ, ⵉⴼⴽⴰ 
ⵊⵉⵎⵎⵢ ⵓⵎⵛⵓⵎ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵔⵓⵍⴰ.
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Lettre ouverte au gouvernement marocain : où sont-ils 
les droits des millions d’Amazighs et pourquoi vous voulez 
tuer leur langue amazighe ?

Nous somme stupéfaits de voir que le Conseil de gouverne-
ment, sous la présidence du propre chef du gouvernement, 
Dr. Saâd-Eddine El Othmani, a dédié ses travaux du 22 juin 
dernier à la situation des droits de l’homme d’un citoyen 
marocain et du rapport qu’Amnesty International )AI( lui a 
consacré, faisant probablement objet d’une tentative d’es-
pionnage, et qui a mobilisé trois ministres qui se sont dépê-
chés à organiser une conférence de presse spéciale le jeudi 
2 juillet dernier, en essayant de réfuter les allégations de la 
dite et prestigieuse ONG internationale, sans parler de la 
mobilisation les députés des deux chambres de parlement 
durant cette critique période de pandémie de coronavirus 
Covid-19!!!
Ce qui nous surprend le plus de toute cette 
théâtralité c’est le fait de voir tout le gou-
vernement en train de se focaliser sur le cas 
des droits humains d’une seule personne, 
-sans entrer dans les détails des arguments 
et contre-arguments des uns des autres-, et 
en même temps elle continue à négliger les 
droits humains des dizaines de millions des 
personnes : les citoyennes et citoyens Ama-
zighs marocains !  
En effet, lorsque les Nations Unies à travers la 
Rapporteuse spéciale sur les formes contem-
poraines de racisme, de discrimination ra-
ciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y 
est associée, Mme. Tendayi Achiume,  qui s’est 
rendue au Maroc du 13 au 21 décembre 2018 
et qui a eu le courage d’évaluer dans son rap-
port définitif du 28 mai 2019, sur le terrain, 
la flagrante discrimination raciale à l’en-
contre des Amazighs, - après avoir s’entrete-
nue avec le Ministre d’État chargé des droits 
de l’homme, le Ministre de la justice, avec des représen-
tants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’éduca-
tion nationale, du Ministère de la santé, du Ministère de la 
famille, du Ministère de la culture et de la communication, 
du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, 
du Ministère des Habous et des affaires islamiques et du 
Ministère de la jeunesse et des sports…-, personne, je dis 
bien personne, ni le président du gouvernement ni aucun 
ministre n’avait osé répondre aux allégations onusiennes 
ni aux violations des droits humains des Amazighs, ni à la 
politique institutionnalisée manifeste de l’état marocain de 
discrimination raciale à l’encontre des Amazighs !
Rappelons que la Rapporteuse spéciale, Mme. Tendayi 
Achiume, avait appelé, depuis un an, les autorités maro-
caines à adopter les mesures concrètes visant à éliminer et 
à prévenir le racisme et la discrimination raciale, comme :
* Adopter un cadre juridique et politique global de lutte 
contre la discrimination qui met en application l’intégralité 
des dispositions relatives à l’égalité raciale de la Conven-
tion internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, conformément aux recomman-
dations du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale... Adopter également un plan d’action national de 
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xéno-
phobie et l’intolérance qui y est associée.
* Adopter des dispositions législatives et des mesures 
concrètes pour faire en sorte que l’élimination du racisme, 
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’into-
lérance qui y est associée soit intégrée aux travaux et au 
mandat des organes chargés de promouvoir les droits de 
l’homme, l’égalité et la non-discrimination.
* Recueillir au moyen d’indicateurs des données fiables et 
ventilées qui rendent fidèlement compte de la diversité ra-
ciale, culturelle et ethnique de la population marocaine, y 
compris de la diversité linguistique − dont témoignent bien 
les indicateurs qui mesurent l’utilisation de la langue orale 
et le degré d’alphabétisation.
 * Envisager l’adoption de mesures spéciales pour garan-
tir aux groupes défavorisés, dans des conditions d’égalité, 
la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.
* Donner à toutes les personnes les moyens de faire valoir 
leurs droits, en garantissant à toutes les victimes de dis-
crimination ou d’intolérance raciale et xénophobe un accès 
effectif à la justice et à des voies de recours adéquates. Dans 
ce contexte, mieux faire connaître les voies de recours dis-

ponibles et en faciliter l’accès, notamment en supprimant 
les obstacles linguistiques et en fournissant des informa-
tions adéquates et accessibles sur les droits et les recours 
dont disposent les groupes et les personnes en situation de 
vulnérabilité.
* Renforcer les mesures préventives d’éducation, de for-
mation et de sensibilisation de sorte que tous les agents 
publics, y compris ceux qui sont responsables de l’adminis-
tration des services publics, s’abstiennent de toute forme 
de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et 
d’intolérance qui y est associée.
* Adopter sans délai la loi organique nécessaire pour don-
ner à l’amazigh le statut constitutionnel de langue officielle 
et, dans l’intervalle, prendre des mesures provisoires pour 
prévenir et atténuer toutes les formes de discrimination 
linguistique et culturelle dans tous les domaines.

* Intensifier les efforts pour faire en sorte que les Ama-
zighs ne soient pas victimes de discrimination raciale dans 
l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment en 
ce qui concerne l’éducation, l’accès à la justice, l’accès à 
l’emploi et aux services de santé, les droits fonciers et les 
libertés d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et 
d’association.

A l’exception de l’adoption de la loi organique pour la mise 
en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe par 
les deux chambres du parlement, le gouvernement actuel, 
sous la présidence du pjdiste Dr. Saâd-Eddine El Othmani, 
n’a fait que prendre des malheureuses mesures qui vont 
tout-à-fait à l’encontre de toutes ces légitimes recomman-
dations onusiennes. En atteste la volonté du ministère de 
l’Intérieur qui voudrait passer la nouvelle loi sur la carte 
électronique d’identité nationale sans intégrer la langue 
amazighe ni sa graphie tifinagh.
Mais les plus graves mesures de ce gouvernement ce sont, 
sans doute, celles prises par le ministre » amazigh «, M. 
Said Amzazi, de l’Education Nationale, représentant l’une 
des formations partisanes qui est supposée pro-amazighe, à 
savoir le Mouvement Populaire.
Comme je l’ai déjà signalé à la Banque Mondiale l’année 
dernière )2( et à la secrétaire générale de l’UNESCO )3( 
le 21 février dernier, le ministère de l’Education Nationale, 
après avoir rendu public le Guide Pédagogique du Présco-
laire, a exclus totalement l’intégration de la langue ama-
zighe dans l’éducation préscolaire et continue à bloquer sa 
généralisation dans le cycle primaire.
Un ministre qui s’obstine à s’accrocher à une idéologie 
moribonde, obsolète, autoritaire, décadente et importée 
du lointain Proche Orient, qu’est » le nationalisme arabo-
salafiste «, et qui voudrait ignorer l’importance capitale 
de la langue maternelle dans l’enseignement primaire et 
préscolaire, ne mérite plus être à la tête de ce département 
ministériel. Tout à fait au contraire de ce que préconisait le 
défunt conseiller Meziane Belfquih, ce ministre et l’actuel 
conseiller royal pour les questions éducatives, M. Omar 
Azziman ne voudraient pas admettre que l’école maro-
caine a complétement échoué pour la simple raison qu’elle 
n’a jamais respecté les recommandations formulées déjà 
en 1962 par l’UNESCO, à savoir de préconiser l’insertion 
de la langue maternelle dans l’enseignement primaire dès 
les premières années. Chose que le grand  linguiste fran-

çais Alain Bentolila insite lorsqu’il déclarait que : »  les 
systèmes éducatifs de certains pays, aussi coûteux qu’ils 
soient, sont devenus des machines à fabriquer de l’anal-
phabétisme et de l’échec scolaire parce qu’ils n’ont jamais 
su )ou voulu( résoudre la question qui les détruit : celle 
du choix de la langue d’enseignement. Ils conduisent des 
élèves à des échecs cruels parce que l’école les a accueillis 
dans une langue que leurs mères ne leur ont pas apprise et 
c’est pour un enfant une violence intolérable. .. c’est sur la 
base solide de leur langue maternelle qu’on leur donnera 
une chance d’accéder à la lecture et à l’écriture et que l’on 
pourra ensuite construire un apprentissage ambitieux des 
langues officielles. « )4(.  

C’est ainsi que le ministre Amzazi, comme ces précédents 
ministres Ahmed Akhchichene et Rachid Belmokhtar, ne 

font que perpétuer la politique de génocide lin-
guistique de la langue maternelle des marocains. 
Ils veulent tuer la langue amazighe ! Par consé-
quent, ils ne font qu’ accélérer le déracinement 
culturel des petits et à approfondir leur crise iden-
titaire, en violant par conséquent les articles 7 et 
8 de la Convention internationale des droits de 
l’enfant )CIDE(, adoptée par l’Assemblée géné-
rale des Nations unies le 20 novembre 1989. Pour 
rappel, M. Said AMZAZI, avait juste prévu, l’an-
née scolaire dernière, un nombre ridicule d’en-
seignants de la langue amazighe, soit 180 sur les 
15.000 postes budgétaires dans le budget alloué à 
son département pour l’année 2020, qui s’élevait 
à 59,45 milliards de dirhams. Alors que juste pour 
enseigner l'amazigh, -qui est devenu une langue 
officiel depuis juillet 2011 et dont la loi organique 
a été adopté en septembre 2019-, à tous les élèves 
de la première année du cycle primaire, il faudrait 
au moins 5.000 professeurs spécialisés en ama-
zigh, sans parler du reste des années du primaire 
et de l'enseignement préscolaire, qui nécessite 

plus de 100.000 professeurs. Selon l’ONU : » D’après les 
informations recueillies, seuls 13 % des élèves d’écoles 
primaires suivent des cours de langue amazighe et, selon 
des estimations, il faudrait environ 100 000 professeurs 
pour enseigner l’amazighe aux 4,5 millions d’élèves du pri-
maire. «.

Honorables chef de gouvernement et ministres,

S‘il vous plaît, si vous voulez vraiment gouvernez, vous 
êtes appelés à gouverner et à prendre en considération les 
droits de l’homme non pas seulement d’une seule personne, 
sinon les droits de l’homme des dizaines de millions de per-
sonnes !
Des droits des citoyennes et citoyens Amazighs, amazigho-
phones ou darijophones, qui sont les descendants directs 
des hommes et civilisations préhistoriques de » Sidi Abder-
rahman « à Casablanca, de l’homme d’ » Adrar Ighoud « à 
Safi, de Témara à Rabat, de l’homme d’Oued Beht à Khe-
misset, de la grotte des Pigeons à Tafogalt, d’Ifri n Amar 
à Nador…Et selon l’histoire, ni les phéniciens, ni les ro-
mains, ni les arabes, ni les turcs, ni les européens n’ont pu 
exterminé aucunes populations autochtones; et qu’en plus 
l’actuelle constitution consacre désormais dans son article5 
que » l'amazighe constitue une langue officielle de l'État, 
en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans 
exception «, c’est-à-dire que toutes les marocaines et tous 
les marocains sont tous Amazighs ! Alors, soyez-vous fiers 
de votre amazighité et gouvernez pour vos compatriotes 
Amazighs !

Par Rachid Raha, président de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe.

 

Notes :
)1(- https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/
HRC/41/54/Add.1
)2(- http://amadalamazigh.press.ma/fr/les-amazighs-
interpellent-la-banque-mondiale-sur-le-comment-sau-
ver-la-petite-enfance-au-maroc/
)3(- http://amadalamazigh.press.ma/fr/le-maroc-et-
le-genocide-linguistique-de-la-langue-maternelle/
)4(- www.leconomiste.com/article/1053276-si-l-ecole-
ne-parle-pas-la-langue-de-ses-eleves

Le gouvernement marocain veux tuer la langue amazighe
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EffETs DE L'UTILIsATION D'ARMEs ChIMIqUEs CONTRE LE RIf

Dans le cadre de l’organisation du Prix de la Culture 
Amazighe au titre de l’année 2019, le Pr Ahmed Bou-
kouss, Recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe 
)IRCAM( a présidé, le mardi 14 juillet 2020, une séance 
de travail à laquelle ont pris part la Commission du Prix 
de la Culture Amazighe et la Commission Administrative 
de l’Institut. Au cours de cette séance, il a été procédé à la 
présentation du Président de l’Edition 2019 du Prix de la 
Culture Amazighe en la personne de Monsieur le Profes-
seur Moulay Ahmed Badry, professeur universitaire, dra-
maturge, critique de théâtre et scénariste.
Natif de Khénifra, le Pr Badry a été élève au Lycée Tariq 
Ibn Ziyad d’Azrou et étudiant à la Faculté des lettres et à 
de l’ENS de Rabat )1964-1967(.  Il a soutenu une thèse 
de Doctorat d’Etat dans le domaine du théâtre contem-
porain à l’Université de Strasbourg )France(. Il a exercé 
au Ministère de la Culture avant d’intégrer le Départe-
ment de Langue et de Littérature Françaises de l’Univer-
sité Mohammed V. Il a été l’un des premiers enseignants-
chercheurs du Royaume à avoir introduit l’enseignement 
du théâtre à l’Université marocaine et l’un des fondateurs 
de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation 
Culturelle )ISADAC( à Rabat. Il a également contribué à 
la réalisation de films nationaux dont » Mille et une mains 
« et » Noces de sang «. Connu et reconnu pour son exper-
tise, le Pr A. Badry est consultant international auprès de 
l’ISESCO et de l’UNESCO. Il cumule par ailleurs une ex-
périence administrative : Chef du Département de Langue 
et de Littératures Françaises de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Rabat et Doyen de la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech. Il a 
également à son actif la direction artistique de nombreux 
festivals.
L’IRCAM est honoré que le Pr A. Badry ait accepté de 
présider le XIXe anniversaire de la commémoration du 
discours royal d’Ajdir et de la création de l’IRCAM lors 
de laquelle est décerné le Prix de la Culture Amazighe. 
Ce Prix contribue à la promotion, à la sauvegarde et au 
développement de la culture amazighe dans ses multiples 
expressions, par l’encouragement des ses promoteurs et de 
ses créateurs.
Le Prix comporte les catégories suivantes :
1. Prix honorifique ;
2. Prix de la création littéraire ;
3. Prix de la pensée et de la recherche ;
4. Prix de la traduction ;
5. Prix des médias et de la communication ;
6. Prix de l’éducation et de l’enseignement ;
7. Prix des études et recherches informatiques ;
8. Prix du manuscrit ;
9. Prix des arts, qui comprend les genres suivants :
a. La chanson traditionnelle ;
b. La chanson moderne ;
c. Le film ;
d. Le théâtre ;
e. La danse collective.
De plus amples informations relatives à l’organisation et 
à la participation du Prix de la Culture Amazighe–Edition 
2019 sont consultables à partir du lien : 

https://www.ircam.ma/?q=ar/node/28717

NOMINATION DU PR MOULAy 
AhMED BADRy à LA PRésIDENCE 
DE L’EDITION 2019 DU PRIx DE LA 
CULTURE AMAzIghE DE L’IRCAMA l'occasion du 99e anniversaire de 

la célèbre bataille d’Anoual, l'As-
semblée Mondiale Amazighe reven-
dique de nouveau aux chefs d'État 
d'Espagne, le roi Felipe VI, et de la 
République française, le président 
Emmanuel Macron, de procéder à des 
réparations en réponse aux effets de 
l'utilisation d'armes chimiques contre 
les populations civiles du Grand Rif 
marocain pendant la Guerre du Rif.

Ci-après, le contenu de la correspon-
dance envoyée au président français :

 A Son Excellence M. Emmanuel 
MACRON, Président de la Répu-
blique Française,

 Objet : Réparation des préjudices 
causés par la guerre chimique contre 
le Grand Rif marocain.

Références : 
PDR/SCP/BEAR/D026495.

Monsieur Le Président,                       

A l’occasion de la 99ème anniver-
saire de la fameuse bataille d’Anoual, 
nous venons attirer de nouveau votre 
attention sur le grand préjudice non 
résolue impliquant immanquable-
ment la responsabilité de la Répu-
blique française dans l’utilisation des 
armes chimiques contre les popula-
tions civiles du Grand Rif marocain 
pendant la Guerre du Rif de 1921-
1927.

Nous nous rappelons bien que lors 
de votre déplacement en Algérie en 
février 2017, vous avez eu le courage 
d’affirmer que : »  la colonisation 
est un crime. C'est un crime contre 
l'humanité. C'est une vraie barba-
rie, et ça fait partie de ce passé que 
nous devons regarder en face en pré-
sentant aussi nos excuses à l'égard 
de celles et ceux vers lesquels nous 
avons commis ces gestes«. Des mots 
très forts qui se sont accompagné par 
votre louable décision de restituer, 
récemment de 24 crânes de résis-
tants algériens décapités au XIXème 
siècle. De même nous saluons les plus 
profonds regrets pour les blessures 
infligées lors de la période coloniale 
belge au Congo )l'actuelle RDC( du 
roi Philippe de Belgique.

 Mais ce que nous aimerions bien 
vous rappeler c’est que les forces co-
loniales françaises, en coordination 
avec les forces militaires espagnoles 
ont procédé à l’utilisation des armes 

chimiques contre les 
populations civiles 
du Grand Rif, pen-
dant la Guerre du 
Rif, entre 1921 à 
1927, quand le Ma-
réchal Philippe PE-
TAIN avait été char-
gé par la République 
française de répri-
mer la révolution 
des tribus rifaines, 
dirigé par notre hé-
ros libérateur Moha-
med ABDELKRIM 
EL KHATTABI, entre 1924 jusqu’au 
1927. Plus de détails :

http://amadalamazigh.press.ma/
fr/le-role-et-la-responsabilite-de-
la-france-dans-lutilisation-des-
armes-chimiques-contre-le-rif/

 A propos de ce dossier, nous avons 
eu l’occasion d’interpeller à deux re-
prises l’ex-président François HOL-
LANDE en ces termes: » Je vous rap-
pelle que la France s’est retrouvée, 
au début du siècle passé, responsable 
d’un protectorat sur le Maroc, )Ex-
Empire chérifien marocain(. En ver-
tu de ce protectorat, la France était 
censé assurer la protection du Maroc 
dans ses frontières authentiques. Or, 
il s’en est suivi un dépeçage, une par-
tition et une pseudo » pacification 
« par les armes et le sang. En tant 
que » nation civilisée «, la France 
était tenue par le droit coutumier et 
conventionnel de la guerre de pro-
téger, notamment, la population ci-
vile et de ne pas se rendre complice 
ou utiliser elle-même contre cette 
même population sans défense et non 
combattante des armes prohibées. 
Or, les documents, archives et études 
témoignent de ce que, dans un pre-
mier temps,  la France s’est rendu 
complice de l’Espagne à laquelle elle 
a vendu des armes chimiques de des-
truction massive avant de les utiliser 
elle-même contre les rifains )popu-
lation du nord du Maroc(, lors de la 
guerre de libération conduite par le 
président Mohamed Abdelkrim El 
Khattabi. La guerre chimique contre 
le Grand Rif est non seulement une 
violation des règles les plus élémen-
taires du droit de la guerre mais de 
surcroît et encore plus grave les héri-
tiers des victimes d’hier continuent 
de souffrir aujourd’hui encore. En ef-
fet, de nombreuses études génétiques 
d’experts confirmés démontrent et 
témoignent des effets mutagènes 
et cancérigènes des armes utili-

sées : l’ypérite ou gaz moutarde, le 
phosgène, le disphosgène et la chlo-
ropicrine. « )https://amamazigh.
org/2016/01/les-amazighs-inter-
pellent-une-derniere-fois-lelysee-
a-propos-de-la-guerre-chimique-
contre-le-rif/(. 

 Le mercredi 27 janvier 2016/2966 
à Paris, j’ai déposé personnelle-
ment une autre lettre au Palais de 
l’Elysée en rappelant de nouveau à 
votre ex-président en ces termes : » 
A l’aimable attention de Monsieur 
François Hollande, Président de la 
république française. Par lettre citée 
en référence )PDR/SCP/BEAR/
D026495(, nous vous avions saisi 
au sujet de l’objet visé en marge. En 
date du 7 avril 2015, vous avez bien 
voulu nous répondre par le biais de 
votre cabinet en nous précisant que 
vous aviez pris connaissance avec la 
meilleure attention de notre cour-
rier quant à la réparation des pré-
judices consécutifs à l’emploi des 
armes chimiques de destruction mas-
sive contre les populations civiles du 
Rif, lors de la guerre du même nom 
entre 1921 et 1926, et qu’il avait été 
transmis au secrétaire d’Etat char-
gé des anciens combattants et de la 
mémoire, auprès du ministre de la 
défense, qui nous tiendrait informés 
de la suite qui pourra lui être réser-
vée «. Or, depuis et à ce jour, on n’a 
malheureusement reçu aucune suite 
à cette affaire. 

Dans l’attente de vous pencher 
consciencieusement sur cette lé-
gitime requête, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président, l’ex-
pression de notre très haute considé-
ration.

 Signé:  Rachid RAHA
Président de l' Assemblée Mondiale 
Amazighe )AMA(
Rabat, 21 juillet de 2020/2970.
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صيغتها  يف  األمازيغية  الحركة  فجر  بزوغ  منذ   
تلو األخرى  الديناميات  العرصية و فعالياتها تخلق 
 ، حقوقها  صيانة  و  األمازيغية  حماية  سبيل  يف 
و  رافعت  و  اقرتحت  و  انتقدت  و  تأملت  و  ففكرت 
قاومت لكي تعيش األمازيغية وضعها الطبيعي الذي 
عىل  األمازيغ  يعيش  لكي  و   ، أرضها  عىل  تستحقه 
إيقاع الكرامة و الكربياء كما اعتادوا عىل ذلك دوما 
ليست سهلة  أنها  الجميع  التي فهم  الغاية  ، و هي 
مجيدة  صورا  األمازيغية  الحركة  فقدمت   ، باملطلق 
من الشهداء و املعتقلني ، و قدم مناضليها التضحيات 
جو  يف  قضيتهم  و  بقناعاتهم  تمسكوا  و   ، الجسام 
سيايس و حقوقي ال يؤمن إال بالنار و الحديد منهجا 

و  باإلقصاء و التمييز و العنرصية سبيال .
 ) )الذي ال زالت تقطعه  الدرب  لهذا  خالل اجتيازها 
حضورا  سجلوا  و  براقة  صفحات  مناضليها  صاغ 
عىل  أو  السجايل  و  الفكري  املستوى  عىل  إن  قويا 
كما   ، كثرية  لحظات  يف  امليداني  النضايل  املستوى 
يف  منها  املنتظر  دون  و  باهث  حضور  عىل  بصمت 
لحظات أخرى ، و هو أمر نراه مفهوما و مربرا ، ألنه 
يعود ألسباب ذاتية و موضوعية يستوعبها كل من 
عاش الوضع من الداخل .                                                                                       
احتجاجية  حركة  هي  األمازيغية  الحركة  إن 
التنظري (  تصحيحية ترفض وضعا كائنا و تنظر ) 
، و هذا  أن يكون و تناضل من   أجله  لوضع يجب 
، هناك مؤسسات و  تنتقده  الذي ترفضه و  الوضع 
الوضع  هذا  و   ، منه  تستفيد  لوبيات  و  شخصيات 
الذي تناضل من أجله من شأنه أن يغري الخريطة و 
يعصف باملواقع و يفتح الباب عىل مرصاعيه لتندفع 
رياح التغيري يف اتجاهات قد ال تروق للبعض . هؤالء 
يستقبلوا  لن  و  للحركة  الورود  يقدموا  لن  أولئك  و 
كل  سيستنفرون  بل   ، الزغاريد  و  بالعناق  خطابها 
و  سيكذبون  و  املرشوعة  غري  و  املرشوعة  اٱلليات 
سيستعينون  و  األساطري  سيبلورون  و  سيهددون 
بالعصا و الجزرة من أجل إبقاء دار لقمان عىل حالها 
حماية  و  لخدمتهم  مستعد  لقمان  السيد  مادام 

جرائمهم   عىل  التسرت  و  مصالحهم 
الذي  املرشوع  فمضمون  لذلك   .
األمازيغية  الحركة  أجله  من  تعمل 
يمكن  الذي  األسايس  املعطى  هو 
النتائج  قلة  سبب  إليه  نرجع  أن 
مقارنة   ) أهميتها  رغم   ( املحققة 
راكمتها  التي  التجارب  غنى  مع 
التي  التضحيات  حجم  و  الحركة 
املبادئ  و  الخطاب  ألن   ، قدمتها 
اللذان يتشبع بهما مناضيل الحركة 
و يؤمنون بهما و املبنيان باألساس 
عىل العقالنية و النسبية و العلمانية 

بقيم  التشبع  و  املساواة  و  العدالة  و  التعددية  و 
مناخ  يف  غرسها   ، الحقيقة  يف  يمكن  ال   ، تموزغا 
يسوده الظلم و اإلقصاء  و التمييز العرقي و العقدي  
فمالمسة  تمت  من  و   ، الالهوتي  الخرايف  التفكري  و 
السيايس  و  املجتمعي  املرشوع  مظاهر  بعض 
تغيريا  يتطلب  الواقع  أرض  عىل  االمازيغية  للحركة 
ألن   ، أطول  وقتا  ربما  و  أكثر  تضحيات  و  جذريا 
جيوب املقاومة لن تتنازل عن كعكة تذوقوا لذتها ، 
بالسهولة التي يتخيلها البعض منا ، لذلك وجب عىل 
الجميع استحضار كل املعطيات الذاتية و املوضوعية 
التقييم ( بشكل موضوعي   ( الكفيلة بجعلنا  نقيم 
بجلد  االكتفاء  عدم  و   ، سبقونا  من  أداء  و  أداءنا 
أجل  من  الذات  نقد  يتجاوز  باتولوجي  بشكل  الذات 
تطويرها و دفعها إىل تحسني األداء ، و الذي يعد أمرا 

مطلوبا . 
األمازيغية  الحركة  تتبناه  الذي  الخطاب  طبيعة  إن 
التي  املوضوعية  الرشوط  و  تحملها  التي  املبادئ  و 

جعل   ، النبيلة  رسالتها  فيها  تؤدي 
مرة  كل  يف  يطرحون  مناضليها 
؟  العمل  كيف  و  ؟  العمل  ما   : سؤال 
السؤاالن اللذان دفع تكرارهما بعضنا 
إىل االعتقاد بأن ذلك يرتجم  نوعا من 
االرتباك  من  نوعا  و  البوصلة  فقدان 
كلما  يتذمرون  و  يتأسفون  بحيث   ،
هذين  طرح  تعيد  أصوات  سمعوا 
السؤالني يف كل محطة ،   يف حني أننا 
صحي  وضع  عن  تعبري  ذلك  يف  نرى 
و سليم جدا ، ألن الحركة األمازيغية 
تمارس ديناميتها يف رشوط متحركة 
و  خصائصها  مرحلة  فلكل   ، باستمرار  متغرية  و 
تغيري  فالبحث عن  بالتايل  و   ، ٱلياتها و مستجداتها 
يقظة  بجالء  يبني  حني  كل  يف  العمل  ٱسرتاتيجيات 
ما  لكل  الدقيقة  مواكبتها  و  واقعيتها  و  الحركة 
، لكي ال تقع يف  التي تقاوم فيها  يحدث يف الساحة 
عىل  املغربي  اليسار  فيها  وقع  التي  األخطاء  نفس 
سبيل املثال ، و بالتايل فسؤال ما العمل ؟ لن يكون 
يحيل  سؤال  هو  بل   ، عقيما  أو  متجاوزا  سؤاال  أبدا 
التي  للرشوط  املوضوعية  و  املستمرة  القراءة  عىل 
نعمل فيها ، و عىل صيانة بوصلة تحركاتنا بحسب 
يف  حارضا  سؤاال  وسيضل  واقعنا.  يستدعيه  ما 
الحركة و عىل رأس قائمة هموم و  أذهان مناضيل 

اهتمامات تنظيماتها .
يف سياق التفاعل مع سؤال ما العمل ؟ اجتهد مناضيل 
اقرتاح اسرتاتيجيات  أبدعوا يف  األمازيغية و  الحركة 
أمر  ، و هو  الخاصة  زاويته  املناسبة كل من  العمل 
ال يمكن إال تثمينه مادام نابعا من الغرية عىل لغة و 

جميعا  أجلهم  من  النضال  نتقاسم  إنسان  و  أرض 
أبدا  أنه ال يمكن  ، إال أنه من الرضوري اإلشارة إىل 
أن نتخندق جميعا يف خندق واحد و ال يصح أبدا أن 
الوحيد  السحري  الحل  أنه  عىل  واحدا  سبيال  نقدم 
يف  إننا  بل   ، جراحنا  يشفي  و  ٱالمنا  سينهي  الذي 
لقضيتنا  عدوا  يكون  أن  أراد  من  قصف  إىل  حاجة 
املرشوعة من مختلف الجهات و بمختلف األسلحة .
القضية  حجم  من  مصريية  و  متشعبة  قضية  إن 
األمازيغية ال تسعها اسرتاتيجية واحدة مهما بلغت 
يشء  يف  الحنكة  من  ليس  و   ، فعاليتها  و  قوتها 
يفشل  فقد   . معينة  بورقة  حلحلتها  إمكانية  توهم 
الحزب و يستمر النضال من أجل األمازيغية ، و قد 
من  النضال  يستمر  و  السياسية  الجمعية  تفشل 
و  املدنية  التنظيمات  تفشل  قد  و   ، األمازيغية  أجل 
أجل  من  النضال  يستمر  و  تضعف  أو  التنسيقيات 
باعتبارها  ما  ٱلية  فاقرتاح  بالتايل  و   ، األمازيغية 
و  مستحب  أمر  هو  أخرى  وسائل  بني  من  وسيلة 
مرغوب فيه ، أما اقرتاح ٱلية عمل معينة باعتبارها 
العمى  قبيل  من  فهو  غريها  محل  يحل  بديال 
اإلسرتاتيجي الذي سيجعل الهمم تخور و سيجعلنا 
ألن   ، إليه  الحاجة  أمس  يف  نحن  نضاليا  زمنا  نهدر 
و  الظلم  مأسسة  ضد  تناضل  األمازيغية  الحركة 
اإلقصاء و ضد عقليات مازوشية حرص املخزن عىل 
تنشئتها بطريقة تجعلها تستمتع باحتقار ذاتها ، و 
كذلك ضد الزمن القايس الذي يرص عىل إذابة بعض 

مالمح هويتنا يف ثنايا أيامه و شهوره و سنواته .
مكون  أي  تغفل  لم  شاملة  كقضية  األمازيغية  إن 
ذي صلة باإلنسان كقيمة عليا ، إذ تعانق فيها الهم 
و  االقتصادي  و  االجتماعي  و  السيايس  و  الهوياتي 
الثقايف و الحقوقي ، يف أمس الحاجة للفاعل السيايس 
و املدني و األكاديمي ) األمازيغي طبعا (  ، و يف أمس 
الحاجة إىل تضافر كل الجهود و من مختلف املواقع 
معالم  أهم  يشكل  مادي  و  رمزي  رأسمال  لحماية 

وجودنا كذوات ال غربية و ال رشقية .
بقلم ذ. محمد أمدجار

حىت ال يصري الربملان املغريب  حكرا على األعيان وأصحاب املال 
ومنح  الترشيعية  باملؤسسة  لسنة2011  املغربي   الدستور  ارتقى 
رغم  لكن   ، الحكومة  ومراقبة  الترشيع  يف  قوية  سلطة  للربملان 
املكتسبات الدستورية التي عززت مكانةممثيل الشعب تبقى صورة 
النمطية  الصور  من  بعدد  ومشوبة   ناصعة  غري  املغربي   الربملان 
يقال  ان  يمكن  ما  كل  رغم   . فيه  مبالغ  وبعضها  صحيح  بعضها 
العدمية  روح  عن  وبعيدا  اننا  اال  املغربية  الترشيعية  املؤسسة  عن 
والتيئيس و سياسة شتم املؤسسات و بهدلتها وهي مواقف رائجة 
وتكتيس  بالرتحيب  وتحظى  الوطنية  االعالمية  الساحة  يف  اليوم 
التواصل  مواقع  عىل  باملئات  الجيمات  وتحصد  الكبرية  الشعبية 

االجتماعي .
السيايس  البناء  يف  ورضورية  اساسية  الترشيعية  املؤسسة 
العمومية  السياسات  رسم  يف  تساهم  النها  الوطني   واالقتصادي 
والرقي بالجانب االقتصادي واالجتماعي عرب القوانني التي تصدرها 
وعرب القرارات املنبثقةعنها . تساؤل بديهي يطرح نفسه  ،هو هل 
استطاع الربملان املغربي ان يفي بعهده ويؤدي  االمانة امللقاة عىل 
عاتقه ،ام انه غرفة تسجيل و رجع صدى ملؤسسات اخرى بعضها 
ظاهر وبعضها مسترت ؟  الواقع اليرتفع كما يقال  لذلك ال بدان نقول 
بكل تجرد وموضوعية  بان الربملان املغربي قام بعدد من املبادرات 
واالجتماعي  السيايس  للفعل  واملؤسسة  الهامة  الكثرية  واالعمال 
واالقتصادي الوطني  يف وسط عيوب كثرية ونقائص فادحة اهمها 
و  الترشيع  عىل  الحكومة  سيطرة  و  بالجملة  الربملانيني  غيابات 
لقبةالربملان  وغريها  االنتماء   وقيما  اخالقا  ال يستحق  تواجد من 
من املؤاخذات واملنزلقات التي يجب عىل كل الغيورين عىل السياسة 
النبيلة ببالدنا التنبيه لها والعمل عىل تجاوزها . وارني شديد االقتناع 
ان  السبيل الوحيد لتجويد السياسة بالدنا  هي العمل عىل تخليق 
اداريةوقانونيةوسياسية  اجراءات  رزمة  السياسيةعرب  الحياة 
السيايس   الشان  يف  املتدخلة  املؤسسات  لجميع  فعالةوملزمة 
،فبالدنا بحاجة اىل مؤسسة ترشيعية منبثقة فعال عن ارادة الشعب 
يف   . واالزدهار  والحرية  التقدم  يف  طموحاته   عن  ومعربة  املغربي 
نظري املتواضع ال يمكن الرقي بالعمل الربملاني  املغربي اال  بمداخل 

ورشوط محددة  لخصتها يف تسع مداخل .

•املدخل االول لتخليق العمل السيايس الربملاني هو اشرتاط الرتشح 
ان  بتاتا  يعقل   ال  اذ  االجازة   يفوق  جامعي  بمستوى  الربملان  اىل 
تحتضن قبة الربملان ببالدي أناسا ال يحملون يف جعبتهم سوى لغة 
الكالم والصياح  امام الكامريات  بال مستوى فكري وثقايف  اكاديمي 
يؤهلهم للتعامل مع قضايا مصريية وقوانني مؤثرة عىل حياة البرش 
جلسات  الربملانيةاويف  اللجن  اشغال  منعدمهسيانفي  ،وحضورهم 
تقييمالسياسات العمومية ،  فاالسئلة التي تلقى  من طرف البعض 
خصوصا  االن   نفس  يف  للشفقةومحزنةللغاية  مثرية  النواب   من 
وان العالم بارسه يشاهد هذه الصور واملشاهدالتي تسئ لبالدناعرب 

القنوات التلفزية  . 

•املدخل الثاني هو القطع مع تجميع املناصب واملهام . فكيف يعقل 
ان يقوم رئيس جماعة حرضيةكربى بمدينةكبرية بني الجمع بني 
مهمته كرئيس جماعة وما يتطلبه ذلك من حضور معنوي ونفيس  
متواصل و عضو يف الربملان يتطلب التفرغ ملجال الترشيع ومراقبة 
الحكومة؟ . الجمع بني املهمتني مرض بالنسبة لتداول النخب ومؤثر 

بشكل سلبي عىل االداء السيايس .

•املدخل الثالث :الغاء  تعاقد الربملانيني  النه بدون معنى ،فما معنى 
ينتهي  انه  املفروض  من  عمل  عن  تقاعدا   الربملاني   يتقاىض  ان 
اللغط  ان  كما    . اجلها؟  من  انتخب  التي  االنتدابية   املدة  بانتهاء 
الربملاني  للعمل  املوضوع  يف كل مرة يسئ  يثار حول  الذي  والكالم 
التقاعد  عرف  لكن   . واحرتامها  توقريها  املفروض  من  وملؤسسة 
املريح بعد  مدة انتدابية يسيل لعاب  ذوي املال والسلطة من اجل 

الرتشح للربملان .

للشباب والنساء،  الوطنية  الالئحة  الرابع  :عقلنةوترشيد   •املدخل 
افراز  منها  الهدف  كان  نسائية  شبابيةواخرى  الئحة  اقرار  فروح 
سياق  يف  الوطنية   جديدللسياسة  نفس  اعطاء  و  جديدة  نخب 
زعماء  ان   هو  حدث  الذي  ،لكن  مشهود  مغربي  شبابي  حراك 
2011 وعىل مخارجه  االحزاب السياسية  انقلبوا عىل روح دستور 
الئحة  اىل  تحولت  التي  والنساء  الشباب  الئحة  ومنها  االصالحية 
االبناء واالصهاروالزوجات  واملقربني .. هذه الصورة امللطخة لالئحة 
السلبية  الياس والفسادوالصور  انتشال سياساتنا من  كان هدفها 
لوائح  اقرار  اقرتح  لذلك   . السياسية  االحزاب  ممارسات   عمقتها 
جهوية للشباب والنساء  الن جهونة هذه اللوائح سيمكن عىل االقل 
من تداول نخب جديدة من جهات مختلفة ومتنوعة و ستفوت عىل 
زعماء االحزاب  فرصة  وضع املقربني من جهة واحدة او دوار واحد 
كما  وقع  يف التجارب السابقة  وان كانت اللوائح الجهوية للنساء 
والشباب ستحد فقط من الفساد االنتخابي ولن تقيض عليه نهائيا.

رادعة  وقوانني  صارمة  اجراءات  اقرار  هو    : الخامس  •املدخل 
البث  يف  الترسيع  يف  القضائية  للمؤسسة  االخرض  الضوء  واعطاء 
املرشحني  لكل  باملمتلكات  الترصيح  يف  بالتالعب  يتعلق  ما  كل   يف 
يرصح  ال  املغاربة   الربملانيني  من  كبري  ،فعدد  املغربي  للربملان 
امواله  بمصادر  يرصح  ال  كما  ممتلكاته   عن  بنزاهةوبشفافية 
فتح  البدمن  املاليري  اصحابها  تكلف  التي  االنتخابية  فالحمالت   .
تحقيقات حولها اذا ما اردنا ان نعطي اشارات للشباب املغربي من 
اجل املشاركة السياسية الفاعلة واعادة الثقة للمؤسسة الربملانية 
،اما والحال ان الوجوه نفسها تفوز بالطرق نفسها  ويف غياب ردع 
حقيقي وال احرتام للقانون فستبقى املؤسسة الترشيعيةوالسياسة 

ببالدنا فاقدة للمصداقية.

الرحل  وتوريث  النواب  القطع مع  ظاهرة  •املدخل السادس:  هو 
الكرايس  واملسؤوليات  وسيطرةعائالت باكملها عىل مقدرات جهات 
العمل  عىل  الشكارة  واصحاب  االعيان  سيطرةمنطق  و  املغرب  
الطموحات هواقرار  نظام  اىل  كل هذه  السبيل   ، ببالدنا  السيايس 
قانون  واقرار  للربملانيني   بالنسبة  الرتشح  واليات  يحدد  انتخابي  
احزاب واضح يف انتصاره لروح الديموقراطيةوالتناوب الحقيقي عىل 
املسؤوليات .الن الناخب املغربي مل من  تكرار نفس الوجوه يمينا 
ويسارا و بلغةخشبيةنمطيةال تقدم بدائل وال مقرتحات ، املواطن 
ملراكمةثروته   موقعه   يستغل  املغربي   الربملاني  يعتقدان  املغربي  
ونسج عالقات افقية  وعمودية تسمح  له بمزيدمن التمدد يف املراتب 
االجتماعية ،هذه الصورةكرستها االستحقاقات االنتخابية السابقة 

لالسف الشديد.

:«علمنة«  السابع  •املدخل 
و  العمليةاالنتخابية 
استخدام  رضورةتجريم 
اوالوطني   يف  الديني  املشرتك 
االنتخابية،فاحزاب  العملية 
سواء  تستغل  ببالدنا  كثرية 
االنتخابات  يف   الديني  املقدس 
او  تستغل القرب  من املؤسسة 
االنتخابية  حمالتها  يف  امللكية 
وهذا مرض للعملية السياسية 
ببالدنا و يحرم املتنافسني من 
التباري  يف  متساوية  رشوط 

والتنافس الرشيفني .

اقرار   الثامن:   •املدخل 
والنساء  الرجال  بني  املناصفة 

والرجال  النساء  بني  التمييز  يكرس  لربملان  معنى  ،فال  الربملان  يف 
متقدم،  وعي  مستوى  اىل  املغربية  بالذهنية  الرقي  يستطيع  ال  و 
فاملفروض يف الربملان املغربي  ان يفرزنخب سياسية قادرة عىل فهم 
الديموقراطية  بالدول  للحاق  املرشوعة  بالدنا وطموحاتها  رهانات 
،لن يكون ذلك اال  ببدل مجهود كبري حتى تستطيع احزابنا  فرزنخب 

برملانية قادرةعىل تنزيل الروح الحقوقية يف الدستور .

•املدخل التاسع : هو  رضورة اقرار  نظام انتخابي  منصف وعادل 
ويأخذ بعني االعتبار التعددية السياسية الحقيقية، نظام انتخابي  
الكثري  يشوبها  التي  االنتخابية  للوائح  شاملة  بمراجعة  اوال  يبدأ 
والكثري من الشوائب  من انزاالت للناخبني وتجاوزات كثريةتؤثر عىل 
االحزاب  جميع  اعطاء  ان   ،كما  ببالدنا  السيايس  العمل  مصداقية 
عتبة  واقرار  التمويل  و  االعالم  يف  الفرص  نفس  والكربى  الصغرى 
ديموقراطيةواكثر  اكثر   االنتخابية  العملية  يجعل  قد  منخفضة 

تمثيليةالنها تقطع احتكار  ما يسمى باالحزاب الكربى التقليدية.
يف سبيل الختم :

الشك ان اصالح املنظومة السياسيةواالنتخابيةتحديدا ببالدنا ليس 
امرا تقنيا بسيطا يمكن القيام به لتصلح العملية اوتوماتيكيا  ،بل ان 
اي اصالح اصالح البد له من ارادةسياسيةحقيقية لدى كل  الرشكاء 
يف العملية السياسية ،والبد له من وعي مشرتك يف حدوده الدنيا لدى 
السياسية  العملية  بان  الجميع  يعرتف  فعندما  واملنتخب،  الناخب 
ببالدنا يعرتيها قصور  وان االحزاب السياسيةاملغربيةتعيش الرتهل 
التنظيمي وغياب الديموقراطية الداخلية وتستقطب النخب القادرة 
عىل ربح االصوات بكل الوسائل ال بمنطق الكفاءةواالستقامة . فان 
الناخب هو االخر مسؤول مسؤولية التقل عن االخرين يف اختيار من 
ال يستحق ان يختار يف مؤسسةترشيعية تقرر مصري البالدوالعباد .       

* املنسق لوطني للعصبة االمازيغية لحقوق االنسان
باحث يف قضايا التنمية والديموقرطية وحقوق االنسان 

انغري بوبكر *

األمازيغية 
يف زمن كورونا
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بعدما قامت الحكومة باحالة مرشوع القانون 
للتعريف  الوطنية  بالبطاقة  املتعلق   4.20 رقم: 
هذا  بشأن  أثري   ، النواب  مجلس  عىل  اإلليكرتونية 
املرشوع نزاع جدي ، بسبب عدم دستوريته ، لثبوت 
بحرفها  األمازيغية  اللغة  إدراج  عمدا   إقصائه 
تيفيناغ يف البطاقة الوطنية الجديدة ، مخالفا بذلك 
للقانون التنظيمي  املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي 
الخامس  الفصل  يف  عليه  املنصوص   ، لألمازيغية 
بوجوب  منه   21 املادة  التي تقيض   ، الدستور  من 
معا  الرسميتني  باللغتني  البطاقة  هذه  تحرير 

العربية واألمازيغية.
هذا  مع  الترشيعية  املؤسسة  تعامل  ان  وحيث 
الالمعقول  ومن  التخبط  من  نوع  يطبعه  القانون 
القرارات ، من ضمنها  ، املتجيل بوضوح يف بعض 
مرشوع  إحالتها  يف  املثمتل  املنطقي   الغري  القرار 
لحقوق  الوطني  املجلس  عىل  املذكور،  القانون 
اإلنسان ، لالستنارة برأيه فيه ، بدال من إحالته عىل 
املحكمة الدستورية ، املالكة للحكم الحاسم يف هذا 
االمر ، خالفا ملجلس حقوق االنسان الذي ال يملك 

فيه  اال  رأيا استشاريا غري ملزم. 
ومن االكيد ان غياب املنطق لدى هذه السلطة هو 
الفصل  مقتضيات  تطبيق  تجاهل  اىل  بها  أدى  ما 
مجلس  لرئيس  تخول  التي  الدستور،  من   132

النواب احالة القوانني أو االتفاقيات الدولية ، قبل 
املصادقة عليها ، عىل املحكمة الدستورية ، لثبت يف 
، فتح  املرشع  ان  اعتبار  للدستور، عىل  مطابقنها 

باب هذه االحالة املسبقة عىل املحكمة الدستورية 
التي تحوم حول دستورية بعض  ، الزالة الشكوك 

القوانني او االتفاقيات الدولية.
شكوك  مجرد  وليس   ، اليقني  لوجود  نظرا  وانه 
لعلة   ، للدستور  القانون  هذا  مرشوع  خرق  يف   ،
تعسفه يف مخالفة املادة 21 من القانون التنظيمي 
السيد  يكون  هذه  والحالة  فانه   ، الذكر  السالف 
رئيس مجلس النواب قد اخطأ  تطبيق الفصل 132 
لهذا  الدستور، ما يجعله غري معذور يف جهله  من 

القانون االسمى.
لكن والحال ان املؤسسة الترشيعية ارتأت تفضيل 
لحقوق  الوطني  املجلس  عىل  القانون  هذا  احالة 
بأن  االعتقاد  املمكن  فمن   ، غريه  دون   ، االنسان 
ما حدا  بها اىل ذلك هو حرصها عىل عدم مساس 
للمكونني  الثابتة  بالحقوق  املذكور  القانون 
اللغويني الرسميني : العربية واالمازيغية ، اقتناعا 
من  وافضل  أوىل  الحقوق  هذه  احرتام  بان   ، منها 
التجأت   ، تلك  والحالة  وانه  الدستور،  بنود  احرتام 
يف  خبريا  باعتباره   ، االنسان  حقوق  مجلس  اىل 
مجال الحقوق ، ليعطيها رأيه يف هذه املسالة ، قبل 

مصادقتها عىل ذلك القانون.
غري انه اذا ما افرتضنا جدال صحة هذا التخمني ، 
فمما ال شك فيه أن املجلس الوطني لحقوق االنسان 
- حني نظره يف املوضوع -  سيجيبها المحالة  بان 
املكون اللغوي االمازيغي ، هو من ترضرت حقوقه 
من  كليا  اقصائه  لثبوت   ، املنتقد  القانون  هذا  يف 

القانون  بان  علما   ، الجديدة  الوطنية  البطاقة 
التنظيمي املشار اليه آنفا ينص بالحرف عىل لزوم 
ادراج االمازيغية اىل جانب العربية يف هذه البطاقة.

وبالفعل فان ما يدل عىل عدم صواب ذلك االفرتاض 
عىل  الحرص  هاجس  ان  عىل  ايضا  يدل  وبالتايل   ،
 ، الوطنية  اللغوية  املكونات  بحقوق  املساس  عدم 
لم يكن اطالقا لدى مجلس النواب ، بدليل ان لجنة 
وسياسة  والسكنى  الرتابية  والجماعة  الداخلية 
العام  الرأي  فاجأت   ، املجلس  لهذا  التابعة  املدينة 
بمصادقتها باالجماع عىل مرشوع القانون السالف 
أو  يقرأ  اي خرب  ، وذلك من غري ان يسمع  الذكر 
يف  رأيه  باتخاد  االنسان  حقوق  مجلس  قيام  يؤكد 
به  الترشيعية  املؤسسة  وبابالغه   ، القانون  هذا 
النواب  مجلس  أقر   ، ذلك  بعد  مبارشة  وانه  هذا   ،
اللجنة وصادق بدوره بشبه اجماع عىل  قرار هذه 
اليسار  ، من منطلق خروج فيدرالية  القانون  ذلك 

مشكورة عن االجماع.
املجلس  هذا  بمواقف  العارف  املرء  ان  والحق 
سلفه   من  ورثها  التي   ، االمازيغية  تجاه  السلبية 
املجلس السابق ، لن يفاجأ بهذه املصادقة ، بقدر 
عن  املذكور،  املجلس  تراجع  رس  من  مفاجأته  
الوطني  للمجلس  االستشاري  الراي  عىل  االطالع 

لحقوق االنسان ، قبل اقرار هذه املصادقة.
ذلك انه اذا ما ثبت فعليا هذا الرتاجع ، الذي يوحي 
به انعدام أي خرب أو  أي منشور، يؤكد  قيام هذا 
املجلس الحقوقي باتخاد رأيه يف هذا القانون ، فان 

مجلس  سلوك 
يوصف  لن  النواب 
بمعاكسته  حينئد 
لحقوق االمازيغية 
أو   ، فحسب 
عن  بابتعاده 
وعن   ، املنطق 
الدستور والقانون 

الذي   ، وبالتذبذب  بالعبث  كذلك  سيوصف  بل   ،
املجلس  مصدقية  برضب  اال   يفرسا  ان  يمكن  ال 
مؤسسة  يعترب  الذي  االنسان  لحقوق  الوطني 
دستورية  مستقلة ، معروفة  عىل املستوى الدويل 

الشتغالها وفق مبادئء باريس  واالمم املتحدة.

اما االمازيغية املترضرة حقوقها من هذا القانون 
املعيب ، فال تملك ما تقوله لكل من مجلس النواب 
، للذئب ، يف  ، اال ما قاله البستاني  ومن الحكومة 
الحكاية الشعبية املشهورة ، ذات االصل االمازيغي 

، املعروفة بقصص : ) الذئب والقنفذ (.
من  لالمازيغية  املجلس  هذا  قال  فان  لذلك 
البطاقة  قانون  يف  اقصائها  عىل  تصويته  خالل 

االليكرتونية الجديدة :
أنا ، شمتتك.  -

ستجيبه قائلة : 
وانا ، عرفتك.  -

* الصايف مومن عيل    

بتذمر  األمازيغية  والجمعيات  املنظمات  تلقت 
عىل  االلتفاف  مسلسل  خالصة  شديدين  وإحباط 
املصادقة  يف  املتمثل  والقانونية  الدستورية  املكتسبات 
الرتابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  داخل  باإلجماع 
العامة  الجلسة  وخالل  املدينة،  وسياسة  والسكنى 
بالبطاقة  املتعلق   20.04 رقم  القانون  عىل  للربملان 
الوطنية للتعريف االلكرتونية بما يتضمنه من إقصاء 

ممنهج ومقصود للغة األمازيغية الرسمية.
واكدت التنظيمات يف بيان صادر عنها،  بأن املصادقة 
سافر   خرق  يعترب  الوطنية،  البطاقة  قانون  عىل 
الخامس  الفصل  خصوصا  الدستور،  ملقتضيات 
الرسمي  الطابع  لتفعيل  التنظيمي  وللقانون  منه، 
مسار  عن  االنحراف  يف  وتماديا   ،26.16 لألمازيغية 
البناء الديمقراطي والحقوقي ودخوال يف متاهة العبث 

الترشيعي واملؤسساتي.
املوقعة  االمازيغية  والجمعيات  املنظمات  واضافت 
عىل البيان أن هذا سيؤثر سلبا يف جدية خطاب الدولة 
مصداقية  يف  ويرضب  والديمقراطية  األمازيغية  حول 
الذي  والتمييز  الدونية  يكرس  أنه  كما  مؤسساتها، 
لغتهم  وعىل  األمازيغ  عىل  املؤسسات  هذه  تمارسه 

وثقافتهم.
بصيغته   20.04 القانون  ملرشوع  رفضها  وجددت 
الحالية التي صادق عليها الربملان ولم تحرتم الدستور 

والقانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
وسجلت سوء تقدير كبري من طرف الدولة لهذه القضية وانعكاساتها 
السلبية عىل صورة املغرب داخليا وخارجيا. مؤكدة بذلك غياب إرادة 
سياسية حقيقية لدى الدولة وعدم جديتها وتراجعها الواضح عن 
واتجاه  واألمازيغية،  األمازيغ  اتجاه  والدولية  الوطنية  التزاماتها 
تسجلها  التي  املالحظات  كل  يزكي  مما  الدستورية،  املقتضيات 

مختلف الهيئات األممية واملنظمات الحقوقية الدولية بهذا الشأن؛
 20.04 رقم  القانون  مرشوع  يف  األمازيغية  اللغة  إقصاء  واعتربت 
سيايس  إجراء  االلكرتونية  للتعريف  الوطنية  بالبطاقة  املتعلق 
املؤسساتي،  والتخبط  السيايس  لليأس  يكرس  تمييزي  وترشيعي 
بني  بامليز  إحباطا عميقا وشعورا خطريا  املواطنني  لدى  ما سيولد 

املغاربة، مما ستكون له تداعيات وخيمة مستقبال؛
واشارت التنظيمات إىل أن عدم التفاعل االيجابي للحكومة والربملان 
واملنظمات  للجمعيات  الديمقراطي  الرتافعي  العمل  مع  بغرفتيه 
والفعاليات األمازيغية يشكل نكسة أخرى للديمقراطية، واستهدافا 
الدولة  فيها  تتحمل  والديمقراطي،  الحقوقي  والخيار  لألمازيغية 

واألحزاب السياسية مسؤولية آثارها وتبعاتها يف املستقبل؛
الحركة  مطالب  مع  الوطني  بالتضامن  اعتزازها  عن  وعربت 
االمازيغية املرشوعة والدستورية، ودعت مكونات الحركة األمازيغية 
وفاعليها  املدنية  وإطاراتها  والنضايل  والحقوقي  املعريف  برصيدها 
الضغط  عىل  وقدرتها  بقوتها  واإليمان  الوعي  اىل  ومناضليها، 
يف  التفكري  وإىل  املساواة،  تسوده  ومجتمع  اإلنصاف  دولة  لتحقيق 
اسرتاتيجيات نضالية أكثر نجاعة للتصدي لتملص الدولة واألحزاب 
األمازيغية،  موضوع  يف  الدستورية  التزاماتها  من  السياسية 

واالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية للشعوب يف هذا الشأن.
األمازيغية  للجمعيات  الوطنية  للفيدرالية  سبق  اخر  جانب  ومن 
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة  راسلت   أن   ،”FNAA“ باملغرب 

اإلنسان، أمينة بوعياش، حول مرشوع القانون رقم 20.04 املتعلق 
بالبطاقة الوطنية اإللكرتونية للتعريف إلبداء الرأي يف مدى تطابقه 

مع التزامات الدولة املغربية يف مجال حقوق اإلنسان.
الوطني لحقوق  املجلس  إىل  الوطنية يرسالتها  الفيدرالية  وتوجهت 

اإلنسان بحكم صالحياته يف مجال الحماية والنهوض بمضامينها،
 واقرتحت الفيدرالية من خالل مراسلتها  اعتماد رؤية تروم اقرتاح 

 4 املادة  وتعديل  مراجعة 
من مرشوع القانون رقم: 
بالبطاقة  املتعلق   20.04
للتعريف  الوطنية 
اإللكرتونية وذلك بتحرير 
باللغة  بياناتها  جميع 

األمازيغية. 
الفيدرالية  وأكدت 
للجمعيات  الوطنية 
عىل  باملغرب،  األمازيغية 
تأتي  الخطوة  هذه  أن 
أسسها  منطلق  »من 
بمرجعيتها  االستنادية، 
إطار  ويف  الحقوقية، 
إىل  الرامية  مهامها 
اللغوية  الحقوق  تعزيز 
األمازيغية  والثقافية 
والنهوض بها وحمايتها، 
لربامجها  وتنفيذا 
رد  أجل  من  الرتافعية 
لألمازيغية  االعتبار 
امليز  مظاهر  كل  وإنهاء 

الهوية  تشكيل  يعيد  منطق  وفق  لها،  تتعرض  التي  والتمييز 
واللغة والثقافة الوطنية عرب إدراجها يف مختلف قطاعات الحياة 
العامة بما يف ذلك اإلدارة العمومية والجماعات الرتابية ومنظومة 

العدالة واملدرسة واإلعالم العمومي«.
موضوع  “يف  لرتافعها  تتمة  هي  هذه  خطوتها  أن  إىل  وأشارت 
مرشوع القانون رقم 20.04 املتعلق بالبطاقة الوطنية اإللكرتونية 
للتعريف، والذي لم يراعي لألسف مستجدات الوثيقة الدستورية 
عالوة  األمازيغية،  اللغة  برتسيم  الخاص  شقها  يف   2011 لسنة 
الطابع  لتفعيل  التنظيمي  القانون  21 من  املادة  عىل مقتضيات 

الرسمي لألمازيغية رقم: 16.26”.
مجال  يف  مؤسستكم  اختصاصات  مع  “تماشيا  بأنه  وذكرت 
القانون  من   25 املادة  مقتضيات  تمليه  ما  وباألخص  الترشيع، 
لحقوق  الوطني  املجلس  تنظيم  باعادة  املتعلق  التنظيمي 
اإلنسان، فإننا عالوة عىل ما ذكر نرى أن مقتضيات املادة الرابعة 
القضاء  اتفاقية  ومقررات  تتالءم  ال   04/20 رقم  القانون  من 
الدولية  اإلتفاقيات  وكذا  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع  عىل 
توصيات  لجانها ومنها  الصلة، وتوصيات  ذات  اإلنسان  لحقوق 
الثقافية  و  االجتماعية  و  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة 
 22 بتاريخ  والصادرة  للمغرب  املوجهة  الختامية  ومالحظاتها 

أكتوبر 2015”.
املستقلة  األممية  الخبرية  “توصيات  ذاته،  السياق  يف  وأوردت 
السابقة يف مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد يف تقرير بعثته 
بحقوق  املعنية  اللجنة  وتوصيات   ،2011 سبتمرب  يف  املغرب  إىل 
ديسمرب   1 يف  املغرب  إىل  املوجهة  الختامية  مالحظاتها  يف  اإلنسان 
2016، وتوصيات لجنة القضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي 

ذات  والتوصيات  14و15و16،  دورتها  أشغال  ختام  يف  الصادرة 
الصلة والصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان يف دورته املنعقدة خالل 

شتنرب 2017”.

اهليئات األمازيغية: إقصاء اللغة األمازيغية يف مشروع القانون رقم 20.04 إجراء سياسي وتشريعي متييزي 
يكرس لليأس السياسي والتخبط املؤسسات

قال رئيس مجلس املستشارين حكيم بن شماش، يف كلمة 
 –  2019 الترشيعية  للسنة  أبريل  دورة  اختتام  بمناسبة 
2020، إن هذه الدورة الربملانية عرفت تكوين املجلس للجنة 

النظام الداخيل طبقا للمادة 368 من النظام الداخيل ملجلس 
النظام  املستشارين، من أجل دراسة مقرتح لتغيري وتتميم 

الداخيل للمجلس.
وأضاف أن اللجنة تمكنت بعد اجتماعات مطولة من اقرار 
الشتغال  خاصة  قواعد  إقرار  إىل  ترمي  توافقية  تعديالت 

املجلس يف األحوال غري العادية.
الطابع  بتفعيل  خاصة  “أحكام  إقرار  إىل  كلمته  يف  وأشار 
املستشارين،  مجلس  عمل  يف  األمازيغية  للغة  الرسمي 

وبكيفيات دراسة مشاريع قوانني املالية التعديلية”.
مجلس  طرف  من  أدخلت  التي  التعديالت  أبرز  ومن 
املستشارين عىل نظامه الداخيل، توفري الوسائل التي تكفل 

ألعضائه والوزراءالتواصل والتعبري باللغة األمازيغية.
املعنية  الجلسة  انعقاد  قبل  الحكومة  أعضاء  يرصح  و 
به”.  التدخل  يرغبون  الذي  األمازيغي  اللساني  “بالتعبري 
اللغة  من  ألشغاله  الفورية  الرتجمة  “املجلس  سيوفر  كما 

األمازيغية إىل اللغة العربية”.

األمازيغية،  باللغة  العامة  الجلسات  محارض  إعداد  وسيتم 
بحرف  واملقروءة  املكتوبة  املوحدة  املعيارية  اللغة  واعتماد 

تيفيناغ.
للثقافة  امللكي  واملعهد  املستشارين  مجلس  أن  يذكر 
يف  املشرتكة  املساهمة  أجل   من  مذكرة  وقع  األمازيغية 
إعمال الطابع الرسمي لألمازيغية،  وتيسري استعمال اللغة 
األمازيغية من قبَل املجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية 

املرتبطة بذلك.
ويسعى الطرفان إىل تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع 
برامج عمل مشرتكة  للتكوين والتكوين املستمر لدى املجلس  

يف مجال اللغة والثقافة األمازيغيتني.
كما يوثق الجانبان حسب املذكرة عالقات التعاون بينهما من 

خالل تبادل الخربات والوثائق،  كل يف مجال اختصاصاته.
اللغة  إدماج  أجل  من  الالزمة  املساعدة  املعهد  يقدم  كما 
مجلس  قبل  من  املعتمدة  التواصل  وسائل  يف  األمازيغية 
والتقنية  العلمية  واستشاراته  خرباته  ويقّدم  املستشارين؛ 
للمجلس يف مجال إعداد منشورات وحوامل تواصلية باللغة 

األمازيغية.

جملس “املستشارين” يقرر أحكام خاصة بتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية
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أهم  من  الحارض  عرصنا  يف  االتصال  وسائل  أصبحت  لقد 
املختلفة  االتصال  وسائل  وبتعدد  البرشي،  التطور  يميز  ما 
ازدادت  والصحف  واإلذاعة  كالتلفاز  منها  اإلعالمية  وخاصة 
واملتلقي،  املرسل  اتصال بني  لتكون وسيلة  اللغة  إىل  الحاجة 
ونتيجة لذلك فقد ظهرت آثار عىل لغتنا األمازيغية نتيجة لهذا 
ليست  اللغة  إن  سلبي.  وبعضها  إيجابي  بعضها  االستخدام 
ظاهرة  ولكنها   فحْسُب،  وعلمية  وثقافية  تاريخية  ظاهرة 
ٌحضارية، سياسية، اجتماعية وكذلك اقتصادية حيث تَقوى 
وانكماشهم  وانحدارهم  بضعفهم  وترتاجع  أهلها،  بقوة 
اليوم،  األجنبية  اللغات  بعض  هيمنة  وما  واملعريف.  الفكري 
وتَقهُقُر  الخصوص،  اإلنجليزية عىل وجه  اللغة  رأسها  وعىل 
األمازيغية وباقي اللغات املحلية األخرى أمامها، إال بسبٍب من 
هذا العامل الحضاري السيايس: قوة أهل اللغة األوَّىل، وضعف 

أهل اللغة الثانية. 
التاريخ،  مرسح  عىل  فيه  كانوا  زماٌن  األمازيغ  عىل  وقد غرب 
سيدة  لغتُهم  فكانت  خارطتَه؛  ويرسمون  وجهه،  يصنعون 
اللغة  مشكلة  تلك  واللََّهجات.  األلسنة  أمَّ  وكانت  اللغات، 
األمازيغة اليوم، انحسارها ال َعالقة له بخصائَص ذاتية فيها، 
أو  أو وعورة رصِفها،  نَْحِوها،  أو  يتعلق بصعوبة نطقها  وال 
عقم مناهجها ... أو... أو... أو غري ذلك مما يذيعه قوم بيننا، 
وضعفهم،  أهلها،  انحسار  إىل  األول-  املقام  -يف  عائد  ولكنه 
وغيبتهم عن مرسح الحياة، وصنع القرار فيها وعدم املحادثة 

املستمرة بها.

* اللغة األمازيغية يف وسائل اإلعالم:
أن  توشك  خطريًة،  تحدياٍت  اليوَم  األمازيغية  اللغة  تواجه 
عىل  تعينُها  كثرية  وسائَل  إىل  محتاجة  وهي  بها،  تَعِصَف 
عىل  معقوًدا  األمل  كان  وقد  التحديات،  مواجهة  يف  الصمود 
أو  الدور  هذا  من  بعًضا  تؤدي  لكي  املختلفة؛  اإلعالم  وسائل 
وفضائيات،  وإذاعة،  تلفاز،  -من  اإلعالم  فأجهزة  معظمه؛ 
الهامة-  والتثقيف  الثقافة  وسائل  من  وغريها  وصحافة 
خدمة  يف  دور  يماِثلُه  ال  بدور  تضطلع  أن  باستطاعتها 
إليهم،  وتحبيبها  الناس،  بني  ونرشها  األمازيغية،  اللغة 
العاميَّات،  طغيان  من  انتصاف-  -بعض  لها  االنتصاف  ويف 
األمازيغية؛ فقد  أنشطة حياتنا  إىل كلِّ نشاط من  وانرسابها 
دخلْت هذه األجهزُة كلَّ بيت، وسكن إغواؤها وإغراؤها جميَع 
النفوس واألفئدة مما جعل األمازيغ يتلقون ثقافتهم بلغتهم 

األصيلة، ولكن هل تفعل وسائل اإلعالم ذلك كما يجب؟
ِمْعوَل  لن ننكر أن بعًضا منها يفعل، ولكنَّ كثريًا منها صار 
وأصبحت  تكاثرت  أمازيغية  إعالم  إن وسائل  هدم وتخريب؛ 
وجهارة،  استعالء  وتزيدها  سافر،  بشكل  للعاميَّات  ُج  تُروِّ
ُم  يُقدَّ الفضائيات  يف  برامج  من  يُقدَّم  ما  معظم  وأصبح 
بالعامية؛ وجاوز األمر التمثيليات واملسلسالت واألفالم، فدخل 
السياسية، بل  الثقافية والرتبوية والتعليقات  الربامج  بعَض 
بعض  يقحمون  حيث  الفضائيات  بعض  يف  األخبار  نرشات 
صلة  لها  ثمة  ليس  التي  األخرى  العاميات  من  املصطلحات 

باللغة األمازيغية بثاتا.
يوم،  بعد  يوًما  اإلعالم يتضاعُف  يف وسائل  العامية  حظَّ  إن 
والريفية،  السوسية،  من  املختلفة؛  العاميَّات  بدِت  حتى 
املهيمنة  -هي  وغريها  املغربية،  الدارجة  وحتى  واألطلسية، 
األمازيغي  املتلقي  َحْمل  يُراد  كأنما  حتى  واضحة،  هيمنًة 
من  بدالً  عليه،  مفروًضا  لغويًّا  واقًعا  وجعلها  حمالً،  عليها 
والحضارة  الثقافة  لغة  الفصيحة؛  املعيارية  األمازيغية 

واألصالة والتوحد.

* أسباب غياب اللغة األمازيغية من وسائل اإلعالم:
املعيارية من كثري من وسائل اإلعالم؟  األمازيغية  ملاذا تغيب 
كثري  يطرحه  سؤال  االنحسار؟  هذا  حضورها  ينحرس  ملاذا 
من املثقفني، وتبايَنت اإلجابات عنه، ومن أبرز العوامل التي 

ساهمت يف هذه الظاهرة:
أو  املعيارية،  األمازيغية  اللغة  بأهمية  اإلحساس  عدم   -1

وكرامتهم  األمازيغ  شخصية  عىل  الحفاظ  يف  دورها  تقدير 
وُهويَّتهم ووحدتهم.

تهم،  ألمَّ الحضاري  انتماؤهم  اهتزَّ  ممن  قوم  ثقة  عدم   -2

بمقدرة لغتهم عىل أن تكون لغَة علم وفنٍّ وثقافة وفكر.
3-  جهل كثري من اإلعالميني بها.

القول  لبسط  مجال  ال  مختلفة،  لعوامل  باآلخر  4-  االنبهار 

فيها، ومن هذا االنبهاُر بلغته وإيثارها عىل األمازيغية.
أن  وحضارتهم  وثقافتهم  بلغتهم  الثقة  فاقدي  5-  ظنُّ 

ألفاظها  ببعض  والرََّطانة  األجنبية،  اللغات  استعمال 
. ومصطلحاتها دليُل الحضارة والرُّقيِّ

6-  التكاسل يف الرتجمة والتمزيغ، وإيثار الجاهز من األلفاظ 

يات األجنبية. واملصطلحات واملسمَّ
اإلعالم  وسائل  أغلب  -يف  السلطوي  القرار  7- غياب 

األمازيغية- الذي يُلِزُم بها يف أوساطها.
ومن الواضح أن هذه العوامل، وكثريًا غريها، تقع جميًعا يف 
عىل  والتآمر  الخيانة  عوامل  واستبعاد  الظن،  تحسني  دائرة 

لغة األمازيغ وثقافتهم وحضارتهم.

* إجيابيات اإلعالم يف خدمة اللغة األمازيغية:
بعض  أن  نبنيِّ  أن  يقتيض  القول  يف  اإلنصاف  أن  وعىل    -1

وكان  األمازيغية،  اللغة  خدمت  قد  اإلعالم األمازيغية  وسائل 
لها دور إيجابي يف نرشها وتقريبها من املتلقني، بل تحبيبهم 

فيها.
2- إن اللغة األمازيغية املستعملة يف بعض وسائل اإلعالم هي 

الناس،  أفهام عامة  التناول، قريبة من  لغة فصيحة، سهلة 
وهي لغة مقبولة عىل ما قد يشوبها أحيانًا من بعض األخطاء 
يمكن  أخطاء  ولكنها  النْحوية،  أو  األسلوبية،  أو  اللُّغوية، 
الوعي  ازداد  إذا  سيما  وال  اإلعالم،  بلغة  واالرتقاء  تجاوزها، 
أال  عىل  والحرص  العربية،  بأهمية  اإلحساس  ونما  اللُّغوي، 

تزاحَمها العاميَّات يف هذه األجهزة التثقيفية الهامة.
املذهلة،  التواصل  إمكانات  من  يملك  -بما  اإلعالم  إن    -3

أنجع  من  يكون  أن  يمكن  املتلقني-  يف  البالغ  تأثريه  وبسبب 
املواطن  بني  املسافة  وتقريب  اللُّغوي،  اإلزدهار  وسائل 

اللغة  خدمة  عىل  لقادٌر  وإنه  القومية،  ولغته  األمازيغي 
ثقافة  عرص  يف  سيما  وال  لها،  حدود  ال  خدمًة  األمازيغية 
املنطوقة،  بالكلمة  املصاحبة  الصورة  ثقافة  اإلستماع، 

واستعالئها عىل الكلمة املقروءة.
اللغوية  األخطاء  وشيوع  اللغوي  األداء  ضعف  ظاهرة  تعد 
والنحوية واإلمالئية واللجوء إىل العامية وعدم سالمة النطق 
عىل  يؤخذ  ما  أكثر  من  اإلعالم  وسائل  يف  اللغة  وازدواجية 
وسائل اإلعالم، ونظرا ألن هذه الظاهرة قد أصبحت مشكلة 
واالنفتاح  العوملة  عرص  يف  األمازيغية  اللغة  تواجه  حقيقية 

الثقايف وسيطرت اللغات األجنبية عىل وسائل اإلعالم.

* ما هي أمهية اللغة األمازيغية:
املجتمع  تجمع  التي  الروابط  من  األمازيغية  اللغة  تعترب 
الشمال افريقي، ويعد ارتباط هذا األخري بالهوية األمازيغية 
إعجازا رائعا حيث ساهم يف إخرج اللغة من نطاقها الضيق ثم 
جعلها أداة البحث والفكر والروح، مما قد مهد الطريق أمام 
الشعوب األخرى كي تنضوي تحت راية التسامح الذي يتميز 
به األمازيغ ويتعلموا األمازيغية يشاركوا يف إحياء الحضارة، 
ألن الحضارة لم تأت إال عن طريق اللغة، والحضارة يف نوع 
من التعريف املوجز هي لغة، لذا فإن اللغة األمازيغية منفتحة 
التاريخ؛  عرب  واألجناس  األعراق  املختلفة  الشعوب  عىل 
العالم ردحا  وهكذا تمكنت من تصنيع رقيا حضاريا عاشه 
األمازيغية  باللغة  األمازيغة  الرتباط  واملالحظ  الزمن،  من 
فيه  ارتبط  األمازيغية  الحضارة  من  الزاهر  العرص  أن  نجد 
القومية  النعرات  قامت  وعندما  األمازيغية،  باللغة  األمازيغ 
طمست  األصيلة  الشعوب  لتعريب  هدفت  التي  والطائفية 
إيذانا بتخيل األمازيغ عن الريادة  اللغة األمازيغية وكان ذلك 
محمد  األمازيغي  الكاتب  يقول  السياق  هذا  ويف  الحضارية، 
اللغة  شفيق »هذا حرب علم«، لهذا البد أن نبقى يف أحضان 
وفيما تضئ هذه اللغة من أفاق الفكر والعلم، وما تخلق من 
أجواء الحضارة الواحدة، وبخاصة إن استطاع هؤالء األمازيغ 
وال  عبقريتها،  يفتحوا  وأن  عبقريتهم  اللغة  هذه  يمنحوا  أن 
شك أن الوضع الذي وصل إليه األمازيغ يف هذا الزمن ناتج عن 
تخليهم عن جزء كبري من هويتهم، وهذا التنازل عن ركن من 
أركان الحضارة األمازيغية قد أثر تأثريا كبريا يف وضع الريادة 
لهذا الشعب األصيل، لذا ال ينبغي للباحثني يف أسباب النهضة 
األمازيغ  نهوض  قضايا  يف  بحثهم  عند  الجانب  هذا  إغفال 

وسبل عودتهم إىل دورهم القيادي يف العالم.
  

ب – اللغة والتراث األمازيغيني:
والفنون  الثقافة  احبوا  أقوام  األمازيغية  اللغة  أحب  لقد 
التي  األداة  فيها  وجدوا  حني  أنواعها  بشتى  األمازيغية 
جد  ومخطوطات  وبكتابات  التاريخ  أعماق  إىل  تصلهم 
وامتزجت  يدرسونها  األمازيغية  عىل  فعكفوا  عريقة، 
وعربوا  الفنون،  مختلف  يف  فألقوا  ودمائهم  بأرواحهم 
يف  روائع  إلينا  وقدموا  وأحاسيسهم  مشاعرهم  عن  بها 
لهذا  وقصصه؛  ومالحمه  ونثره  شعره  واألدب  املوسيقى 
عىل  أبناءنا  األمازيغية ونساعـد  باللغة  اإلملــام  يجب 
القديم. تراثهـا  يف  وكنوز  روائع  من  تصفه  بما   االستمتاع 

ولغتنا  األمازيغية  اللغة  أبناء  بني  الفجوة  اتساع  إن 
وتراثهم  األمازيغ  بني  االنفصام  زيادة  إىل  يؤدي  الجميلة 
أقوى  يعد  العريق  تراثهم  إىل  األمازيغ  عودة  وإن  العريق، 
الفكرية  الشجاعة  وإن  الكامنة  العلمية  الثروة  عنارص 
أرسها  من  وتتحرر  عقالها  من  تنطلق  سوف  الخافتة 
الشمس. تحت  مكانتهم  الحتالل  رسيعا  األمازيغ   ليعود 

لقد عشق األمازيغ اللغة األمازيغية حتى امتزجت بوجودهم 
وصارت جزءا من كيانهم، وقد تكون اللهجات العامية سبب 
دور  له  كان  تراث  وهو  األمازيغي  تراثنا  وبني  بيننا  انقطاع 
الحديثة  العلوم  تاريخ  ويف  اإلنسانية،  الثقافة  بناء  يف  كبري 
األمازيغ  مؤلفات  كانت  فقد  أنفسهم،  الغربيني  باعرتاف 
يف  الغربية  اآلداب  يف  واضح  أثر  لها  ونثر  شعر  من  األدبية 
القرون الوسطي مثال »الحمار الذهبي« التي تعد أقدم رواية 
يف التاريخ، ولعل خري ما أسداه الفن والفكر واآلداب األمازيغي 
للعالم أنه أثر بثقافته وفكره األمازيغي يف الفن والشعر والنثر 

عرب العصور.

* عالقة اللغة األمازيغية بوسائل األعالم:
تعترب اللغة إحدى الركائز األساسية لإلذاعة والتلفزيون كما 
وظائفها  تؤدي  الوسائل  وهذه  واملرسح  والسينما  للصحافة 
للتعبري  وأساس  لالختالط  وسيلة  هي  التي  اللغة  بمساعدة 
أن  الصعوبة بمكان  أنه من  الحقائق  األخبار. كما تؤكد  عن 
تضطلع أي من أجهزة األعالم –سواء كانت سمعية أم برصية 
أم مقروءة أم شفهية– بالدور املنوط بها دون استخدام رموز 

اللغة.
إنما هي عالقة عضوية  اللغة  وعلوم  اإلعالم  بني  العالقة  إن 
ال تفصم عراها شأنها يف ذلك شأن العالقة بني الطفل وأمه، 
ويكتسب  طبيعيا  نموا  ينمو  أن  الطفل  عىل  يصعب  فكما 
معطيات الحياة من حوله بصورة تلقائية بدون أمه، فكذلك 
التي ينمو فيها  فإن اإلعالم ال يمكن أن يجد الرتبة الخصبة 
لغة تصوغ رسائله  بدون  فيه نشاطه  يمارس  الذي  واملجال 
اإلنسانية  اللغة  فإن  وكذلك  تتضمنها  التي  األفكار  وتنقل 
البرشي  املجتمع  أفراد  بني  االتصال  دون  الذبول  إيل  ستؤول 
اللغة قيمة  التي تعطي هذه  اإلعالم  من خالل إحدى وسائل 

وتعطي لرموزها معنى.
حيث  الجيل  تربية  يف  فعالية  األهم  الوسيلة  اإلعالم  كان  ملا 
من  يعرض  ما  ومشاهدا  مستمعا  ساعات  اإلنسان  يقيض 
برامج تلفازية، أو مصغيا إيل ما يقدم من برامج إلذاعية، أو 
التوجيهي  الدور  -فإن  واملجالت  الصحف  يف  يكتب  ما  قارئا 
للمؤسسات  التوجيهي  الدور  من  تأثريا  أشد  أصبح  لإلعالم 
املنهج  هو  اإلعالم  أن  يبني  مما  األحيان،  بعض  يف  التعليمية 
الرتبوي األول واملدرسة هي املنهج الرتبوي الثاني. وإذا كان 
لإلعالم هذا األثر الكبري يف الحياة اللغوية والثقافية فأن اللغة 
أجهزة  فإن  واملحاكاة  بالسماع  تكتسب  معروف  هو  كما 
اإلعالم املسموعة واملرئية حني تلتزم األمازيغية السليمة هي 

اللغة  بني  والتقريب  ومحاكاتها  اللغة  لتعليم  مصدر  أفضل 
األمازيغية من أصلـح  اللغة  املحكية وتعترب  واللغة  السليمة 
الحركية  أو  بالدينامية(   ( تتمتـع  ألنهــا  وذلك  اللغـات، 
التي تجعلها أصلح اللغات لطبيعة اإلعالم وتمنحها طواعية 
يف  تضم  فاللغة  االهتمام.  عىل  يبعث  حاال  وقع  حادث  إليراد 
ثناياها خصائص لغة اإلعالم وهي بيان العالقات املتغرية بني 
اإلنسان واإلنسان وبني املرء وبيئته االجتماعية أو االقتصادية 
العالقات. وعىل ذلك،  أو غري ذلك من  املادية  أو  السياسية  أو 
فإن اللغة األمازيغية تجيب طواعية عىل األسئلة التي تجول 
اآلن؟  يجري  وماذا  حدث  ماذا  وهي:  اإلعالم  رجل  خاطر  يف 
اإلعالمية  الخصائص  وجود  إىل  ذلك  ويرجع  جديد؟  من  هل 
األصلية يف اللغة األمازيغية والتي تبني تكيفها وفقا للقوالب 
اإلعالمية املختلفة بحيث استخدمت يف الصحافة الحديثة ويف 
اإلعالمية  اللغة  اكتسبت  كما  املستحدثة.  اإلعالمية  الوسائل 
يجعلها  الذي  بالعمق  املعيارية  اللغة  امتياز  من  املرونة  هذه 
األمينة  الرتجمة  عىل  تقوم  يجعلها  والذي  بالحياة،  تنبض 
الجديدة  والتعبريات  لأللفاظ  واالتساع  واألفكار،  للمعاني 
التي يحكم بصالحيتها االستعمال والذوق والشيوع. وعالوة 
بخصائص  تمتعت  األمازيغية  اللغة  أن  لنا  يتبني  ذلك،  عىل 
إعالمية تجعلنا نالحظ أنها تتفق مع غايات اإلعالم الحديث 
لذاته،  يقصد  فنا جماليا  وليست  أداة وظيفية  أنه  من حيث 
األمازيغية  اللغة  تتهم  التي  الدعاوى  بعض  هناك  أن  والشك 
العاميات  أن  ويشيعون  اإلعالم،  بلغة  النهوض  يف  بالقصور 
هي لغة التفاهم والتداول بني أبناء الوطن حتى مع الصفوة 
اإلعالم  أجهزة  يف  العامية  وشيوع  الفكر  أهل  املثقفني  من 
ومن ثم بني الجماهري ال يتم إال عىل حساب اللغة األمازيغية 
املجيدة  والحضارة  التاريخ  للغة  إهدار  هذا  ويف  املعيارية 
مع  العاميات  فتتداخل  وقواعدها  بأصولها  االهتمام  وعدم 
أن  يتضح  وهكذا  املعيارية.  -األمازيغية  الفصحى  مفردات 
تعبريا  تعترب  ال  اإلعالم  وسائل  يف  العامية  استخدام  دعاوى 
موضوعيا فإن اللغة األمازيغية املعيارية التي تحملها أجهزة 
األصعدة  كافة  عىل  يتكلمون   من  يفهمها  التي  هي  اإلعالم 
فاللغة  األمازيغية،  الشعوب  وبني  املستويات  مختلف  ويف 
األمازيغية املعيارية هي اللغة الوحيدة التي يلتقي عندها أهل 
األمازيغية يف جميع أقطارهم يتكلمون بها فإذا التزم رجال 
اإلعالم بالقواعد اللغوية الصحيحة وحرصوا عىل اتخاذ اللغة 
املعيارية لغة حديث وكتابة يقدمون بها برامجهم ويكتبون 
كان  األمور  مختلف  عن  بها  ويعربون  وأحاديثهم  مقاالتهم 
مجاالتها،  جميع  يف  األمازيغية  اللغة  رقي  عىل  يدل  ذلك 
اللغة  خصائص  فيها  تتوفر  األمازيغية  اللغة  أن  الشك  ألنه 
اإلعالمية مما يساعد أن تكون هذه اللغة هي اللغة السائدة يف 

أجهزة اإلعالم بكل أنواعها. 

* وسائل اإلعالم ودورها يف املحافظة على اللغة األمازيغية.

من الواضح أن استخدام اللغة األمازيغية املعيارية املوحدة يف 
صحافتنا وإذاعتنا الفضائية يساعد إىل حد بعيد عىل توحيد 
بوتقة  يف  صهرها  وعىل  وتطلعاتنا  وأفكارنا  ونظراتنا  رؤانا 
العرص  يف  اإلعالم  أجهزة  وتتحمل  مشرتكة  أمازيغية  قومية 
اللغة  عىل  الحفاظ  يف  ضخمة  مسؤولية  فيه  نعيش  الذي 
وتصحيح  ورعايته  األمازيغي  اللسان  وتقويم  األمازيغية 
الجماهري  وحماية  األمازيغية  حق  يف  ترتكب  التي  األخطاء 
األمازيغية من االنحراف بها، ذلك أنه إذا ظلت أجهزة اإلعالم 
مداه  االنهيار  األمازيغية فسيبلغ  للغة  الصحيح  األداء  تهمل 
تلعبه  الذي  الكبري  الدور  ينكر  أن  منصف  أي  يستطيع  وال 
وسائل اإلعالم واألثر البالغ الذي يتحدثه يف الجماهري إيجابياً 
ولكنه  والنرش  التبليغ  عىل  دورها  يقترص  يعد  فلم  وسلبياً، 
تعدى ذلك تشكيل آراء الجماهري وإعادة بناء عقولهم وزرع 
الدراسات  كافة  اتفقت  كما  أذهانهم.  يف  عقلية  اتجاهات 
الدور  أن  اللغة  عىل  اإلعالم  وسائل  تأثري  عىل  أجريت  التي 
أكان  وأثرها  شك  محل  يعد  لم  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي 
الجماهري أصبح حقيقة راسخة ومن  عىل  أم سلبياً  إيجابياً 
اللغوية  املفاهيم  اللغة وزرع  الحفاظ عىل  يف  فإن دورها  ثم 
مؤكداً. أمراً  يصبح  وقلوبهم  الجماهري  عقول  يف   الصحيحة 

إن بلداناً كثرية تخصص أمواالً طائلة كي تحافظ عىل اللغة 
عكس  اإلنقراض  ضد  منيعاً  حصناً  لها  توفر  وكي  العربية، 
يوم  وتتقوى  قوية  ومازالت  همشت  التي  األمازيغية  اللغة 
الفرنسية  اللغة  ذلك  عىل  مثال  أوضح  كان  وربما  يوم،  بعد 
للغة  العاملي  االنتشار  وجه  يف  الصمود  جاهدة  تحاول  التي 
كي  وخططاً  ميزانيات  اليوم  فرنسا  وترصف  اإلنجليزية، 
تحافظ عىل لغتها داخل فرنسا وخارجها، ويف باريس تصدر 
استخدام  من  تحذر  نرشات  باستمرار  الفرنسية  األكاديمية 
وسائل  استخدام  من  لنا  محال  ال  إن  املستوردة.  الكلمات 
لوسائل  ملا  األمازيغية  اللغة  عىل  للحفاظ  املختلفة  اإلعالم 
اإلعالم من دور متعاطف ودور متسع يهيمن عىل كثري من 
نشاطات حياتنا تنامي تأثريه يف عقول الناس وممارساتهم 
الرأي  تكوين  يف  إسهامه  وتصاعد  والقومية  الشخصية 
الحفاظ  يف  وفاعالً  متكامالً  اإلعالم  دور  يكون  ولكي  العام. 
باملستوى  االرتقاء  يف  األمل  وتحقيق  األمازيغية  اللغة  عىل 
مسؤوليات  اإلعالم  أجهزة  عىل  يصبح  للجماهري  اللغوي 
 تضطلع بها، فما مسؤوليات اإلعالم تجاه اللغة األمازيغية؟

أ- اإلعالم وتنمية الوعي اللغوي:
اللغة كائن حي ينمو وقد دلت البحوث عىل أن لوسائل اإلعالم 
عامة دوراً مهماً للغاية يف تطوير اللغة األمازيغية وقد أضافت 
20 سنة  اإلعالم بمختلف وسائلها عرب ما يقرب من  أجهزة 
إىل اللغة األمازيغية كلمات وعبارات وتراكيب جديدة مبتكرة 
إىل  إضافة  سهلة.  سلسة  الناس  ألسنة  عىل  املجتمع  ألفها 
ذلك، فلغة اإلعالم ومهما يمكن من أمر قد أضافت عىل اللغة 
األمازيغية عبارات ال تحىص وأَثَْرت حركتها بأن جعلت فيها 

حيوية تتفق مع روح العرص. 
عىل  املستمر  العمل  تتطلب  هذه  اللغوي  اإلنماء  عملية  إن 
يقيها  ما  باستمرار  األمازيغية  للغة  تضمن  رقابة  فرض 
يف  الفكري  الرقي  مستوى  عىل  دائماً  وتجعلها  التحريف  من 

من  جيل  كل 
األجيال ويا حبذا 
وسائل  تتضافر 
املختلفة  اإلعالم 
ة  ء و ملقر ا
عة  ملسمو ا و
لتكوين  واملرئية 
السليمة  اململكة 
تقديمها  يف 
اللغوية  للنماذج 
لصحيحة  ا
وقد  وتعميمها، 

الدور  هذا  يكتمل 
عندما تضاف الجهود فالكل يعمل يف ميدان مقدس أال وهو 
وكتب  التاريخي  القصص  النرش  دور  فتقدم  العتيدة،  لغتنا 
الرتاث التي تعيد إىل اللغة األمازيغية رونقها وجمالها وبهذا 
تتأصل اللغة األمازيغية عند القارئ نطقاً وكتابة ويستشعر 
ولكي  يعشقها.  ثم  فيحبها  األمازيغية  اللغة  روعة  القارئ 
يتم هذا البد لوسائل اإلعالم أن تفهم اختيار اللفظ والعبارة 
الجماهري  تستطيع  التي  الصحيحة  الكلمات  ومراعاة 
األلفاظ  الوضعية  عن  واالبتعاد  مقاصدها  وفهم  استيعابها 
النصوص  صياغة  يف  التكلف  وعدم  املألوفة  غري  األخرى 
اإلعالمية ومراعاة مستوى إفهام هذه الجماهري حتى يقبلوا 
نفس  ويف  منها  ينفروا  وال  الصحيحة  األمازيغية  اللغة  عىل 
اختيار  اإلسعاف يف  املبتذلة وكذا  األلفاظ  االبتعاد عن  الوقت 
بمستوى  االرتقاء  بهدف  املعاني  لعرض  الهابطة  الكلمات 

الجماهري ورفع مستوياتهم اللغوية وملكاتهم الفكرية.
من الرقي العقيل أن نفهم بأنه يف عرصنا املعارص يجب اإليمان 
بمدى قوة وسائل اإلعالم، ألنها تحرك الساكن يف بحرية اللغة، 
وتجعلها حية وقادرة حافلة باإلمكانيات يف التعبري والتصوير 
قادرة  ومتطلباتها،  الجديدة  الحياة  دواعي  لكل  مستجيبة 
عىل الوفاء باحتياجات العرص، حيث يجعل اللغة قادرة عىل 

االستمرار واالتساع ملا هو جديد.

* اإلعالم واالرتقاء بالعامية:
تتمتع اللغة األمازيغية بميزات تجعلها جديرة بأن تكون لغة 
اللغوية  للرشوط  مستوفية  األمازيغية  اللغة  أن  وأرى  إعالم 
الفن  نسق  عىل  وتقوم  إعالمية  لغة  لتكون  بها  إرتقت  التي 
ببعض  اإلعالم  لغة  تتحىل  أن  ينبغي  كما  الحديث  اإلعالمي 
تعيشه  التي  الواقع  إن  واملرونة.  البساطة  ومنها  الصفات 
والرتويج  األمازيغية  اللغة  إيذاء  يف  يساهم  اإلعالم  وسائل 
لألفكار واأللفاظ التي تحرف كلماتها وتغري معانيها، وقد أدى 
االبتذال واستخدام ألسنة املمثلني، الفنانني واملغنيني وغريهم 
السمعية  األجهزة  والسيما  اإلعالم  أجهزة  جماهري  تأثر  إىل 
والبرصية بما يسمعون ويشاهدون وشيوع الكلمات املحرفة 
واملصطلحات املبتذلة بني هذه الجماهري، مما يستوجب عىل 
اللهجات  بمستوى  االرتقاء  يف  تساهم  أن  اإلعالمية  األجهزة 
العامية التي تقدم بها الربامج بحيث تصبح األلفاظ املعيارية 
لتعميم استعمال  وتعبرياتها أكثر تداوالً عىل األلسنة تمهيداً 
اللغة  إن هذه  إذ  الربامج  املعيارية يف جميع  األمازيغية  اللغة 
املعيارية هي األساس للثقافة األمازيغية، وتعميم استعمالها 

يمكن مخاطبة جمهور أوسع.
جانب  من  نجاحاً  تلقى  أن  التلفاز  يف  لألمازيغية   يمكن 
املشاهد األمازيغي يف االستقبال، ذلك أن لغة التلفاز هي لغة 
املشاركة فاملتلقي يشاهد ألنه يبحث عن املشاركة يف أحداث 
الخيال أحياناً  الواقع أحياناً ومن صنع  ومشكالت من صنع 
أخرى، ولقد أصبحت فرص املشاركة االختيارية اليوم أعظم 
بكثري بسبب التقدم التكنولوجي يف فرتتنا هذه. ويف تصوري 
أن اتجاه األجهزة اإلعالمية بمختلف أطيافها وسعيها باللغة 
الواسع  االنتشار  عىل  األجهزة  هذه  يساعد  إنما  األمازيغية 
التي  واألجهزة  التجارية  اإلعالمية  الحركة  ظل  يف  وذلك 
لهذه  يتحقق  أن  يمكن  التجاري  فالهم  األفراد  يمتلكها  بات 
ذلك معناه  األمازيغية، ألن  اللغة  إحياء  املؤسسات من خاليا 
الوصول إىل أكرب رشيحة من املجتمع األمازيغي والتأثري فيه 

وتحبيبهم فيها ومشاركتهم يف هذه املؤسسة أو تلك.

*  اخلــامتـة: 
من خالل استشعار مدى الخطورة التي مثلتها أجهزة اإلعالم 
عىل اللغة األمازيغية وتسلمنا للداء الذي ألم باللغة األمازيغية 
من هذه الوسائل فإنني أضع بعض املقرتحات واألفكار لعلها 
تسهم ولو بجزء لحل هذه املشكلة التي تعرضنا لها يف البحث 

ومنها:
خالل  من  األمازيغية  اللغة  بأهمية  بالتوعية  - القيام 
املؤسسات  من  وغريها  اإلعالم  ووسائل  واملدارس  الجامعات 
األخرى، ووسائل االتصال كفيلة بالنهوض باملستوى اللغوي 
العام يف دول  شمال افريقيا عىل نحو يحقق الوحدة اللغوية.

- رضورة وجود دوائر مراجعني ومدققني دوي أهلية يتابعون 
نرشات األخبار والربامج واألعمال املرتجمة من أجل إصالح ما 

فيها من أغالط .
- االختيار الواعي لإلعالميني الذين لديهم املقدرة عىل التحدث 
واللغة  بالثقافة  إملام  ولديهم  الفصيحة  األمازيغية  باللغة 

األمازيغية العامة.
تدريس  يف  األخرى  والتقنيات  العلوم  من  - االستفادة 

األمازيغية كما هو الشأن يف التخصصات األخرى.
مثل  مساندة  أخرى  تخصصات  لدمج  السعي  -  رضورة 
اللغة  مع  وغريها  واإلعالم  والرتجمة  املصطلحية  دراسة 

األمازيغية ليتخرج الطالب اللغوي املتكامل.
- اتخاذ الترشيعات الرسمية التي تلزم وسائل اإلعالم باتخاذ 
هذه  يخالف  من  كل  وتجريم  الحديث  لغة  األمازيغية  اللغة 

الترشيعات.
- وختاماً فهذه جملة من االقرتاحات التي نرى أنها يمكن أن 

تنهض باملستوى اللغوي عرب اإلعالم.

اللغة األمازيغية واإلعالم وإشكالية اإلرتقاء بالوعي والضعف اللسين وضغط األقليات األخرى

 ذ. حمسن أيت املدن
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وزير  أكد 
الخارجية  الشؤون 
بوقدوم  الجزائري، 
بموسكو أن الجزائر 
أجل  من  تعمل 
تصعيد  أي  تجنب 
ليبيا  يف  عسكري 
يف  العمل  وستواصل 
واقناع  االتجاه  هذا 
جميع األطراف بذلك 
“ال  أنه  عىل  مشددا 
حل عسكري يف ليبيا 
وأن الحل الوحيد هو 

الحل السيايس” .
يف  بوقدوم  وأشار 

عقده  صحفي  مؤتمر 
الروسية  بالعاصمة 
اجراها  مباحثات  عقب 
الرويس  نظريه  مع 
اىل  الفروف،  سريغي 
منذ  بادرت  الجزائر  ان 
السنوات  من  العديد 
دول  مع  اجتماع  يف 
األخرى  املبارشة  الجوار 
وفتحت  مرص(  )تونس 
السنة  بداية  مع  حوار 
الجوار  الجارية مع دول 
الليبي-  الجوار)  الكبري 

االفريقي( .
رئيس  وتطرق 
الجزائرية  الدبلوماسية 
برلني  مؤتمر  اىل 
ومخرجاته حيث اكد أنه 
“ال فرق بني هذه االخرية 
الجزائرية  واملساعي 

لحل االزمة الليبية”.
ان  السياق  هذا  يف  وأكد 

وأيدت  دعمت  الجزائر   ”
برلني  مؤتمر  مخرجات 
رئيس  فيه  شارك  الذي 
عبد  السيد  الجمهورية 
املجيد تبون” . وقال “لقد 
مخرجات  عىل  وافقنا 
االربعة  واملحاور  املؤتمر 
أن  هو  يهمنا  وما 
العمل,  هذا  يف  نستأنف 

الحل السيايس ” .
“ان مسعى الجزائر ومنذ 
مع  العمل  هو  البداية 
خاصة  املعنيني  الرشكاء 
يقول  الجوار”  دول  مع 
الديبلوماسية  رئيس 
 ” مضيفا  الجزائري 
الحل  عىل  نعمل  نحن 
عىل  والجزائر  السيايس 
مسافة واحدة من جميع 

االطراف يف ليبيا” .
تسوية  وبخصوص 
دائما  بليبيا  االزمة 
ما  ان  بوقدوم  اوضح 

حاليا  الجزائر  به  تقوم 
حذف  عىل  العمل  هو   ”
التي  االسباب  جميع 
طرف  بأي  تؤدي  قد 
عسكري  تصعيد  اىل 
ان”  مضيفا  ليبيا”  يف 
يف  ستستأنف  الجزائر 
ان  وتحاول  العمل  هذا 
االطراف  جميع  تقنع 
انه  بذلك” الن ” قناعتنا 
ليبيا  يف  عسكري  حل  ال 
الحل  هو  الوحيد  والحل 

السيايس” .
الجزائري  املوقف  وينبع 
تجاه ليبيا -وفق الوزير- 
باملستقبل  قناعتها  من 
ومع  ليبيا  مع  املشرتك 
مشددا  الجوار  دول 
ليبيا  يمس  ما  ان  عىل 
مصلحة  الجزائر،  يمس 
الجميع هي يف السالم يف 

ليبيا” .

وزير اخلارجية اجلزائري..
 مصلحة اجلميع هي يف السالم يف ليبيا ونعمل من 

أجل جتنب التصعيد العسكري

أمنيون من تبعات أي تدخل عسكري  حذر خرباء 
أجنبي يف ليبيا عىل شمال إفريقيا ومنطقة الساحل 
حرب  ساحة  اىل  ليبيا  تتحول  أن  بعد  برمتها، 

بالوكالة بني القوى العظمى.
ترصيح  يف  ميزاب  أحمد  األمني،  الخبري  ويرى 
العسكرية  »التدخالت  أن  الجزائرية  األنباء  لوكالة 
االجنبية لن تقود ليبيا اىل بر األمان بل ستكون اول 
خطوة نحو تفجري املنطقة برمتها وبمثابة انتحار 
والحوار،  العقل  لغة  اىل  العودة  إىل  داعيا  حقيقي« 
مفتوحة  حرب  اىل  الذهاب  بدل  األوضاع  لتهدئة 

سيدفع دول الجوار ثمنها غاليا«.
»مع  أنه  واضاف 
امليدانية  التعقيدات 
العسكري  والتصعيد 
تتحمل  لن  األخري 
من  املزيد  ليبيا 
بتسليح  »العسكرة« 
ألننا  القبائل،  بعض 
غري  نموذج  أمام 
من  سواء  عادي 
ناحية حجم الرصاع 
يف  النزاع  طريف  بني 
حيث  من  او  ليبيا، 

عدد امليليشيات بعد استقدام مرتزقة أو من حيث 
انتشار السالح، أو حتى من حيث الواقع االقليمي 
يف  لتستثمر  تسعى  ارهابية  جماعات  تواجد  مع 

الفوىض« .
الرشيف  العربي  االمني  الخبري  يؤكده  ما  وهو 
لوكالة األنباء الجزائرية حيث أوضح أن » أي سالح 
الدولة يشكل خطرا ليس  خارج رقابة مؤسسات 
فيهم  بمن  ليبيا  جريان  عىل  بل  فقط  ليبيا  عىل 
ليبيا،  يف  ثالث  طرف  تسليح  »أن  االكثر  و  مرص« 
ويطيل  األزمة  عارمة سيعمق  تعيش فوىض  التي 
عمرها، وتتضاءل معه فرص التسوية السياسية«.

التدخالت  خطر  اىل  الرشيف  العربي  نبه  و   
العسكرية األجنبية والزج ببعض القبائل الليبية يف 
القبائل  »تسليح  أن  اىل  الفتا  التسليح«  »مستنقع 
لن يكون حال كما تعتقد بعض االطراف بل سيقود 

نحو انهيار الدولة يف ليبيا« محذرا من تبعات هذه 
الخطوة عىل املنطقة، التي ستصبح حينها مرتعا 

للجماعات اإلرهابية بمختلف انتماءاتها«.
وأشار الخبري يف القضايا االمنية بن عمر بن جانة 
إىل »ان القبائل يصعب التحكم فيها بعد تسليحها يف 
غياب تأطري سيايس، ما يهدد بحرب اهلية حقيقة 
وتصدر  الليبي  املجتمع  عىل  ستقيض  القبائل  بني 
ينبغي  انه  اىل  مشريا   الحدود«،   خارج  اىل  االزمة 
عىل الفرقاء الليبيني قراءة التاريخ وتقيص الواقع« 
أجنبية  قوى  دخلته  بلد  يوجد  »ال  أنه  واستطرد 
وسوريا  العراق  يف  لنا  و  الدمار  مصريه  وكان  اال 
قائال  الدروس«  أكرب 
صوت  اسكات  »ان 
والعودة  البنادق 
الحوار  طاولة  اىل 
الوحيد  السبيل  هو 
انهيار  لتفادي 

ليبيا«.
قد  الجزائر  وكانت 
األحد  يوم  أعربت 
يوليوز   19 املايض 
لسان  عىل   ،2020

الجمهورية  رئيس 
أطراف  ملحاوالت   « أسفها  عن  تبون  املجيد  عبد 
اقحام بعض القبائل الليبية يف حمل السالح«. وقال 
السالح  الليبية  القبائل  حملت  اذا   « أنه  الرئيس 

ستصبح )ليبيا( صومال جديدة«.
كما شدد وزير الشؤون الخارجية صربي بوقدوم 
خالل زيارة إىل العاصمة الروسية موسكو األربعاء 
الدبابات  بلغة  الليبية  لالزمة  حل  »ال  أنه  الفارط 
اىل  والعودة  الحوار  عرب  يكون  حلها  بل  واملدافع 

طاولة املفاوضات« .
رفضها  عن  ليبية  قبائل  عدة  أعربت  وقد  هذا 
لدعوات التسليح والزج بالجيش املرصي يف األزمة 
الليبية بعد أن فوض مجلس النواب الليبي بقيادة 
لحماية  للتدخل  املرصي  الجيش  عقيلة  صالح 
االمن القومي للبلدين يف حال رأت هناك خطر داهم 

وشيك يطال أمن البلدين«.

خرباء أمنيون حيذرون من تبعات التدخل العسكري 
يف ليبيا على مشال إفريقيا والساحل

إعالن عن إبداء الرغبة يف إجناز مشاريع بالتعاقد
مجع وتدوين املتون األدبية

يف إطار برنامج عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برسم سنتي 2020-2021،   
إنجاز  يف  الرغبة  إبداء  أجل  األمازيغية عن عروض من  للثقافة  امللكي  املعهد  يعلن عميد 

مشاريع تدوين وجمع املتون األدبية األمازيغية يف إطار التعاقد.

الذكر، بإرسالهم  إبداء الرغبة يف إنجاز املشاريع السالفة  يمكن للمعنيني باألمر   
ترصيح  من  ونسخة  للمرشوع،  وصفية  ببطاقة  مرفقة  املعهد،  عميد  إىل  خطية  رسالة 
بالرشف مصادق عليه، ونسخة موقعة من دفرت التحمالت، )هذه الوثائق يمكن سحبها 
تيفناغ  بحرف  ومكتوبا  جاهزا  العمل  إرسال  مع   ،)www.ircam.ma املعهد  موقع  من 
-إيركام حسب القواعد اإلمالئية املعتمدة من طرف املعهد، يف نسخة ورقية ونسخة عىل 

.)CD( قرص مدمج

بنفس  باملعهد  الضبط  مكتب  لدى  تودع  أو  أسفله  العنوان  إىل  املشاريع  ترسل   
العنوان يف أجل أقصاه 30 شتنرب 2021.

العنوان:
السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية

شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض، ص. ب 2055 الرباط

يوليوز-غشت  2020 - العدد  235-234    
ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ-ⵖⵓⵛⵜ 2970 - ⵓⵟⵟⵓⵏ - 234-235 

أعمال  الجزائر،  جنوب  أدرار،  والية  تحتضن   
األمازيغية  الّلسانية  “الخارطة  الدويل حول  امللتقى 
يف الجزائر” وذلك خالل الفرتة من 21 إىل 23 نوفمرب 
السامية  املحافظة  تنظيمه  يف  وتشارك  املقبل، 
األفريقية  واألكاديمية  أدرار  وجامعة  لألمازيغية 

للُّغات بباماكو.
مكّونا  تُعدُّ  الّلغة  أّن  إشكالية  من  امللتقى  وينطلق 
يجعل  ما  وهذا  الشعوب،  لدى  للهوية  أساسيّا 
أمرا بالغ الحساسية، وله تداعيات  النقاش حولها 
عىل الرأي العام، وهو ما يربّر إسناد أمور الّلغة إىل 
والصوتيات  الّلسانيات  علماء  االختصاص من  أهل 
التي تعرقل  للنأي بها عن الرصاعات اإليديولوجية 

ترقيتها وتطويرها.
الّلسانية  التنّوعات  بني  الّلساني  التعايش  ويُعدُّ 
األمازيغية، فيما بينها من جهة، وبينها وبني الّلغة 
االنسجام  مظاهر  من  ثانية،  جهة  من  العربية 
والتوافق التي تميّز األمة منذ قرون خلت إىل يومنا 

هذا.
ظاهرة  تعيش  التي  الدول  من  الجزائر  وتعترب 

ع  التنوُّ وهذا  واألمازيغية(،  )العربية  الّلغوية  التعددية 
الّلغوي يستوجب املحافظة عليه ألنّه يمثّل الكنز الحقيقي 

الجدير بالتثمني.
من  نابعة  لغوية  سياسة  تكريس  من  بد  ال  كان  ولهذا، 
باالزدواجية  املتميّز  أنثروبولوجي  السوسيو  الواقع 
املنظور  مع  القطيعة  إلقرار  كاف  مربٌّر  وهو  الّلغوية، 
من  أصال  هي  التي  املسألة  هذه  يف  السائد  اإليديولوجي 

موروثات الحقبة االستعمارية.
مثل  القبيل  هذا  تجارب من  الدول  العديد من  وقد عرفت 
بلجيكا التي تتعايش فيها الفرنسية والهولندية واألملانية 
كلغات رسمية، ويف سويرسا تتعايش األملانية والفرنسية 
واإليطالية والرومانية، كما تتعايش يف نيجرييا العديد من 
الّلغات املحلية إىل جانب الّلغة اإلنجليزية، باعتبارها اللُّغة 

الرسمية.
أمازيغية  أّن وضع خارطة لسانية  امللتقى  ويرى منّظمو 
شامل  مخطط  لبعث  مهّمة  محطة  يُعدُّ  بالجزائر، 
هذه  كون  امليدان،  يف  األمازيغية  ترسيم  يرتجم  ورضوري 
لسانية  سياسة  أّي  النطالق  األرضية  تشّكل  الخارطة 
مبنية عىل أسس علمية ممكنة التجسيد عىل أرض الواقع.

خارطة  وضع  إىل  الوصول  أّن  عىل  املنظمون  يُؤكد  كما 
الفاعلني  املختّصني  كّل  بإرشاك  دقيقة،  أمازيغية  لسانية 
اسرتاتيجية  وضع  يف  اإلسهام  شأنه  من  امليدان،  هذا  يف 
ناجعة لتطوير وترقية الّلسان األمازيغي يف الجزائر بصفة 

خاصة، وعىل املستوى املغاربي واألفريقي، عموما.
ها  أهمُّ محوًرا  عرش  أحد  عىل  امللتقى  هذا  أعمال  وتتوّزع 
الخارطة الّلسانية األمازيغية يف شمال أفريقيا بني املايض 
الحدود  بواقع  املنفصل  املجزأ  والحارض  املشرتك  املوّحد 
الجزائر من خالل جرد  الّلسانية يف  السياسية، والخارطة 
املتداولة  األمازيغية  الّلسانية  التنوُّعات  وتحديد  وإحصاء 
برتقيتها  للتكفل  وطنية  اسرتاتيجية  إطار  يف  الجزائر،  يف 

ع الثقايف األصيل الذي تشحنه. وتطويرها وإثراء التنوُّ
األمازيغي  الّلساني  األطلس  قضايا  امللتقى  يناقش  كما 
من  الجزائر  يف  الّلسانية  والسياسة  الجزائر،  يف  املنطوق 
السلطة  وجهود  القانونية  والنصوص  الترشيعات  خالل 
ات  والتغريُّ الجزائرية،  للهوية  الّلسانية  املكونات  ترقية  يف 
الّلسانية يف التنوُّعات الّلسانية األمازيغية )البنية الّلفظية، 
املتميّزات النطقية، الداللة، الرتاكيب، الصوتيات، العروض 
التنوُّعات  بني  الّلهجاتي  والتداخل  والتوافق  واألوزان(، 

الّلسانية األمازيغية يف الجزائر.

 اجلزائر حتتضن ملتقى دويل لوضع
 »اخلارطة الّلسانية األمازيغية« يف نونرب املقبل
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إعداد
رشيدة

إمرزيك

قضايا  نسائية      
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵜⵎⵟⵓⵟ www.amadalamazigh.press.ma

 اعاد الربوفيسور مصطفى خياطي يف مؤلفه الجديد املوسوم 
ب » Femmes ayant marquées l’histoire de l’Algérie« )نساء 
تركن بصمات يف تاريخ الجزائر( اىل الذاكرة مسارات املرأة الجزائرية 
يف فرتات تاريخية متباينة بدء من العصور القديمة اىل الوقت املعارص 
و  وسياسيات  ملناضالت  بارزة  اسماء  شمل  التقويم،  من  نوع  يف 

راهبات و فنانات و رياضيات .
الوطنية للنرش و  الصادر عن منشورات املؤسسة  املؤلف  يعطي هذا 
االشهار )اناب( الذي يقع يف 350 صفحة نبذه عن حياة نساء تركن 
من  القديمة  العصور  من  نساء  بنماذج  بدء  الجزائر  تاريخ  يف  اثار 
الثانية  سيليني  كليوبرتا  مثل  دولة  نساء  كذا  و  راهبات  و  محاربات 
)40 ق م6- م ( زوجة يوبا الثاني و االمرية والكاهنة واملحاربة روبى 
)434-384( و تينهينان و كل االساطري التي قيلت عن هذه الشخصية 
باسم  عرفت  التي  ديهيا  املالكة  كذا  و  الرتقية  الثقافة  يف  املحورية 
كاهنة، أضاقة إىل صوفونيسبا )235 ق م 203- ق م ( امرية قرطاجية 
والتي كانت مخطوبة ملاسينيسا لكنها تزوجت من سيفاكس خالل 
الحرب البونيقية الثانية، كما تضمن املؤلف اسماء ايقونات رياضية 
وصوراية  سواكري  سليمة  الجودو  العبتي  غرار  عىل  العرص  هذا  يف 

حداد وبطلة سباق ال 1500م نورية مراح -بنيدة. 
بعد  الكبري  املغرب  يف  باملرأة  كبريا  اهتماما  خياطي  مصطفى  وابدى 
اسالم سكانه حيث افرد حيزا خاصا ملكانة املرأة االباضية يف املجتمع 

و تأثريها يف مختلف ميادين الحكم خالل الدولة الرستمية.
وتحدث ايضا يف هذا السياق عن املجلس الديني الخاص باملرأة يف وادي 
ميزاب و املشكل من اسماء عاملات جليالت كانت ترشف عىل مدارس 

خاصة بالبنات .
وذكر الكتاب بالكثري من الوجوه الدينية النسائية عىل غرار الال صفية 
عبد  سيدي  بنت  ضاوية  الحقيقي  واسمها  ستي  الال  و  الجنوب  يف 

القادر الجياليل بتلمسان و كذا ام العلو و بالرا ببجاية .
مثل  العثماني  الحكم  خالل  برزن  لنساء  اسماء  الكاتب  دون  كما 

)1641  1544-( تاوزوغرت  فاطمة 
بعد  االوراس  تحكم  امرأة  اول  هي  و 

الكاهنة.
حقبة  يف  املرأة  دور  عن  امثلة  ساق  كما 
 1830-( الفرنيس  االستعماري  التواجد 
انسومر  فاطمة  الال  بينها  من   )  1954

وجوه  من  وجه   ،)1830-1886(
منطقة  يف  الفرنيس  االستعمار  مقاومة 
القبائل، وكذا نماذج عن نساء يف املحيط 
االرسي لألمري عبد القادر وخلفاءه مثل 
رقية بنت الحرمة التي ساهمت يف قيام 
انتفاضة اوالد سيدي الشيخ . كما تطرق 
يف الكتاب لنساء قام االستعمار بنفيهن 

وعددهن غري معروف.
التاريخي  عمله  يف  خياطي  يغفل  ولم 
املرأة خالل  الذي قامت بها  الكبري  الدور 
فرتة االحتالل الفرنيس، خاصة يف مجال 
عبد  الشيخ  مبادرة  عند  متوقفا  التعليم 
التعليم  مدارس  يف  باديس  بن  الحميد 
هذه  عىل  املرتددات  بني  من  وذكر  الحر، 
اصبحت  التي  قوار  زليخة  املؤسسة 
معلمة يف مدرسة املكفوفني يف العاصمة 
بوفجي  شامة  السيدة  و  السبعينات  يف 

التي فتحت 7 مدارس للبنات بالعاصمة خالل فرتة االحتالل الفرنيس. 
تدرس  جزائرية  اول  الدين  نور  علجية  عن  معلومات  ايضا  واعطى 

الطب و ايضا عن الكاتبة و املعلمة و الوزيرة زهور ونييس.
واستعرض ايضا مسار نساء من الحركة الوطنية مثل ايمييل بوسكان 
زوجة مصايل الحاج وخرية بلقايد و ايضا نساء من الحزب الشيوعي 

بحيث  الوطنية،  الحركة  و  الجزائري 
النساء  جمعية  االخرية  هذه  انشأت 
املسلمات التي ترأستها ماميا عبد العايل 

ونفيسة حمود.
عن  معلومات  الكتاب  متصفح  ويجد 
جميلة  مثل  ومجاهدات  مناضالت 
وجميلة  بوعيل  بن  وحسيبة  بوحريد 
بوباشا وسامية لخضريي وزهرة ظريف 

وجاكلني قروج واني ستينر,
كما أشار أيضا لنساء كن ضمن فيدرالية 
جبهة التحرير الوطني بفرنسا، واسماء 
نساء اوروبيات ساندن الثورة التحريرية 
املحكوم  النساء  لبعض  كذلك  وتطرق   ،
كن  اللواتي  تلك  و  باإلعدام  عليهن 
وشهيدات  واالغتصاب  للتعذيب  عرضة 

معسكرات االعتقال الخاصة بالنساء.
بعد  ما  ملرحلة  فصال  الكتاب  وخصص 
صحافيات  اسماء  بإبراز  االستقالل 
وسياسيات واديبات وفنانات ورياضيات 

.
وتجدر اإلشارة إىل أن مصطفى خياطي 
وله  جامعي  واستاذ  وباحث  طبيب  هو 
الطب  تاريخ  حول  املؤلفات  من  العديد 
العرص  من  الجزائري  الطب  تاريخ   « بعنوان  كتاب  منها  الجزائري 
و   )2011( والثورة«  البيضاء  و»املآزر   )2003( يومنا«  اىل  القديم 
 )2011( الجزائر«  يف  الطبيعية  والكوارث  واملجاعات  االوبئة  »تاريخ 
القادر،  القادر بعنوان » االمري عبد  وله ايضا مؤلف حول االمري عبد 

حلفاؤه و اعداؤه« )2018(.

كتاب ملصطفى خياطي يسلط الضوء على نساء تركن بصمات يف تاريخ اجلزائر

اوفارة  الزهراء  أستاذة فاطمة   *
شابة  وزيرة  بمنصب  تعيينك  تم 
للثقافة واالتصال بحكومة الشباب 
شعورك  ماهو  بالرباط  الموازية 
التي  األدوار  وماهي  المنصب  بهذا 
الثقافة  وزارة  تلعبها  أن  يمكن 
في  حكومتكم  في  واالتصال  
عالقتها بالمجتمع المدني وكذا مع 

الحكومة المغربية ؟
العالم  جريدة  أشكر  أن  أود  البداية  يف        
األمازيغي و طاقمها اإلداري والتقني الذي أكن 
اإلعالمي  املنرب  هذا  واالحرتام.  التقدير  كل  له 
الذي ساهم يف تنوير الرأي العام بشكل كبري يف 
كل ما يتعلق بالثقافة األمازيغية والتي هي ملك 
مشرتك لكل املغاربة.  ثم أتوجه بالشكر الجزيل 
االنتقاء  لجنة  ألعضاء  اإلمتنان  وعربون  أيضا 
السيد  رأسهم  وعىل  املوازية  الشباب  بحكومة 
الرئيس. أشكرهم عىل ثقتهم وعىل تكليفهم يل 
بهذا املنصب. إنه يف الحقيقة ملن دواعي فخري 
واعتزازي أن أشغل منصب وزيرة شابة للثقافة 
الخاصة  املوازية  الحكومة  بهذه  واالتصال 
املجتمـع  من  الفتية  الفئة  هذه  بالشباب. 
حقيقيـًة  وطنيـًة  ثـروًة  تعترب  والتي  املغربي 
واالهتمام  به  النهوض  وجب  برشي  ورأسمال 
بمسـتقبله و ضمان حريتـه فـي التعبيـر. إن 
التحوالت  صلـب  فـي  يوجـد  املغربي  الشـباب 
فاعال  عنرصاً  ويعد  املجتمـع  يشـهدها  التـي 
وإننا  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  يف 
إال  املوازية نسعى  الحكومة  بهذه  ومن منصبنا 
الشـباب  تمكيـن  أجـل  مـن  جديـدة  مقاربـة 
مـن التمتـع بمواَطنتهـم الكاملـة والفاعلـة. 

وعالقة باملشـروع الديمقراطـي الـذي يجـري 
مقاربة  سنعتمد  بالدنا،  يف  دعائمـه  توطيـد 
حوار  عىل  مبنية  املدني  املجتمع  مع  تشاركية  
بارتباطها  الشباب  قضايا  حول  وناجع  فعال 

بالثقافة واالتصال.
الثقافة  وزارة  ستلعبه  الذي  بالدور  يتعلق  فيما 
دور  فهو  املوازية  الشباب  حكومة  يف  واالتصال 
استشاري باألساس بحيث تعترب هذه الحكومة 
الدستورية  للحكومة  اقرتاحية  قوة  املوازية 
سينصب  و  واالتصال  الثقافة  مجال  يف  الحالية 

اهتمامها أساسا باملجاالت التالية:
النهوض بالثقافة املغربية بكل روافدها العربية 

واألمازيغية والحسانية واليهودية،
وقيم  التسامح  وروح  الثقايف  التعدد  تعزيز 

التعايش لدى الشباب املغربي،
تطوير  كل األشكال الثقافية من فنون ومرسح 

وسينما، 
لدى  والقراءة  والكتابة  النرش  من  كل  دعم 

الشباب،
التعريف بالرتاث الثقايف املادي واالمادي و تثمينه 

واملحافظة عليه.
مقرتحات  بتقديم  أيضا  ستقوم  الوزارة  هذه 
جديدة للحكومة الدستورية تهم قطاع االتصال 

وتتمحور حول النقاط التالية :
اإلذاعية  والربامج  الخدمات  جودة  من  الرفع 
رشكتي  من  بكل  للشباب  املوجهة  والتلفزية 

القطب العمومي،
وتشجيع  وااللكرتونية  املكتوبة  الصحافة  دعم 

اإلعالميني الشباب، 
وتطويره  البرصي  السمعي  باالتصال  النهوض 

وتنميته، 

خدمة  العمومي  اإلعالم  وسائل  تطوير 
للشباب،

بالشباب  الخاصة  الربامج  إدراج  العمل عىل 
العمومي  القطب  رشكات  تحمالت  دفرت  يف 

وكدا الخاص باملغرب.

داخل  األمازيغية  وضع  عن  وماذا   *
حكومتكم ؟

بأهمية  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  تحظى 
منذ  املوازية  الشباب  حكومة  داخل  كبرية 
إحداثها إىل اليوم. وذلك ألن األمازيغية هي مكون 
أسايس من مكونات الهوية الوطنية. وهي اللغة 
الرسمية للبالد إىل جانب اللغة العربية وهي ملك 
الدستور  خص  ولقد  املغاربة.  لجميع  مشرتك 
الفصل الخامس لترشيع وتقنني املوارد املشكلة 
عىل  نص  حيث  باملغرب،  واللغوي  الثقايف  للحق 
للدولة.  الرسمية  اللغة  العربية  تظل   « اآلتي: 
الدولة عىل حمايتها وتطويرها، وتنمية  وتعمل 
رسمية  لغة  أيضا  األمازيغية  تعد  استعمالها. 
لجميع  مشرتكا  رصيدا  باعتبارها  للدولة، 

املغاربة، بدون استثناء.«
الشباب  بحكومة  واالتصال  الثقافة  وزراة  إن 
تقرير  إعداد  عىل  حاليا  منصبة  هي  املوازية 
التطلعات  وكذا  لألمازيغية  الحايل  الوضع  حول 
الذي  التنظيمي  القانون  إطار  يف  املستقبلية 
يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم، ويف مجاالت 
تتمكن  لكي  وذلك  األولوية،  ذات  العامة  الحياة 
لغة  بصفتها  بوظيفتها،  مستقبال  القيام  من 

رسمية.
هذا  من  مهما  جزءا  ستخصص  أنها  كما 

باملجلس  مرتبطة  وتوصيات  ملقرتحات  التقرير 
املجلس  هذا  املغربية.  والثقافة  للغات  الوطني 
وضع  هي  األساسية  مهمته  ستكون  الذي 
وكذا  للبالد،  والثقافية  اللغوية  اإلسرتاتيجية 
واألمازيغية،  العربية  اللغات  وتنمية  حماية 
ومختلف التعبريات الثقافية املغربية.  وسيرشف 
املجلس عىل كل املؤسسات املعنية بهذه املجاالت. 

* ماهي إستراتيجية حكومة الشباب 
الموازية في السياسة العمومية لما 

بعد جائحة كوفيد 19؟
بإعداد  املوازية  الشباب  حكومة  قامت  لقد 
حول  ومقرتحات  توصيات  يضم  شامل  تقرير 
تحقيق  شأنها  من  التي  العمومية  السياسات 
بعد  ما  زمن  يف  للمغرب  االقتصادي  اإلقالع 
التقرير  هذا  تقديم  تم  وقد   .19 كوفيد  جائحة 
مع  عمل  اجتماع  إطار  يف  الحكومة  لرئاسة 
 .2020 يونيو   9 يوم  املوازية  الشباب  حكومة 
التي  تقاريرهم  الشباب  الوزراء  استعرض  وقد 
لقيت  وقد  الحكومية.  القطاعات  كل  شملت 
املسؤولني  لدى  كبريا  استحسانا  العروض  هذه 
العمل  بهذا  نوهوا  الذين  الحكومة  برئاسة 

التطوعي للشباب خدمة للوطن.  

فاطمة الزهراء أوفارة وزيرة للثقافة والشباب حبكومة الشباب املوازية لـ »العامل األمازيغي«:
حتظى اللغة والثقافة األمازيغيتني بأمهية كبرية داخل حكومة الشباب املوازية منذ إحداثها إىل اليوم

قالت فاطمة الزهراء أوفارة على اثر تعينها يوم اجلمعة 3 يوليوز املاضي بالرباط، وزيرة للثقافة والشباب حبكومة الشباب املوازية، »إنه يف احلقيقة ملن دواعي 
فخري واعتزازي أن أشغل منصب وزيرة شابة للثقافة واالتصال هبذه احلكومة املوازية اخلاصة بالشباب، هذه الفئة الفتية من املجتمـع املغريب واليت تعترب ثـروًة وطنيـًة حقيقيـًة 

ورأمسال بشري وجب النهوض به واالهتمام مبسـتقبله و ضمان حريتـه فـي التعبيـر«.
يشـهدها  التـي  التحوالت  صلـب  فـي  يوجـد  املغريب  الشـباب   « أن  األمازيغية  للثقافة  امللكي  باملعهد  التوثيق  يف  والبحث  الدراسة  لوحدة  السابقة  املنسقة  الزهراء،  وأضافتفاطمة 
التمتـع  مـن  الشـباب  متكيـن  أجـل  مـن  جديـدة  مقاربـة  إىل  نسعى  املوازية  احلكومة  هبذه  منصبنا  ومن  وإننا  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  يف  فاعال  عنصرًا  ويعد  املجتمـع 

مبواَطنتهـم الكاملـة والفاعلـة«.
وأكدت أوفارة ،أستاذة التعليم العايل باملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية مبراكش، على أن اللغةوالثقافة األمازيغيتني حتظى بأمهية كبرية داخل حكومة الشباب املوازية منذ 

إحداثها إىل اليوم. وذلك ألن األمازيغية هي مكون أساسي من مكونات اهلوية الوطنية«.
والسيدة أوفارة هي أستاذة التعليم العايل باملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية مبراكش. كما أهنا عضوة يف فريق البحث األورو-متوسطي املتخصص يف التواصل الترايب والتنمية 
املحلية حبوض البحر األبيض املتوسط )مقره جبامعة نيس الفرنسية(، وعضوة يف اللجنة الوطنية )إيكوموس املغرب( التابعة للمجلس العاملي للمعامل واملواقع التراثية إيكوموس، 
للثقافة  امللكي  باملعهد  التوثيق  يف  والبحث  الدراسة  لوحدة  ومنسقة  املغرب،   كاتبات  ورابطة  املغرب،  تراثيات  ومجعية  والتراث،  لألركيولوجيا  املغربية  اجلمعية  يف  عضوة  وهي 
األمازيغية )سابقا( وعضوة شرفية يف مجعيات ثقافية وتنموية عديدة من ضمنها احتاد نساء املغرب. هلا عدة إصدارات ومقاالت علمية منشورة يف جمالت علمية حمكمة، آخر 

إصداراهتا كتاب حتت عنوان: » التواصل السياحي والتنمية املحلية باملغرب« يف 2019
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»يين إشرزن ثغنانت«  أو العناد الذي يغتال الوجود
أحمد الزيد

حمل  جديد  مرسحي  إبداع  زاهد  أحمد  املرسحي  للكاتب  صدر 
أو  العناد«  يزرعون  »الذين  ثاغنانت«  إشارزن  »يني  عنوان 
العنيدون لتنضاف إىل نصوصه املرسحية السابقة مثل »أريازن 

واغ«، »إزران«، »أرماس«...
بقضايا  الوثيق  بارتباطه  زاهد  ألحمد  املرسحي  الخط  يتميز 
الحضور  جانب  إىل  وتاريخاً.  وهوية«  وثقافة  لغة  األمازيغية، 
الالفت للريف يف أعماله املرسحية، سواء عىل املستوى الثقايف، 
املعيش  إىل  وصوالً  التاريخ،  والفنية،  الشعبية  الذاكرة  الرتاث، 
ثاغنانت«  إشارزن  »يني  مرسحية  تشكل  للريفيني.  اليومي 
إمتداداً واستمرارية لألعمال السابقة، غري أنها تتميز بخصائص 
واالستثناء  والتميز  التفرد  صفة  تكسبها  وجمالية  فنية 

املرسحي.
تتمثل فكرة املرسحية يف أن املمثلني يكتشفون قبل بداية عرض 
الخطابي  الكريم  عبد  محمد  لباس  وغياب  اختفاء  املرسحية، 
أحد الشخصيات الرئيسية يف هذا العمل. ويف هذا العمل. ويف هذا 
الظرف املفاجئ، ويف انتظار هذا اللباس الذي قد يأتي أوال يأتي، 

يلجأ املخرج لفكرة عرض لوحات مرسحية مجزأة ومنفصلة:
إبليس،  املحاكمة،  األول،  وإدريس  زياد  بن  طارق  محاورات 
األلم. غري أنه بموازاة مع عرض هذه املشاهد املرسحية، وأثناء 
وصدامات  خالفات  يف  املمثلون  يدخل  بينها،  الفراغ  لحظات 
من  ويقلل  اآلخر  يحتقر  منهم  واحد  فكل  ومتكررة،  متعددة 
»يني  مرسحية  نسف  هي  البنية  لتكون  قدراته.  ومن  شأنه 

إشارزن ثاغنانت« من طرف صناعها أنفسهم.
إن زمان املرسحية محدد لفرتة االستعداد النطالق العرض، بعد 
قراءة النص املرسحي، تحركت يل غريزة الكتابة، بغرض تناول 
بعض من زواياه. من منطلق ارتباطها بالبعد التاريخي والثقايف 

والهوياتي عىل وجه التحديد.

للمسرحية:  األدبية  الهوية   -1

بين المعقول والالمقعول
 

إىل  املرسحي  اإلبداع  يُصنف  ما  عادة 
الواقعية  املدرسة  رئيسيني:  اتجاهني 

واملدرسة العبثية )الالمعقول(.
مرسحية  تقاليد  الواقعية  املدرسة  تعتمد 
من  املزيد  إضافة  إىل  تهدف  ودرامي 
من  املرسحي،  واألداء  النص  إىل  الواقعية 
واالنفعاالت  التعابري  ومحاكاة  نقل  خالل 
اليومية.  الواقعية  الحياة  يف  املوجودة 
تصوير  يحاول  املرسحي  فالكاتب 
تطورت  الواقع.  يف  عليه  هي  كما  الحياة 
عن  فعل  كرد  أوروبا  يف  الواقعية  املدرسة 
اشهر  ومن  العاطفية،  واملهام  امليلودراما 
»بيت  مرسحية  الشهرية،  املرسحية  رواد 

الدمية«.
أما املدرسة العبثية او مرسح الالمعقول، 
فقد ظهر كاتجاه جديد يسعى إىل التجديد 
إن  الواقعي.  املذهب  قيود  من  والتخلص 
كتاب مرسح الالمعقول من أمثال صامويل 
وجورج  جينيه،  جان  يونسكو،  بيكبت، 
لألشكال  التعبريي  العجز  ملحوا  شحاتة، 
الفنية واألدبية التي كانت تخضع لقوالب 
القيم واملفاهيم االجتماعية السائدة. لذلك 
ركزا عىل الذات والخيال اإلنساني. وتخلوا 
الواقعي.  الكالسيكي  الدرامي  الشكل  عن 
غامض  رمزي،  العبث  مرشح  يف  فالحوار 

زمن،  أي  تعيش  وال  مجردة  فهي  الشخصيات  أما  وإيحائي، 
تكثيف  طريق  عن  إال  تتطور  وال  مفرغة،  دائرة  يف  تدور  وهي 

املوقف الدرامي.
إن املتفرج يندمج بقوة الفن يف العمل الخيايل الذي تدور أحداثه 
أمامه  يجري  ما  أن  لقال  عقله  استفتى  إذا  أنه  رغم  أمامه. 
مع  متصل  جو  خلق  هو  املتلقي  يشد  ما  ان  غري  المعقول. 
وبالذات   ،20 القرن  خمسينيات  يف  العبث  مرسح  برز  القاعة. 
 Waiting for« كودو«  انتظار  »يف  مرسحية  مع   1953 عام 
 Samuel« للمرسحي الفرنيس املوطن، اإليرلندي األصل  »godot

.» piquet
اتسمت هذه املرسحية بغموض الفكرة، وغياب عقدة تقليدية، 
وانعدام الحل، فكانت رمزية مبهمة للغاية. إن أهم ما يف مرسح 
أنه  الزمان واملكان والحبكة، هو الحوار. غري  العبث بعيداً عن 
حوار غامض، مبهم، رمزي. والغاية هي تحفيز ذهنية املتلقي 

واستفزاز الذاكرة.
املرسح  وسمات  )املعقول(،  الواقعي  املرسح  خصائص  بني 
العبثي )الالمعقول(، تتموقع مرسحية »يني إشارزن ثاغنانت«. 
فهي منزلة بني املنزلتني، من خالل الخلط والجمع بني لحظات 
العبثية  تسودها  مرسحية  ولوحات  ومشاهد  بالواقعية  تتسم 
املؤلف  إن  الشخوص واألزمنة واألمنكة والحوار.  عىل مستوى 
أنه يف  تاريخية مختلفة، حتى  أزمنة  الحارض وبني  بني  يتنقل 
مشاهد من املرسحية يجمع بني شخصيات من أزمنة متباعدة، 

يف حوار عميق املضمون، شديد الرمزية وااليحائية.
تشكل  الدرامي  بنائها  خصائص  حيث  من  املرسحية  هذه  إن 
او  زاهد،  ألحمد  املرسحي  التأليف  مستوى  عىل  سواء  تطوراً، 

حتى عىل مستوى املرسح الريفي واألمازيغي، بالنظر إىل تميز 
خشبة  عىل  والالمعقول  املعقول  بني  تجمع  التي  الخلطة  هذه 

واحدة.

-2 شخصيات من التاريخ:

تتميز املرسحية بحضور وازن لشخصيات تاريخية من ازمنة 
التطور  سياق  يف  بعضها  استحضار  املؤلف  اختار  مختلفة. 
مساحة  أخرى  لشخصيات  منح  فيما  للمرسحية،  الدرامي 
مهمة من خالل مشاهد تتخللها محاورات عميقة. لقد وظف 
أدوار  لتؤدي  متناهية  بدقة  الشخوص  هذه  املرسحية  كاتب 

محددة ولتبلغ رسائل رمزية كربى.
أن  ملجرد  التاريخ  استعادة  تستهدف  ال  التاريخية  الدراما  إن 
فعل  كما  الواقع.  أحداث  يف  برأيه  لإلدالء  خلفه  املبدع  يتخفى 
سارتر وهو يرحل يف الزمان وأساطري اإلغريق ليطالب برضورة 
املقاومة اآلنية يف مرسحيته »الذباب« التي كتبها تحت سطوة 
الجيش األملاني أثناء الحرب العاملية الثانية. بل هي أيضاً تقديم 
لتاريخ وشخوصه وأحداثه يف صيغة جمالية ورمزية متكاملة 

وممتعة.
العنرص  ثاغنانت«  إشارزن  »يني  مرسحية  كاتب  اعتمد  لقد 
التاريخي يف تقديم أسئلته املركزية والبحث عن األجوبة املمكنة، 
عىل اعتبار أن املرسح هو تأريخ للحظة واقعية تتفاعل بداخلها 
وحتى  وثقافية  واجتماعية  وإيديولوجية  سياسية  معطيات 
ممتزج  انتقال  هو  اإلبداع،  إىل  التاريخ  انتقال  أن  كما  ذاتية. 
فيه املوضوعي بالذاتي إلنتاج موقف من القضايا واإلشكاليات 

الراهنة.
إن حق املؤلف املرسحي يف توظيف التاريخ، ينعكس عىل الخشبة 

من خالل البناء الدرامي للشخصيات.
زياد،  بن  طارق  مثل:  تاريخية  شخصيات  الكاتب  وظف  لقد 

موحا حمو الزياني، الرشيف محمد أمزيان، محمد عبد الكريم 
سان  يوبا،  أكسل،  شيشنى،  يوغرطة،  ماسنيسا،  الخطابي. 

أوغوستني، تيميا، تاكفاريناس، تاشفني، تومرت، زيري...
للتاريخ األمازيغي، قراءة،  هي دعوة مرسحية إلعادة االعتبار 

وكتابة، وهوية، وانتماًء.

-3 القضايا الرئيسية في المسرحية:

تالمس مرسحية »من يزرعون العناد« قضايا متعددة ذات أبعاد 
مختلفة ترتاوح بني الثقايف، الهوياتي، االجتماعي، االقتصادي 
املشاهد والحوار واللوحات والشخصيات تحيل  إن  والسيايس. 
عىل انشغاالت أساسية إرتأى مؤلف املرسحية ان يتناولها بلغة 

رصيحة أحياناً وبرمزية عميقة أحياناً أخرى.
اللغة  وضعية  الثقايف،  اإلستالب  األمازيغي،  التاريخي 
األمازيغية، الرشعية الدينية والرشعية التاريخية، حراك الريف، 
العدالة  الرسية، منظومة  الهجرة  الريف،  االجتماعي يف  الواقع 
والقضاء، نقد القيم السائدة، احتقار الذات، التهريب، الهجرة، 
املعاناة...، هي مواضيع ضمن أخرى تعالجها املرسحية وتشري 

إليها بإلحاح. 

-4 المخزون الرمزي في المسرحيىة:

تتضمن املرسحية مشاهد ولوحات وحوارات طافحة بالرمزية. 
أول مظاهر هذه الرمزية هي استحضار طارق بن زياد كأول 
شخصية يف مشاهد املرسحية قائالً: »أصبحتم يف هذه الجزيرة 

يقتاتون  الذين  األيتام  مثل 
شيئ  ال  اللئام.  مأدبة  من 
تجنونه  ما  إال  لتأكلوه 

بأيديكم«.
فاتح  زياد  بن  طارق  إن 
ألشد  تعرض  األندلس 
طرف  من  التنكيل  رضوب 
وانتهى  نصري،  بن  موىس 
به املطاف مترشداً رغم أنه 
إىل  املسلمني  قاد  من  هو 

شبه الجزيرة اإليبريية.
رمزية  توالت  ثم 

الشخصيات التاريخية:
الخطابي:  الكريم  عبد  محمد  لألفارقة،  إفريقيا  ماسنيسا: 
مدرسة  أمزيان:  محمد  الرشيف  بقوة،  وارضب  بهدوء  فكر 
املقاومة... املمزج: كم انتم كثريون، لكنكم ال تحققون شيئا. 
اإلنتظار  أرض  يف  شكري:  محمد  ليجيبه  أنفسكم.  أعداء  أنتم 

يموت الناس جوعا !
قدم املؤلف عبد الكريم الخطابي كشخصية محورية ورئيسية 
مشاهد  يف  باستمرار  استحضارها  سيتم  املرسحية،  يف 
املرسحية، وستنشب رصاعات ونزاعات وصدامات بني املمثلني 
الثالثة حول من منهم األجدر بأداء دوره. تلخص املمثلة كل ذلك 
أما نحن فنتخاصم  الخطابي كانوا يتخاصمون معه،  بقولها: 

حوله.
خالل  من  قوية  برمزية  األمازيغي  التاريخ  قضية  الكاتب  أثار 
تشبيه ما تعرض له من تغبيب بعملية ختان، حيث أزيل منه 

الجزء األكرب، وتم اختصاره يف 15 قرنا عوض 33 قرنا.
بن  طارق  بني  دار  الذي  الحوار  يف  يتمثل  آخر  زحزحة  مشهد 
زياد وإدريس األول، وما شابه من غضب وانفعال وعتاب. ثم 
الكثري  تربك  »يف  قائالً:  إلدريس  طارق  مخاطبة 
من البخور، إنه ال يالئمني، فهو مظلم. أنا سليل 

الحرية. وقربي يف قلوب األحرار «.
يف  ملرسحية  كاتب  يوظف  املشهد،  لهذا  وكامتداد 
مشهد آخر املمثل الذي يرصج املذياع من جلبابه، 
ويسرتخي  يتمدد  ثم  عربي،  ملوال  أغنية  ليطلق 
الفضاء  كل  عىل  وليهيمن  الخشبة،  كل  ليحتل 

الثقايف عىل حساب املكون األمازيغي.
لقد قطعوا عنا املاء والكهرباء منذ زمان يف الريف، 
وشكواها  املمثلة  بكاء  للصلة،  مبينا  سنة   20

رمزية  صور  هي  املهجر،...  يف  املوجود  ألخيها 
اخرى ترمز بها املرسحية.

5- إزران:

ظاهرة  عىل  االتشغال  الكاتب  اهتمامات  إحدى 
يف  ذلك  ونلمس  وتدوينا  حفضا  الريف  يف  إزران 
املرسحية  زوايا  بني  الكاتب  نَثَر  فقد  العمل  هذا 
من  سواء  الريفية،  املواويل  أجمل  من  مختارات 
أمثال:  من  كبار  ريفيني  لرشاء  أو  الريفي  الرتاث 
ميمون،  الوليد  املوساوي،  سعيد  الزياني،  أحمد 
طافحة  مقاطع  هي  فوزي...  الرحيم  عبد 
واإلبداع  الرائعة  الشعرية  والصور  بالجمالية 

الفني الالمتناهي.  

يقول أحمد الزياني:
ثيرشي ن رور إينو* *****  ذك أور نم أتفيس

أندار سبيج نوور   ******   أنخمر ونضني
تودارت خمي غاثاحر*****    نش ذشم أنارني

سعيد املوساوي:
نار زفد غايثيواشا ******  نيسيد كينغ نوار

نشني نوشاس أوار ****** إثفوشت أنمسكار
كنيو راجات      ******** آس نوام أنكار

ومن الرتاث الريفي:
ثسغوي ماشينا ******* دخان يوريد ذروس

مني يورا أربي  ********  قيم أث نمحا سوفوس
عيبب ايي الليف ******    ننتايي إسكار

جنتايي أثاويغ ******      نش أذسوغ كتار
نش خاك إغا شمضغ  ***** خافك إغا ذعقغ

خافك إغا ذورغ *****   ذ سيوان أذذوغ
يسنس وانزار يشات  **** غر بغث س إمطاون

ماثوفيم أور نوم  ******  ما عاذ أيشكامن

كثرية  ثاغنانت«  إشارزن  »يني  مرسحية  يف  املعالجة  زوايا 
تغري بالبحث والتحليل نرتك جزءاً كبرياً منها للطلبة الباحثني 
روائع  احد  امام  وضعنا  األمازيغيني.فالكاتب  والفكر  األدب  يف 
االدب االمازيغي تجسد فلسفة الوجود عند ايمازيغن يف عالقته 

مع ذهنية الهدم والتي يولدها العناد
لإلشارة املرسحية صدرت عن مطبعة البصرية مكتوبة بحروف 
الكاتب  اللغوية  بمراجعتها  قام  الالتيني    ، العربية   ، تيفيناغ 
املستريي، وقد صدرت يف  بنعيىس  لحبيب فؤاد، محمد بوزكو، 

طبعة أنيقة بروتوشات الفنان أحمد حماس.
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أمحد الزايد
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