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كان لتعيني السيد سعد الدين العثماني رئيسا
للحكومة املغربية ،سنة  ،2016صدى طيب
يف نفوس البعض منا ،نحن املنتمون للحركة
االمازيغية ،وكانت حجتنا يف ذلك مبنية عىل ان
الرجل كان من بني املناضلني االمازيغ القليلني
املنتمني ألحزاب سياسية ،تكن العداء لألمازيغية،
يدافعون عن االمازيغية ضدا عىل أيديولوجية
أحزابهم ،فقد انخرط معنا السيد العثماني قبل
رئاسته للحكومة ،يف دفاعه «الرشس» عىل رسمية
االمازيغية يف مواجهات بطولية مع حزبه ،فدافع
باستماته ،قل نظريها ،عن حروف تيفيناغ لكتابة
اللغة االمازيغية ،كما ساهم معنا يف محارضات
حول القانون التنظيمي لتفعيل رسمية االمازيغية،
بندوة مراكش يوم  22مارس  ،2014كما كان ساهم
معنا بعدة مقاالت و ترصيحات و استجوابات حول
االمازيغية يف جريدتنا هذه ،كثرية هي املبادرات التي
قام بها السيد العثماني يف ميدان االمازيغية توجها،
بمجرد تعيينه رئيسا للحكومة ،بدعوته لنا نحن
ثلة من مناضيل الحركة االمازيغية ،وبعض من
خرية خرباء الشأن االمازيغي ،حاملني معنا ملفات
وقضايا من قبيل ملف تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ،ملف إدراج األمازيغية يف املنظومة
الرتبوية ،ملف الثقافة االمازيغية ،ملف األمازيغية
يف االعالم ،ملف التنمية القروية ،ملف األرايض
وإشكاليات العقار وملف الجهوية املوسعة ...كان
الغرض من اللقاء كما أرس لنا هو أوال املساهمة
بأفكارنا و بخرباتنا و مساعدته لوضع تصور
جيد إلخراج القوانني التنظيمية التي كانت أنذاك
عالقة ،و ثانيا العمل عىل ايجاد سبل ألجرأة وتفعيل
رسمية االمازيغية ،وثالثا وضع مخطط لتفعيل
االمازيغية يف الربنامج الحكومي ،إال ان واقع الحال
وواقع االنتماء اثبتا ،مما ال مجال معه للشك ،ان
الرجل عجز عن تسوية الوضع ،ومن املستحيل

الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات سريها ،التي من
مهامها ،كما جاء يف الفصل
 34من القانون التنظيمي
« 16/26تتبع وتقييم
وتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية» .كذلك املنشور
رقم  19/2019الذي
وزعته رئاسة الحكومة
بتاريخ  10دجنرب 2019
عىل القطاعات الحكومية
العمومية
واملؤسسات
الدستورية
والهيئات
«وضع
ب
القايض
مخططات عمل تتضمن
كيفيات ومراحل ادماج
االمازيغية بكيفية تدريجية
يف امليادين التي تخصها.
وذالك داخل اجل ال يتعدى
ستة أشهر من تاريخ
نرش القانون التنظيمي
بالجريدة الرسمية».

ان يقوم االعوجاج
الذي خلفه سلفه ابن
كريان ،يف جميع امللفات
واالوراش التي كانت
مفتوحة يف مجال
االمازيغية منذ خطاب
أجدير إىل اآلن ،بالرغم
ان يف عهده تم وضع
ترسانة قانونية ،عىل
عالتها لوضع عىل األقل
األسس واللبنات االوىل
االمازيغية،
ملأسسة
ومن بني هذه القوانني،
التنظيمي
القانون
 ، 16/26املتعلق بتحديد
مراحل تفعيل الطابع
لألمازيغية
الرسمي
أمينة ابن الشيخ أوكدورت
ادماجها
وكيفيات
يف مجال التعليم ويف
مجال الحياة العامة
ذات االولوية ،وهو
قانون خرج للوجود
منذ سنة ،أي بتاريخ
انها ترسانة قانونية ،عىل
 12شتنرب ،2019
االقل ،تستطيع من خاللها
التنظيمي
والقانون
الحكومة و املؤسسات
 04/16املتعلق باملجلس
العمومية التابعة لها،
الوطني للغات والثقافة
حماية االمازيغية لو توفرت
املغربية .كذلك املرسوم
بالفعل إرادة سياسية
رقم  2.60.600الذي
حقيقية ،لتقويم االعوجاج
صادقت عليه الحكومة
الحاصل يف ملف القضية
يوم  3غشت ،2020
االمازيغية ،بدءا بالتنزيل
املتعلق بتحديد تأليف
السليم لكل القوانني
اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل
واملراسيم واملذكرات الوزارية السالفة الذكر ،مع
إنزال عقوبات زجرية عىل كل مخالف أو معارض
لهذه اإلجراءات و القوانني املتواضعة ،مقارنة مع
القضية الكبرية ،خصوصا أن هذه القطاعات،
واىل حني كتابة هذه االسطر ،لم تحرتم أجل ستة
اشهر ،املنصوص عليها ،كحد اقىص لتفعيل رسمية
االمازيغية .اليشء نفسه ينطبق عىل اللجنة التقنية
املكلفة بتتبع وتقييم ومراقبة عمل الحكومة يف
ادراج االمازيغية التي نعرف مسبقا انها فقط لجنة
لدر الرماد يف العيون ،باعتبارها خصما وحكما يف
آن واحد .كما انها لجنة مجهولة الهوية ،ألن ال
أحد اىل االن يعرف هوية اعضائها ،ومدى احرتام
معايري الكفاءة والتكوين يف االمازيغية ،لغة ،ثقافة،
تاريخ وفنون ،...عند تعيينهم؟ ،ثم ماهية مساطر
اشتغالها وطرق مراقبة ومتابعة ومحاسبة
املسؤولني القطاعيني ،الذين سيثبت يف حقهم
اخالل ما بالقوانني وبااللتزامات وباملسؤوليات
املنوطة بهم يف التفعيل السليم لألمازيغية؟

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

انها بعض من األسئلة نطرحها وننتظر أجوبة،
شافية وعملية عنها ،من اللجنة ومن الحكومة

كذالك ،خصوصا مع تصاعد وثرية التجاوزات
يف امللفات االمازيغية عىل جميع املستويات ،فعىل
مستوى التعليم ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ال
تزال االمازيغية تعاني من تمييز صارخ يف عملية
ادراجها يف املدرسة املغربية ،بأسباب تختلف حسب
اختالف اهواء الوزارة و االكاديميات و النيابات
بل و حتى مدراء املدارس ،كأن يتم الزام مدريس و
مدرسات اللغة االمازيغية بتدريس اللغة العربية و
الفرنسية بدل لغة تخصصهم/هن كما حصل مع
السيد القهراوي محمد بمدرسة  20غشت بمديرية
سيدي بنور.
كذالك ما يتعلق باملناهج الدراسية التي الزالت
تحمل بني دفاتها الكثري من مضامني الحقد
والكراهية بل والعنرصية ضد االمازيغ وثقافتهم
وتاريخهم وكنموذج عىل ذالك مضمون االمتحان
الجهوي املوحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
الخاصة باملرتشحني االحرار من فئة الكبار يف
مادة اللغة العربية الذي اجتهد فيه صاحب النص
ومقتبسه ولجنة وضع األسئلة ،يف نفي الذاكرة
والهوية والتاريخ وحتى االنسان االمازيغيني عن
جغرافية وأرض املغرب وقس عىل ذالك الكثري من
النصوص والكتب والحكايات.
كذالك عىل مستوى الهوية البرصية للمدن املغربية
التي بدورها تطالها يف كل مرة وحني يد الطمس
والعبث يف هويتها االمازيغية ومعاملها التاريخية
وكمثال عىل ذالك ،دون الحرص مرة أخرى ،مدينة
اكادير فلمن لم يستوعب معنى اكادير فهو الحصن
او باملفهوم الحديث البنك و هو املكان الذي تحفظ
فيه املؤن والغلل و كل خريات السكان ،لكن لألسف
هاهي أكادير لم تستطع أن تحفظ ذاكرتها و
هويتها و تاريخها ،فتارة تمتد اليها أيادي رشقية
لفلسطنت و لخلجنت شوارعها و ازقتها و تارة
أخرى تمتد اليها ايادي غربية لتستبيح وتشوه
جمال وجهها و «اللوغو» الجديد ملدينة أكادير
نموذجا.
انها وقائع وجرائم ترتكب يوميا يف حق االمازيغية
من قبل إدارات ومؤسسات عمومية ،ومن موظفني
تابعني لها .ما يدفعنا اىل طرح سؤال ال مفر منه
وهو :ما موقف السيد سعد الدين العثماني ،كرئيس
للحكومة ورئيس اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة
بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات سريها ،من كل هذه الوقائع؟
وقديما قال الحكيم االمازيغي
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وترجمتها اىل العربية هي:
«عندما تغيب األسود تمرح الضباع»

سفري مجهورية أملانيا االحتادية باملغرب يستقبل وفدا أمازيغيا

ردا ً عىل املراسالت املوجهة إىل وزير الخارجية االتحادي
لجمهورية أملانيا االتحادية السيد هيكو ماس نيابة عن
أكثر من خمسني منظمة أمازيغية غري حكومية ،استقبل
سفري أملانيا يف املغرب الدكتور غوتز شميدت بريم ،يومه
الثالثاء  22شتنرب  ،2020وفدا ً أمازيغيا ً ملناقشة املواضيع
املتعلقة بحقوق األمازيغ.
ويتألف الوفد األمازيغي من كل رشيد الراخا ،الرئيس
الدويل للتجمع العاملي األمازيغي ،واإلعالمية أمينة ابن
الشيخ  ،رئيسة فرع املغرب للتجمع العاملي األمازيغي،
والسيدة بلقيس األنصاري ،رئيسة مؤسسة محمد عيل
أغ طاهر األنصاري ،وأسماء األنصاري والدكتور محمد
شتاتو.
وتركز النقاش بني الطرفني عىل مسألة إضفاء الطابع
الرسمي عىل اللغة األمازيغية وتدريسها للجالية يف أوروبا،
وبشكل خاص يف أملانيا.
وشدد السفري عىل إمكانية إرشاك النسيج األمازيغي
بأملانيا يف تكوين وتعليم اللغة األمازيغية.
وسلطت املناقشة الضوء عىل أهمية إدراج اللغة
• هيئة التحرير:
رشيد راخا
رشيدة إمرزيك
منترص أحويل (إثري)
• املديرة املسؤولة:
أمينة الحاج حماد
أكدورت
ابن الشيخ

• املتعاونون:
خريالدين الجامعي
• اإلخراج الفني:
رشيدة إمرزيك

األمازيغية يف برامج االتفاقيات الثنائية بني
أملانيا واملغرب ،وال سيما االتفاقيات الثنائية
املتعلقة ب “تعليم اللغة وثقافة املنشأ
(.”)ELCO
وفيما يتعلق بمسألة الرتجمة إىل األمازيغية
والكتابة بخط تيفيناغ لعالمات وإشارات
املؤسسات الدبلوماسية املوجودة يف املغرب،
أجاب السفري باإليجاب ،بعد أن بادر بالفعل
للقيام بذلك ،وقام بكتابة واجهة السفارة
األملانية باللغة األمازيغية.
واستغرقت املناقشات ساعة ونصف حيث تم
تبادل األفكار واآلراء حول مواضيع مختلفة
بما يف ذلك الجهوية والنموذج التنموي الجديد
وأهمية التنمية املحلية واملستدامة.
وأفاد السفري األملاني بأن سفارته تدعم
بعض املشاريع يف مناطق جبلية .كما نصح
الوفد األمازيغي بالتواصل مع املؤسسات
األملانية املوجودة يف املغرب.
• ملف الصحافة:
* اإليداع القانوني:
2001/0008
* الرتقيم الدويل1114-1476 :
* رقم اللجنة الثنائية للصحافة املكتوبة
أ.م.ش 06-046
• اإلدارة والتحرير:
 5زنقة دكار الشقة  7املحيط  -الرباط
Tél/Fax: 05 37 72 72 83

E-mail:
amadalamazigh@yahoo.fr

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

• التوزيع:
SAPRESS

• الجريدة تصدر عن رشكة
EDITIONS AMAZIGH

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

BMCE-Bank - Rabat centre

011.810.00.00.01.210.00.20703.58

• سحب من هذا العدد:
 10.000نسخة
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األمازيغية تتلقى الضربات ..
العثماين من جهة وأمزازي من جهة أخرى
أثار مرسوم رئيس احلكومة املتعلق باللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية جدال واسعا يف أ وساط احلركة األمازيغية وخارجها ،رافقته أسئلة حارقة حول ماهية هذه
اللجنة؟ ومن هم اعضاؤها؟ وما مدى املام هؤالء بالشأن األمازيغي ومسار تطور األمازيغية يف املغرب ،واخللفيات الثقافية واإليديولوجية ألعضاء هذه اللجنة ،مجيع هذه األسئلة ال أجوبة صرحية هلا حلدود اآلن.
أيضا هذا اجلدل مل يقف عند هذه احلدود بل امتد إىل قضية أساسية ومفصلية يف املجتمع املغريب وتتعلق بوضع األمازيغية يف املنظومة التربوية  ،خاصة مع الدخول املدرسي للموسم الدراسي احلايل ،ويتعلق أالمر
بدليل «مستجدات املنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي ،والذي أثار حفيظة جمموعة من أستاذات و أساتذة تدريس األمازيغيةمنبهني إىل خطورة تعامل وزارة أمزازي مع ملف اللغة األمازيغية يف املدرسة املغربية.
راسل أساتذة وأستاذات تخصص اللغة
االمازيغية بالتعليم االبتدائي ،وزير الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة ،سعيد
أمزازي ،بخصوص بالحيف الذي طال و يطال
عملية تدريس اللغة األمازيغية باملدرسة
االبتدائية املغربية من خالل دليل «مستجدات
املنهاج الدرايس للتعليم االبتدائي برسم السنة
الدراسية  ،يوليوز .« 2021– 2020
واكدت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة
منها ،بأن دليل «مستجدات املنهاج الدرايس
للتعليم االبتدائي ،عمد إىل «إستثناء غري مربر
للغة األمازيغية ،فكان نصيبها من الدليل
أربعة أسطر فضفاضة ،حيث ورد يف ملخص
الحصص األسبوعية لألساتذة يف الصفحة : 38
«األستاذ املتخصص يف اللغة األمازيغية :يدرس
أستاذ(ة) اللغة األمازيغية كزمالئه املتخصصني
يف اللغة العربية واللغة الفرنسية  27ساعة
بمعدل ثالث ساعات لكل قسم ،حسب ما
تنص عليه املذكرة  ،2006 – 130تضاف إليها
ثالث ساعات تخصص للدعم وألنشطة الحياة
املدرسية وللتكوين املستمر وتثبت وجوبا يف
جدول حصص األستاذ(ة) ،».لكن عند الرجوع
إىل املرجع املشار إليه ،و التي تم اعتمادها يف
صياغة تدبري الحصص األسبوعية ألساتذة اللغة
األمازيغية يف الدليل السلف الذكر أي املذكرة
رقم  130الصادرة بتاريخ  12شتنرب ،2006
يف موضوع تنظيم تدريس اللغة األمازيغية
وتكوين أساتذتها ،وهي بمثابة الوثيقة اإلطار
إلرساء وتدريس اللغة األمازيغية باملدرسة
املغربية ،سنكون أمام مفارقة و لبس كبريين».
فاملذكرة اإلطار تنص يف الصفحة  5عىل
أنه «البد من التأكيد عىل أن الغالف الزمني
املخصص ملكونات درس اللغة األمازيغية قد
تم تحديده يف ثالث ساعات أسبوعية يف جميع
مستويات التعليم االبتدائي (حاليا يف املستويات
التي تدرس بها» ،و يف الصفحة  « : 7تخصيص
أستاذ لتدريس اللغة األمازيغية كلما بلغ عدد
األقسام التي تدرس بها ثمانية أقسام .كما
يمكن ،كلما دعت الحاجة إىل ذلك ،تكليف أستاذ
أو أكثر لتدريس اللغة األمازيغية يف مؤسسة أو
أكثر؛ عىل أن يقيض نصف يوم أو يوم كامل يف
التدريس بنفس املؤسسة ربحا للوقت ،وتفاديا
لتنقل األساتذة بني املؤسسات املتباعدة (الفرتة
الصباحية أو املسائية أو يوما كامال» ،و درء

ألي شك تم الرجوع إىل باقي املذكرات الوزارية
املؤطرة إلرساء وتدريس اللغة األمازيغية
باملدرسة االبتدائية املغربية ،بما فيها املذكرة
الوزارية رقم (133أكتوبر  ،)2007واملذكرة
الوزارية رقم  116الصادرة بتاريخ  26شتنرب
 2008يف موضوع تنظيم تعميم تدريس اللغة
األمازيغية ،و التي نصت يف الصفحة  3عىل
ما ييل« :تخصيص أستاذات وأساتذة أكفاء
لتدريس اللغة األمازيغية يف مؤسسة أو أكثر،
وكلـما بلغ عدد األقسام التي تدرس ثمانية
أقسام ،أو كلـما دعت الحاجة إىل ذلك.».
وأوضح اساتذة واستاذات األمازيغية يف
رسالتهم إىل أن ظروف اشتغالهم تبقى جد
صعبة يف ظل اقرتاح تدريس ثمانية أقسام
لكل استاذ ،مفرتضني مثال «أنه يف كل قسم
 35تلميذا عىل األقل ،مما يجعله يدرس ما بني
 270و  280تلميذا(ة) ،ونعرف من املمارسة
أن كل تلميذ(ة) يحتاج كحد أدنى دفرتين عىل
األقل ،أي  560دفرتا ،وأن برنامج
اللغة األمازيغية يف كل
مستوى درايس
يقتيض
أسبوعيا
إنجاز

نشا طني
بيني
كتا
عىل األقل ،أي ما

مجموعه  1120نشاطا كتابيا،
وبتقسيم هذا املجموع
عىل أيام األسبوع
الستة ،سنحصل
عىل خارج 186
نشاطا كتابيا
يوميا ،وهذا
أن
يعني
كل أستاذ
مطا لب
بتتبع
و مر ا قبة
ا
هذ
العدد من
ا أل نشطة
ا لكتا بية
يو ميا ،
و لنفرت ض
أنه سيخصص
أدنى
كحد
دقيقة ونصف لكل
نشاط كتابي ،أي
ما حاصله  279دقيقة
عمل يوميا ،أي  4ساعات
و  39دقيقة يوميا» متسائلني
«هل إنجاز هذه املهام دون ذكر عملية
التدريس ممكن؟ وما هي الكلفة (الصحية،
النفسية ،إلخ) املطلوبة إلنجازه؟ وماذا عن
حق التلميذ يف تعليم ذوجودة و مسألة تساوي
الفرص؟».
وأضافت الرسالة أن «تدريس  8اقسام يتطلب
عمل و مجهودات كبرية ،ال ينكرها إال جاحد أو
من لم يحط بتفاصيل التعليم االبتدائي عامة و
خبايا تدريس اللغة األمازيغية خاصة ،حيث أن
أستاذ(ة) اللغة األمازيغية مطالب بالتحضري
يوميا لعدد من الدروس يرتاوح ما بني  12درسا
( 4مستويات3/حصص/مستوى/اليوم) و
 18درسا (6مستويات/اليوم) ،أي ما مجموعه
 54درسا يف األسبوع لستة مقررات دراسية
مختلفة (املقرر الدرايس من األول إىل السادس
إبتدائي) ،و يدرس أسبوعيا  72درسا .هذا كله
دون ذكر تفاصيل مهنية أخرى ككلفة تنقل
أستاذ(ة) اللغة األمازيغية بني الحجرات ،وتعدد

الربامج الدراسية ،والبياضات الزمنية ،إلخ».
وأوضح األساتذة أن املراسلة ليس القصد
منها مناقشة «عدد ساعات عمل أستاذ(ة)
التعليم االبتدائي ولكننا نطرح مشكل تدريس 8
أقسام الشاق والصعب يف الظرفية الحالية التي
نعيشها ،فكيف إذا صار عدد األقسام .»9
وتساءلو عن الكيفية التي تم بها «بناء وصفة
جاهزة دون سند قانوني ،و كيف تم اتخاذ
قرار مخالف ملا جاء يف املذكرة ( )130التي من
املفروض استند عليها ذلك القرار ،كما تقتيض
املنهجية العلمية و األمانة القانونية».
وطالب أساتذة(ات) اللغة األمازيغية من وزير
الرتبية الوطنية اعتماد املنطوق الرصيح
للمذكرات الوزارية  ، 116 ،133 ،130كآلية
قانونية مؤطرة تجيب عن االشكاالت املطروحة
و تشكل خريطة طريق ألي تجديد منصف
و عادل بعيدا عن االستنتاجات والتأويالت
النفسية الذاتية ملؤلفي(ات) دليل املستجدات،
وناشد األساتذة سعيد امزازي ،بالعمل عىل
«تحسني ظروف اشتغال أساتذة اللغة األمازيغية
(توفري العدة البيداغوجية ،القاعة ،استعمال
الزمان،إلخ) ،و الرفع من وثرية التعميم األفقي
و العمودي لورش إدماج اللغة األمازيغية يف
املنظومة الرتبوية (بالوثرية الحالية (120-
 200أستاذ(ة)/سنة) مطلب التعميم يلزمه
ما بني  66إىل  100سنة)  ،عرب الرفع من وثرية
التوظيفات (خصاص ما بني  8000و 1200
أستاذ(ة)) ،و استئناف التكوينات ،و تدريس
اللغة األمازيغية من طرف أساتذة املزدوج الذين
استفادوا من التكوين (حوايل  1200أستاذ(ة).
وطالبوه بالتدخل العاجل لتصحيح االختالالت
التي شابت الدليل ومنها تطاول مؤلفي دليل
املستجدات عىل املذكرات الوزارية املنظمة
إلرساء وتدريس اللغة األمازيغية باملدرسة
االبتدائية املغربية ،وعدم احرتام منطوقها
الرصيح ،وتأويلها تأويال نفسيا بخصوص عدد
األقسام ،إضافة إىل تطاول غري املختصني وغري
امللمني(ات) بلمف اللغة األمازيغية ،عىل تدريس
اللغة األمازيغية؛
* رشيدةامرزيك
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موحا فوكال أستاذ اللغة األمازيغية يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية حيتاج إىل إرادة سياسية قوية بعيدا عن الشعارات وتأسيس للجان
ما تعانيه األمازيغية يف املدرسةيرجع باألساس إىل إسناد املهام من طرف الوزارة الوصية لغري أهلها
* ماهي مخرجات المراسلة التي
وجهتموها لسعيد امزازي وزير
التربية الوطنية حول إشكالية تدبير
اللغة األمازيغية في دليل مستجدات
المناهج الدراسي للتعليم االبتدائي
برسم الموسم الدراسي .2020-2021
*رسلنا السيد وزير الرتبية الوطنية بتاريخ
 26غش ت  ،2020بمراسلة مرفقة بعريضة
موقعة من طرف أساتذة وأستاذات اللغة
األمازيغية ،ولم نتوصل إىل حدود الساعة بأي
رد عىل للمراسلة املذكورة أعاله.
طالبنا بصفتنا رجال ونساء تعليم اللغة
األمازيغية وزارة الرتبية الوطنية بتقديم
تفسري حول أسباب استثناء وتحجيم اللغة
األمازيغية يف دليل «مستجدات منهاج يوليوز
 ،»2020حيث تطرق مؤلفو ومؤلفات هذا
الدليل بتفصيل آلليات مواد تخصص كل من
اللغة العربية واللغة الفرنسية ،مخصصني
لها أكثر من  380صفحة ،يف حني لم تحظى
اللغة األمازيغية إال بنصيب أربعة أسطر
فضفاضة من مجمل صفحات هذا الدليل
وفارغة ،دون تقديم أية إضافة تخدم اللغة
األمازيغية بيداغوجيا وال ديداكتيكيا وال
حتى تنظيميا كما هو الشأن بالنسبة
لتخصص كل من اللغة العربية والفرنسية،
بل كرس لنا مشكل نعانيها مع كل دخول
مدريس جديد ،ويسعى لتأطري ذو تنظيم
قانوني لكن دون سند قانوني ك «املذكرة»
عىل سبيل املثال؛ وهنا اشري إىل أنه ليست
هناك مذكرة واحدة فقط تناولت كيفية تدبري
الزمن للغة األمازيغية يف  27ساعة أو 30
ساعة ،بل هناك مذكرات عديدة والتي حددت
مدد تدريس االمازيغية يف  24ساعة أسبوعيا
لألستاذ ،بمعدل  3ساعات لكل قسم ،وهنا
اود ان اوضح ان مطلبنا هو الرفع من الغالف
الزمني لتدريس اللغة األمازيغية إىل  4ساعات
لكل قسم بدل  3ساعات ،التي نعتربها غري
كافية ،باإلضافة إىل تقليص عدد األفواج من
 8إىل .6
* ماهي أسباب رفضكم لهذا الدليل،
وما هي االنتقادات التي توجهونها
لواضعي هذا الدليل؟
** السبب األول لرفضنا لهذا املنهاج «يوليوز
 ،»2020هو انه نلمس نوع من التناقض بني
ما جاء به املنهاج وما تقرره املذكرة الوزارية
« « 130التي اعتمدتها مديرية املناهج
كمرجع ،وانطالقا من هذا العبث ،يتبادر اىل
ادهاننا مجموعة من التساؤالت أولها ،هل
توجد مذكرة وزارية أخرى تنظم تدريس
اللغة االمازيغية وتحمل نفس الرقم «»130
وال علم لنا بها؟
السبب الثاني أنه ال يمكن اعتماد عبارة
«زميله» املتخصص يف اللغة العربية
والفرنسية ،علما أن هذا األخري تُ سند له مهمة

تدريس قسمني أي ما يعادل  80تلميذ بمعدل
 40تلميذ يف كل قسم ،بدل  8أقسام التي يتم
إسنادها ملعلم اللغة األمازيغية ،والتي يصل
عدد تالمذتها إىل  320تلميذ بمعدل  40تلميذ
يف كل قسم ،فكيف ستصبح  9أقسام حسب
املعطيات التي جاء بها «املنهاج» ،علما أن
 8أقسام بحد ذاتها مرهقة ومتعبة بدنيا
ونفسيا ،وحتى ال يعتقد مؤلفو ومؤلفات
هذا املنهاج أننا نرقص ونلعب «احيدوس»
داخل الفصل ،فلنا كيفيات وأهداف وبرامج
صادقت عليها وزارة الرتبية الوطنية ،وال
يختلف يف يشء عن برامج وأهداف اللغات
األخرى التي تدرس يف املدرسة املغربية.
والسبب الثالث عدم إرشاك ذوي االختصاص يف
مثل هذه األوراش ،حيث ال يمكن ملتخصص يف
اللغة العربية والفرنسية أن ينظم ويقرر يف
سبل تدريس تخصص غري تخصصه «اللغة
األمازيغية مثال» ،كما اليمكن ملتخصص
يف اللغة األمازيغية أن يقرر وينظم غري
تخصصه ويقحم نفسه يف التنظري لسبل
تحقيق أهداف تخصص «اللغة العربية
واللغة الفرنسية» مثال.
* بحكم تجربتكم ما هو التصور الذي
تقدمونه لإلدماج الفعلي لألمازيغية في
التعليم بشكل متساو مع باقي المواد؟
** لتعميم اللغة األمازيغية أفقيا وعموديا يف
املدرسة العمومية يجب عىل الدولة تخصيص
ميزانية لذلك وكذا توفري نفس املوارد
املخصصة للغات األخرى ،هذا إن كان ت فعال
اللغة األمازيغية لغة رسمية اىل جانب اللغة
العربية كما نص عىل ذلك دستور .2011
ال يمكن الحديث عن التعميم وفق هذه

السياسة املمنهجة إال بعد مرور  60سنة
وأكثر ،حني تخصص الدولة يف كل سنة 3

مناصب لكل مديرية إقليمية ،علما أن
األمازيغية منذ بداية تدريسها يف املدرسة
االبتدائية سنة  ،2003ظل ت يف املستوى
االبتدائي إىل اليوم ،بل هناك يف بعض املناطق
مدرستني مجاورتني مدرسة تدرس فيها
اللغة األمازيغية ،واألخرى بجوارها ال وجود
لها أصال.
تعميم وتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية يف
الحياة العامة يحتاج إىل إرادة سياسية قوية
وحقيقية ،بعيدا عما نراه اليوم من شعارات
وتأسيس للجان ،فقط من اجل در الرماد يف
عيون كل الغيورين عىل اللغة األمازيغية،
وال يمكن أن تكون هذه اللغة لعبة
لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة،
واستحضارها يف الحمالت االنتخابية فقط.
* في كل موسم دراسي نتفاجأ
تعانيها
وعراقيل
بإشكاليات
األمازيغية ومدرسيها ،في نظرك
إلى ما يعزى هذا التعامل االرتجالي
مع تدريس االمازيغية في المدرسة
العمومية؟
**طبعا ال يمكن ان يبدأ موسم درايس دون
رصاخ رجال ونساء تعليم اللغة األمازيغية،
ونحن نتجاوز حتى ما ال يمكن تجاوزه،
وذلك من اجل أن نقدم ولو يشء بسيط لهذه
اللغة ،وآخر رصاخ كان للتنديد بما جاء به
منهاج «يوليوز  »2020الذي كنا نتطلع إليه
لحل مجموعة من املشاكل ،وانتظرنا منه
أن يمدنا بطرق جديدة يف التدريس وتجاوز
العراقيل التي تكررت منذ سنة  ،2003وهذا
التعامل االرتجايل كما تقولني يرجع إىل إسناد
املهام من طرف الوزارة الوصية لغري أهلها
أي لغري املتخصصني يف
اللغة األمازيغية ،وغري
واملمارسني
املتمرسني
لها يف امليدان ،فشتان بني
النظري والتطبيقي.
* هل قربتنا من ظروف
عمل أساتذة اللغة
االمازيغية خاصة في
ظل انتشار جائحة
كورونا ،وماهي حدود
االمكانيات التي وفرتها
لكم الوزارة الوصية
البرتوكول
لتطبيق
الصحي الذي وضعته؟
** ظروف العمل يف ظل
جائحة كورونا يكون
أستاذ واستاذة اللغة
األمازيغية أكثر عرضة
لإلصابة بهذا الفريوس
نظرا لعدد التالميذ اللذين
يحتك معهم أسبوعيا والذي يصل اىل 320
تلميذ ،اما اإلمكانيات فال أعتقد انها تعطى

داخل املؤسسة حسب التخصص واملادة.
* ماهي اإلكراهات التي تعانونها؟
يعاني رجال ونساء تعليم اللغة األمازيغية
إكراهات أخرى ندرج منها ما ييل:
إكراه الحجرة الدراسية يف أغلب األحيانيكون معلم اللغة األمازيغية مضطر للتنقل
بني  8حجرات أو أكثر.
إشكال استعمال الزمن :فراغ يف الشقالتنظيمي ،وهناك من يعتقد من رجال تعليم
تخصص اللغة العربية واللغة الفرنسية يف
بعض املناطق أنه يمدنا من غالفه الزمني
لندرس اللغة األمازيغية ويقولون بعبارة «ال
يمكن لنا أن نمنحك أكثر من  3ساعات« .
مشكل حرف تيفيناغ يف منظومة مسار،حيث نود تسجيل يف كل نهاية دورة مالحظات
للتالميذ باللغة األمازيغية لكن تخرج
لنا إطارات فارغة ،مع تسجيل غياب اسم
رجال ونساء تعليم اللغة األمازيغية يف بيان
النتائج ،إذ يجد التلميذ اسم معلمي اللغة
العربية واللغة الفرنسية دون معلمي اللغة
الألمازيغية ،وحني يستغرب التلميذ ويبادر
بالسؤال عن هذا الغياب ،نربر له بقول
«مجرد خطأ تقني» دون إقحامه يف مثل هذه
النقاشات.
إكراه الكتاب املدريس للتلميذ ،فهناك اساتذةيشتكون من غياب هذه الوسيلة الرضورية
يف برنامج «مليون محفظة» وإن وجد فالعدد
ال يغطي جل التالميذ.
غياب لدورات تكوينية وتأطريية يف مجالتدريس اللغة األمازيغية نظرا لقلة األطر يف
هذا املجال «مفتيشني ومؤطرين»...
* حاورته رشيدة إمرزيك

«إميال» تستنكر اهلجوم املستمر على مدرسي اللغة األمازيغية

استنكرت جمعية إيمال الثقافية الهجوم املستمر عىل مدريس
اللغة األمازيغية عرب محاولة االجهاز عىل مكسب « 24ساعة يف
األسبوع» إسوة بالتخصص يف السلكني اإلعدادي والتأهييل ،عرب
التأويل السلبي للمذكرات املنظمة.
وطالبت الجمعية ،يف بيان توصلنا به ،الوزارة الوصية باعتماد
استعماالت زمن جديدة تراعي خصوصيات كل مؤسسة فيها
أستاذ متخصص يف األمازيغية عوض ترك األستاذ يف رصاع مع
زمالئه أثناء وضع استعمال الزمن الخاص به.
وأضافت أنه من غري املعقول حرمان بعض أساتذة األمازيغية
من قاعة خاصة بهم وتركهم يجولون حول ثمانية قاعات ،نظرا
لوضعيته اإلستثنائية ،باعتباره يدرس ثمانية أفواج.
واستنكرت استثناء العديد من املديريات اإلقليمية للكتاب املدريس
األمازيغي من مبادرة مليون محفظة يف كل موسم درايس ،ونذرة
حصص اللغة األمازيغية من الربمجة اليومية للدعم املدريس عىل
القنوات التلفزيونية الوطنية ،وكذا حرمان أساتذة األمازيغية من
الحركة االنتقالية عرب آلية التبادل تحت طائلة «تدريس املزدوج».
وعربت عن شجبها إلستغالل أزمة كورونا للتقليص من الغالف
الزمني الهزيل أصال ،وترك الحرية لألستاذ املزدوج لتدريسها من
عدمه.

وحملت الجمعية ،الدولة املغربية ،مسؤولية الوضعية التي تعيشها
اللغة األمازيغية باملدرسة املغربية ،مطالبة اياها بالتدخل ملعالجة
مشكل تراتبية القوانني ،موضحة «أن الوزارة ال تزال تعتمد
مذكرات صادرة قبل الرتسيم الدستوري ،وعليه ،فإنه يجب إلغاء
املذكرات الوزارية الحالية لتكون تابعة للدستور ،وليس العكس».
واكدت إيمال عىل أن األمازيغية ال «تزال يف املنظومة الرتبوية
تعامل كما أنها ليست لغة رسمية ،وبالتايل ،فإنه يجب الرفع من
الغالف الزمني الخاص بها لتتساوى مع العربية باعتبارهما لغتان
رسميتان للدولة».
واضاف بيان الجمعية« ،الوضعية الحالية لألمازيغية ال تخدم
األمازيغية يف يشء ،لذلك ،عىل الدولة تعميم األمازيغية بالسلكني
اإلعدادي والتأهييل أوال ً لتتوفر املوارد البرشية الكافية لتعميمها يف
السلكني األويل واإلبتدائي عرب صيغة «األستاذ ثالثي اللغة» عوض
«املزدوج».
الصيغة الحالية
ِ
وعربت جمعية إيمال الثقافية عن قلقها الشديد لوضعية األمازيغية
يف املنظومة الرتبوية وطريقة تعامل الوزارة الوصية معها ،فبعد
دستور  2011وما سبقه من نضاالت الحركة األمازيغية ،وما
تبعه من انتهاكات اللتزامات الدولة املغربية يف شخص الحكومات
املتعاقبة عىل الحكم يف حق األمازيغية عموما ووضعيتها يف التعليم

بصفة خاصة .وبعد تماطل دام تسع سنوات إلخراج القانون
التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ومجاالت الحياة العامة ذات
األولوية والذي صدر أخريا يف فاتح أكتوبر  2019والذي ربط بدوره
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية بتصورات كل قطاع وزاري عىل
حدة ،وحدد لذلك أجال أقصاه ستة أشهر من نرش القانون السالف
الذكر بالجريدة الرسمية .كعادتها ،انتظرت األغلبية الساحقة
من القطاعات الحكومية املعنية الدقيقة األخرية من األجل املحدد
لتعلن عن تصوراتها ،وهو ما لم يحدث بسبب أزمة كورونا التي
استغلتها الحكومة للتملص من مسؤولياتها».
ونبهت إىل أن «مسلسل التملص من املسؤولية يف تعميم تدريس
اللغة األمازيغية لم يكن وليد اليوم ،بل ابتدأ منذ  2003حينما
رضبت الحكومات التزامها يف هذا الشأن وأمام جاللة امللك عرض
الحائط ،بحيث أنه كان مقررا أن تعمم األمازيغية أفقيا وعموديا يف
املنظومة الرتبوية متم موسم  ،2011/2012إال أنه لحدود موسم
 2020/2021التزال نسب التعميم جد متدنية بالسلك اإلبتدائي،
وهو ما يفرس بغياب االرادة السياسية لالرتقاء باللغة الرسمية
للبالد».
*ر.إ
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مصطفى بايتاس الربملاين عن فريق التجمع الدستوري لـ «العامل األمازيغي»:

األمازيغية ضحية تأويل معزول من طرف جهة ما أو أحيانا رهينة مسؤولني ال ميثلون إال أنفسهم
أكرب زلة لرئاسة احلكومة اقصاء الطيف املدين األمازيغي من اللجنة الوزارية لألمازيغية
* أستاذ مصطفى سألتم وزير التربية
الوطنية سعيد امزازي من خالل سؤال
كتابي بالبرلمان حول رؤية الوزارة
الحتواء الصعوبات العملية والممارساتية
لعدد المهام المهنية المخولة ألساتذة
األمازيغية عكس زمالئهم مدرسي
العربية والفرنسية ،خصوصا في ظل
الظرفية التي تعيشها بالدنا ،ما مدى
تفاعل الوزراة الوصية مع موضوع
سؤالكم ،وهل يمكن ان يساهم في
اعادة النظر في هذا المنهاج؟ ام انه
مجرد سؤال روتيني بدون اثار؟
** ليس ثمة أسئلة روتينية وأخرى خارقة للعادة،
ومن هذا املنطلق فكل مؤسسة عمومية من
املفروض فيها أن تتعاطى مع القضايا وامللفات
التي نفتحها كربملانيني بإيجابية وبفلسفة تتغيى
االنتصار أوال لتوفري املعلومة لكافة املواطنني كحق
دستوري ،وتاليا ،من باب أن ما يحدونا يف طرح
تلكم القضايا هو اصطفافنا يف خندق مريدي
االرتقاء باملرفق العام وتجويد أدائه؛ وتتضاعف
هذه املسؤولية حني يتعلق األمر بمنظومة الرتبية
والتكوين التي ندين لها بما نحن عليه اليوم .
من ثمة ،فطرحي ملعضلة تضخم املهام
املهنية املخولة ألساتذة األمازيغية ،إذا ما
قيس هذا األمر بوضعية نظرائهم مدرسو
اللغتني العربية والفرنسية ،فضال عن
تضميني للسؤال الكتابي الذي أرشت
إليه ،ملفا آخر ال يقل أهمية ،ذو الصلة
بتدبري الحصص األسبوعية ألساتذة اللغة
األمازيغية ،كما ورد يف دليل مستجدات
املنهاج الدرايس للتعليم االبتدائي ،هذا
الطرح يدفع يف اتجاه مساءلة الوزارة عن
مدى جدية مديرية املناهج حني جنحت إىل
اعتماد تسع ساعات يف تدريس األمازيغية
بدال من ثمانية ،اليشء الذي سيكون له
تأثريات سلبية عىل مدرس األمازيغية،
وتأثريات خطرية بالتايل عىل الدرس
البيداغوجي يف مجال التعلمات األمازيغية.
إذن أعتقد أنني – كنائب برملاني -استطعت أن أنقل
معاناة رشيحة كبرية من املمارسني البيداغوجيني
املشتغلني يف مجال شائك شتان بينه وبني تدريس
مادتي العربية والفرنسية فال مقارنة مع وجود
الفارق ،وعىل الوزارة الوصية أن تنصت لهذه
القضايا وتعمل عىل إرجاع الحالة إىل ما كانت
عليه وهذا أضعف اإليمان ،إن لم يكن املطلوب
هو االجتهاد إليجاد حل قطعي ملعاناة مدريس
األمازيغية التي دامت  17سنة ،عمر تدريس اللغة
األمازيغية يف املنظومة الرتبوية.
* هناك مراسلة تقدم بها مدرسو اللغة
االمازيغية لسعيد امزازي وزير التربية

الوطنية ،حول كيفية تدبير اللغة
األمازيغية في دليل «مستجدات المنهاج
الدراسي للتعليم االبتدائي» وكذا لنواب
االمة ،ما مدى تجاوبكم مع مضامينها؟
** اطلعت عىل مراسلة جمعية مدريس ومدرسات
اللغة األمازيغية ،واملذيلة بعريضة موقعة من
أساتذة وأستاذات تخصص اللغة االمازيغية بالتعليم
االبتدائي يف شأن كيفية تدبري اللغة األمازيغية يف
دليل «مستجدات املنهاج الدرايس للتعليم االبتدائي
يوليوز ،»2020والتي طرحت مشكلة صياغة تدبري
الحصص األسبوعية ألساتذة اللغة األمازيغية،
إذ عمدت مديرية املناهج التابعة للوزارة الوصية
عىل القطاع إىل التنصيص عىل أن تدريس أساتذة
اللغة األمازيغية لهذه املادة سيتم باعتماد غالف
زمني حدد يف  27ساعة بمعدل ثالث ساعات لكل
قسم ،إسوة باملتخصصني يف اللغة العربية واللغة
الفرنسية ،وما أثارني يف هذا املوضوع ،التناقض
الصارخ الذي ملسته بني الدليل الذي أومأت إليه آنفا،
وبني املذكرة عدد  130الصادرة بتاريخ  12شتنرب
 ،2006يف موضوع تنظيم تدريس اللغة األمازيغية
وتكوين أساتذتها ،وهي بمثابة الوثيقة اإلطار
إلرساء وتدريس اللغة األمازيغية باملدرسة املغربية.

هذا التناقض بني مرجعيتني يف تدريس األمازيغية،
األوىل تعود إىل  14سنة خلت وهي من املرجيعات
املؤسسة ،وبني مرجعية أخرى مستحدثة بدل أن
تنسجم مع الرتسانة القانونية املؤسسة لورش
تدريس األمازيغية نجدها تحدث لبسا كبريا ما أنزل
الله به من سلطان ،ال سيما أن ذات املذكرة – أي
 130تنص يف الصفحة  5عىل أن الغالف الزمنياملخصص ملكونات درس اللغة األمازيغية قد تم
تحديده يف ثالث ساعات أسبوعية يف جميع مستويات
التعليم االبتدائي ،ويف الصفحة  7تم التنصيص عىل
تخصيص أستاذ لتدريس اللغة األمازيغية كلما بلغ
عدد األقسام التي تدرس بها ثمانية أقسام.
* أال ترى أن تقزيم حيز االمازيغية

وادراجها بشكل فضفاض بدليل المنهاج
الدراسي يعكس اإلرادة السياسية
لساستنا وللحكومة بكل مكوناتها؟.
** ال أخفيك أنه يف الكثري من األحيان ما تكون
األمازيغية ضحية تأويل معزول من طرف جهة
ما ،أو أحيانا ما يكون هذا امللف رهينة مسؤولني
ال يمثلون إال أنفسهم ،بغض النظر عن التوجهات
واالختيارات االسرتاتيجية الكربى للدولة.
بيد أن قناعة تبلورت لدي بصدد ملف تدريس اللغة
األمازيغية ،تتكيء عىل مسؤولية مدبري قطاع
الرتبية الوطنية عن النجاح ...والنجاح فقط يف
ورش تعميم تدريس اللغة األمازيغية ،وليس هناك
مجال للخطأ؛ ولعلك تتذكر شعارا تليدا لدى الحبيب
املالكي أطلقه عشية انطالق تدريس هذه اللغة:
«ليس من حقنا أن نخطيء».
لن أشيطن القائمني عىل تدبري قطاع الرتبية
الوطنية ،ولن أدفع عىل عجل بمسلمة معاكسة
املسؤولني للتوجهات االسرتاتيجية للبالد ،ولكن البد
أن ألفت نظرهم إىل وضع شاذ تعيشه الوزارة بشأن
تدبري ملف األمازيغية؛ فكيف يستقيم أن ننتظر
من وزارة الرتبية الوطنية إنعاش ورش تدريس
األمازيغية وتنزيل مقتضيات القانون اإلطار ،بل
تفعيل القانون التنظيمي رقم  26.16يف
الوقت الذي عملت عىل إغالق الخلية املركزية
لالرتقاء باللغة األمازيغية من جانب واحد
دون الرجوع إىل أحد الرشكاء الرئيسيني أال
وهو املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وهو
املوضوع الذي أواله فريق التجمع الدستوري
أهمية كبرية وطرحنا بشأنه سؤاال كتابيا
السنة املاضية ،وكنا وجهناه إىل وزير الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل
والبحث العلمي.
وتتفاقم املفارقة إذا استحرضنا صمت الوزارة
املريب أمام املشكالت التي طرحها طيلة
املواسم الفارطة ،تكليف أساتذة األمازيغية
املتخصصني بتدريس العربية والفرنسية،
فضال عن تحدي بعض املديريات االقليمية
للوزارة بالتخيل عن تدريس األمازيغية بالكثري من
املؤسسات التعليمية ،ناهيك عن عدم انخراط الكثري
من مؤسسات التعليم املدريس الخصويص يف ورش
تعميم تدريس األمازيغية.
* ماهي قراتكم للجنة الوزارية الدائمة
المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع
الرسمي لالمازيغية؟ وماهو تصوركم
لها باعتباركم جزء من األغلبية؟
** لنئ كان مرسوم رقم  2.20.600املتعلق بتحديد
تأليف اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات سريها،
يأتي تفعيال للمادة  34من القانون التنظيمي رقم

مصطفى بايتاس
 ،26.16فإن رئيس الحكومة غري ملزم برئاسة هذه
اللجنة بصفته ،وذلك نظرا لعدم وجود ما يلزم ذلك
ويربره ،فكان حريا به أن يسعى إىل تحصني هذه
اللجنة ويعمل عىل توفري كل ما من شأنه أن يرتقي
بفعاليتها وحكامتها ويخدم استقالليتها بالدرجة
األوىل.
من جهة أخرى ،أأسف لعدم وجود قطاع االتصال
ضمن تركيبة اللجنة ،فبالرجوع إىل القانون
التنظيمي رقم  26.16نجد أنه خصص املواد من 12
إىل  17لألمازيغية يف اإلعالم واالتصال ،يف إشارة دالة
عىل أهمية هذا القطاع ومركزيته يف تحقيق غاية
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
عالوة عىل هذا اإلغفال ،ثمة مؤسسة الربملان
بغرفيته والغائبتني أيضا عن مكونات اللجنة ،فهل
يعترب رئيس الحكومة أن الربملان غري معني بشكل
مبارش بتنزيل القانون التنظيمي لألمازيغية أم ماذا
بالضبط.
أظن أن هذه املؤاخذات التي رسدتها آنفا ال تقاس
بتاتا بأكرب زلة سقطت فيها رئاسة الحكومة بصدد
إحداث اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،يتعلق األمر هنا
بالغياب التام للطيف املدني األمازيغي وللفعاليات
األمازيغية ،كأن كل هذه املكتسبات التي ينعم بها
بلدنا اليوم سقطت من العدم ولم يكن للمناضالت
واملناضلني األمازيغيني يد فيها.
* حاورته رشيدة إمرزيك

من يقف وراء إفشال ورش تدريس اللغة األمازيغية؟

الزال ملف تدريس اللغة األمازيغية
يعاني األمرين داخل املدرسة املغربية
وإجهازات بالجملة عىل مكتسبات
وحقوق هذه الفئة التي تنهال عليها
مخططات اإلفشال من كل صوب
وحدب ,حتى صار الدخول املدريس
بالنسبة ألستاذ اللغة األمازيغية كحرب
معلنة مسبقا ,من طرف الوزارة
واألكاديمية واملديرية اإلقليمية وصوال
إىل إدارة املؤسسة التي بدورها تعرقل ما
استطاعت عرقلته يف حدود صالحياتها,
إن هذا الحصار الذي تعيشه االمازيغية
لهو تمهيد مكشوف نحو إفشال وإقبار
هذا املرشوع الذي ولد أجوفا يتيما بدون
أن تعطي له الدولة أبسط رشوط عيشه
داخل منظومة التعليم من غري املذكرات
الوزارية والبالغات التي تبقى حربا عىل
ورق ,فرغم كل الجهود املبذولة من
طرف أساتذة هذه املادة وتضحياتهم
يف سبيل إنعاشها وإعالء ساقها داخل
املدرسة إال ان الجهات املعنية لها رأي
آخر ,واملتتبع للدخول املدريس هذا
املوسم  2020/2021سيعي حجم ما
يقدمه أساتذة اللغة األمازيغية كل من
موقعه ,ولعل آخرها هو الرفض والصد

التام ملا جاءت به مديرية املناهج يف شأن
التدبري الزمني ملادة اللغة األمازيغية,
ففي الوقت الذي ينادي فيه األساتذة
املتخصصني بتقليص عدد األفواج ,
أضافت املديرية  6ساعات بمعدل 9
أفواج و  30ساعة عمل أسبوعيا ,هذا
التدبري الذي يتناىف كليا مع املذكرة
الوزارية  130الصادرة سنة .2006
أما عىل مستوى املديريات اإلقليمية
فكل مديرية ترقص عىل حبلها الناعم
دون مراعاة أدنى متطلبات هذا امللف
الذي ظل يجر أذيال خيبته منذ ميالده
يف شتنرب  ,2003فلم تكرتث ولو مديرية
واحدة لسماع صوت أستاذ اللغة
األمازيغية الذي يبقى وحيدا وسط هذا
الركام من اللغط والعشوائية دون موجه
وال مفتش وال منتدب وال حتى قانون
تنظيمي واضح يخرجه إىل بر األمان.
فمديرية الحسيمة مثال كانت أرسع
مديرية عىل املستوى الوطني بادرت
يف إخراج مراسلة تنظم فيها زمن
مادة اللغة االمازيغية الذي حددته يف
 30ساعة ,فهي بدل ان تعيد النظر يف
التعيينات التي منحتها ألساتذة اللغة
االمازيغية يف مجال قروي (شقران_

عبد العزيز التوزاين
والروايض) دون مراعاة ما جاءت
به مذكرة الوزير السابق محمد الوفا
 14368الصادرة يف  10شتنرب 2013
والتي تقر بتعيني اساتذة اللغة االمازيغية
يف املدارس التطبيقية والفروع التابعة
للمراكز الجهوية ,ألن تعيينات اساتذة
اللغة االمازيغية ال يشكل أي رضر عىل
الخارطة الرتبوية حيث ان كل املدارس
فيها خصاص ,فال يوجد أي معنى بتاتا

ان تعني أستاذة يف أعىل قمة بسالسل
جبال الريف وترتك خصاصا مهوال يف
املدارس القريبة من املركز الجهوي
ضاربا كل املذكرات واإلتفاقيات مع املعد
امللكي عرض الحائط.
إن العقلية التهجمية عىل مكتسبات
أستاذ اللغة االمازيغية كانت حارضة
حتى يف مديرية الشاون وهذه املرة مع
مديرة مدرسة تجرب بكل ما أتيت من قوة
أستاذة اللغة االمازيغية عىل إعداد جدول
زمني يشمل  30ساعة بدل . 24
أما عىل مستوى العرائش ووزان
والفحص انجرة فحدث وال حرج عن
تعيينات ظاملة بكل ما تحمله الكلمة
من معنى ,حيث تعدى األمر إىل تعيني
أستاذة يف فرعية قروية بعيدة داخل
تراب الفحص أنجرة ,وداخل تراب
العرائش ووزان أجرب أساتذة بالتنقل عىل
الفرعيات.
األمور لم تقف إىل هذا الحد بل زادت
تعقيدا عندما أصدرت مديرية طنجة
أصيلة مراسلة تدبري الزمن املدريس يف
صيغة التعلم بالتناوب ,حيث غيبت فيها
تماما مادة اللغة األمازيغية واعتربتها
ضمن أنشطة الدعم التي سيدرسها

التلميذ بمفرده باملنزل ضمن التعلم
الذاتي.
أما عىل مستوى التدريس عن بعد او
بالتناوب فقد وقع رشخ كبري يف مادة
اللغة االمازيغية إذ تم تغييب الفرع
اللغوي الخاص ب (تاريفيت) من عىل
كل منصات التعلم عن بعد والقنوات
التلفزية.
كل هذا يحدث يف غياب مؤطرين منتدبني
عىل مادة اللغة األمازيغية ,وغياب تفعيل
لجن التتبع وخاليا اليقظة التي لم تفعل
منذ ميالد مرشوع التدريس،لذا من حقنا
أن نتساءل عن من يقف وراء بعثرة
أوراق هذا الورش ومحاولة إفشاله
وإلصاق دواعي الفشل يف األستاذ الذي ال
حول له وال قوة.
تبقى هذه الكلمات مجرد بوح صغري
ملشاكل معقدة أخرى ،وأعتقد يف نظري
أن جزء من حلها سيكون يف إخراج
مناصب تفتيش خاصة بمادة اللغة
األمازيغية والرفع من سقف املناصب
الهزيلة التي تعطى لتخصص األمازيغية
يف مباريات الولوج للمراكز.
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رئيس احلكومة يواصل حتكمه وينصب نفسه طرفا خصما وحكما مبرسوم اللجنة الوزارية
املكلفة بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية

يف اوائل سنة  ،2016انفرد رئيس الحكومة
السابق ،وتحكم بنكوصية يف صياغة ووضع
مرشوع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية .ويف اوائل يوليوز من سنة  2019صادق
الربملان «باألجماع» عىل نفس املرشوع مع تعديالت
شكلية ،دون ان يتم االخد بعني االعتبار ولو للحد
االدنى املطلوب من مقرتحات وانتظارات الحركة
االمازيغية,
وبنفس املنهجية انفرد رئيس الحكومة الحايل،
بإعداد مرشوع املرسوم رقم  2.20.600املتعلق
بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة
بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات سريها املؤرخة مسودته يف 02/9/2020
باألمانة العامة للحكومة ،وهو مرشوع مكون
من ست مواد شكلية ويتيمة ،وقد تم عرضه عىل
مجلس الحكومة يف اليوم املوايل لتاريخ مسودته
اي بتاريخ  ، 03/09/2020حيث صادقت عليه و
مررت مقتضياته دون احرتام او تفاعل مع آليات
الديمقراطية التشاركية .و قد حاولت البحث عن
هدا املرسوم ملدة أسبوع دون اجد له اثر ،بمواقع
الجهات املعنية ومنها رئاسة الحكومة  .ولم يتم
تعميمه إال يومه  ،11/9/2020و بعد تصفحه
وتدقيق بعض مقتضياته تبني بالفعل بأنه نص
غريب ،بعيد عن ان يعالج كآلية انتظاراتنا ،و بأن
رئاسة الحكومة وكعادته مرت اىل الرسعة النهائية
حيث واصلت التحكم والقصف الترشيعي ضد
االمازيغية  .ويتضح ذلك من املنزلقات السياسية و
الحقوقية و القانونية التي تخرتق مرسوم حكومة
البيجيدي ،نذكر منها عىل سبيل املثال ما ييل:
.1بشأن الزحف عىل قيم وآليات الديمقراطية
التشاركية:
يبدو ان منطق البؤس والتحكم الدؤوب يف مسارات
االمازيغية عىل املستوى املؤسساتي او الترشيعي،
وهو السمة التي طبعت وال زالت تطبع السلوك
السيايس لرئاسة الحكومة مند اقرار االمازيغية
لغة رسمية بدستور يوليوز ، 2011ولعل تواتر
اإلنتهاكات ،واستمرار منطق االنغالق واالنفراد
بل والتسرت عىل مرشوع املرسوم رقم ،2.20.600
وعرضه خلسة عىل الحكومة يوم ،3/09/2020
ليشكل خطوة مخجلة وغري محرتمة ،خصوصا وان
الرسعة التي مرر بها ،عىل األقل حرمت و فوتت
الفرصة عىل كل فعاليات الحركة االمازيغية و
غريها من ابداء الرؤى بشان املرسوم املذكور.
ومما يعزز القلق ،هو استغالل رئيس الحكومة
للظرفية اإلستثنائية التي تعرفها بالدنا ،والتي
ال زلت تعرف رسيان مفعول املرسومني الخاصني
بحالة الطوارئ الصحية ,و عليه اعتقد ان رئاسة

بديمقراطيتها
الحكومة
الحكومة « وليس تحدث لجنة
التمثيلية دلست بذلك علينا يف
برئاسة الحكومة».و بالتايل
غفلة ،اذ بذال من نرشمرشوع
فال وجود ملا يلزم او يربر
املرسوم للتفاعل املجتمعي،
بان يرتأسها رئيس الحكومة
ولو عن بعد واإلستماع
بصفته وبشكل مادي مبارش.
الحركة
لالنتظارات
واعتقد ان من شأن رئاستها
االمازيغية ذات االختصاص
من قبل رئيس الحكومة كما
العام و الخاص من املرشوع ,
تقرر باملرسوم سيؤدي ال
بدال من ذلك سارعت باملقابل
محالة اىل افقادها للشخصية
املعنية باالمر اىل اغالق كل
ولإلستقاللية
القانونية،
املنافد وعبأت نفسها لتمرير
و اإلدارية  ،و سيؤثر عىل
املرسوم املذكور و تهريبه
فعاليتها وحكامتها ،وملا ال
لدواليبها املغلقة ,ضاربة
تحويلها اىل أداة سياسية ،وملا
عرض الحائط ملبدأ الحوار
ال ايديولوجية بيد الحزب الذي
واالنصات واالستماع لرؤى
سيرتأس الحكومة.
ومقرتحات أنسجة الهيئات
.3ان من بني النتائج السلبية
االمازيغية
و املنظمات
لسياسة التحكم والترسع،
والحقوقية .وغريها
املرافقة إلصدار هدا املرسوم
.2بشأن تحقيق هدف
 ،هو إغفال املرشع الحكومي
أمحد أرمحوش *
الحكومة يف تمرير مرسوم
(عن عمد او بدونه) اي (
شكيل وتقني ومنحرف عن
مجلس الحكومي ) ،إدماج
القانون ،وموجه للتسرت عىل سياساتها العمومية قطاع اإلتصال كقطاع مستقل ،ليكون من بني
املكرسة للتمييز وامليز:
مكونات اللجنة املفصلة باملادة الثانية من املرسوم،
فادا كانت املادة  34من القانون التنظيمي بغض النظر عن انتمائها اإلداري حاليا لوزارة الثقافة
لتفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية ،تنص عىل والشباب والرياضة .علما ان مقتضيات القانون
إحداث بنص تنظيمي لجنة وزارية دائمة يعهد التنظيمي  26/16خصص ست مواد من  12اىل 17
إليها تتبع وتقييم مسارات تفعيل الطابع الرسمي منه لألمازيغية باإلعالم واإلتصال ،وهدا العيب بدوره
لالمازيغية ،فان حرص املرسوم املمرر ملرجعيته يف يعزز ما جاء باملؤاخذة األوىل أعاله والتي مفادها
املادة  32من القانون التنظيمي لألمازيغية يعزز لدي عيب اختزال مهام اللجنة واختصاصاتها فيما
قناعة استهداف محتوى املرسوم عرقلة القانون هو مقرر فقط باملادة  32من القانون التنظيمي
التنظيمي رقم  16-26بماله وعليه ،ويتضح ذلك لألمازيغية.
مما ييل:
. .4من خالل املادة األوىل من املرسوم ايضا،
.1ان املادة  34التي تنص عىل احداث اللجنة الوزارية يتضح ان مكونات اللجنة حددت حرصا يف ثمان
املذكورة جاءت بالباب السابع من القانون رقم قطاعات حكومية  ،إضافة اىل ممثل املجلس الوطني
 26/16املعنون «بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغات والثقافة املغربية املشار اليه عرضا باملادة
لالمازيغية واليات تنفيده»  .وبالتايل فان اللجنة الثالثة ،ويرتأس اللجنة رئيس الحكومة ،وبهدا يكون
الوزارية املقررة بهده املادة تتعلق كما يفهم من واضعوا هدا املرسوم قد حددوا املركز القانوني للجنة
عنوان بابها ،بألية سياسية وقانونية مهامها واعتربوها قطاعا حكوميا ،لكن هنا اريد ان أتسائل
األساسية مرافقة تنزيل جميع مقتضيات القانون مع السيد رئيس الحكومة يف هدا املجال ،كيف لكم
التنظيمي ،وليس كما فعلتم وقررتم باملرسوم ،حني ان تكونوا معنيني بشكل مبارش بتنزيل مقتضيات
تم حرص مهامها فيما هو مقرر باملادة  32الخاصة القانون التنظيمي رقم  ، 26/16ويف نفس الوقت
بمخططات املؤسسات والهيئات.....الخ  .وهو ما تخولون لنفسكم تثبيث لجنة تابعة لكم سياسيا
يؤكد ان الغاية عىل ما يبدو ليس اعطاء قوة للتفعيل وإداريا وماليا وربما إيديولوجيا لتقييم سياساتكم
بل الغاية هو التشويش وعرقلة تنزيل القانون العمومية ذات الصلة بتنزيل القانون التنظيمي
لالمازيغية؟ كيف لكم ان تنصبوا نفسكم طرفا  ،ثم
التنظيمي لألمازيغية.
خصما وحكما يف نفس الوقت؟ كيف لكم ان تمررو
التنظيمي
القانون
من
املادة34
.2ان مقتضيات
مرسوما لإلستهالك اإلعالمي ،متعلق بقضية هي من
لالمازيغية ،يتحدث عن «تحدث لجنة لدى رئاسة

أمحد عصيد:

من الضروري أن يتكلف مبهام متابعة ورش تفعيل الطابع
الرمسي لألمازيغية هيئة مستقلة عن األحزاب واحلكومة

صادق املجلس الحكومي عىل مرشوع
مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية
الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،وبهذه
املناسبة وجب التذكري بما ييل:
عندما تمت إحالة مرشوع القانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية عىل الربملان سنة ،2016
بعد أن تم طبخه يف غياب أية مقاربة
تشاركية حقيقية مع خرباء الشأن
األمازيغي والعاملني يف هذا املجال منذ
عقود طويلة ،قمنا يف املجتمع املدني
بتدارسه بعمق ،وعربنا عن تحفظاتنا
عىل كثري من املضامني التي اعتربناها
غري مطابقة للدستور واللتزامات الدولة
املغربية ،كما أنها تمثل تراجعا عن
املكتسبات املتحققة قبال وخاصة يف
مجايل التعليم واإلعالم .وباعتبارنا قوة
اقرتاحية لم نقف عند حدود النقد بل قمنا
يف «املبادر املدنية لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية» ،والتي كانت تضم ثمانمائة
جمعية ،بإعادة صياغة مواد املرشوع
انطالقا من الدستور واملكتسبات
املؤسساتية املتحققة منذ سنة ،2001
ومن بني هذه املضامني التي تم التحفظ
عليها واقرتاح تعديلها ما ورد يف املادة
 34من املرشوع ،واملتعلق بإحداث لجنة
وزارية دائمة لتتبع وتقييم تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية.

ورئييس
الحكومة
كان تحفظنا يتعلق بتبعية
غرفتي الربملان .ويناقش
اللجنة الوزارية للحكومة
التقرير يف جلسة عامة
التي هي املكلفة نفسها
بالربملان.
بمسلسل التفعيل ،ما
يُحدد القانون املنشئ
يعني أن اللجنة املذكورة
لهذه الهيئة تأليفها
ستعمل كما هو مألوف
واختصاصاتها وكيفيات
عىل إصدار التقارير
سريها».
اإليجابية حول السري
ومن ت ّم فإن ما صادق
«املثايل» ملسلسل التفعيل،
عليه املجلس الحكومي
إذ ال نتصور أن اللجنة
يفي بالقصد،
مؤخرا لن
ستكشف عن تقصري
َ
حيث بات من الرضوري
الحكومية
املؤسسات
أن يتكلف بمهام متابعة
بتطبيق
التزامها
وعدم
أمحد عصيد
ورش كبري مثل تفعيل
القانون ،والحال أن
الطابع الرسمي للغة
معضلة األمازيغية داخل
دواليب الدولة هي هذه بالذات ،حيث دستورية هيئة مستقلة عن األحزاب
تغض الحكومة والربملان الطرف بالكامل والحكومة ،ماديا وإجرائيا ،لتتمكن
عن القوانني وعن الدستور كلما تعلق الدولة من التعرف عىل أعطابها وعىل
األمر باألمازيغية ،وآخر إبداعاتهما يف هذا اإلنجازات والعقبات وكيفيات تجاوزها،
الباب ما اقرتفاه يف قانون بطاقة التعريف بشكل موضوعي غري منحاز وبعيد عن
الوطنية قبل أسابيع فقط ،ولهذا دعونا الرصاعات اإليديولوجية لألحزاب.
يف التعديالت املقرتحة قبل أربع سنوات إىل أما وقد سارت الحكومة قدُما يف إنشاء
لجنة تابعة لها ،فإن دور املجتمع املدني
تبني الصيغة التالية يف املادة :34
« تحدث بقانون هيئة عمومية تتمتع واملعارضة السياسية هو القيام بمتابعة
باالستقالل املايل واإلداري تكون مهمتها موضوعية حثيثة لعمل اللجنة تكشف
ثغرات التقارير الحكومية وتلفت النظر
تتبع وتقييم أجرأة وتنفيذ هذا القانون.
تُع ّد الهيئة املستقلة لتتبع وتقويم الطابع إىل األعطاب وأشكال التقصري التي سيتم
الرسمي لألمازيغية تقريرا سنويا يُرفع التغايض عنها كما هو معتاد يف تقارير
إىل صاحب الجاللة ويقدم إىل رئيس املؤسسات الرسمية.

ثوابث الدولة ،؟ .هال استئنستم او اطلعتم عىل
التجارب الدولية يف هدا املجال وهي كثرية بعدد من
الدول عىل املستوى اإلقليمي والدويل؟ .كيف سمحتم
ألنفسكم ان تتولو مسؤليات تخرتقها بالواضح
حالة التنايف؟ .....
اعتقد ان لواضع النص دراية كافية بالوضع الهش
لألمازيغية بمجمل القطاعات الحكومية ،وما تفرزه
من سياسات ،ومن صنع هدا الوضع املشؤوم هو
نفسه الدي سيتوىل حسب املرسوم الحكومي التتتبع
والتقييم !!!.
 .5عودة ملوضوع املادة األوىل من املرسوم ،يف شقها
الخاص بمكونات اللجنة ويف قراءة تفاعلية ملواده
مع ما تستدعيه مواد القانون التنظيمي لألمازيغية
من التقائية ،لم استطع استيعاب سبب او خلفيات
عدم ادماج مؤسسات الحكامة املقررة بالدستور
او عىل األقل بعضها بمكونات اللجنة ،ويتعلق األمر
باألساس بمؤسسات عمومية ،لبعضها صلة وثيقة
باملهام املنوطة باللجنة ،نذكر منها مثال املجلس
الوطني لحقوق االنسان واملجلس األعىل للرتبية
والتكوين ،واملجلس األعىل للسلطة القضائية...الخ.
لم افهم ايضا سبب ابعاد ممثيل غرفتي الربملان
بمكونات اللجنة ،علما ان جميع هذه املؤسسات
معنية بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية  ،ومعنية
بشكل مبارش بتنزيل القانون التنظيمي لألمازيغية.
يف الختام اعتقد انه بعد حوايل عرش سنوات من
البلوكاج الحاصل للقانون التنظيمي لألمازيغية،
تتحفنا وتستفزنا حكومة البيجيدي بهدا املرسوم
املرفوض من حيث محتواه ومضامينه ،لذلك ويف
اطار ما تتطلبه مسؤولياتنا فانني اوردت ما ذكر
اعاله ،حتى يمكن فهم ما يجب فهمه ،ولكن اسعى
من خالل هدا املقال اساسا غايتني اثنتني:،
األوىل تتعلق بآمل أن يراجع املرسوم أخدا بعني
االعتبار املالحظات اعاله اوغريها مما يمكن ان
تبديه هيئات الحركة األمازيغية والحقوقية ،وهي
مسألة ممكنة مادام األمر يتعلق بمرسوم ال يخضع
لإلجراءات املسطرية التي يخضع لها القانون
التنظيمي او العادي،
والثانية ،تتعلق برسالة لعموم مكونات الحركة
األمازيغية بشأن ما يعتمل بدواليب الحكومة من
دوس واستهتار بمقومات هويتنا األصيلة ،وما
يستدعيه تواتر القصف من استنهاض الوعي
بحتمية ممارسة الرصاع أيضا بداخل هده املؤسسات
التي ما فتئت تستهني بوجودنا وكينونتنا ومستقبل
امازيغيتنا.
*فاعل أمازيغي و محامي بهيئة الرباط

رشيد احلاحي:
ال ميكن للجنة وزارية تابعة للحكومة أن تقوم
مبهامها بزناهة وخربة واستقاللية
أكد رشيد الحاحي ،باحث ورئيس الجامعة الصيفية،
بأن املرسوم األخري الذي أعدته وصادقت عليه الحكومة
يف مجلسها ،والذي يهم تأليف ومهام اللجنة الوزارية التي
ستحدث لدى رئيس الحكومة والتي ستتبع تقييم وتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،ليس مبادرة ترشيعية
حكومية ،بل يتعلق األمر بتطبيق املادة  34من القانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية.
واضاف ،يف ترصيح لـ «العالم األمازيغي» بأن هذا املرسوم
تأخر وكان من املفرتض أن يتم ذلك من عدة شهور،
كما أننا نسجل تأخر الحكومة والقطاعات الوزارية
والجماعات الرتابية واملنشآت العمومية واملؤسسات
والهيئات الدستورية يف وضع مخططات عملها تضمن
إجراءات ومراحل إدماج اللغة األمازيغية يف امليادين التي
رشيد احلاحي
تخصها ،وذلك بعد انقضاء أجل ستة شهور من تاريخ
نرش القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ،كما تنص عىل
ذلك املادة  32من ذات القانون التنظيمي.
وأوضح أنه من خالل مرسوم املادة التي تهم إحداث اللجنة يتضح أنها لجنة بني  -وزارية،
وهذا ما تأكد من خالل مرسوم إحداثها ،وكان من املطلوب أن تكون لجنة مستقلة أو
تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،لكن كونها لجنة أو باألحرى الية
حكومية يعني أن مهام التقييم والتتبع التي أوكلت إليها تهم العمل الداخيل للحكومة
وقطاعاتها الوزارية والجماعات واإلدارات ،وال يمكن أن تقوم بهذه املهام بنزاهة وخربة
واستقاللية كما هو مطلوب ،ومن تم رضورة اضطالع املجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية ،باعتباره مؤسسة دستورية وحكامتية ،وانطالقا من صالحياته ،بمهام التتبع
والتقييم الكربى واملستقلة لعمل الحكومة ولجنتها الوزارية مستقبال ،فيما يتعلق بتنفيذ
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وإدماجها يف مجاالت الحياة العامة ويف اآلجال
املحددة وفق مقتضيات القانون التنظيمي والدستور.
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احلسني ابليح فاعل امازيغي وإطار بوزارة التربية الوطنية ل ـ «العامل األمازيغي»:

حكوميت البيجيدي األوىل واملُ َك َّررة صنعتا املستحيل لغض الطرف
عن الدستور وعن القوانني كلما تعلق األمر باألمازيغية

* ما هي قراءتكم لخطوة مصادقة الحكومة على
المرسوم القاضي بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة
المكلفة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؟
** أعتقد أنه يجب البحث يف ثنايا الباب التاسع من القانون رقم
 26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات ادماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولويةَ ،كيْمَ ا نتبني كنه إحداث  la raison d’êtreاللجنة الوزارية
الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات سريها ،والتي حددها املرسوم رقم .2.20.600
فبالرجوع إىل الباب التاسع املومإ إليه ،واملعنون بمراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية وآليات تتبعه ،سيتبني لنا أن األمر يتعلق
بإحداث لجنة تمثل لوحة قيادة لضمان التنزيل األمثل للمقتضيات
القانونية للقانون التنظيمي رقم  ،26.16بما يعني أننا أمام آلية
ذات بعدين :األول سيايس ،يختزل بلورة التوجهات الكربى للدولة
يف موضوع املصالحة مع ملف األمازيغية وطي صفحة املايض،
والثاني حكاماتي /قانوني ،يتغيى املصاحبة القانونية يف تنزيل
القانون التنظيمي.
فإذا كان األمر ذو صلة بإعطاء دفعة لتفعيل
القانون التنظيمي ،وال سيما إعمال
أحكام املواد  4و 6و ،7واملواد من
 9إىل  ،15واملواد من  20إىل ،24
واملواد من  26إىل  ،30املتعلقة
باآلجال التي قتلناها بحثا
والتي قبلنا بها عىل عالتها
وعىل مضض ،وأذكر بها
(خمس سنوات ،فعرش
فخمسة
سنوات،
عرشة سنة) ،فال
خري يرجى من
لجنة تحمل منذ
جينات
والدتها
العطب ،وال تتمتع
باالستقالل اإلداري
واملايل املنشودين
يف مثل هذه اللجن.
فما تربير رئيس
لرتؤسه
الحكومة
الوزارية
اللجنة
الدائمة؟ ،فحتى املادة
 34التي تنص عىل
إحداثها ،رصيحة «بأن
تحدث لدى رئيس الحكومة
لجنة ،»...اللهم إال أن تكون غاية
رئيس الحكومة النيل من الوضع
االعتباري والقانوني للجنة.
وبالعودة إىل املرسوم رقم  ،2.20.600نجده يحدد
مهام اللجنة يف دراسة مخططات العمل والربامج القطاعية
املرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،أي اإلحالة حرصيا عىل
مقتضيات املادة  32من القانون التنظيمي  26.16التي تنص عىل
قيام القطاعات الوزارية والجماعات الرتابية واملؤسسات واملنشآت
العمومية واملؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات
عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة األمازيغية ،...يف الوقت
الذي كنا ننتظر فيه من اللجنة االضطالع بمهمة مصاحبة تنزيل
مقتضيات القانون التنظيمي بإعمال كنه وجودها كآلية سياسية
وقانونية بالدرجة األوىل.
** العديد من الفعاليات األمازيغية انتقدت
الصيغة التي خرجت بها هذه اللجنة ووصفوها بغير
ديمقراطية ،ما رأيك؟
حكومة العثماني أضعف ما تكون يف مادة األمازيغية من حكومة
ابن كريان ،عىل األقل سلف العثماني اعرتف بأن امللف يتجاوزه
وليس بيده حيلة ،أما حديثك عن نهج العثماني للمقاربة التشاركية،
فدعيني أقول لك« :بْ َّز ْ
اف عىل العثماني املقاربة التشاركية».
الكل يتذكر املذكرة التقديمية ملسودة مرشوع القانون التنظيمي
رقم  ،26.16التي تيش بال حشمة وال حياء ،أن هذا القانون قد تم
إعداده بمقاربة تشاركية ،والحال أن املجتمع املدني منها براء ،وهو
ما سبق أن نددت به الهيئات املنضوية تحت لواء تنسيقية املبادرة
املدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،والفيدرالية
الوطنية للجمعيات األمازيغية والشبكة األمازيغية من أجل املواطنة
آنذاك.
وما دمنا بصدد املقاربة التشاركية ،أنا أتهم الحكومة برمتها ،من
خالل مختلف قطاعاتها ،والجماعات الرتابية وباقي الطيف املعني
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،بتغييب املقاربة التشاركية
يف التعاطي مع الشأن األمازيغي عىل إطالقه .فباستثناء قطاعي
العدل واألرسة والتضامن ،لم يبادر أي طرف إىل نهج املقاربة
التشاركية يف وضع مخططات العمل بخصوص كيفيات ومراحل
إدماج األمازيغية يف امليادين التي تخصها ،طبقا ملا تنص عليه املادة
 32من القانون التنظيمي رقم .26.16

** في نظرك ،أال ترى أن تشكيل لجنة من صلب
الحكومة ،وفي غياب تام ألي مقاربة تشاركية مع
خبراء الشأن األمازيغي والهيئات الحقوقية ،يعطي
للحكومة فرصة التحكم في األمازيغية وتفعيل ما
يتناسب وحاجياتها؟
لألسف أن الحكومة ال تجيد حتى الضحك عىل الذقون ،فهل تتبع
وتقييم مسار تفعيل ورش من قامة األمازيغية من ممكنات لجنة
مطوقة بممثيل القطاعات الحكومية ،املعنية نفسها بذلكم التفعيل،
حسب منطوق املادة  32من القانون التنظيمي رقم 26.16؟ ،هل
سنتوقع أن يكشف ممثل وزارة العدل عن التقصري يف كفالة الحق،
للمتقاضني والشهود الناطقني باألمازيغية ،يف استعمال األمازيغية
والتواصل بها خالل إجراءات البحث والتحري واالستنطاق
والتحقيق ويف الجلسات باملحاكم واألبحاث والتحقيقات التكميلية
والرتافع والتبليغ والطعون والتنفيذ؟ ،وهل سيحدو حدوه ممثل
قطاع التعليم والثقافة والشباب والرياضة وهلم قطاعات؟
هل التوصية بإحداث هيئة مستقلة عن األحزاب والحكومة ،ماديا
وإجرائيا– ،كما أوصينا بها ضمن مكونات الفعل األمازيغي املدني-
كانت عبثا؟ ،ألم يكن دافعنا هو تمكني مؤسسات
الدولة ،عالوة عىل تحديد وجرد لحصيلة
ورش تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
بموضوعية ،من الكشف عن العقبات
واألعطاب التي تحول دون تجويده
واالرتقاء به ،وخطط تجاوزها،
وذلك بعيدا عن التناول األداتي
لألحزاب السياسية.
أال ترى أن الحكومة
تستغل الظرفية التي
المغرب
يعيشها
لتمرير مجموعة من
القوانين المتعلقة
باألمازيغية والتي
تعتبر خارطة طريق
الطابع
لتفعيل
الرسمي لألمازيغية
على أرض الواقع؟
لدي م َ
ُس َّلمة أن حكومتي
البيجيدي ،األوىل وا ُمل َك َّررة،
صنعتا املستحيل لغض
الطرف عن الدستور وعن
القوانني ،كلما تعلق األمر
باألمازيغية ،ولعل آخر صيحاتها
يف هذا الشأن ،ما جنته يداها يف
قانون بطاقة التعريف الوطنية،
أضف إل ذلك ،إيقاف بث النرشة اإلخبارية
املخصصة لإلعالن عن نتائج الرصد الوبائي
لكوفيد ،-19وتعويضها بنرشة باللغتني العربية
والفرنسية ،يف استثناء مغرض لألمازيغية.
تراجعات ال يمكن وصفها إال بالضغط يف اتجاه فصل األمازيغية
عن مسار البناء الديمقراطي ،وهي املعادلة التي بنت عليها الحركة
األمازيغية نضاالتها منذ نصف قرن.
ُ
تحدثت غري ما مرة عن سياسة البيجيدي املغرضة ،وأفضل
استعمال عبارة ذ .أحمد أرحموش األدق« ،السلوك السيايس البائس
للحكومة ،ونهجها للتحكم بمنطق االنغالق واالنفراد والتسرت»،
وأرضب لك مثال عىل دفوعاتي :أنت تعلمني أن أحكام املادة  35من
القانون التنظيمي رقم  26.16تنص عىل أن هذا القانون يدخل حيز
التنفيذ ابتداء من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية (أي  26شتنرب
 )2019مع مراعاة أحكام املادتني  31و 32منه ،وهما املادتان اللتان
تقيدان تفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية ،حيث تنص مقتضيات
املادة  32عىل وجوب قيام القطاعات الوزارية والجماعات الرتابية
واملؤسسات واملنشآت العمومية واملؤسسات والهيآت الدستورية
بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة
األمازيغية ،بكيفية تدريجية ،يف امليادين التي تخصها ،وذلك
داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نرش هذا القانون
التنظيمي بالجريدة الرسمية.
فهل أَعْ مَ ل السيد رئيس الحكومة صالحياته ملطالبة هذه القطاعات
الوزارية والجماعات الرتابية واملؤسسات واملنشآت العمومية
واملؤسسات والهيآت الدستورية ،بتنفيذ مقتضيات هذه املادة خالل
هذه االشهر الستة ،علما اننا اليوم نحتفل بمرور سنة عىل صدور
ات ْ
القانون التنظيمي  26.16يف الجريدة الرسمية؟( ...ب َْق ْ
ف التبجح
برئاسة اللجنة؟؟).
َو ْلي ُِض ْ
ف السيد رئيس الحكومة  -صاحب الصالحيات الواسعة
رشقا وغربا -إىل مَ جْ هُ َ
والتِه ،أن نرصة األمازيغية ،والتعاطي اإليجابي
مع املجتمع املدني والسيايس يف هذا املوضوع ،يقتيض منه جرأة
سياسية لتفكيك معضلة املادة  31من القانون التنظيمي السالف
الذكر ،هذه املادة تستثني العديد من مواده من التنفيذ مبارشة بعد
صدوره بالجريدة الرسمية ،ويتعلق األمر بأحكام املواد ( 4الفقرة
 )2و 7و 9و( 10الفقرة األوىل) و 12و 13و 14و 15و 20و 24و27

“

ْب َّز ْ
اف على العثماين
املقاربة التشاركية

“

ال خري يرجى من جلنة
حتمل منذ والدهتا

جينات العطب

و 28و ،29وهو ما
يعني ان الجهات
بتفعيل
املعنية
الطابع الرسمي
لالمازيغية
ملزمة
ليست
بذلك مبارشة بل
يمكنها التلكؤ ملدد تصل إىل خمس سنوات ،أي إىل غاية  26يناير
 ،2025ويمكن أن تصل إىل عرش سنوات ،وخمس عرشة سنة ،أي
إىل ( ..2034إوا سري ع الله).

األحزاب السياسية ال تدخر جهدا يف ملء
الدنيا وشغل الناس بصدد قضايا األمازيغية
باستعمال تناويل صرف هدفه خلق البوز وإذكاء
الربوباغاندا احلزبية
* فيما يخص تدريس األمازيغية راسل مجموعة من
أساتذة اللغة األمازيغية وزير التربية الوطنية حول
رفضهم لكيفية تدريس األمازيغية حسب دليل
مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي،
بصفتك إطارا داخل الوزارة ،ما مدى تجاوب الوزارة مع
هذه المراسلة؟ وهل هناك مبادرات من الوزارة لتجاوز
ومعالجة ما تضمنه الدليل بخصوص األمازيغية؟
سؤالكِ يوميء إىل مراسلة جمعية أستاذات وأساتذة اللغة
األمازيغية لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل
والبحث العلمي ،يف شأن كيفية تدبري اللغة األمازيغية يف دليل
مستجدات املنهاج الدرايس للتعليم االبتدائي ،وفيه تم التنصيص
عىل الغالف الزمني األسبوعي ألستاذ(ة) اللغة األمازيغية ( 9أقسام
لكل أستاذ) ،أي بمعدل ثالث ساعات لكل قسم ،وهو اليشء الذي
وصفته الجمعية بالقرار الذي لم يستند عىل أي سند قانوني.
وحيث إن املذكرة  130الصادرة بتاريخ  12شتنرب  ،2006يف
موضوع تنظيم تدريس اللغة األمازيغية وتكوين أساتذتها ،والتي
تعد يف عرف كل املمارسني البيداغوجيني بمثابة الوثيقة اإلطار
إلرساء تدريس اللغة األمازيغية ،تنص يف الصفحة  5عىل أن الغالف
الزمني املخصص ملكونات درس اللغة األمازيغية قد تم تحديده يف 3
ساعات أسبوعية يف جميع مستويات التعليم االبتدائي ،فضال عن
تأكيدها عىل تخصيص أستاذ لتدريس اللغة األمازيغية كلما بلغ
عدد األقسام التي تدرس بها ثمانية أقسام ،يف الصفحة  7من نفس
املصدر؛ وحيث إن املذكرة  116الصادرة بتاريخ  26شتنرب 2008
يف موضوع تنظيم تعميم تدريس اللغة األمازيغية ،والتي نصت
عىل تخصيص أستاذات وأساتذة أكفاء لتدريس اللغةاألمازيغية
يف مؤسسة أو أكثر ،وكلـما بلغ عدد أألقسام التي تدرس ثمانية
أقسام ،أو كلـما دعت الحاجة إىل ذلك (الصفحة )3؛ فال مندوحة
من القول إننا إزاء مفارقة و لبس ننأى بمديرية املناهج أن تقع
فيهما ،إذا اعتربنا أن دليل مستجدات املنهاج الدرايس للتعليم
االبتدائي برسم السنة الدراسية ،يوليوز  ،2021–2020الذي أرشفت
مديرية املناهج بالوزارة عىل إصداره ،وثيقة تعكس مجهودا جبارا
ال يمكن إال تثمينه.
ومن هذا املنطلق ،أعتقد أن مديرية املناهج ستنصت بال شك
لدفوعات جمعية أساتذة اللغة األمازيغية من جهة ،وكذا لرتافع
النواب الربملانيني الذين دخلوا عىل الخط بشأن هذه القضية.
* ومن جهة أخرى ،أشرفت على إرسال المراسلة
لمجموعة من البرلمانيين ،هل عبروا عن أي استجابة
لتبني ما جاء في المراسلة؟
 .أوال أثمن مجهودات جمعية أستاذات وأساتذة اللغة األمازيغية يف
الرتافع حول مرشوع تعميم تدريس اللغة األمازيغية واالرتقاء بها
وإدماجها السليم واالمثل يف مسارات املنظومة الرتبوية .كما أثمن
ثقتهم يف شخيص للقيام ببعض املهام التي يكلفونني بها بحكم
تجربتي العرضانية يف خدمة اللغة األمازيغية؛ استاذا فمنسقا
جهويا لالمازيغية باألكاديمية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة
سوس ماسة؛ فاطارا باملصالح املركزية للوزارة .ويف هذا اإلطار
تواصلت مع ثلة من النواب واملستشارين الربملانيني بشأن مضمون
رسالة الجمعية؛ وال اخفيك انه باستثناء االحزاب املنفتحة ايجابا
عىل األمازيغية واملعروفة بمواقفها يف هذا الصدد؛ فال أثر للبقية
وهذا ما يفرس موقع األمازيغية يف أجندة األحزاب السياسية؛ التي
ال تدخر جهدا يف ملء الدنيا وشغل الناس بصدد قضايا األمازيغية
باستعمال تناويل رصف هدفه خلق البوز وإذكاء الربوباغندا الحزبية
يف حني يتوارى الجميع عندما يتعلق باستثمار ذات القضايا من
داخل املؤسسات لفائدة األمازيغية.
** حاورته :رشيدة امرزيك
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les Phéniciens en 814 avant J.-C., dans le nord de la Tunisie. Les
Berbères, un peuple indigène, participent avec les colons phéniciens à l'influence de la civilisation carthaginoise. Cette ville va
prendre une importance majeure et générer la création de comptoirs commerciaux sur les rives de la Méditerranée. Les traités
commerciaux, en 509 et 348 av. J.-C., mentionnent l'exclusivité
du commerce de Carthage avec l'Afrique du Nord et l'absence de
pillage.
Les guerres puniques : mais des tensions avec l'Empire romain apparaissent. La Sicile devient un enjeu et fait l'objet d'une
confrontation. Cela conduit à la 1ère guerre punique, essentiellement navale, qui dure 23 ans, à partir de 261 av. J.-C. Carthage doit payer un lourd tribut à Rome. La 2ème guerre punique
met en scène Scipion l'Africain, le proconsul romain, qui, depuis
l'Hispanie, part à la conquête de Carthage, qu'il évitera en 209
av. J.-C. La 3ème guerre punique, de 149 av. J.-C. à 146 av. J.C., répond à la volonté de Rome d'exterminer Carthage, qui sera
complètement détruite. Cela conduit à la suprématie de Rome
sur tout le bassin méditerranéen et l'Ifriqiya. Mais la civilisation
de l'Afrique punique persiste tant sur le plan linguistique que
religieux.
Royaume berbère numide : sur les restes de l'empire carthaginois est construit le royaume berbère numide. Il correspond à
une partie de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et
de la Libye. XII L'âge d'or de la Numidie est établi
en 205 avant J.-C. lorsque Massinissa, roi berbère
numide (238 avant J.-C/-148 avant J.-C), allié des
Romains et adversaire de Carthage, unifie les territoires lors de la 2ème guerre punique. Massinissa
réussit à préserver l'indépendance de son territoire,
tout en permettant son développement économique
avec l'agriculture et l'élevage, et en frappant des
pièces de monnaie.
Après lui, ses descendants se sont divisés puis ont
tenté de réunifier la Numidie. Les Romains ne
voyaient pas d'un bon œil un tel développement. Mais
Jugurtha, le petit-fils berbère de Massinissa, arriva
à vaincre l'armée romaine en 110 avant J.-C. Incapables de gagner sur le plan militaire, les Romains
utiliseront un subterfuge pour capturer Jugurtha.
Son beau-frère Bocchus le livrera aux Romains en
105 avant J.-C., en échange de quoi Bocchus devient
roi de Mauritanie. Il reconquiert la partie occidentale de la Numidie. Celle-ci comprend ce qui est le
Maroc actuel, à l'époque le pays de Massaesyles. La
partie orientale reste sous le contrôle des Romains.
La conquête romaine : après avoir envoyé des colonies sous
l'empereur Auguste, les Romains sont entrés au Maghreb au début de notre ère, en 44 après J.-C. Ils ont créé, sous l'empereur
romain Claude, au 1er siècle, 3 provinces romaines dont la plus
occidentale, la Mauritanie tingitane (Tanger), correspondant au
nord du Maroc. Volubilis, avec ses 30 000 habitants, et Tingis
(Tanger) sont des villes importantes. Les indigènes sont d'origine
berbère et sont appelés par les Romains les Mauris, plus connus,
plus tard, sous le nom de Maures. Les Berbères peuvent obtenir
la nationalité romaine, ce qui a permis leur assimilation. Des mariages mixtes existent entre Berbères et Romains. Des fresques
romaines dépeignent la vie des Berbères. Dans la société civile:
les amphithéâtres et les bains romains sont accessibles aux Berbères. Les jeux romains sont également une distraction pour les
Berbères.
Rome et Byzance : au 3ème siècle de notre ère, la Mauritanie Tingitane était rattachée au diocèse d'Espagne, tandis que les autres
provinces romaines du Maghreb oriental, la Mauritanie césarienne et la Mauritanie setifiane (ou Prima ou même l'Afrique
proconsulaire), étaient rattachées au diocèse d'Afrique, situé à
Carthage. Les crises politiques ont conduit à l'affaiblissement de
l'Empire romain. Les Berbères, exacerbées par la pression fiscale
et la christianisation, se révoltèrent au Maghreb.
L'Empire romain est divisé en 285 après J.-C. entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient par Dioclétien. En
330, Byzance devient la "nouvelle Rome" et Constantinople, le
cœur de l'Empire romain d'Orient.
Les vandales et la chute de l'empire romain : en 429, quelques 80
000 vandales ont traversé le détroit de Gibraltar et ont envahi la
Mauritanie. Les Maures, de 15 à 20 000 soldats berbères, participent aux pillages et font prisonniers les Romains qu'ils mettent
en esclavage. En 455, ils saccagent la ville de Rome pour la deuxième fois, après les Wisigoths en 410 et avant les Ostrogoths en
546.
En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît et la dynastie des
Vandales disparaît également lorsque l'Empire byzantin ou Empire romain d'Orient, sous Justinien Ier, envoie une expédition
maritime de Constantinople qui débarque à Carthage en Tunisie
et annexe le royaume barbare des Vandales en Afrique du Nord
en 533.
Vers 600 après J.-C., l'empire romano-byzantin est à son apogée territoriale, mais de nouvelles menaces apparaissent. Les
guerres avec la dynastie sassanide de l'Empire perse entre 602 et
628 vont faire reculer l'Empire byzantin et l'affaiblir. Cela permet aux Arabes de commencer leurs conquêtes islamiques par le
Jihad pour contrer l'expansion du christianisme.
Califat omeyyade de Damas : à la mort du prophète Mohammed, en 632 après J.-C., c'est-à-dire l'an 10 de l'Hégire, une

seule religion, l'Islam a été implantée dans toute la péninsule
arabique (l'actuelle Arabie Saoudite). Avec la guerre contre la
Perse à partir de 636 et contre l'Empire byzantin, l'Islam s'est
répandu en Irak et en Iran à l'est mais aussi à l'ouest en Palestine, en Syrie et en Egypte en 648.
Lors d'une 2ème invasion, en 670, quelques 10 000 cavaliers
arabes entrent en Ifriqiya amazighe. Ils étaient dirigés par le
gouverneur Oqba Ibn Nafi, le général chargé de la conquête du
Maghreb. Ils fondent la ville de Kairouan en Tunisie, afin d'avoir
un avant-poste omeyyade en Ifriqiya. En moins d'un demi-siècle,
les Arabes ont atteint le Maroc et la côte atlantique vers 682.
Mais le corps expéditionnaire des Arabes omeyyades s'est heurté
à des tribus berbères alliées aux Byzantins. Oqba meurt en 683
lors d'une embuscade tendue par la Kahina "la devineresse",XIII
la reine guerrière berbère. Kairouan est reprise.
Dynasties berbères
Le Maroc a connu sa période d'or du 11ème au milieu du 15ème
siècle sous les dynasties berbères : les Almoravides, les Almohades et les Mérinides. Les Berbères étaient des guerriers célèbres. Aucune des dynasties musulmanes ou des puissances
coloniales n'a jamais pu soumettre et absorber les clans berbères
dans les régions montagneuses. Les dernières dynasties - les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Wattasides, les Saa-

diens et les Alaouites toujours en place - ont déplacé la capitale
de Fès à Marrakech, Meknès et Rabat.
Les Almoravides (1056-1147) sont un groupe berbère qui a
émergé dans les déserts du sud du Maroc et de la Mauritanie.
Le mouvement almoravide ("ceux qui ont fait une retraite religieuse") s'est développé au début du 11ème siècle chez les Berbères Sanhaja du Sahara occidental. Ils ont adopté une forme
puritaine d'islam et étaient populaires parmi les dépossédés dans
les campagnes et le désert. En peu de temps, ils sont devenus
puissants.
L'impulsion initiale du mouvement almoravide était religieuse,
une tentative d'un chef de tribu pour imposer une discipline
morale et une stricte adhésion aux principes islamiques à ses
adeptes. Mais le mouvement almoravide s'est tourné vers la
conquête militaire après 1054. En 1106, les Almoravides avaient
conquis le Maroc, le Maghreb jusqu'à Alger à l'est et l'Espagne
jusqu'à l'Ebre.
Suite à une grande incursion des bédouins arabes d'Égypte à partir de la première moitié du 11ème siècle, l'usage de l'arabe s'est
répandu dans les campagnes, et les Berbères sédentaires ont été
progressivement arabisés.
Les Almohades (1130-1269) ont déplacé les Almoravides après
avoir capturé les routes commerciales stratégiques de Sijilmasa.
Ils comptaient sur le soutien des Berbères dans les montagnes de
l'Atlas. Les Almohades ont pris le contrôle du Maroc en 1146, ont
capturé Alger vers 1151 et, en 1160, ont achevé la conquête du
Maghreb central. Le zénith du pouvoir almohade se situe entre
1163 et 1199. Leur empire, dans sa plus grande étendue, comprenait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la partie musulmane de
l'Espagne.
Comme les Almoravides, les Almohades ("unitariens") ont trouvé leur inspiration dans la réforme islamique. Les Almohades ont
pris le contrôle du Maroc en 1146, ont capturé Alger vers 1151
et, en 1160, ils ont achevé la conquête du Maghreb central. Pour
la première fois, les Maghrébins étaient unis sous un régime local, mais les guerres continuelles en Espagne ont surchargé les
ressources des Almohades, et dans le Maghreb, leur position a été
compromise par des conflits entre factions et un renouvellement
des guerres tribales.
Bien qu'il s’est déclaré mahdî, imâm et ma’sûm (chef infaillible envoyé par Dieu), Mohammad ibn Abdallah ibn Tumart a
consulté un conseil de dix de ses plus anciens disciples (le fameux
ait rab’în amazigh).XIV Influencé par la tradition berbère de
gouvernement représentatif, il y ajouta plus tard une assemblée
composée de cinquante chefs de différentes tribus. La rébellion
almohade a commencé en 1125 par des attaques contre des villes
marocaines, dont Sous et Marrakech.
Les Almohades ont été affaiblis par leur incapacité à créer un
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sentiment d'appartenance à un état parmi les tribus berbères en
guerre et par les incursions des armées chrétiennes dans le nord
et des armées bédouines rivales au Maroc. Ils ont été contraints
de diviser leur administration. Après avoir été vaincus par les
chrétiens à Las Navas de Tolosa en Espagne, leur empire s'est
effondré.
Les Zayanides : dans le Maghreb central, les Zayanides ont fondé une dynastie à Tlemcen en Algérie. Pendant plus de 300 ans,
jusqu'à ce que la région passe sous la suzeraineté ottomane au
16ème siècle, les Zayanides ont maintenu une emprise forte dans le
Maghreb central. De nombreuses villes côtières ont affirmé leur
autonomie en tant que républiques municipales gouvernées par
des oligarchies marchandes, des chefs de tribus des campagnes
environnantes ou des corsaires qui opéraient à partir de leurs
ports. Néanmoins, Tlemcen, la "perle du Maghreb", a prospéré
en tant que centre commercial.

Notes :
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“The Berbers have occupied North Africa, specifically the Maghreb, since the beginning of recorded history and until the Islamic conquests of the 8th century CE constituted the dominant
ethnic group in the Saharan region. Modern Berber speakers
and cultural practitioners are a minority in North Africa, though
Berber groups are considered the descendants of pre-Arab inhabitants of the region. In most classical texts they are referred to
as Libyans. A widely-distributed and diverse ethnic group, the
ancient Berbers spoke a subset of the Afro-Asiatic languages,
linguistically related to that of the Egyptians, Kushites, Arabs,
Syrians, Levantine tribes, and Somalis. Known to themselves as
Amazigh, the Berbers take their more common name from the Latin barbarus (barbarian), a Roman effort to distinguish the lessdeveloped tribal societies of much of Europe and Africa from their
own Hellenic-derived civilization. Libya is a Greek word derived
from a regional title, and the term came to be used interchangeably with the concept of Africa. “
6- Prince issu de la puissante tribu berbère libyenne des "Meshwesh" (ancêtres de la tribu amazigh des Hawara) le pharaon
Sheshonq Ier (encore appelé Shoshek ou Sheshnak )شيشنق
se hisse sur le trône d'Égypte vers 945 av. J.-C où il fondera la
XXII° dynastie. Quelque temps après son accession au pouvoir, il
entreprend une expédition militaire sans précédent depuis Ramsès II contre les deux royaumes hébraïques du Sud (royaume de
Juda) et du Nord (royaume d'Israël). Sa campagne victorieuse nous est rapportée
sur le mur méridional du temple d'Amon-Rê à Karnak (ancienne cité de Thèbes
et actuelle Louxour en Egypte) où des hiéroglyphes confirment la conquête par le
Pharaon Sheshonq notamment des places fortes antiques de Gezer et Har Megiddo
(Armageddon) édifiées par le Roi Salomon lui-même. Pour éviter la mise à sac de
Jérusalem, Roboam, fils du roi Salomon, roi de Juda, a cèdé à Shéshonq tous les
trésors du premier Temple et du palais (v. La Bible, Ancien Testament, Chapitre les
Rois XIV, 26). Des ruines de la cité antique de Gezer récemment mises à jour en
Israël par les archéologues (http://www.gezerproject.org/) mettent en évidence
les traces de destruction par le feu de cette place forte antique attribuée par les
experts à l'armée de ce pharaon berbère Sheshonq Ier. La question reste ouverte et
débattue par les experts de savoir si c'est bien ce même roi berbère libyen Shéshonq
qui aurait également pris l'Arche de l'Alliance au cours de cette campagne militaire
en Israël.
7- Cf. Allioui, Youcef. “ Histoire d'amour de Sheshonq 1er, Roi berbère et pharaon
d'Egypte. Contes et comptines kabyles. Paris: L’Harmattan, 2013.
8- Cf. Rouighi, Ramzi. Inventing the Berbers History and Ideology in the Maghrib.
Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2019.
9- https://www.upenn.edu/pennpress/book/15951.html
“Before the Arabs conquered northwest Africa in the seventh century, Ramzi Rouighi asserts, there were no Berbers. There were Moors (Mauri), Mauretanians, Africans, and many tribes and tribal federations such as the Leuathae or Musulami;
and before the Arabs, no one thought that these groups shared a common ancestry,
culture, or language. Certainly, there were groups considered barbarians by the
Romans, but "Barbarian," or its cognate, "Berber" was not an ethnonym, nor was
it exclusive to North Africa. Yet today, it is common to see studies of the Christianization or Romanization of the Berbers, or of their resistance to foreign conquerors
like the Carthaginians, Vandals, or Arabs. Archaeologists and linguists routinely
describe proto-Berber groups and languages in even more ancient times, while biologists look for Berber DNA markers that go back thousands of years. Taking the
pervasiveness of such anachronisms as a point of departure, Inventing the Berbers
examines the emergence of the Berbers as a distinct category in early Arabic texts
and probes the ways in which later Arabic sources, shaped by contemporary events,
imagined the Berbers as a people and the Maghrib as their home. “
10- Cf. Rouighi, Ramzi. “Race on the mind, “in Aeon du 19 septembre 2019.
https://aeon.co/essays/how-the-west-made-arabs-and-berbers-into-races
11- Cf. https://www.ethnologue.com/world
12- Cf. Camps, Gabriel. “Les Numides et la civilisation punique, “ in Antiquités africaines, 14, 1979 : 43-53. https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1979_
num_14_1_1016
13- Cf. HALIMI, Gisèle. La Kahina. Paris : Plon, 2006, réédition Pocket 2009.
Cf. aussi :
Ikor, Roger. La Kahina. Paris : Encre, 1979 ; et
Nebot, Didier. La Kahéna, reine d’Ifrikia. Paris : Ed Anne Carrière, 1998.
14- Cf. Bououd, Ahmed. “L’expression du droit coutumier amazigh « azref » : perspective sociolinguistique. “
http://bououd.e-monsite.com/medias/files/azref-technolecte-juridique.pdf
“Le ljmaàt ou l’anfalis font partie des institutions qui ont toujours joué un rôle
prépondérant dans le maintien des équilibres au sein de la société ; il désigne un
mini-conseil composé des représentants des familles. Son rôle est de coordonner
et contrôler les activités au sein du village. Il s’agit donc d’une institution traditionnelle administrative, sociale et économique. Il veille au bon fonctionnement des
différentes structures et est juridiquement encadré par des lois coutumières azerf.
Les membres de la tribu amazighe se réunissent afin de nommer les
représentants de ce mini-conseil, appelé inflas ou ayt rbàin. Ils forment ainsi le
tajmaàt n taqbilt (conseil de la tribu), un comité représentant la tribu, composé des
amaghar : amghar d iyer, d’agdal, de tawiza et de tawala. “

←

TRIBUNE
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Imazighen : histoire, culture et avenir

“Bien que l’Afrique du Nord a connu flux de gènes des régions
environnantes, il a aussi connu de longues périodes d'isolement génétique, ce qui permet un « marqueur berbère» génétique caractéristique d'évoluer dans les autochtones berbères. Aujourd'hui, ce « marqueur berbère » génétique est
toujours trouvé dans les régions et les populations encore
parlant principalement les langues berbères, ainsi que dans
les îles Canaries, qui était habitée par les Berbères autochtones et par leurs descendants à ce jour. Une étude génétique
récente a montré que les Nord - Africains sont génétiquement similaires aux Paléolithique Nord - Africains. “ II

Toutefois, les origines des Berbères ne sont pas claires ; plusieurs
vagues de personnes, certaines venant d'Europe occidentale,
d'autres d'Afrique subsaharienne et d'autres encore d'Afrique
du Nord-Est, se sont finalement installées en Afrique du Nord et
ont constitué sa population indigène.III
Les premières preuves que nous avons des Berbères montrent
qu'ils descendent de tribus de l'âge de pierre qui vivaient sur la
côte de l'Afrique du Nord aux alentours de 5 000 ans avant JésusChrist. En se mêlant, ces tribus de personnes unies par des langues similaires ont établi une identité commune qui est devenue
la base de la culture berbère d’aujourd’hui.
Le mot "berbère" lui-même vient probablement du terme égyptien pour "étranger", qui a été adopté par le Grec pour devenir
"barbari", qui s'est transformé en mot occidental "barbare".
Ce terme désignait avant tout les “gens dont on ne comprend
pas la langue“, c'est-à-dire les étrangers. Par extension, le
mot a signifié “sauvage“ ou “non-civilisé“. Les Grecs ont utilisé ce mot comme les Égyptiens, comme un terme général pour les
étrangers, mais les Berbères se désignaient eux-mêmes comme
les "Imazighens" ou "hommes libres".
On trouve des Berbères dans plusieurs pays d’Afrique du nord,
dont l’Égypte, les îles Canaries, mais aussi dans des pays du Sahel, entre autres : Mauritanie, Mali et Niger, sans oublier les pays
d'accueil que sont la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique,
les Pays Bas, l’Italie, les États-Unis, le Canada, etc. En fait, les
berbérophones sont présents dans une douzaine de pays couvrant
près de cinq millions de kilomètres carrés et comptant près de 40
millions de locuteurs. Toutefois, en raison de l'absence de recensements linguistiques fiables, il est difficile d'évaluer le nombre
exact des locuteurs des langues berbères pour chacun des pays.
Les Berbères ont interagi avec d'autres grandes civilisations
de la région nord-africaine pendant des siècles. En particulier,
ils ont été soumis par les Phéniciens et les Carthaginois - deux
puissantes civilisations méditerranéennes - ainsi que par divers
royaumes arabes. À d'autres moments, ils ont établi de puissants
royaumes qui se sont disputés le contrôle de l'Afrique du Nord,
comme la Numidie.IV
En fait, la Numidie est restée un acteur régional majeur jusqu'au
premier siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'elle est devenue un état
client de Rome. Après la chute de Rome, les royaumes berbères
ont repris le contrôle d'une grande partie de l'Afrique du NordOuest. Les sultanats berbères en sont même venus à dominer certaines parties de l'Espagne.
Tout au long de cette période, les Berbères ont reçu de nouvelles
influences culturelles des terres qu'ils gouvernaient et des personnes qui les dirigeaient. Pourtant, ils ont réussi à conserver un
mode de vie particulier qui a fait d'eux l'un des peuples uniques
de l'histoire.
Les Berbères sont entrés dans l'histoire du Maroc vers la fin du
deuxième millénaire avant J.-C., lorsqu'ils ont établi un premier contact avec les habitants des oasis de la steppe qui étaient
peut-être les vestiges des premiers peuples de la savane. Les
commerçants phéniciens, qui avaient pénétré dans la Méditerranée occidentale avant le 12ème siècle avant J.-C., ont installé des
dépôts de sel et de minerai le long de la côte et le long des rivières
du territoire qui est aujourd'hui le Maroc. Plus tard, Carthage
a développé des relations commerciales avec les tribus berbères
de l'intérieur et leur a versé un tribut annuel pour assurer leur
coopération dans l'exploitation des matières premières.
Sur ce point, Reed Wester-Ebbinghaus écrit dans Ancient His-

tory Encyclopedia : V
“Les Berbères ont occupé l'Afrique du Nord, plus précisément le Maghreb, depuis le début de l'histoire et jusqu'aux
conquêtes islamiques du VIIIe siècle de notre ère, ils constituaient le groupe ethnique dominant dans la région saharienne. Les locuteurs et praticiens culturels berbères modernes sont une minorité en Afrique du Nord, bien que les
groupes berbères soient considérés comme les descendants

des habitants préarabes de la région. Dans la plupart des
textes classiques, ils sont appelés "Libyens". Les Berbères
anciens, un groupe ethnique diversifié et largement distribué, parlaient un sous-ensemble de langues afro-asiatiques,
linguistiquement apparentées à celles des Égyptiens, des
Koushites, des Arabes, des Syriens, des tribus levantines et
des Somaliens. Connus sous le nom d'Amazigh, les Berbères
tirent leur nom plus courant du latin barbarus (barbare),
un effort romain pour distinguer les sociétés tribales moins
développées d'une grande partie de l'Europe et de l'Afrique
de leur propre civilisation d'origine hellénique. Libye est un
mot grec dérivé d'un titre régional, et le terme en est venu
à être utilisé de manière interchangeable avec le concept
d’Afrique. “
Les inscriptions trouvées en Égypte et datant de l'Ancien Empire
(vers 2700-2200 av. J.-C.) sont les plus anciens témoignages
connus de la migration berbère et également les plus anciens
documents écrits de l'histoire libyenne. Dès cette période, des
tribus berbères gênantes, dont l'une est identifiée dans les archives égyptiennes comme étant les Levus (ou "Libyens"), faisaient des raids vers l'est jusqu'au delta du Nil et tentaient de
s'y installer. Au cours du Moyen Empire (vers 2200-1700 avant
J.-C.), les pharaons égyptiens réussirent à imposer leur suprématie à ces Berbères de l'Est et leur extorquèrent un tribut. De
nombreux Berbères ont servi dans l'armée des pharaons, et certains ont atteint des positions importantes dans l'état égyptien.
Un de ces officiers berbères prit le contrôle de l'Égypte
vers 950 avant J.-C. et, comme Sheshonq I,VI et gouverna
en tant que pharaon.VII On pense que ses successeurs des
vingt-deuxième et vingt-troisième dynasties - les dynasties
dites libyennes (vers 945-730 av. J.-C.) - étaient également
des Berbères.
Le nom Libye est dérivé du nom par lequel une seule tribu berbère était connue des anciens Égyptiens, le nom Libye a ensuite
été appliqué par les Grecs à la plus grande partie de l'Afrique
du Nord et le terme Libyen à tous ses habitants berbères. Bien
que d'origine ancienne, ces noms n'ont pas été utilisés pour désigner le territoire spécifique de la Libye moderne et de son peuple
avant le 20ème siècle, et toute la région n'a d'ailleurs pas été
constituée en une unité politique cohérente jusqu'à cette époque.
Par conséquent, malgré la longue et distincte histoire de ses régions, la Libye moderne doit être considérée comme un nouveau
pays, dont la conscience et les institutions nationales sont encore
en développement.
Les tribus berbères à la réputation guerrière ont résisté à l'expansion de la colonisation carthaginoise et romaine avant l'ère
chrétienne, et elles ont lutté pendant plus d'une génération
contre les envahisseurs arabes du 7ème siècle qui ont répandu l'Islam en Afrique du Nord par des conquêtes militaires.
Les Berbères ont une longue et ancienne histoire, dont une
grande partie a été négligée parce que le peuple ancien n'avait
pas de langue écrite. Le premier indice de leur histoire a été la
découverte de peintures rupestres. En effet, des peintures rupestres nord-africaines vieilles de 12 000 ans ont été découvertes à Tadrart Acacus, en Libye. Nombre de ces peintures représentent des activités agricoles et des animaux domestiques.
Des peintures ont également été trouvées au Tassili n'Ajjer, dans
le sud-est de l'Algérie.
À partir de 2000 avant J.-C. environ, les langues berbères se sont
répandues vers l'ouest, de la vallée du Nil jusqu'au Maghreb, en
passant par le nord du Sahara. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, leurs locuteurs étaient les habitants natifs de la vaste
région rencontrée par les Grecs, les Carthaginois et les Romains.
Une série de peuples berbères - Mauri, Masaesyli, Massyli,
Musulami, Gaetuli, Garamantes - ont ensuite donné naissance à
des royaumes berbères sous influence carthaginoise et romaine.
Parmi ces royaumes, la Numidie et la Mauritanie ont été officiellement incorporées à l'Empire romain à la fin du 2ème siècle avant
J.-C., mais d'autres sont apparus à la fin de l'Antiquité à la suite
de l'invasion vandale de 429 après J.-C. et de la reconquête byzantine (533 après J.-C.) pour être supprimés par les conquêtes
arabes des 7ème et 8ème siècles après J.-C.
On peut, d’ores et déjà, distinguer deux principales cultures berbères : celle du nord (Méditerranée) et celle du sud (Sahara
et Sahel). Les Berbères du nord on peut les appeler Imazighen
et ceux du sud Touaregs. Les Imazighen sont surtout sédentaires avec une minorité nomade et les Touaregs sont surtout
nomades. Les Imazighen on les trouve de la vallée de Siwa en
Egypte jusqu’aux Iles Canaries en passant par la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Les Touaregs au Mali, Niger et une
infime partie au Burkina Faso.
Toutefois, il faut signaler que pour certains intellectuels panarabes, comme Ramzi Rouighi,VIII professeur des études sur le
Moyen Orient et l’histoire à Southern California University, les
Imazighen n’ont jamais existés, ils sont une pure invention du
colonialisme européen pour contrer les Arabes et justifier leur
acte. Une contradiction majeure dans son argument est qu’il ne
rejette pas l’existence du grand ouvrage d’Ibn Khaldoun (mort
en 1404), Kitâb al Ibar dont le troisième livre fournit l'histoire
des Berbères et des dynasties qui ont régné dans la Maghreb

au 15ème siècle. Traduit en
français en 1858, le livre a
servi, selon Rouighi, à établir
une conception ethnique de
l'indigénat berbère pour les
puissances coloniales françaises qui ont érigé une opposition fondamentale entre
les deux groupes (Arabes et
DR MOHAMED CHTATOU*
Berbères) censés constituer
les populations indigènes
d'Afrique du Nord. Toutefois, Rouighi oublie que les Arabes de
souche n’ont jamais étaient indigènes de cette région, ils sont
venus en envahisseurs militaires lors de la conquête islamique
au 7ème siecle.
L’ouvrage, en question, est présenté par son éditeur dans les
termes suivants : IX

“Avant la conquête de l'Afrique du Nord-Ouest par les Arabes au
7ème siècle, affirme Ramzi Rouighi, il n'y avait pas de Berbères.
Il y avait des Maures (Mauri), des Mauretaniens, des Africains
et de nombreuses tribus et fédérations tribales comme les Leuathae ou les Musulami ; et avant les Arabes, personne ne pensait
que ces groupes partageaient une ascendance, une culture ou
une langue commune. Certes, il y avait des groupes considérés
comme barbares par les Romains, mais "Barbare", ou son équivalent, "Berbère", n'était pas un ethnonyme, et n'était pas exclusif à l'Afrique du Nord. Pourtant, il est courant aujourd'hui de
voir des études sur la christianisation ou la romanisation des Berbères, ou sur leur résistance aux conquérants étrangers comme
les Carthaginois, les Vandales ou les Arabes. Les archéologues et
les linguistes décrivent couramment des groupes et des langues
proto-berbères dans des temps encore plus anciens, tandis que
les biologistes recherchent des marqueurs d'ADN berbères qui
remontent à des milliers d'années. En prenant comme point de
départ l'omniprésence de ces anachronismes, “Inventing the
Berbers“ examine l'émergence des Berbères en tant que catégorie distincte dans les premiers textes arabes et sonde les façons
dont les sources arabes ultérieures, façonnées par les événements
contemporains, ont imaginé les Berbères comme un peuple et le
Maghreb comme leur foyer. “
Dans le même train de pensée, le même intellectuel panarabe,
exprime à haute voix son idéologie soutenue par la majorité des
Arabes qui nient l’existence d’autres ethnies dans le monde arabe
politique et non géographique : X

“Les Européens, qui s'accrochaient au nom de "Moor" pour désigner leur peuple, appelaient le pays "Barbary", un mot qui, selon eux, n'avait rien à voir avec les Berbères. Pendant quelques
décennies au 19ème siècle, les Français ont commencé à essayer
de régler tout cela et à concevoir une nouvelle façon de représenter les habitants, une façon qui a adapté les nomenclatures indigènes au projet de colonialisme français en Algérie. Ce faisant,
la Barbarie a cédé la place à l'Afrique du Nord, les Arabes sont
devenus des Sémites orientaux, et les Berbères sont devenus une
race blanche - ou du moins non noire - et les véritables habitants
indigènes (indigènes, autochtones) de l'Afrique du Nord.
Aujourd'hui, le nom accepté pour tous les Berbères, de l'est de
l'Égypte à l'Atlantique, est Imazighen (singulier : Amazigh, prononcé /Pa.maːˈziːʁ/), le nom d'une tribu du centre du Maroc.
Contrairement au berbère, qui évoque un "barbare", ce nom est
généralement accompagné de l'explication fantaisiste mais évocatrice qu'il s'agit d'une traduction d'"hommes libres“. “

Par contre, pour Ethnologue ,XI revue scientifique internationale,
les Berbères sont une réalité linguistique, ethnographique et anthropologique de l’Afrique du Nord et du Sahel et classe ainsi les
langues berbères dans la famille afro-asiatique (chamito-sémitique).
Histoire
La période libyenne : à l'époque préhistorique, l'Afrique du
Nord était peuplée par les Libyens à l'ouest du Nil. Les Égyptiens
mentionnent les Libyens au 12ème siècle avant J.-C. Le temple
du pharaon Sethi Ier, père de Ramsès II, présente 4 Libyens en
costume. Les Grecs, dans leurs écrits d’histoire, parlent également des populations libyennes. A l'époque, la Libye ancienne
avait des échanges avec les Grecs, les Phéniciens et les Egyptiens.
La période phénicienne : vers 1200 av. J.-C., une accalmie
dans les affrontements entre les empires égyptien et hittite permet à la Phénicie de prendre son autonomie. Situées dans la
région de l'actuel Liban/Syrie, les populations phéniciennes ont
développé de nombreux comptoirs commerciaux dans et autour
de la Méditerranée. Grands navigateurs, bons commerçants et
artisans, les Phéniciens ont développé un réseau commercial très
étendu. Ainsi, Tingis (Tanger), et Carthage sont devenues deux
villes-comptoirs importantes dans leur réseau commercial de la
Méditerranée.
L'ère punique : Les Phéniciens s'installent également de façon
permanente dans les comptoirs, pour créer des cités, comme dans
le cas de Carthage, "Qart Hadasht" en punique. Carthage, en
Tunisie, qui était devenue très puissante, allait prendre le dessus sur ses concurrents. On parle alors de la civilisation carthaginoise. La civilisation carthaginoise ou "punique" a été fondée par

←

Origine
Les Berbères, auto-nommé Amazighs, pluriel Imazighen, descendants des habitants pré-arabes d'Afrique du Nord vivent en
communautés dispersées à travers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, les Iles Canaries, le Mali, le Niger et la
Mauritanie. Ils parlent plusieurs dialectes de la langue amazighe
appartenant à la famille afro-asiatique apparentée à l'ancien
égyptienI. Les populations ancestrales des Berbères sont présentes dans la région depuis le Paléolithique supérieur. En effet,
d’après l’“histoire génétique de l'Afrique du Nord - Genetic
history of North Africa“ :
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tamazivt tunⵚibt… mac !
Mn tizi li-v tzmim tamnⴹawt tamaynut v
2011, mas tga tmazivt tutlayt tunⵚibt
ar assa, sul ukan tsmumy tmazivt zg tugt
n tbayⴹⵕin; v tugt n isura zund tinml, ula v
tinufa n tmnhla, ula vamas n tawwunkt s sift
iouman, mayad arax imal masd tanbaⴹt ur
tiws fad ad tamⵥ tmazivt advar nns d
ur tussi sior n tmazivt ula tiwit gis.
Acku tugt n isnfarn d tiwi tnbaⴹt urasn
nan imazivn ar amar, acku gisn asnupyu ngr
tmazivt d tmsalin yaⴹnin tinamurin, zund
azrf n tkrⴹa tanmaurt da vur tlli
tmazivt, waxa vikan mtafqn flas zmimn
flas, tackd dax tayawt tamwsant içlin s
tmazivt li f tzmim tanbaⴹt, ig lotmani
amvar nns, mac ur gis drun imazivn, ula
sn mad igan adur nns, d isnit rad tskr
tawuri nns vmklis s ixassa assis
tuskar.
Nawid mafd pta azrf amssduss n tmazivt
da f tzmim tnbaⴹ var v ma dur imaⵟln,
sul ukan iⵚbiⴹiⵕ, urta jun iban wadur
nns ula yufa avaras. Nzayd ula timukrisin
n uzugz n usqim anamur i tutlayin d tussna
tamvribit.
kulu maya yuj yax a nsrs tugt n isqsitn
f ma yegan imal n tmazivt v lmvribⵖ v
uzmz n tnbaⵖt li f ila ukabar n tⵖdmt
d tnflit ? d mani yiwⴹ usinag ageldan i
tussna tamaziⵖt ?
tamazivt… Abrid icqan
Tamazivt waxa tga tytlayt tunⵚibt v
tmnⴹawt tamaynut, lid yuckan tigira n
tugt n icbukn d tugas d tamvnsa liv iwsn
imvnasn d tmvnasin n tmsmunin timazivin d
umussu n tussna tamazivt v lmvrib.
Tizi yad tlkem tmazivt assa, urd
tucki var vikan, mac tuckad tigira
n imusutn n tugt n imvnasn d tmvnasin v
umussu amazigh gigan n isgⴳⵯasn ayad,
s yat tvarast tadimuqratiyt fad ad
bnun tawwunkt tugdut vlan izerfan n ufgan
d igdudan.
Zv1991 vtgira n umqn n ugadir isnti umusu
amaziv ar itⴹalab fad ateli tmaziⵖt v
dustur amⵖribi, awtas f isgudi umusu
amaziv tugt n inqqisn d tsntayin.
Rad nskti ⵖid timktit n tmsmunin li uznt
i uglid lpasan wis sin v 1996, li-ⵖa suturn
timlkit s tmagut n tmagit tamⵖribit
d tmlkit s tutlayt tamazivt tutlayt
tunⵚibt, mac assnfar n warra ⵏ tamnⴹawt
n 13 cutanbir 1996 ur tshuma s usmater
ad.
Tigira ma yemut lpasan wiss sin, iⵖli
mupmⴰd wiss sⴹis s lpukm zv 23 yulyuz
1999, tigira nes tuckad tinawt n ajdir
v 17 uctubr 2001, yiwid v tinawt nes s
lmsibt ad is ra yesker yat timskirt
ishuman s tmziⵖit, iberp s usenti n «
usinag ageldan i tussna tamazivt » li dar
yan watig bahra igutn xf tmazivt n vassa.
Mac amusu amaziv urt yudi mayad, ⵖan afn
iga tugass igutn fad a tlkm tmaziⵖt
ugar, ma da yiwsn fad ad tfav v 2010
tilifizyn n tmazivt.
Imⵖnasn n umusu amaziv ar tinin masd Kulu
maya ur igi yat iv ur tli tmaziⵖt v
tmnⴹawt zund tutlayt d tussna taorabt.
Tafssut tadimuqratit tiwss fad
a yekcem lmⵖrib v tⵖarast n uodul
adimuqrati ma yeli yiwsn fad ad tack
tinawt n 9 mars 2011 lid yiwin f tmaziⵖt
v tmnⴹawt tamaynut.
* tamnawt d unaruz ijlan
Ard ntawi v tizwiri masd ayur n yulyuz
2011 iga ass mqurn v umzruy n lmⵖrib,
slanawak dar imaziⵖn, acku tamnⴹawt
tamaynut tiwid f tmazivt tutlayt

tunⵚibt i lmⵖrib, ma yli yujan imaziⵖin
v kulu tisgiwin n lmⵖrib ad tumaln lxir i
imal n tmazivt.
tamnⴹawt tamaynut ar tini masd hati
tskr tugt n isnfarn i tmazivtK vmkli
trⵥm tugt n lbiban v ma iⵥlin s tmukrist
n tutlayt v lmvrib, mac anaruz n imaziven
ula wida itxdamn v usaru n izrfan n ufgan ar
tini masd kulu masa tini tnbaⴹt hati iga
var tikrkas, acku urta jun lkmn mayda ran
i tmazivt.
tanbaⴹt ar tini fad ad isnti uzrf n
umssdus n tmazivt ilazm a yeli yan wanay
ioⵓman f tmazivt, mada ur fhimn imaziⵖn
slanawak iliv tbi tmazivt yan ubrid
bahra icqan fad a telkem ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ
ⵜⴻⵍⴽⵎ ⴰⵙⵙ.
arn ntafa masd timsmunin timaziⵖin bidnt
f yan wawal igat: is ilazm f tnbaⴹt ad
tmswuri s uzrff n tmazivt v kula
idis.
ghid tiwid "uⵥⵟⵟa amaziⵖ", li izwarn
is tskr yan usnfar n uzrf n umssdus i
tmazivt, masd « tmazivt tga bziz
v lmvrib slanwak iv nsn mas tutlayt d
tussna tamazivt tga yat v tⵖawsiwin li
ywsen v tuⵚⵚka n tugna n iⵥlmⴹ n afriqya
d tmaⵖribit ».
vtsga nns tna mryem dmnati, ⴰⴳⵎⴰⵎ n usinag
ageldan n tussna tamazivt masd "tmazivt
ⵖilad tega tutlayt tamadut v tmnⴹawt
tamaynut iⵖama ussaduf ness, da f tzmim
tnbaⴹt, ad yaws v usnmala n tamazivt v

unⵙib uⵟⵟun 5964 v 2011-07-30 » mac iv
nⵥra mad ijran v uslmd n tmazivt ar itbi
tassa.
Azrf ina awal tanbaⴹt ar tskar kra
yaⴹ, mayad yuja tuget n tmsmunin v wamun
amⵖribi d kra n ikabarn n tsrtit adn
gnn tugas nsn, yiwsn tmazivt ad tamⵥ
tmazivt iddis nns taf abrid iplan.
Mac waxa kulu tugas ad n gant tmsmunin n
tmazivt ula kra n ikabarn n tsrtit fad
a yili yan uzrf n usngidi nⵖd n umssdus,
arn n tafa masd tanbaⴹt urt-ak ihma
mayad, zund iⵖd tamazivt ur tgi yat v
tmsalin li s ixasa adas itufka watig v
nger isnfarn li f itili umsiwel ⵖamas n
lbarlamn kul ass,
D iv awk ra tskr kra n uzrf iⵥlin s
tmazivt art id tawi v yat tizi ur
iplin, d tasaot li-v t gis ur yiwi yan,
zund tigira ya dvd tsfav tugt n isnfarn
n tmazivt v tizzi li-v mavn midn var d
firus kuruna
V igr ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
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ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ
ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴹⴰⵕⵜ
ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011 ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ
ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵏ
ⴷ ⵉⵛⵛⵓⴽⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵖⴰⵏ
ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ
ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ. ⴷⴼⴼⵉⵔ

igran n uslmd d Addad amaruz d v tghdmt,
mac kulu mayad ibed f ussaduf n tmazivt
li ta jun ur yfin avaras ingadan".
f unaruz n umusu adlsan amaziv tena "masd
nkni vumusu adlsan amaziv nra a nslkm
tamazivt fad a tg tidt tutlayt tamadut
zun ntat zund tutlayt taorabt".
mupmad budari, yan v umusu adlsan i
tussna tamazivt inna masd "Tussna
tmazivt g tmnⴹawt ilaq atts dfurnt
tuggt n tsurifin, acku tamnⴹawt s ixf
nns da tsawwal xf tsndawin n usasgan n
Tmaziⵖⵜ, ayadvami ilaq an rar taⵖwdft
i kra n tmslayin innan ad isnbuttln ayddvn
usasgan, sumata aynna yugln xf tmnadt, nⵖd
timnadin xf illa n wad ad ssujdnt isnfaren
n ulugn amaddas n usuggz n usasgan n Tmazivt:
Tlla tenbeaⴹt d ubarlaman d umussu adlsan
amaziv akwd imddukkal nns g tmuntit
taghrmawt.

ⵏ ⵓⵡⵏⵓⵍ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ
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ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 01 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019,
ⵉⴼⴽ ⵉ ⴽⵓ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ
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ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ
ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ
ⵓⵏⵚⵉⴱ. ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⵜ ⵇⵇⵍⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ
ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ
ⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵔⵏ
ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ,
ⵜⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ
ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵖ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.”
ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ
“ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵔⵡⵍⴰ ⵉ
ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛⴰ
ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ 2003 ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵙⵎⵉⴷⵏⵜ
ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴷ
ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ
ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⴽⵉⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ
2012/2011. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ ⵙⵓⵍ
ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ
ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
ⴰⵔ ⴰⵙⵔ ⴰⴷ, ⵏⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ

tamazivt tunibt… mac !
Waxa d Yucka v tmnⴹawt mas « tutlayt
tamazivt d tutlayt taorabt snat
tutlayin tunⵚibin n awanak, slanawak iv nsen
fmasd tamnⴹawt tamaynut tiwid mayad
ad v umgrd wiss kkuⵥ s v imir wiss
smmus n tmnⴹawt n yulyuz 2011, iggzn s
ⴹahir uⵟⵟun 1.11.91 ittufsarn v uⵖmis

ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ
ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵏⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴽⵓ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵓⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ
ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ”.
asqim anamur d usinag
agldan man imal ?
v tsga yadnin arn ntafa masd tamnⴹawt
tamaynut tiwid f usqim anamur i tutlayin
d tissniwin timⵖribin, lid yuckan
fad ayeli usferk n tamyanawt tadlsant
tasnilst v lmvrib, mac ar nsmuqul masd
azerf yuckad ayeli vidis n usinag ageldan
i tussna tamazivt v tizi liv tkmel tizi
n usqim n umnhla nes, ma yeli yujan asqim
ageldan a yemswuri bla n usqim amnhla,
mayad yuja tuget n imdfurn i tamsalt n
tmazivt ad saqsan f imal n usqim ageldan
d imal n tmazivt iv sul ur tli timskirt
li ra iwnul s ma iⵥlin s tmazivt tutlayt
d tusna d torma.
Fad anaf lwijab f isqsiten nex f ma
yad niwid anay n usinag ageldan lid yuckan
v tfert li isker f mayad, inna gis f
masd asqim ad dars lⵖerd astratiji,
d tawuri nes tgat ad isker yat tsrtit
tadlsant tasnilst iman igan yan ⵖmkli d
tiwi tmnⴹawt,
Izayd usinag ageldant fmasd adur n usqim
ad igat ad ifk yat tⵖarast n uⵃddu d
usbuⵖlu n tutlayin v lmvrib, slanawak
tutlayt tamazivt d tⵄrabt fad ad
skernt tawuri nsnt v tugt n tsgiwin n
tudrt taymunt.
d v tsga nes ina apmad bukus v lbrih
nes i "umaⴹal amaziⵖ" masd asinag ageldan
iga ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ tanamurt li dar taramt n
ma itgan mraw isgⴳⵯasn n twuri v tugt n
igran iⵥlin s tussna d tutlayt tamazivt"
d iswl ina is "asinag dars yan wadur
axatar vidis li tlkem tutlayt tamazivt
assa, d iⵥdar a yiws v usifv n izerfan
imssdusn f tbid tmnⴹawt tamaynut"
ghmkli ina masd asinag ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ twuri
nes, ama f imal n usinag d idiss nes v
tmnⴹawt tamaynut ina "masd tizi yad
ilkem usinag tferk bahra, mac max awr
illi v tmnⴹawt tamaynut mayad ⴰⵔ ⵉⵜⴰⴹⴰ
i wili-t yad ur irrin v tizwiri, d ntni
aftla tagat nes iv inⵖubⴰ.
asinag ageldan ⵉna awal nns d wanay nns f
usqim anamur i tutlayin mac urax ifki
annay ns f imal n usinag ageldan v du umalu n
usqim ad v tizi li-v ta ⵓr bayn iwtasen
nes ula tastratijit nes, slanawaⴽ v
dar tnbaⴹt li ta jun ur ifkin amynay nes
swa v usqim anamur i tutlayin d tussna
tamⵖribit li-d ifavn s yat tvarast ur
igin tadimuqratiyt , swa v imal n usinag
ageldan i tussna tamazivt, slanawak iv nsen
masd limur d wawal iⴳⵯran v kulu mayad ila
v ufus n ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
d vmkli s inna budari g unggaru, adaved
iqqim umussu amaziv d tmuntit
tavermawt mi ilaq ad akin s unettel
ennesen g iger addv, acku nitni ayd igan
inesgawiyn g usuggez n usasgan n Tmazivt
d tuska n tirsal n usqim anamur n tutlayin
d tussna tamvrabiyt..
Awal igran, imaziven v kulu tisgiwin n
tmurt nex ar suturn yeli yan ufsay i
tmukrisin ad iⵥlin s tutlayt v lmvrib,
ⵖmkli tqeln fad ad ifav uzerf n umssdus
i tmazivt fad a tili tmazivt v uswir
li-st ixaSa a gis tili manck aya, slanawak
v tizi yad v ikcm lmvrib v tizi n uⵄdul
li d ⵜiwi tfsut tadimuqratit ⵖ ⵜⵓⴳⵜ
ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵖⴷ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.
* racida imrzig
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COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois,
"le
Monde
Amazigh"
vous livre des
cours de langue
amazighe que
le ministre de
l'éducation
nationale
avez élaboré,
comme outils
pédagogiques
sous
forme
d'un manuel
intitulé

"tamazight

inu".

tamazivt inu
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ⵉⵊ ⵓⵓⵒⵓⵍⵉⵙ ⵏⴰⵜⵜⴰ ⵢⴱⴻⴷⴷ ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵡⴻⵃⴷⴻⵙ ⵙⴻⵏⵏⴻⵊ ⴿ ⵜⵉⴼⴻⵜⵜⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵙⵉ.
ⵝⴰⵔⴻⴼⴼⴰⵜ ⵏ ⵝⴻⵡⵡⴰⵔⵝ.
ⵔⴰⵄⵡⵉⵏ ⵉⴷⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵉⵜⴰⵡⵉⴷ ⵢⵉⴷⴻⵙ, ⵉⴷⴻⵃⴰ
ⵉⵊ ⵏ ⵙⵙⴻⵊⵊⴻⵔⵝ ⵓⵕⵉⵕⵉ ⵝⵢⴳⴳⵯⵓⵊ ⴰⵎ ⴷⵉⵀⴰ, ⴷⴻⵃⴰ ⴷⴻⵖⵢⴰ ⵉⵜⴻⴳ ⵜⵉⵃⴰⵔⵢⴰⴷⵉⵏ ⵓⵚⴻⵎⵎⵉⴷ.
ⵔⵓⵃⴻⵖ ⵓⵛⴰ ⴱⴻⴷⴷⴻⵖ ⴷⵉⵏ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ- ⵙ . ⵡⴰⵎⵉ ⵢⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵢⴼⴻⵙⴰⵔⵏ ⵉⴿⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵜⵉⵛⵓⴷⴰⴷ
ⴿⴰⵙⴻⵏ ⵙⵙⵉⵔⴰⵔⵖ ⵝⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ- ⵉⵏⵓ, ⴿⴻⵎⵎⴻⵖ ⴰⵔ ⴿ ⵜ ⵚⵓⴷⴰⵔ ⴽⴽⴰⵔⴻⵏ ⵓⵢⵓⵔⵏ, ⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵉⵜⵃⴰⵏⴷ ⴷⴰⵢⵙⴻⵏ
ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵓⵃⵔⴻⵖ, ⵓⴼⵉⵖ ⵝⴰⵎⵎⵓⵔⵝ- ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴿⵎⵉ ⴷⴰⵢⴻⵙ ⵓⵚⴰⵎⵎⵉⴷ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵇⵏⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⵄⴰⵊⵊⴰⵊⴻⵜ.
ⴰⴳⴰⵔⵔⴻⵎ, ⴽⵓⵔⵛⵉ ⵡⵉⴷⴰ, ⵡⴰ ⵢⴵⵉ ⴷⵉ ⵛⴰ, ⵡⴰ ⴷⴰ- ⵙ ⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵣⵣⴰⵢ-ⵙⵏ ⵔⴻⴿⵜⵓ, ⵢⴻⴷⵡⴻⵔ ⵢⵓⴷⴻⴼ
ⵝⵔⵉⵇ ⵝⵓⴷⴰⵔⵝ ⴷⴻ ⵝⵎⵎⵓⵔⵝ- ⴰ .
ⴷⴻⴳ ⵉⴿⴼ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵇⴰ-ⵜ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵢⴳⴳⴰ ⴰⵖⴻⵎⴱⵓⴱ
ⴰⵙⵙⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⵎⴰⵀⵓ ⵉⵏⵏⵉ ⵢⴰⵄⴷⴻⵏ, ⵓⵓⵓⴼ..ⵢⴼⴼⵓⴷ ⴽⵓⵔⵛⵉ ⵊⴰⵔ ⵉ ⵢⴼⴰⴷⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵡⵢ-ⵉⵜ ⵓⴿⴰⵔⵔⴰⵙ, ⵏⴻⵜⵜⴰ
ⵉⵖⵓⴼⴰ; ⵝⴰⵢⵢⵓⵝ ⵝⵉⵎⴰⵟⵟⴰⵙⴻⵟ ⵇⴰⵄ ⵝⴻⵙⵙⴷⴻⵔ ⴿ
ⵡⴰ ⵢⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴿⴻⵙⵉ ⴰⵣⴻⴵⵉⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴿ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵊⴰⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⴰ ⵝⴰⵛⴻⴱⴰⴼⵜ ⵜⵜⴰⵛⴰⵎⵔⴰⵜⵛ ⴰⴿⵎⵉ ⵜⵔⴻⵃⵃⴻⴼ-ⵙ ⵜ ⵄⴰⵊⵊⴰⵛⵜ ⵣⴻⴳ ⵣⴻⴵⵉⴼ ⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔⴻⵏ.
ⵢⵓⵎⴻⵙ ⵔⴱⵢⴰⴹ.
ⴷ-ⵛⴰ ⵄⴽⵔⵓⵛⴰⵜ ⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵖⴻⵏⵜ ⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵔⴻⵏⵜ ⵊⴰⵔ
ⵜⵜⴰⵛⵉⵖ ⴰⴽ ⵉⴿⴼ- ⵉⵏⵓ ⴰⴿⴻⵎⵉ ⵝⴻⴳⴳ- ⵉⴷ ⵉⵣⵉ ⴷⵉ ⵜⵉⵚⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵜⵜⴰⵔⵢⴻⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙⵙⴰ ⴷ ⵙⵙⴰ,
ⵝⵣⵉⵢⵢⴰⵜ; ⵎⴰⵏⵉⵙ ⴰⵎⵎⴰ ⵢⴰⵔⵔⵉⵖ- ⵙ ⵓⵣⴻⴵⵉⴼ
ⵏⴰⴱⵢⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵣⵔⵓ ⵎⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⴰⵛⵛⴻⵏⵜ, ⵜ-ⵔⴽⴽⵯⴰⵔⴻⵏⵜ,
ⵡⴰⵢⴰⴵⵉ ⴰⵎⴰⵏⵏⵉ, ⴰⵔⵔⵉⵎⴻⵝ ⵉⵏⵓ ⵝⴻⴷⵡⴻⵔ ⵝⴰⵔⴿⵓ, ⵜ-ⴿⵜⵓⵜⵜⵓⵔⴻⵏⵜ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ, ⵊⴰⵔ ⵡⴰⵣⵔⵓ ⴷ ⵡⵏⵏⴻⴷⵏⵉⵜⵜ,
ⵜⵜⴰⴿⴻⵙⴻⵖ ⵖⴰⵎⴰⵏⵉ ⵖⴰ ⵙⴳⴻⵏⴼⵉⵖ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵓⵎⵛⴰⵏ. ⵓⵛⴰ ⵔⴱⴻⵜⴻⵏⵜ. ⴰⵢⴻⵏⵏⵉ ⵢ ⴷⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⴻⵏ.
ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵕⴻⵏⴷⴰⴷ, ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴰⵢⴻⵔⴰⵔ "ⵎⴰⵔ ⵛⵉⴽⴰ" ⵢⴼⵔⵉ ⵉⵊⴷⴰⴷ ⵏⵏⵉ ⵉⵛⵎⵔⴰⵔⴻⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⴰⴵⴰⵖ
ⵙ ⵡⵣⴻⵔⵓ, ⴰⴵⴰⵖ ⵏⴻⵙⵙ ⵉⵜⵡⴻⵚⵚⴻⴳ ⴰⵎ ⵓⵣⵣⴻⵔ ⵏ ⵔⴱⵃⴰⵔ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴰⴷⵡⴻⵏ ⴰⴽⴻⴷ ⵡⴰⵢⴰⵡⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵔⵙⵉⵏ,
ⵙⵟⵟⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵛⵜ, ⴰⵢⵏⵏⵉ ⵉⴷⵉ ⵏⴿⴻⵣⵣⴻⵔ ⴷⴰ ; ⴰⵢⴻⵔⴰⵔ ⵕⵓⵃⴻⵏ ⵙ ⴽⵓⵔⵛⵉ-ⵏⵏⴻⵙⵏ. ⴽⴽⴰⵔⵖ ⵄⴷⵓⵖ ⵖⴰⵔ ⵔⵎⵓⵢⵢⵉ
ⴷ ⵔⵇⵓⵏⴻⵙⵓ ⵏ ⴷⴷⴻⵡⵍⴰ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ.
ⴰⵎⴻⵣⵣⵢⴰⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵇⵇⴰⵜ ⴷⵉⵏ ⴿ ⵓⵖⴻⵣⴷⵉⵙ , ⵢⵓⴷⴻⵙ .
ⴷⴷⵓⵏⴻⵛⵜ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰⵜⵉ ⴰⴽ ⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴰⵜⵜⴰⴽⴻⵟⵟⵓⴼⴻⵜ, ⵔⴰⵎⵉ ⵙⵙⴰⵔⵙⴻⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⴿ ⵜⵖⴰⵔⵔⵓⴱⴰ ⵉⴷⴰⵢⵙ
ⴽⵓⵔⵛⵉ ⵉⵜ ⵎⵓⴵⵓⵖ; ⵜⵜⵓⵎⵓⴱⵉⵏⴰⵜ, ⵉⵎⵙⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵢⴵⴰⵏ ⴱⴻⴷⴷ- ⵏⵜ, ⵏⴻⵛⵛ ⴷⴰ ⵓⴼⵉⵖ ⵉⴿⴼ- ⵉⵏⵓ ⴰⴿⵎⵉ
ⴳⴳⵯⴰⵔⴻⵏ ⵛⴰ ⵉⵜⴰⵃ, ⵛⴰ ⵉⵜⴰⵙ-ⴷ, ⵊⴰⵔ ⵜⵓⴷⴷⴻⵔⵉⵏ
ⴿⴻⵣⵣⴰⵔⵖ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵉⵏⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴰⵔⵣⴻⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉⵊ
ⵜⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⴷⴰ ⵢⴵⴰⵏ ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵔⵇⵓⵏⵙⵓ, ⴷ- ⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⵡ, ⴽⵓⵔ ⵉⵊ ⵣⵣⴰⵢ- ⵙ ⵉⵜⵔⴰⵊⴰ
ⵉⴿⴰⵔⴱⵉⵔⴻⵏ.
ⵡⵉ ⵖⴰ ⵢⵏⴻⴷⵔⴻⵏ.
ⵉⵙⴻⵒⵒⵓⵏⵢⴰ ⵉ ⴷⴰⵢ- ⵙ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵢⵣⴰⴷⵖⴻⵏ ⴼⴼⴻⵖⴻⵏ ⵓⵢⵓⵔⵏ ⵜⵉⵔⴰⵛⵛⵉⵡⵉⵏ ⴳⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⴰⵛ, ⵎⴰⵛⴰ ⴽⵓⵔⵀⴰ; " ⵉⵊ
ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵣⴻⴳ ⴰⵎⵉ, ⵡⴰ ⴷⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵃⴰⴷ ⵣⵣⴰⵢ-ⵙⵏ, ⵢⵉⵎⴰⵔ ⵢⴰⵔⴳⴳⵯⵃ, ⵉⵊ ⵉⵏⵏⴰⵄⴷⴰⵎ ⵢⴰⵔⴳⴳⵯⵃ".
ⵢⵇⵇⵉⵎ ⵖⴰⵔ ⵉⵙⵎ- ⵏⵏⴻⵙⴻⵏ.
ⴰⵚⵚⴻⵎⵎⵉⴷ ⵉⵟⵚⵓⴷ ⵙ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵍⵖⴰ ⵢⵓⴵⵖ, ⵉⵚⵚⵉⵡⴷⴰⵢⵜⵉⵃⴻⵏⴷⵓⵔⵉⵏ- ⴰ ⵜⵉⵏⴰ, ⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⴷⴰ ⵢⵊⵊⴰ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ ⴷⵉ ⴷ ⵉⵊⵓ ⵖⴻⵏⵏⵉⵊ ⵉⵜⵖⴻⵏⵏⴻⵊ ⵙ ⵉⵊ ⵏ ⵜⵎⵉⵊⵊⴰ ⵜⵜⴻⴵⵏⵜ:"
ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ,ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵉⵙⴻⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵏⵏⵉ ⵓⵃⴻⵡⵡⴻⵙ ⵢⵇⴻⴷⴰⵔ ⵢⴰⵎⵎⴰ ⵢⵇⴻⴷⴰⵔ, ⴰⴷⴰⵢⴻⵛⵎⵜ ⵔⴱⵃⴰⵔ ⵎⴰⵛⴰ
ⵢⵄⴷⵓⵏ. ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵛⴰ ⵣⵣⴰⵢ- ⵙ ⵏⵜ, ⵔⵃⵢⵓⴹ ⵏ ⵙⴻⵏⴻⵜ ⵔⴻⴿⵜⵓ ⵔⴱⵃⴰⵔ ⴹ ⵟⵟⵢⴰ ⵉ ⵡⴻⵏ ⵡⴰ ⵖⵢⴵⵉ ⵜⵉⵙⴻⵇⴷⴰⵔ".
ⴷⵃⴰⵏ ⵜⴻⵛⴻⵏ ⴼⵜⵓⵜⵜⵢⵏ ⵔⵓⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴷⴰⵏ, ⴰⴷⴷⵡⴻⵔⴻⵏ ⵛⴰ ⵉⵡⵢⴻⵖ ⴰⵔⵔⵉⵖ ⵛⵡⴰⵢⵜ, ⵓⵛⴰ ⴷⴰⵡⵔⴻⵖⴻⴷ ⴰⴽ- ⴷ
ⵡⴰ ⵢⴵⵉ.
ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵊ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵉⵡⴰⵔⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⴵⴰ ⵔⵇⵓⵏⵙⵓ
ⴷⴻⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵜⴰⵡⵢⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵎⵔⵉⵜⵛ, ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ. ⴱⴻⴷⴷⴻⵖ ⴷⵉⵏⵏⵉ, ⵓⵎⵉ ⵃⴻⴽⴽⴰⵔⵖ ⵉ ⵡⵉⴷⴰ
ⴷⴻⵢⵙⴻ ⵟⵟⵓⵎⵓⴱⵉⵏⴰⵜ ⵜⴰⵃⴻⵏ- ⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉ- ⴷ, ⵄⴷⵓⵏⴻⵜ ⴷⵉ ⵜⵖⵓⵢⵢⵉⵜ- ⴰ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵣⵣⴰⵜ- ⵉ, ⵏⴻⵛⵛ ⵏⵏⴻⴿⵔⴻⵄⵖ,
ⴰⵢⴰ ⴿⵓⵢⴰ ⵜⵜⵉⵣⵉⵣⴻⵡⴰ.
ⵜⵡⴰⵔⵉⵖ ⴽⵓⵔⵛⵉ ⵢⴰⵔⵔⴻⵣⴻⴷ ⴷⴰ, ⵀⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵀⴰ
ⵊⴰⵔ ⴰⵢⵉⴷ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵔⴰⵔ" ⵎⴰⵔ ⵛⵉⴽⴰ" ⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵢⴰⵔⵢⴰⵣⴻⵏ, ⵜⵉⵃⵔⴰⵎⵉⵏ ⵉⵃⵔⴰⵎⵏ.
ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⵉⵜⴻⴳⴰⵢⵉ ⴰⵎ ⵙⵙⴰ ⵖⴰⴷⴰ, ⵡⴰⵀⴰ. ⵜⴰⵡⵡⴰⵔⵜ ⵏ -ⵏⵏⵉⵖ- ⴰⵙ: ⵎⴰⵏⴰ ⵡⵢⴰ?! ⵎⴰⵏⴰ ⵏⵏⵄⵉ- ⵢⴰ?! ⴰⴷ ⴰⵙ
ⵔⵇⵓⵏⴻⵙⵓ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵔⵣⴻⵎ ⴷⴰⵢ- ⵙ .
ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ- ⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴰⴿⵎⵉ ⵡⴰ ⴷⴰⵢ- ⵙ ⴱⵓ
ⴽⴽⴰⵔⵖ ⴱⴻⴷⴻⵖ, ⵓⵛⴰ ⵓⵢⵓⵔⵖ, ⵔⵓⵃⴻⵖ ⵖⴰⵔ- ⵙ ⴷⵉⵏⵏⵉ, ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔⴰ ⵜⵜⵉⵔⴻⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵕⴻⵡⵔⵉⵡⵉⵏ(
ⵙⵙⵉⵊⵊⴻⵖ ⴿⴰⵙ . ⴰⵣⵔⵓ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵉ ⴳⴻⵄⵄⴻⴷ, ⵢⵎⵙⴻⵔⴰ ⴰⵡⴰⵔⴰ ⵏⵏⵉⴿⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⵉⵢⵏⵓ).
ⴰⵢⴰ ⴰⴽ ⴷ ⵓⵢⴰ, ⵜⴻⴽⴽⵓⵏ- ⴷ ⴿ- ⴰⵙ ⵡⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴿ ⵓⵢⴰ, ⵏⴻⵜⵜⴰ -ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵉⵜⴽⴻⵢⵢⴰⴼ ⵉⵊ ⵓⴳⴰⵔⵔⵓ ⴰⵎ ⴷⵉⵀⴰ, ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷ
ⵢⴻⴷⵡⴻⵔ ⴷⴰⵃⵔⴰⵟⵟⴰⵢ, ⵢⴰⵔⴷⴻ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵙ ⴰⵔⵔⴱⵉⵄ
ⴽⵉⴷⵉ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴿⵎⵉ ⵉ ⵢⵙⵔⴰ ⵉⵡⴰⵡⴰⵔ- ⵉⵏⵓ,
ⵉⴷ ⴿⴰ- ⵙ ⵢⴻⵎⵎⴻⵏⴷⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵟⵟⵓⵡⴰⵙ. ⵏⴻⵛⵛ ⴷⴰ ⵢⵙⴼⴻⵔⵏⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵣⴰⵔⵏ, ⵙⵔⵉⵖ- ⴰⵙ ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵢⵉ: ⵎⵉⵏ
ⵊⴰⵔ- ⵙⵏ ⵜⵉⵡⴰ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵜⴻⵚⴷⴰⵔⵜ, ⵜⵓⵄⵕⴰ.
ⵖⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⵜⴰⴳⴳⴻⵏ ⴰⵜⴰⵡⵎⴰⵜ- ⵉⵏⵓ ⵓⵛⴰ ⵡⴰⵔ- ⵜ ⴰⴳⴳⵉⵏ
ⵉⴽⴽⴰⵔ- ⴷ ⵓⵚⴻⵎⵎⵉⴹ ⵉ ⵜⵚⵚⵓⴷ- ⴷ ⵛⵛⴰⵔⵇⵉ, ?!!! ⵎⴰⵜ ⴿⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⴷ "ⵉⵛⴼⵕⴰⵡⵏ ⵔⵉⴷ ⴷ
ⵛⵡⴰⵢ ⵛⵡⴰⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⴷⴷⴻⵃⴰⵏ ⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵔⴰⵔ ⴰⵖⵉ ⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⴷⵓⴼⵜ".
ⴰⵔⵡⵢⴻⵏ, ⵜⵜⴰⵡⵢⴻⵏ ⵣⴻⴳ ⵡⵊⴻⵏⵏⴰ. ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵜⵜⴰⵙⴻⵏ- ⴷ - ⵏⵏⵉⵖⵙ ⵏⴻⵛ ⴷⴰ( ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵢⵙⵙⵉⵏ ⵡⴻⵏⵏⴻⵖⵏⵉ): ⵉⵡⴰ
ⴷⴰⵢ- ⵙ ⵜⵎⴻⴿⵙⵉⵏ ⵜⵜⵉⵄⵓⵔⴰⵔ ⵉⵛⴻⵜ ⴰⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵜⴻⵏⵏⴻ ⵉⴹⴻⵏⵏⴰⴹ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵔ ⴿⴰ- ⵙⵏ ⵏⵀⴰⵔⴰ ⴰⵇⵇⴰ ⵏ
ⵖⵏⵉ, ⴳⴳⵯⴰⵔⴻⵏ ⵜⴻⴳⴳⴻⵏ ⴰⴷⴻⴼⴼⵓⵙ, ⴰⵜⵜⴰⵖⴻⵏ ⴰⵜⵜⴰⵟⴼⴻⵏ, ⵜⴰⵣⵣⴰⵔ ⵖⴰⵔ- ⵙⵏ !!( ⵉⴿⵣⴰⵔ ⴷⴰⵢ-ⵉ , ⵉⴿⵣⴰⵔ ⴷⵉ
ⵙⴽⵓⴼⴼⵓⵜⴻⵏ.
ⵜⵎⵓⵔⵜ).
ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷⴰ, ⵔⴱⴷⴰ ⴿⵎⵉ ⵜⵜⴰⵡⴻⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⵄⴷⵓⵏ ⵔⵛⵡⴰⵖⴻⴹ, ⵢⵇⴹⴰⵏ ⵜⵉⵙⴰⵖⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴷⴰⵏ
ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵛⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⴱⴰⵕⵕⴰ, ⵓⵛⴰ ⵉⵔⵉⴷⵡⴻⵔⴻⵏ ⴰⵔⵣⵏ ⴿ ⵜⵜⵉⵚⵓⵎⴰⴹ. ⴱⴰⴷⴷⴻⵏ ⵖⴰ ⵜⴰⵡⵡⴰⵔⵜ ⵜⴻⵎⵙⴻⵃⵙⴰⵔⴻⵏ
ⵉⵄⴻⵏⴽⵔⴻⴼ ⵡⵡⴰⵣⵔⵓ ⵉ ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵉⴵⴰⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵊⴻⵎⵎⴷ- ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵉⵊ ⵡⵓⵣⵣⴰⵔ, ⵡⴰⵔⴰⵏ ⵔⵃⵉⴹ, ⵡⴰ ⵢⵓⴷⴻⴼ ⴷⴻⴳ
ⵏⵏⴻⵙⵏ, ⵔⴿⴷⴻⵏⵏⵉ ⴿⴰ- ⵙ ⵓⵛⴰ ⵜⵎⵚⴱⴷⴰⵏ, ⵜⵎⵙⴷⵡⴰⵔⴻⵏ
ⵡⴰ.
ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴿ ⵜⴻⵎⵓⵡⴰ.
ⵜⵏⵢⵉ ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵔⵇⵓⵏⵙⵓ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ,
ⵜⵎⵓⵖⵔⵉ ⵉⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⵣⵓⵏⴼⵓⴷⵏ, ⵔⵜⴻⴿⵏ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰⵜⵉ ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵉⵊ ⵜⴰⵜⵓⵜⵛ ⴷ ⵎⴻⵙⵙⵓⵛⵉ ⵡⴰ ⵜⴼⵔⵉ ⵜⴻⴽⴽⵏ ⴷⴰⵢⴿ ⵟⵟⴰⵔⴼ ⵉⵏⵓ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵜⴳⴳⴻⵏ ⴰⵎⴰⵛⵏⴰⵡ ⵉⵔⴷⵡⴻⵏ ⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵄⴷⴷⵓⵏ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵖⴰ ⵡⵉⵖⵢⴻⵏⵉⵏ
ⵜⵎⴻⵙⵙⵉ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵔⴰⵏ, ⵡⴻⵏⵏⵉ ⵖⴰⵔ- ⵙ ⵖⴰⵔ ⵉⵇⴰⵔⵔⴱⴻⵏ ⵉⵢⵢⴰ.
ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵡⴻⵔ.
ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵜⵜⵓⵖⴰⵜ ⴷ ⵉⵊ ⵓⵔⴰⵇ ⵇⴰⵄ ⵜⵜⵓⵣⵣⵉⵢⵣⴰⵡⴿⵜ
ⵉⵎⵙⴻⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴽⵓⵔ ⵀⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙⵙⴰⵔⵙ ⵜⴼⴰⵔⵙ, ⵜⵜⵓⵖⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵜⵉⵖⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⵡⴰⵛ ⵖⴰⵎⵢⴻⵏⵜ,
ⵜⵉⵙⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴿ ⵛⴰ ⵡⴰⵣⵔⵓ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵏ, ⵃⴻⴷⴷ ⴷⵉⵀⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⴿⴻⵜⵓ ⵡⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵊⵊⵉⵏ ⵛⴰ; ⵛⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵣⴻⵖ
ⵢⵓⴷⴰⵔ ⵉⵙⵡⴰⵣⵣⴰⴷ ⵙ ⵓⵛⴰⵛⵉ, ⵃⴰⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵢⵎ ⵉⵊ ⵉⴷⴻⵇⵇⴻⵙ ⵙ ⵉⴷⴰⵔⵏ, ⵜⴻⴷⵡⴻⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⴿⵎⵉ
ⵓⵕⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢ- ⵙⵏ ⵉⵙⵙⵉⵔⴷ ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ- ⵏⵏⴻⵙ. ⵄⴰⵎⵎⴰⵔⵙ, ⵜⴻⴷⵡⴻⵔ ⴷ ⵉⵊ ⵡⵎⵛⴰⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ, ⵓⵔⴰⵊⵉ ⵉ
ⵡⴻⵏⵏⴻⵖⵏⵉ ⴷⵉⵀⴰ ⵉⵜⴻⴳⴳ ⵉⴷⵓⵡⴷⴰⵏ- ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ
ⵡⴻⵏ-ⴷ ⵢⵟⵟⴻⴼⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴰ ⵖⴰ ⵔⵇⵓⵏⵙⵓ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ.
ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⵜⴰⵔⵜⵉⵡⵉⵏ. ⵡⵉⵏ ⴷⵉⵀⴰ ⴰⵎⵏⵏ ⵏⵏⴻⵖⵏⵉⵜ.
ⴰⵒⵓⵍⵉⵙ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ ⴷⵉⵀⴰ, ⵉⴱⴻⴷⴷ ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴷⵉ

ⵜⴰⵡⵡⴰⵔⵜ, ⴷ ⴰⵣⵔⵓ ⵏ ⵔⵃⴰⴷ, ⵡⴰ ⵢⵜⴻⵏⵀⴻⵣⵣⵉ ⵣⴻⴳ
ⵓⵎⵛⴰⵏ ⵏⵏ- ⵙ. ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏ ⵡⵓⴷⴻⵎ, ⵡⵉⵜⵖⴻⵢⵣⴰⵔⵏ
ⴰⴷⴰⵙⵢⵉⵏⵉ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⵄⵎⴻⵔⵙ ⵡⴰⵢⵥⵔⵉ ⵜⴼⵓⵛⵜ.
ⵢⵡⴷⴰⵏ ⴷⴰ ⴷⴷⵉⵀⴰ, ⴽⵓⵔ ⵀⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴵⴰ, ⴷⴰⵢ- ⵙⵏ ⵛⴰ
ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵇⵇⵟⵟⵓⵙ ⵟⴼⴻⵏ ⵜⵡⴰⵔⴰ ⵖⴰ ⵔⵃⵉⴷ, ⵜⵡⴰⵔⵉⵖ ⵛⴰ
ⵣⵣⴰⵢⵙⴻⵏ ⵢⵓⵥⴰ ⵖⴰⵔ- ⵙⴻⵏ ⵓⴱⴰⴷⴷⵉ ⵔⵓⵃⴻⵏ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ
ⴳ ⵉⵊ ⵓⵎⵛⴰⵏ ⴰⵎ ⴷⵉⵀⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⴳⴻⵏⴼⴰⵏ
ⵛⵡⴰⵢⵜ: ⵔⵉⴷ- ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ- ⵎⵓⵏⴰⵏ, ⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ,
ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰ ⴿ ⵡⴰ.
ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⵏ ⵜⵉⵙⵔⴰⵡ ⵙ ⵡⴰⵎⵏⵓⵙ ⴷⵓ ⵔⴰⵊⵉ,
ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵓⵙⵉⵏ- ⴷ ⴰⵔⵊⴼⵏ, ⵡⴰⵔⴰⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵎⴰⵢⵏⵣⵉ ⵉⴷⴰⵙⴻⵏ
ⵉⵖⴰⵜⵢⵓⵔⴰ, ⴽⵓⵔ ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵢⵇⵇⴰⵔⴻⵙ ⴰⵢⵢⴰⵡ, ⵡⴰⵙⵙⵉ
ⴷⴰⵢ- ⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⵛⴰ, ⵓⵔⴰ ⵍⵍⴰ. ⵡⴰⵙⵙⵉ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴰⵏ ⴰⴷ
ⴰⴹⵡⴰⵖ ⵙ ⵜⵉⵔⵓ ⵜⵜⵓⵣⴳⴰⵔ ⵓⵔⴰ ⴰⴷⴰⵢⵉ ⴷ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ
ⴿ ⵓⵖⴻⵏⴱⵓⴱ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵥⵔⵉⵏ ⵔⵉⴷ ⵎⴰⵙⵔⵉⵏ ⵎⴰⵛⵃⴰⵔ
ⵉⵙⵙⴻⵏⵏⵉ ⵉ ⴷⵉⴼⴼⴻⵖⴻⵏ ⵡⴰⵜⵡⵉⵔⵉⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⵜⴼⵇⴻⵃⵜ
ⵏ ⴼⵉⵣⴰ ⵉⵡⴰⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⵎⴻⵡⵛ- ⵏ.
ⵎⵎⵓⵃ, ⵔⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⵓⵙ- ⴷ ⵃⴰⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⴳ ⵠⵉⵣⴰ, ⵖⴰⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵡⴼⴻⵇⵓⵏ, ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ- ⵏⵙ ⵊⵖⴰⵔⵜ, ⵢⵓⵃⴻⵔ
ⴷⵉ- ⵜⵎⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵔⵛⵡⴰⵖⴻⴷ, ⵎⴵⵉ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵔⵇⵇⴰ ⵢⵚⴷⵓ
ⵡⴰⴷⴰ ⵢⵜⵖⵉⵎⵉ ⴷⴰ ⴰⵎⴻⵏ ⴷⴰ ⵢⴵⴰ ⵔⴻⴿⵜⵓ, ⴷ ⴰⵎⴻⴷⴷⴻⴵⵓ,
ⴷ ⴰⵎⴻⵃⴷⴰⴷⴷⴻⴵⵓ.
ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⵓⵃⴻⵔ ⴷⵉ ⴰⵡⵉ ⴰⵔ, ⵉⵜⴰⵛⴰ ⴰⴽ ⵉⴿⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵡⴰ
ⵖⴰⵔ- ⵙ ⴱⵓ ⵢⴼⴰⴷⴷⴻⵏ ⵉⴿⵖⴰⵢⴱⴻⴷ, ⵣⴳⴳⴰⵎⵉ ⵉⴷⴰ
ⵢⴵⴰ ⵏⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰⵜⵢⴻⴿⵙⵙⵉ ⵡⵎⵛⴰⵏ, ⵉⴳⴳⵡⴰⵔ ⵉⵇⴰⵔⴻⵏ
ⵉⴼⴰⵙⵙⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⴷⴻⴼⴼⴰⵔ- ⵖⴰⵔⴱⵓ ⵛⵛⵉⵟⴰⵏ.
ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⵎ ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵊⵊⴻⵏ ⵜⵎⵛⴻⵏⵜ ⵜⴳⴻⴼⴼⴻⴹ, ⵜⵟⵟⵓⵔⴼⵉ,
ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵉⴵⵀⴻⵎ- ⴰⵙ ⴰⴵⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⵜ- ⵜⵜⵓⵖⴰ ⴰⴽⴻⴷ
ⵢⴻⵡⴷⴻⵏ ⵉⴱⴰⴷ ⵢⴿⴻⵙ ⴰⴷⵉⵙⵙⴰⵔⵙ ⵔⵛⵡⴰⵖⴻⴷ ⴰⵏⵏⴰⵙ
ⵉⵔⵇⵓⵏⵙⵓ ⵓⵙⴰⵒⵒⴰⵏⵢⵓ.
ⵔⴰⴿⵜⵓ, ⵉⴱⴰⴷ ⴰⴷⵉⵔⴰⵃ ⴰ ⴷⵉⵏⵏⵉⵢⴰⵙⵙⴰⵔⵙ ⵉⴿⵙⴰⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵛⵡⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵊⴰ ⴰⵔ - ⴷ ⴿⴰⵙ ⵔⴰⵖⴰⵏ.
ⵡⴰⴷⵉⵏ ⵎⵉⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵎⵎⵓⵃ, ⵓⵛⴰ ⵉⵔⵓⵃ ⵢⴳⴳⵯⴰⵔ ⵉⵜⵏⴻⵇⵔⴰⴷ
ⴷⴻⴳ ⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵡⴻⴷ ⵉⵜⴰⴽⴽⵯⴰⴹ ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴰⵔⴰⵎⵉ
ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵢⵡⴻⵛⴰ ⵢⵖⴻⵥⴹⵉⵙ ⵉⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⴳⴳⴰ ⵉⴼⴰⵙⵙⴰⵏⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵜ, ⵢⵓⵛⴰ ⴰⴽⵉⴿⴼ- ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⵏⵉⵜ- ⴰ,
ⵢⴼⵙⵉ ⴰⵎ ⵓⴱⵓⵔⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵜⴽⴽ-ⴷ ⴿⴰⵙ ⴷⵉⵏⵏⵉ
ⵉⵊⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴱⴻⵛⵛⴰⵔⵜ ⵉⵢⴿⵙⵉⵖⴰⵔ- ⵙ ⴼⵓⵙ, ⵜⵉⵔⴰⵔ
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L’ASSEmbLéE mondIALE AmAzIghE InTErpELLE LE ConSEIL
dES droITS dE L’hommE dES nATIonS UnIES SUr LES droITS dES
AmAzIghS AU mAroC
A Son Excellence Mme. Elisabeth TICHYFISSLBERGER, Présidente du Conseil des droits
de l’Homme des Nations Unies
Objet : Demande d’interpeller les autorités marocaines en faveur de respect des droits des Amazighs et de la libération des détenus politiques du
« Hirak du Rif ».
Excellence,
A l’occasion de la 45ème Session du Conseil des
droits de l’Homme qui se tient actuellement à Genève du 14 septembre jusqu’au 6 octobre, M. Omar
Zniber, l’ambassadeur représentant permanent du
Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations
Unies à Genève, a déclaré, ce mardi dernier 15
septembre, que le Maroc est attaché sans faille à
l’architecture onusienne des droits de l’Homme et
il a souligné qu’il s’est préoccupé par « la montée
du racisme systémique et le discours de la haine
raciale, qui continue de s’exprimer et d’être assumé dans de nombreux pays, en contradiction avec
les engagements consignés dans la Charte des Nations Unies ».
Malheureusement, ce qui appelle notre spéciale
attention c’est cette façon de généralisation et
d’omettre ouvertement les violations flagrantes
des droits humains au Maroc, et plus concrètement
des droits des citoyen-e-s Amazighs, victimes
d’une large discrimination raciale à leurs encontre.
En effet, lorsque les Nations Unies à travers la
Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, 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 mérite
d’évaluer dans son rapport du 28 mai 2019 (1),
sur le terrain, la flagrante discrimination raciale à
l’encontre des Amazighs, ni le président du gouvernement, ni aucun de ces ministre n’avaient
osé répondre aux allégations et recommandations
onusiennes!
Rappelons bien que la Rapporteuse spéciale avait
appelé, depuis mai de l’année dernière, les autorités marocaines à adopter des mesures concrètes
visant à éliminer et à prévenir le racisme et la discrimination raciale, comme par exemple:
* Adopter un cadre juridique, des dispositions législatives et des mesures concrètes et de politique
global de lutte contre la discrimination qui met en
application l’intégralité des dispositions relatives
à l’égalité raciale de la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale…
* Envisager l’adoption de mesures spéciales pour
garantir aux groupes défavorisés, dans des conditions d’égalité, la pleine jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
* Intensifier les efforts pour faire en sorte que les
Amazighs ne soient pas victimes de discrimination
raciale dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne l’éducation,
l’accès à la justice, l’accès à l’emploi et aux services de santé, les droits fonciers et les libertés
d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et
d’association.
Ainsi, le gouvernement actuel, sous la présidence
de Dr. Saâd-Eddine El Othmani, n’a pratiquement
rien entrepris de mesures ni d’initiatives gouvernementales en faveur d’y remédier à cette préoccupante attitude discriminatoire de l’Etat marocain à l’encontre de ses populations autochtones.
Malgré le fait que la constitution consacre désormais dans son article 5 que « l’amazighe constitue
une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception
», et l’adoption de la loi organique pour la mise en
œuvre du caractère officiel de la langue amazighe
par les deux chambres du parlement, depuis déjà
une année entière.
Au contraire, le gouvernement marocain s’est

entêté à poursuivre sa politique d’apartheid institutionnalisé anti-amazigh, comme en atteste les
mesures adoptés par certains ministres et dont
nous allons vous exposer quelques exemples.
Commençant par le ministre de l’Intérieur. M. Abdelouafi Laftit, se réjouit d’avoir imposé l’adoption
de la nouvelle loi sur la carte électronique d’identité nationale, en défiant les appels de la société civile et des partis politiques, sans intégrer la langue
amazighe ni sa graphie tifinagh, en violant carrément les statuts de la constitution et la loi organique N°26.16. Sachant que cette nouvelle carte
nationale électronique d’identité (CIEN) consacre
au moins trois types de discrimination: discrimination raciale en continuant dans sa politique de
négation de l’officialité de la langue amazighe,
discrimination de genre qui promeut une société
patriarcale et polygame, et une discrimination sociale en identifiant plus facilement les personnes à
faibles ressources (les pauvres) ! En plus, et n’oubliant pas que c’est le ministère de l’Intérieur qui
était à l’origine de la fausse accusation de « séparatistes » qu’il a collé aux manifestants pacifistes
des événements du Mouvement populaire au nord
du Maroc (connu sous le nom arabe de « Hirak Rif
» et « Amussu n Rif » en amazigh), orientant tout le
gouvernement à privilégier une attitude plus sécuritaire que politique, condamnant des jeunes qui
revendiquent du l’emploi et des infrastructures à
des peines de prison à des dizaines d’années ! Des
jeunes qui croupissent dans les prisons pour avoir
simplement osé revendiquer leurs droits économiques et sociaux, tels la construction d’universités
et d’hôpitaux, en l’occurrence d’un hôpital spécialisé en traitements oncologiques.
Toujours, ce même ministre, en prétextant la lutte
contre la propagation de Covid-19, il s’entête à
fermer incessamment les frontières de Melilla et
Ceuta en continuant le blocus de milliers de ses
compatriotes rifains travailleurs transfrontaliers
d’accéder à leurs postes de travail, depuis plus de
six mois, violant ainsi tous les droits des travailleurs transfrontaliers que garantit la Charte onusienne et les textes de l’OIT !
Autres des plus mauvaises et plus graves mesures
de ce gouvernement ce sont, sans aucun doute,
celles prises par le ministre de l’Education Nationale et actuel porte-parole u gouvernement. M.
Said Amzazi a complètement exclus l’intégration de
la langue amazighe dans l’éducation préscolaire et
continue à bloquer sa généralisation dans le cycle
primaire. De ce fait, il continue à ignorer volontairement l’importance capitale de la langue maternelle dans l’enseignement primaire et préscolaire.
Il ne voudrait pas admettre que l’échec perpétuel
de l’école marocaine est dû au fait qu’elle n’a jamais respecté les recommandations de l’UNESCO,
à savoir de préconiser l’insertion de la langue maternelle dans l’enseignement primaire dès les premières années. Chose que le célèbre linguiste français Alain Bentolila insiste lorsqu’il déclarait que
: « les systèmes éducatifs de certains pays, aussi
coûteux qu’ils soient, sont devenus des machines
à fabriquer de l’analphabétisme 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. » (2).
Ni avant la pandémie de Covid-19, ni après, le
ministre Amzazi n’a pas doté de postes budgétaires
pour recruter des enseignants en langue amazighe.
Déjà le Comité onusien des droits économiques,
sociaux et culturels qui avait examiné le quatrième
rapport périodique du Maroc sur l’application du
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, tenues à Genève les 30 septembre et 1er octobre 2015, recommandait au
Maroc d’adopter la langue Amazigh comme une
des langues officielles de l’État et de redoubler
ses efforts pour offrir l’enseignement primaire,
secondaire et universitaire en Amazigh (3). Selon
le rapport d’Achiume, il faudrait au moins 100 000
professeurs pour enseigner l’amazighe aux 5 millions d’élèves du primaire (et de préscolaire).
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, continue, lui aussi, à agir
comme si la langue amazighe n’est plus officielle
et les cadres de son ministère ainsi que ceux de
l’Education nationale s’obstinent à ne pas l’inclure
dans les programmes de conventions bilatérales
avec des pays d’accueil européens, notamment les
accords bilatéraux concernant les « Enseignements
de Langue et de Culture d’Origine (ELCO) », mis
en œuvre sur la base d’une directive européenne
du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants.
De même pour le ministère des Affaires Islamiques
et des Habous, il se comporte comme si la langue
amazighe n’est pas de tout officielle et comme s’il
n’existe pas de loi organique adoptée par les deux
chambres du parlement à son sujet. Lui aussi
continue à utiliser uniquement la langue arabe
dans les programmes de l’alphabétisation des
adultes, comme le fait d’ailleurs l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA).
Cette dernière fait objet de détournement de ses
objectifs et de fonds financiers qui lui sont dédiés!
Etc.
Ce qui est incroyablement bizarre et complètement incompréhensible c’est que le président de
gouvernement, les ministres de l’Intérieur, de
l’Education nationale et des Affaires islamiques
sont tous des Amazighs et des amazighophones, qui
ne respectent pas ni leur langue maternelle qu’est
la langue amazighe, ni leur identité autochtone ni
leur civilisation africaine !!!
En définitive, et pour toutes ces raisons évoquées
ci-dessus, en vous remerciant d’avance de votre
diligence à interpeller les autorités marocaines,
afin de les conseiller de changer de cap et de les
rappeler à l’ordre afin de se conformer au droit
international, au respect scrupuleux des droits
humains, et à traduire sur le terrain les recommandations de l’ONU et de procéder à l’arrêt sur le
champ de toute politique d’agression, de discrimination et de négation à l’encontre des Amazighs, et
de procéder à la libération de tous les détenus de la
contestation sociale du Hirak Rif qui restent dans
les geôles marocaines.
Veuillez agréer, Excellence Madame la Présidente
TICHY-FISSLBERGER, l’assurance de notre
considération forte distinguée.
Signé: Rachid RAHA, – Président de l’Assemblée
Mondiale Amazighe (AMA)
Notes :
(1)- https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/
HRC/41/54/Add.1
(2)-www.leconomiste.com/article/ 1053276-sil-ecole-ne-parle-pas-la-langue-de-ses-eleves
(3)-http://apsoinfo.blogspot.com/2015/10/
rapport-de-lexamen-periodique-du-maroc.html
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A rEnTréE
SCoLAIrE ExCEpTIonnELLE,
bAnK oF AFrICA
mET En pLACE dES
mESUrES ExCEpTIonnELLES poUr
ACCompAgnEr
pArEnTS ET éTUdIAnTS En ToUTE
SérénITé
Dans la continuité des mesures prises
par la banque pour soutenir ses clients
dans le contexte exceptionnel COVID-19,
BANK OF AFRICA met à la disposition des parents et des étudiants un
ensemble de solutions de financement
des études, de la maternelle au supérieur, à des conditions inédites, pour les
accompagner pendant la rentrée scolaire
2020/2021.
BANK OF AFRICA met à la disposition
de ses clients un ensemble de mesures
exceptionnelles et avantageuses, étudiées
de façon à leur permettre une rentrée
scolaire sereine et sans contraintes financières. Ces mesures portent sur des offres
de financement des études pré-bac ainsi
que des études supérieures aussi bien au
Maroc qu’à l’étranger.
Proposées à des taux promotionnels
avec exonération sur les frais de dossier
jusqu’au 30 novembre 2020, les offres de
financement se présentent comme suit :
Pour le financement des études pré-bac :
Proposé à un taux promotionnel avec
exonération sur les frais de dossier, ce
prêt allant jusqu’à 70 000 DHs offre la
possibilité aux tuteurs d’assurer le financement des frais de scolarité de leurs
enfants de la maternelle au baccalauréat.
Pour le financement des études supérieures :
Au Maroc :
– Le crédit Enseignement+ : BANK OF
AFRICA octroie un prêt à hauteur de
250.000 DHs, à raison de 50 000 dhs/
année d’étude, destiné à financer les frais
de scolarité dans les instituts de l’enseignement supérieur privé, reconnus par
l’état. Proposé à un taux promotionnel
avec exonération sur les frais de dossier,
il offre aux tuteurs la possibilité de bénéficier d’un différé allant jusqu’à 6 ans sur
une durée de remboursement s’étalant
sur 12 ans.
– Le crédit Enseignement+ Complémentaire: destiné à financer le reliquat des
frais de scolarité, au-delà des 50 000 DHs
couverts par Enseignement +, ce prêt aux
conditions avantageuses peut être étalé
sur une période de 6 ans.
A l’étranger :
– Le crédit Etudes à l’étranger : BANK OF
AFRICA met à la disposition des étudiants
souhaitant poursuivre leurs études supérieures à l’étranger un prêt avantageux de
200.000 DHs servant à financer tous frais
autorisés à être transférés par l’Office des
changes (allocation départ scolarité, frais
de séjours, loyers…).
Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à
entretenir une relation de proximité avec
toutes les catégories de clients et à les
accompagner du mieux possible durant
cette conjoncture exceptionnelle à travers des offres sur mesure et adaptées à
leurs besoins, BANK OF AFRICA traduit
ainsi son engagement fort et son positionnement de banque connectée à l’avenir et
en permanence à son écosystème.

DIRECTEUR RESPONSABLE: AMINA IBNOU-CHEKH - DEPOT LEGAL: 2001/0008 - ISNN: 1114 - 1476 - N° 236-237 / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020 - ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ-ⴽⵜⵓⴱⵔ 2020/2970 - PRIX: 5 DH

L’AmbAssAdeur de LA répubLique
FédérALe d’ALLemAgne Au mAroc
reçoit une déLégAtion AmAzighe

En réponse de la correspondance envoyée au ministre fédéral des Affaires
étrangères de la République Fédérale d’Allemagne, M. Heiko MAAS
de la part d’une cinquantaine d’ONGs amazighe,
l’Ambassadeur
d’Allemagne au Maroc, Dr. Götz
SCMIDT-BREMME, vient
de recevoir une délégation
amazighe afin de discuter
des questions se référant
aux droits des Amazighs.
La délégation amazighe
était composée par Rachid RAHA, président de
l’Assemblée
Mondiale
Amazighe, Amina IBNOUCHEIKH, présidente déléguée pour le Maroc de l’AMA,
Mme. Belkiss AL ANSARI, présidente de la Fondation
MOHAMED ALI AG TAHER AL ANSARI, Asmae AL ANSARI et Dr. Mohamed CHTATOU.
La discussion s’est centrée sur la question de l’officialisation de la langue amazighe et de son enseignement au sein
des communautés amazighes en Europe, et plus particulièrement en Allemagne. Monsieur l’ambassadeur a mis
l’accent sur la possibilité d’impliquer activement le tissu
associatif de la diaspora amazighe en Allemagne dans la
formation et l’enseignement de la langue amazighe.
Rachid Raha a rappelé, que dans une lettre ouverte adressée antérieurement à la Chancelière allemande Angela
Merkel, il avait souligné que : « si la majorité des jeunes
issus de l’émigration tombe dans la délinquance, – dont
une infime partie a été séduite par les thèses du djihadisme-, c’est que « l’école allemande » du pays d’accueil
n’a pas réussi leur intégration scolaire. C’est qu’ont observé les responsables éducatifs dans les années soixante
et soixante dix, et qui ont eu le mérite de développer et
d’appliquer le programme éducatif basé sur l’ELCO, à
savoir « l’enseignement des langues et cultures d’origines
». Ce qui a poussé le ministère de l’éducation nationale à
l’époque de passer des accords avec les pays émetteurs de
l’émigration, pour dispenser de manière complémentaire
des cours de langues espagnole, portugaise, italienne,
polonaise, turque et arabe… Les résultats étaient spectaculaires : les écoliers d’origine espagnole, portugaise,
italienne, … y inclus ceux qui sont musulmans et d’origine
turc, ont tous amélioré leur rendement, l’échec scolaire
s’est réduit notablement, et par conséquent, ils ont bien
réussis leur intégration sociale et socioprofessionnelle;
cela n’a pas été le cas des élèves d’origine marocaine,
dont les résultats sont devenus pire qu’avant. La cause
se trouvait dans le simple fait que ces enfants d’origine
marocaine n’étaient pas des « Arabes », ils n’étaient pas
de culture arabe ni connaissaient la langue arabe. Ils ne

Le président FrAnçAis
emmAnueL mAcron
se penche sur Le dossier
de LA guerre chimique
contre Les popuLAtions
civiLes du riF mArocAin

comprenaient rien aux enseignants marocains parce que
ces enfants étaient (et le sont toujours) presque tous des
Amazighs, des berbères originaires des montagnes du Rif.
Si les élèves turcs comprenaient parfaitement les enseignants envoyés par le gouvernement d’Ankara, les élèves
d’origine marocains ne comprenaient pas du tout les enseignants arabophones. Ces derniers ont permis d’accentuer leur « crise d’identité », de les sous-valoriser et de les
condamner aux marges de la société, à élargir les poches
de la délinquance, à multiplier les réseaux du trafic de
drogue et dont certains terminent fatalement à se convertir en ‘bombes humaines’ … ».
La discussion a mis en relief l’importance d’inclure la
langue amazighe dans les programmes de conventions
bilatérales, notamment les accords bilatéraux concernant
les « Enseignements de Langue et de Culture d’Origine
(ELCO) ».
Par rapport à la question de faire traduire en amazighe et
écrire en graphie tifinagh les écriteaux et les plaques de
signalisation des institutions diplomatiques se trouvant
au Maroc, monsieur l’ambassadeur a répondu par l’affirmatif, en ayant déjà pris l’initiative de le faire pour son
ambassade.
Les discussions ont duré une heure et demi où il y a eu
des échanges d’idées et d’opinions sur divers thèmes dont
celui de la régionalisation et le nouveau modèle de développement et l’importance de développement local et durable. Dans ce sens, l’ambassadeur allemand a signalé que
son ambassade soutiens certains projets dans certaines
localités montagneuses. Aussi, il a conseillé la délégation
amazighe de se mettre en contacts avec les fondations allemandes installées au Maroc.

Après François Hollande, Emmanuel Macron, Président de la République française, vient de répondre à
la requête de l’Assemblée Mondiale Amazighe au sujet
du dossier de la réparation des préjudices causés par la
guerre chimique contre le Grand Rif.
A travers le commissaire en chef de 1ère classe, M.
Jean LE ROCH, de l’ Etat-Major Particulier de la Présidence de la République, Macron a répondu au président de l’Assemblée Mondiale Amazighe, Rachid
RAHA, qui avait envoyé un courrier à l’occasion du 99e
anniversaire de la bataille d’Anoual, le 21 juillet dernier, au sujet de l’utilisation des armes chimiques de
destruction massive par les Etats espagnol et français
contre les populations civiles rifaines durant la Guerre
du Rif de 1921 à 1927 aux fins de réparation des préjudices causés par les dites armes chimiques de destruction massive, au demeurant prohibées par le droit
international.
M. LE ROCH a souligné que : « Le Président de la République a bien reçu la correspondance par laquelle
vous demandez, en faveur des héritiers des victimes
de la guerre du Rif (1921-1926), la réparation des
préjudices subis dans le cadre de l’utilisation d’armes
chimiques contre la population civile.
Le chef de l’Etat m’a confié le soin de vous assurer de la
meilleure attention avec laquelle il a été pris connaissance de votre courrier et les préoccupations qui motivent votre démarche.
Le sujet délicat que vous évoquez relève des compétences confiées à madame la Ministre déléguée auprès
de la Ministre des armées, chargée de la mémoire et
des anciens combattants, vers laquelle je n’ai pas man** En Photo M. L’Ambassadeur Dr. Götz SCMIDT- qué de relayer votre demande afin qu’elle soit examiBREMME avec la délégation amazighe devant l’écriteau née avec soin. Ses services ne manqueront pas de vous
de l’Ambassade où il est inclus la langue amazighe.
faire directement savoir la suite susceptible de lui être
réservée. ».

LIBELLEZ VOS CHEQUES BANCAIRES EN LANGUE AMAZIGHE
* Par Moha Moukhlis

OUI, vous pouvez libeller vos chèques en langue amazighe
et en caractères tifininaghes. C’est ce que confirme Maître
et activiste amazigh Ahmed Arrehmouch, suite au jugement
prononcé par le Tribunal de commerce de Casablanca, le 17
septembre 2020.
Les faits : Maître Arrehmouch, sur son mur Facebook, affirme
avoir réussi à obtenir gain de cause pour un de ses clients qui

a porté plainte contre une agence bancaire qui avait refusé
d’encaisser un chèque bancaire libellé en langue amazighe
avec sa graphie tifinaghe. La banque en question a argué que
le chèque est libellé dans une langue « incompréhensible ».
Le jugement a rendu justice au client et a demandé à la
société bancaire de payer les dommages et intérêts, suite à
son refus d’encaisser le chèque. Une décision juridictionnelle qui désormais devra servir de référence et de source
de droit pour toute décision ultérieure. Nos félicitations à

Maître Arrehmouch
qui estime que cette
action renforce le
processus de lutte
institutionnelle et
qui mérite d’être
félicité.
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تفاعال مع رسالة التجمع العاملي االمازيغي..

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ينظر يف ملف احلرب الكيماوية ضد الريف
استجاب الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون ،لرسالة التجمع العاملي االمازيغي
بخصوص ملف جرب الرضر الذي تسببت فيه
الحرب الكيماوية ضد ساكنة الريف الكبري
باملغرب.
وجاء رد الرئيس الفرنيس ،عرب جواب من «جان
لو روش» ،رئيس مفوض من الدرجة األوىل
بهيئة االركان الخاصة برئاسة الجمهورية
عىل
الفرنسية،
ر سا لة
صادرة
عن

ر ئيس
لتجمع
ا
األمازيغي
العاملي
بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعني ()99
ملعركة أنوال ،التي صادفت يوم  21يوليوز
املنرصم ،بشأن استعمال االسلحة الكيماوية
من طرف اسبانيا وفرنسا ضد السكان
املدنيني خالل حرب الريف ،التي جرت أطوارها
ما بني  1921و ،1927والتعويض عن األرضار
التي سببتها تلك األسلحة املحظورة بموجب
املعاهدات الدولية.
وأشار السيد «لو روش» يف رسالته أن «رئيس
الجمهورية الفرنسية توصل بمراسلتكم التي
تطالبون من خاللها ،لفائدة ورثة ضحايا
حرب الريف ،بجرب الرضر الناجم عن استخدام
األسلحة الكيماوية ضد السكان املدنيني.
لقد كلفني رئيس الدولة ألؤكد لكم العناية
الكبرية التي حظيت بها رسالتكم ،وكذا
الدواعي واالنشغاالت التي دفعتكم للقيام
بهذه املبادرة.
إن املوضوع الحساس الذي أثرتموه يقع
ضمن الصالحيات املوكلة للسيدة كاتبة الدولة
لدى وزيرة الدفاع ،املكلفة بقدماء املحاربني
والذاكرة ،التي لم ادّخر جهدا لنقل فحوى
طلبكم وإحالته عليها حتى تتم دراسته
بكل عناية .وستقوم مصالحها بكل تأكيد
بإخباركم مبارشة باملآل الجدير تخصيصه
لطلبكم».
وفيما ييل مضمون الرسالة املوجهة إىل السيد
رئيس الجمهورية الفرنسية:
«إىل فخامة السيد إيمانويل ماكرون ،رئيس
الجمهورية الفرنسية،
بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعني ()99
ملعركة أنوال الخالدة ،نُلفت انتباهكم مرة
أخرى ،إىل الرضر الكبري ،الذي اليزال لم يُجرب
بعد ،والذي تتحمل فيه الجمهورية الفرنسية
مسؤولية ثابتة فيما يتعلق باستخدام
االسلحة الكيماوية ضد املدنيني الع ّزل خالل
حرب الريف من  1921إىل .1927
إننا نتذكر جيدا ما أبنتم عنه من شجاعة،
خالل زيارتكم للجزائر يف فرباير  ،2017من
خالل تأكيدكم بان «االستعمار جريمة،
جريمة ضد اإلنسانية ،إنه وحشية حقيقية
وهو جزء من هذا املايض الذي يجب أن نواجهه
بتقديم االعتذار ملن ارتكبنا بحقهن/بحقهم
هذه املمارسات» .كانت كلمات قوية واكبها
قراركم املحمود املتمثل يف اعادة جماجم 24
مقاوما جزائريا ج ّزت رؤوسهم يف القرن
الـ .19كما نثمن عاليا موقف ملك بلجيكا
فيليب الذي ّ
عرب عن بالغ أسفه للجروح

التي سببها االستعمار البلجيكي يف الكونغو
(جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية).
لكن ،ما نو ّد أن نذ ّ
كركم به ،هو ان القوات
االستعمارية الفرنسية ،بتنسيق مع الجيش
االسباني ،استخدمت االسلحة الكيماوية ضد
املدنيني الع ّزل يف الريف الكبري شمال املغرب،
خالل حرب الريف ما بني  1921و،1927
عندما كان املارشال فيليب بيتّان مكلفا من
قبل الجمهورية الفرنسية بقمع ثورة القبائل
الريفية ،بزعامة بطلنا
املحرر محمد
عبد الكريم

ا لخطا بي
 ،من 1924
إىل غ )*( .1927
وبخصوص هذا امللف،
أتيحت لنا فرصة مساءلة الرئيس الفرنيس
السابق فرانسوا هوالند يف مناسبتني من خالل
هذه العبارات« :أذكركم أن فرنسا ،كانت لها
بداية القرن املنرصم ،مسؤولية فرض نظام
الحماية عىل املغرب (اإلمرباطورية الرشيفة
سابقا) ،وكان من املفروض أن تضمن فرنسا،
بحكم ذلك ،حماية املغرب يف حدوده األصلية.
إال أن ذلك لم يقع بحيث تم تعريضه للتقطيع
والتقسيم وفرضت عليه «هدنة» زائفة عن
طريق السالح والدم .كان عىل فرنسا بوصفها
«دولة متحرضة» ،ان تلتزم ،وفقا للتقاليد
والقوانني املتعارف عليها يف حالة الحرب،
بالدفاع عىل وجه الخصوص عن السكان
املدنيني وأن ال تتواطأ أو تستخدم األسلحة
املحظورة ضد السكان العزل املساملني .ومع
ذلك ،فإن الوثائق
و ا أل ر شيفا ت
والدراسات أثبتت
أن فرنسا تواطأت
يف مرحلة أوىل مع
إسبانيا من خالل
أسلحة
بيعها
كيماوية للدمار
الشامل ،قبل ان
تُقدم بدورها عىل
استخدامها ضد
ابناء الريف (سكان
املغرب)،
شمال
وذلك خالل حرب
التحرير التي قادها
البطل
الزعيم
محمد بن عبد
الكريم الخطابي.
الحرب
إن
ضد
الكيماوية
الكبري،
الريف
ليست فقط انتهاكا
قواعد
ألبسط
الحرب،
قانون
أخطر
لكنها
من ذلك ،حيث
ان أبناء وأحفاد
ضحايا األمس ما
يعانون
يزالون
لحد الساعة من
آثارها ..لقد أثبتت
عدة دراسات قام
بها خرباء ،مشهود

لهم بالرصامة يف مجال علم الوراثة ،آثار
املواد املستخدمة يف تلك الحرب -اإليبرييت أو
غاز الخردل ،الفوسجني ،الديسفوسجني،
والكلوروبيكرين -..ومسؤوليتها يف اإلصابة
بالرسطان والتشوهات الخلقية)**( .
ويف يوم األربعاء  27يناير ،2016/2966
أودعت شخصيًا رسالة أخرى لدى قرص
اإلليزيه بباريس ،لتذكري رئيسكم السابق مرة
أخرى ،جاء فيها:
«إىل فخامة السيد فرانسوا هوالند ،رئس
الجمهورية الفرنسية،
لقد بعثنا إليكم بالرسالة املومأ إليها
(PDR/SCP/BEAR/
املرجع
يف
 )D026495بخصوص املوضوع املشار
إليه يف الهامش .ويف يوم  7ابريل
 ،2015اخربتمونا مشكورين ،عرب
ديوانكم الخاص ،بأنكم قرأتم
رسالتنا باهتمام كبري وأوليتم
عناية كبرية ملوضوعها املتعلق
بجرب الرضر الذي الناتج عن
استخدام االسلحة الكيماوية
املدمرة ضد السكان املدنيني
بالريف ،خالل الحرب التي تحمل
نفس االسم بني  1921و،1926
واكدتم انكم احلتم رسالتنا عىل
مستشار الجمهورية املكلف بقدماء
املحاربني والذاكرة لدى وزارة الدفاع
إلطالعنا عىل مسار ومصري ملف الحرب
الكيماوية يف الريف» ،إال أننا لألسف
الشديد ،لم نتوصل حتى اآلن ،بأية إجابة
ملعرفة مآل هذه القضية.
نأمل أن تولوا االهتمام الواجب لهذا املطلب
املرشوع ،ويف انتظار ذلك ،تقبلوا سيدي
الرئيس فائق التقدير واالحرتام..
اإلمضاء :رشيد راخا،رئيس التجمع العاملي
األمازيغي
حوايش:
(*)http://amadalamazigh.press.ma/ -
fr/le-role-et-la-responsabilite-de-lafrance-dans-lutilisation-des-armes/chimiques-contre-le-rif
(**)https://amamazigh. -
org/2016/01/les-amazighsinterpellent-une-derniere-foislelysee-a-propos-de-la-guerre/chimique-contre-le-rif

أمازيغيات

هل توقف
العقل االمازيغي ؟

حلسن بنضاوش
بعد فرتة ليست بالقصرية من النضال
االمازيغي املسؤول ،من الثقايف إىل ال رتاثي
مرورا بالتدوين والكتابة وجمع األشعار
ومحاولة الرتسيخ لفعل الكتابة لدى
ءيمازيغن باملغرب ،رغم أن هذا ليس جديدا
وتاريخنا املقبور يف خزانات أمهات الكتب يف
العالم يشهد عىل ذلك ،وما تم حرقه وإتالفه
يف عصور مضت بفعل االنتقام وطمس
الهوية والتاريخ والذاكرة كان يزعج
حينه ملوك وأم راء تلك الحقب الزمانية يف
عروشهم وممالكهم إىل فرتة االنتقال إىل
فعل الهوية وسؤال التعدد يف مغرب موحد
وتحث قيادة ملكية ،كان هناك شبه توقف
العقل املفكر واملدبر يف الشأن االمازيغي
حارضا ومستقبال .
ولست هنا فاقد الثقة أو الخري يف مناضالت
ومناضيل الحركة االمازيغية ،ولست ناك را
للجميل أو متجاهال ملا يتحقق يوميا من
مكتسبات وتضحيات بالغايل والنفيس
من أجل قضيتنا ،لكنني يف نفس الوقت
أحس بضعف الخطاب وت راجع قوة الحركة
االمازيغية يف السنوات األخرية خاصة ما
بعد لدستور كأنه أوقف عجلة النضال ألنه
حسب البعض غاية وهدف أسمى يف أدابيات
الحركة االمازيغية قبل الدسرتة .
وللوقوف أكثر عىل هذا الوضع الصعب
واملقلق ،أتسأل عن وضعية بعض
الجمعيات العريقة والعتيدة يف حياة
الحركة االمازيغية بعد فقدان أعمدتها،
هل فقدت الروح؟ أم أنها لم تعد تستطيع
صناعة الق رار والدفاع عنه واستم رار
دينامية األموات وأصحاب التجديد والتفكري
منذ األيام األوىل للحركة االمازيغية املعروفة
بمواقفها  ،ونفس السؤال بخصوص
الجمعيات الجديدة واملنشقة والتي أسست
حديثا تحث ذريعة االختالف مع األخر يف
املواقف وطريقة االشتغال ،والتي ت راجع
دورها كذلك وأخفقت أمام تزايد اإلشكاليات
والصعوبات يف الحقل االمازيغي .
وأمام هذا الوضع الذي تغيب فيه اإلطارات
بالقوة ،أصبحت املبادرات الفردية من
أشخاص انشقوا بعد حني من التنظيمات
األوىل للحركة االمازيغية وأصبحوا يشكلون
جزء من الحركة االمازيغية يف مواقفهم
وخرجاتهم ومبادراتهم يف ما يتعلق
باالمازيغية دون أن يكون ذلك يف إطار
جمعيات ال قديمة وال حديثة
ولربما هناك من أراد بنا هذا الوضع وحاول
املحافظة عليه لوقت أطول من أجل أن
يستكمل أجندته االقصائية لهذا املكون
الوطني األسايس يف هذا املجتمع ،ويفرق
الشمل ويوزع التهم ويشكك يف االفعال
واألقوال من أجل غاية يف نفس يعقوب
يعرفونها ويعملون من اجلها ،وخري دليل
عىل ذلك الوقوف ضد كل محاولة تأسيس
إطار سيايس بمرجعية أمازيغية أو عىل
األقل أن تنخرط اإلطارات السياسية الكبرية
يف املغرب بجدية تامة يف امللف االمازيغي من
أجل مغرب للجميع .
واح رتاما لواجب الرسالة الكونية من األجداد
إىل األحفاد علينا فعل عمل التفكري واإلبداع
وصناعة الق رار يف القضية االمازيغية ورفع
سقف املطالب وتحريك عجلة النضال
املسؤول كل يف موقعه وحسب إمكانياته
املتوفرة يف إطار مسؤول وشفاف ومحرتف .

جمتمع
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اغتصاب األطفال ..اجلرائم اليت حتولت إىل «موضة» يف عدد من احلواضر والبوادي واالرياف املغربية

قضايا عدنان ونعيمة وفتيات ملوسة غريت مالمح مدن كثرية وحولت هناراهتا إىل ليايل دامسة

أرقام صادمة عن هتك االعراض بالعنف وبدونه واالعتداءات اجلنسية على القاصرين
رشيدة إمرزيك؛

“

يبدو أن اغتصاب األطفال تحول يف هذه األيام إىل
موضة ،كل يوم نسمع أن فتاة اغتصبت هنا ،واعتداء
عىل طفل هناك ،وقتل وهتك عرض أطفال يف مكان
آخر ،مثل هذه األخبار تسقط عىل الرؤوس واآلذان
كالصواعق ،تقض املضاجع وتهز النفوس وتقشعر
لها األبدان .أطفال اصبحوا يف مواجهة دائمة ،ويف
غفلة منهم ،مع وحوش أدمية ال تكتسب ولو ذرة
من اإلنسانية ،ال تميز بني الرضيع والراشد ،تتصيد
أدنى الفرص لالنقضاض عىل فريستها مستغلة
براءة طفولتهم بال رحمة وال شفقة.
نال املغرب أخريا شهرة واسعة يف هذا املجال ،وأصبح
مرتعا لـ «لبدوفيليني» واملكبوتني ،واملهوسني
بالجنس وهتك األعراض .كثر ضحايا هؤالء يف
املجتمع ،يستغلون ثقافة «حشومة» الشائعة،
يف وقت ال يزال فيه الحديث عن اإلساءة الجنسية
ضد األطفال من املحرمات االجتماعية .يتم التسرت
عىل املجرمني من قبل ضحاياهم من األطفال،
مخافة عقاب ابوي او بسبب تهديد املعتدي لهم.
نجد العديد من املختصني يطالبون برضورة تعزيز
برامج التوعية االستباقية لحماية األطفال من
هذا النوع من العنف ،ألن معظم األطفال واألرس ال
يبلغون عن حاالت اإليذاء واالستغالل بسبب وصمة
العار والخوف وانعدام الثقة يف الذين يصدرون أنواع
العقاب عن هذا النوع من الجرائم ،أضف إىل ذلك عدم
التسامح االجتماعي وانعدام الوعي يسهم يف ضعف
اإلبالغ والتبليغ عن اإلعتداء.
قضية الطفل عدنان ذي الحادية عرشة ،الذي
تعرض العتداء جنيس مقارن بالقتل عىل يد وحش
ادمي بطنجة يف بداية الشهر الحايل ،هي النقطة
التي أفاضت الكأس ،ودعت إىل رضورة التصدي
لهؤالء املجرمني بفضحهم وتشجيع األطفال عىل
اإلبالغ عن املعتدين ،هذه الجريمة النكراء بعثت من
جديد دعوات سابقة برضورة القصاص من هؤالء
املجرمني ،وأعادت النقاش إىل املطالبة بإعادة النظر
يف القوانني املطبقة عىل املغتصبني ،وبرضورة تطبيق
عقوبات صارمة يف حقهم.
قضية االعتداء الجنيس عىل عدنان وقتله أحدثت
رجة وسط الرأي العام الوطني والدويل لبشاعتها،
وما هي إال جزء من عديد الحاالت ألطفال تعرضوا
إلساءات جنسية مختلفة ،ترتاوح بني إساءات
“بسيطة” وأخرى شديدة تصل حد االغتصاب ،لكنها
تبقى يف الخفاء دون تبليغ.
نجية أديب رئيسة جمعية «ما تقيش اوالدي» قالت
ان ظاهرة اغتصاب األطفال ليست وليدة اليوم ،بل
وجدت منذ االزل وواكبت تطور البرشية ،لكن كانت
مسكوت عنها ،ولكن اليوم الوضع تغري وأصبح
لإلعالم دور كبري يف فضح هؤالء املجرمني وتعرية
ممارستهم ،كما أن مواقع التواصل االجتماعي
أصبحت تلعب دورا أساسيا يف فضح سلوكيات
املغتصبني وفضح جرائمهم.
وأضافت أديب انه لوال «الفايسبوك» ملا علمنا
بجريمة عدنان وال مر االعتداء عليه ومقتله مرور
الكرام دون محاسبة ومعاقبة الجاني.

سجال ال ينتهي

لم يكد ينتهي السجال الذي أعقب تمتيع مواطن
كويتي اغتصب طفلة يف مدينة مراكش ،قبل ثالثة
شهور ،وتم ّكنه من مغادرة املغرب صوب بالده،
وقضية اغتصاب الطفلة إكرام يف طاطا ،يوم  4يونيو
املايض ،حيث تكرر السيناريو نفسه تقريبا ،زمتّع
القضاء مغتصبها بالرساح ،قبل أن يعاد اعتقاله،
لتأتي فاجعة اغتصاب وقتل عدنان بعد أسبوع من
اختطافه ،حتى تفجرت قضية إمام مسجد بمنطقة
ملوسة نواحي طنجة الذي قام باالستغالل الجنيس
واالغتصاب ملا يقارب  12طفال عىل األقل ،من بينهم
 8طفالت ،جميعهم دون  12سنة من العمر عند
وقوع االعتداءات الجنسية.
ويف دوامة االعتداءات استيقظ الشعب املغرب عىل
واقع جريمة أخرى هذه املرة كانت ضحيتها نعيمة
طفلة يف الخامسة من عمرها بدوار» تفركالت»
جماعة مزكيطة بأكدز ،إقليم زاگورة ،املختفية منذ
أزيد من شهر ،حيث تم العثور عىل بقايا عظامها
بمنطقة تبعد بكيلومرتين عن قريتها.
والزالت مواقع التواصل االجتماعي تعج بعديد من
بالغات االختفاء واالختطاف إلطفال يف عمر الزهور.

دي جانري» ،كما تطالب بالعمل من أجل منع ووقف
االستغالل الجنيس لألطفال واليافعني ،من خالل
إرشاك قطاعات حكومية مختلفة واملجتمع املدني
املحيل والجماعات الدينية والقطاع الخاص
ووسائل اإلعالم ،واألرس واألطفال أنفسهم.
كما تدعم اليونيسف الحكومات يف تعزيز
نظم حماية الطفل ،عىل املستويني الوطني
واملحيل ،بما يف ذلك القوانني والسياسات

أطفال مهزوزون

االعتداء الجنيس عىل األطفال يخلق لنا أطفال
مهزوزون نفسيا وجسديا ،ويؤثر عىل صحتهم
الجسدية والنفسية عىل املدى القصري والطويل،
مما يضعف قدرتهم عىل التعلم واالندماج
يف املجتمع ،ويؤثر عىل انتقالهم إىل مرحلة
البلوغ مع آثار سلبية الحقا ً يف الحياة.
ويشكل العنف الجنيس ضد األطفال،
حسب منظمة اليونيسف ،انتهاكا ً
جسيما ً لحقوق الطفل ،واعتربته
واقعا ً عامليا ً يف كافة البلدان وبني
جميع الفئات االجتماعية .وهو
يأخذ شكل االعتداء الجنيس أو
االغتصاب أو التحرش الجنيس
أو االستغالل يف الدعارة أو املواد
اإلباحية.
تشري األدلة إىل أن العنف الجنيس
يمكن أن تكون له عواقب خطرية
قصرية أوبعيدة األجل وتأثريات بدنية
ونفسية واجتماعية ،ليس فقط بالنسبة
للبنات أو البنني ،ولكن أيضا ً ألرسهم
ومجتمعاتهم املحلية.
وأكدت رئيسة جمعية «ما تقيش اوالدي»،
«ان األطفال ضحايا االعتداءات الجنسية يعانون
من أثار نفسية وخيمة ،بحيث يصبحون أطفال
انطوائيني ،يجنحون للوحدة واالنعزال عن األخرين،
كما يجدون صعوبة التكيف مع عائلتهم ويفقدون
الثقة يف الجميع ،إضافة إىل ذلك فإن تأثري االعتداء قد
يؤثر عل حياتهم الزوجية مستقبال».
وأضافت أديب انه «علينا ان نوفر الحماية واملواكبة
النفسية لألطفال ضحايا االغتصاب حتى ال يصبحوا
معتدين مستقبال ،لكون األطفال الذين تعرضوا
لشكل من اشكال العنف غالبا ما يختزلون ذلك
السلوك يف الالوعي ،ويكررونه يف حياتهم مستقبال
مع األخرين».
وعن كيفية ردع املغتصب تقول« :إن العقوبة الواجب
تطبيقها يف حقه هي اإلعدام واليشء غري اإلعدام،
ألن الحبس ال يعالج هؤالء املجرمني ،فإىل حدود
اليوم لم نسمع عن مغتصب ردعه السجن ،ووضع
حدا النحرافه الجنيس ،بل انه بمجرد ما تسنح له
الفرصة يعيد نفس اإلعتداء».

 2800اعتداء جنسي

كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة ،أن العنف
الجنيس احتل مكانة متقدمة يف األشكال الجرمية
التي يتعرض لها األطفال ،إذ سجل أكثر من 2800
اعتداء جنيس عىل قارصين ،معظمها باستعمال
العنف.
وأكدت حصيلة الجنايات والجنح املرتكبة يف قضايا
العنف ضد األطفال ،املسجلة يف تقرير النيابة العامة
برسم  ،2018فاقت نظريتها يف  ،2017بزيادة
متوسطة ،إذ سجل  7263اعتداء مقابل  5980يف
.2017
وسجل التقرير ان األشخاص املتابعني يف جرائم
اغتصاب القارصات ،حسب نوع القرابة ،متابعة
ستة آباء ،و 537شخصا أجنبيا عن العائلة ،وثالثة
مشغلني ،ويف هتك العرض بالعنف ،توبع  20أبا
وثالثة أشقاء للضحية ،و 1856أجنبيا عن العائلة.
وتتعدد الجرائم ضد األطفال حسب ذات التقرير،
بني االغتصاب وهتك عرض قارص بالعنف وبدونه،
وهتك عرض قارص بدون عنف ،مع ظروف التشديد،
واالتجار يف البرش يف حق قارصين ،واختطاف قارص
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املخدرات وإعطاء
القدوة السيئة ،والقتل العمد املرتكب ضد الطفل،
وغريها.
وسجل يف السنة ذاتها  536اغتصابا لقارصات،
و 1756جريمة هتك عرض بالعنف ،استهدفت
 1422طفلة و 334طفال .وبخصوص هتك العرض
بدون عنف ،فإن مجموع جرائمه بلغ 345( ،523
أنثى و 178ذكرا).

جهود احلماية

اعادت قضية اغتصاب وقتل الطفل «عدنان
بوشوف» فتح النقاش حول عقوبات املغتصب
باملغرب ،ودور القضاء يف حماية ضحايا االنتهاكات
الجسدية والنفسية وخصوصا ً يف صفوف القارصين،

واألنظمة وتقديم خدمات شاملة
للضحايا من األطفال .وتعمل
اليونيسف أيضا ً مع املجتمعات
املحلية والجمهور لزيادة الوعي
باملشكلة والتصدي للمواقف
واألعراف واملمارسات التي
ترض األطفال.
عقاب اجلاين بني

الرفض والقبول

بعد مقتل الطفل عدنان ظهرت

ورضورة إعادة النظر يف القانون الجنائي املغربي،
باألخص بعد توايل األحكام املتساهلة مع املتورطني
يف هذه الجرائم البشعة.
فالعديد من املغاربة يتهمون الحكومة املغربية
بتساهلها يف قضايا اغتصاب األطفال والجرائم
املرتكبة يف حق األطفال خاصة التي لها عالقة
باإلستغالل يف «الدعارة» ،عىل الرغم من علمها
بارتباط سمعة بعض املدن يف اململكة بدعارة
القارصين ،والتي تعرف وفودا ً من األجانب
«البيدوفيليني».
فالقانون الجنائي املغربي ينص عىل معاقبة املغتصب
بالسجن من  5إىل  10سنوات ،وتشدد العقوبة لتصل
إىل  20سنة يف حالة افتضاض الضحية ،أما إذا كانت
الضحية قارصاً ،فيعاقب الجاني بالسجن من  10إىل
 20سنة .وتشدد العقوبة يف حالة االفتضاض لتصل
إىل السجن  30سنة.
ويميز يف عقوبة هتك عرض القارص الذي يقل عمره
عن  18سنة أو العاجز أو املعاق أو الشخص املعروف
بضعف قواه ،بني الحالة التي يرتكب فيها هذا الفعل
بواسطة العنف ،حيث تصل العقوبة األقىص إىل
عرشين سنة وتُكيّف عىل أنها جناية ،وبني الحالة
التي تكون بدون عنف حيث تحدد العقوبة ما بني
سنتني وخمس سنوات وتُكيّف عىل أنها جنحة.
ويف هذا الصدد قالت فاطمة املريض املحامية بهيئة
الرباط يف تدوينة لها عىل الفايسبوك «يجب ان يعاد
النظر يف االحكام التي تصدر ضد مغتصبي االطفال
وان يطبق يف حقهم اقىص العقوبات مع استثنائهم
من العفو.
وأضافت «اتفق مع املدافعني عن الغاء عقوبة
االعدام يف كونه يمكن ان يصبح وسيلة لالنتقام من
املعارضني وأصحاب الرأي او لتصفية الحسابات
خصوصا وان االحكام تبقى رهينة بما هو مضمن
بمحارض الضابطة القضائية واىل االن ال نجد
تفعيال للفصل الذي يعترب املحرض مجرد معلومات
يف القضايا الجنائية لكن عندما تربز امامنا هذه
الحاالت للوحوش االدمية التي تغتصب الطفولة
وتضع لها حدا ملجرد نزوة حقرية جعلت من
اصحابها وحوش يف صفة برش تكون عقوبة االعدام
يف حق هؤالء مطلبا مرشوعا».
وأشارت إىل أن «تنامي ظاهرة اغتصاب االطفال
سببها عدم وجود احكام رادعة وتمتيع املغتصبني
بالرساح كما حدث مع املغتصب الكويتي او تمتيعهم
بالعفو بعد مدة قليلة من صدور الحكم».
وأضافت «كان يمكن انقاذ الطفل املختطف منذ عدة
ايام لو بذلت مجهودات كافية من طرف الجهات
االمنية كما تبذل يف غريها من القضايا».
من جهتها تعمل اليونيسف عىل حماية األطفال
ضحايا االعتداءات الجنسية والتصدي له ،وذلك يف
اطار التزامها باتفاقية حقوق الطفل وإعالن «ريو

تيارات تنادي بتطبيق عقوبة اإلعدام
يف حق الجاني ،إىل جانب تيارات معارضة
لهذه العقوبة وتعتربها تعدي عىل حياة
اإلنسان والحق يف الحياة كحق من حقوق
االنسان التي يتوجب االعرتاف به لكل فرد
ويمنع عىل االطالق االعتداء عليه.
ويف هذا اإلطار عرب االئتالف املغربي من اجل الغاء
عقوبة اإلعدام ،وشبكة الربملانيات والربملانيني ضد
عقوبة االعدام ،وشبكة املحاميات واملحامني ضد
عقوبة اإلعدام وشبكة الصحفيات والصحفيني ضد
عقوبة اإلعدام عن أدانته بقوة «لجريمة اغتصاب
وقتل الطفل عدنان .واعتربت جميع هذه التنظيمات
اغتصاب وقتل عدنان مؤرشا عن التقصري فيما
يحمي األطفال من كل أشكال االعتداءات الجنسية
واالقتصادية االجتماعية ،وضعف القدرة عىل توفري
األمن اإلنساني والنفيس والجسدي لألطفال يف
الحوارض والبوادي واالرياف».
ورفض اإلئتالف «التأثري عىل القضاء واالعتداء عىل
صالحياته او اصدار احكام بالشارع قبل حكمه،
أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس
حيادهما ،أو رضب قواعد املحاكمة العادلة و
أسسها» مؤكدا عىل أنه «ليس ألي كان الحق يف
تقمص دور القضاء او االستيالء عىل اختصاصاته،
و ليس ألي احد الحق يف عقد محاكمات خاصة
بالساحات العمومية ضدا عىل املرشوعية وقواعد
الدستور أو اصدار أحكام باسم االنفعال واالحتجاج
والغضب ،فمن واجب الجميع التقيد يف ممارسة
حرياته بالدستور وباملرشوعية و االيمان بأن
العدالة وطن الجميع وملجأ كل املواطنني».
وجدد دعوته من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا
من املنظومة الجنائية املغربية ،وااللتحاق بركب
اكثر من ثلثي دول العالم التي الغتها يف القانون او
يف الواقع ايمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته
يف مجال االعرتاف بالحق يف الحياة كحق من حقوق
االنسان يتوجب االعرتاف به لكل فرد ويمنع عىل
االطالق االعتداء عليه سواء بفعل اعتداء اجرامي
كالقتل او بقرار اية سلطة من سلطات الدولة ،فدور
الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة
وانزال كل العقاب إال ما كان منه العقاب الذي يمس
الحق يف الحياة».
ودعا إىل رضورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل
بمشاركة كل املهتمني ومن خرباء يف العلوم الجنائية
ومن فاعلني سياسيني ومن برملانيني وحقوقيني
واعالميني وصحفيني وغريهم ،...بهدف التفكري
املسؤول الناضج والرصني يف موضوع عقوبة اإلعدام
دون انفعال وال مزايدات أو خلفيات».
وشدد عىل الحاجة إىل فتح نقاش يف «اإلشكاليات
الحقيقية التي تعني الطفل ،يف حقوقه وأوضاعه
ومستقبله وأمنه االنساني ،وكل ما له عالقة
بحمايته من اإلقصاء والتهميش ومن كل االعتداءات
الجنسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها ،ويف
اإلصالحات الترشيعية واملؤسساتية التي تضمن له
كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور ويف اتفاقية
األمم املتحدة لحقوق الطفل ،وبحث مسؤولياتنا
عن مصري أطفالنا افرادا ومؤسسات وسلطات
ومجتمع».
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غضب عارم جيتاح “الفيسبوك” بعد العثور على جثة يشتبه أهنا تعود للطفلة املختفية نواحي أكدز

اجتاحت موقع التواصل االجتماعي
“فيسبوك” موجة غضب عارمة
مبارشة بعد اإلعالن عن العثور عىل
جثة ،يشتبه أنها تعود للطفلة (ن ،أ)
ابنة دوار تفركالت جماعة مزكيطة
بأكدز ،إقليم زاگورة ،املختفية منذ أزيد
من شهر.
وانتقد العرشات من النشطاء ما قالوا
عنه غياب التفاعل مع واقعة الطفلة
املنتمية “للمغرب غري النافع” من
طرف الجمعيات الحقوقية ووسائل
اإلعالمية الوطنية ،اسوة بتفاعلها
وتناولها مع القضايا املشابهة التي
تقع بمدن املركز.
كما انتقد النشطاء بشدة ما وصفوه
بـ”تكريس” سياسة “املغرب النافع
واملغرب غري النافع” يف التعامل
وتناول القضايا املتعلقة أساسا
باختطاف واغتصاب وقتل األطفال،
وهي القضايا التي دفعت وزارة الدولة
املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان إىل وصفها بـ”الجرائم
الخطرية والبشعة التي تعرض لها بعض األطفال”.
وأعلنت وزارة الدولة يف هذا الصدد أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية
مع القطاعات الحكومية واملؤسسات والهيئات املختصة ،من أجل
تدارس الحصيلة الوطنية يف مجال حماية حقوق الطفل وآليات
ووسائل الحماية والوقاية من االنتهاكات والنواقص والخصاصات
املحتملة يف الترشيع واملمارسة يف هذا الشأن”.
وبالعودة إىل التفاعل مع واقعة طفلة أكدز ،أشار اإلعالمي عمر إرسى
إىل أن”:أطفال العالم القروي ليسوا أقل قيمة من أطفال املركز…
أطفال القرى يرحلون أحيانا بلسعات الزواحف ،أحيانا بالربد القارس،
وبسبب غياب الطرق و املستشفيات ،وقد يتعرضون لالغتصاب
واالختطاف دون تسليط الضوء عىل قضاياهم وإيصالها إىل الرأي
العام…”.
وأضاف يف تدوينة عىل حسابه الخاص”:ال بد من سياسات حكيمة
تأخذ بعني االعتبار صغار العالم القروي ،وحقهم يف حماية حياتهم

وكرامتهم… ،حقهم يف مدرسة تتوفر عىل رشوط التلقني السوي،
ومستوصف ومستشفى ،وإمكانيات ألرسهم ليرتعرعوا يف بيئة
سليمة ،بنفسية سليمة.”..
وقال إرسى إن “غياب العدالة املجالية يقتل املساواة الكاملة يف
“املواطنة الحقة” ،مشريا إىل أن “املالك الصغري الذي عىل الصورة،
مكانها املدرسة ،ومنزل األرسة مع توفري رشوط الحياة الكريمة”.
من جهته؛ تفاعل الفاعل األمازيغي؛ موحى وحى مع الواقعة ،وكتب
”:أنت فقط؛ من بنات زاكورة ،بنت أسامر الجنوب الرشقي ،و لكن
كذلك أنت ضحية انقسامات ،ضحية بؤس فكري يف كيفية صنع
رأي عام قد يلفت نظر املغاربة و العالم ملآساتك؛ و ربما أنت سوداء
(تاقبلييت) قليلة الحظ و إن زدنا عليها أنك ممن يقال لهم معاقة
عقليا ،فال عني تلتفت إليك و ال صوت يرصخ بفقدك و ال دمعة
تبكيك.”..
وأضاف يف تدوينة له عىل حسابه الخاص ”:أعتذر يا ابنتي عن عجزنا
و قلة حيلتنا يف نرش خرب فقدك منذ البداية و عدم توفرنا عىل آليات

اعالمية نخلق بها خربا و ننميه حتى يتحول لقضية رأي عام ،و اآلن
بعد إعالن العثور عىل ماتبقى من جثتك سنؤثث صفحاتنا بصورك
رفعا للعتب ،لنقول للجميع ها نحن تضامنا ،و ها نحن وضعنا صورك
يف حساباتنا الفيسبوكية و ها نحن بكيناك يف الفيسبوك ،من وراء
صينية شاي أو طاولة مقهى أو مكتب مثقل” .وفق كالمه.
وزاد ؤحى قائال”:أعتذر لك ألنك ِّ
مت و ألنك ولدت ها هنا بال حام وال
قيمة… فلرتتاحي موتا و لريزق الصرب لوالديك هما الوحيدين حقيقتا
من يبكني و سيفتقدونك فما دونهما نفاق و زيف”.
بدوره ،دبج األستاذ محي الدين حجاج ،تدوينة يقول فيها ”:إن
لم نستطع تحقيق العدالة املجالية يف التنمية فعىل األقل فلنحاول
تحقيقها يف التضامن اإلنساني.”..
وأضاف املتحدث ”:إقليم زاكورة و معه عموم أقاليم جهة درعة
تافياللت كانت و ال تزال – و أتمنى أال تبقى – رمزا للتفاوت املجايل
يف كل يشء ..حتى تم التطبيع مع هذه الوضعية املستفزة ..و لو كان
هناك إنصاف لحظيت هذه الجهة بتمييز إيجابي ملدة ستني سنة قادمة
حتى يعتدل امليزان و بعدها نعود للمساوة بني الجهات” .وفق تعبريه.
وقال حجاج إن ما حدث للطفلة نعيمة “يسائلنا جميعا عىل األقل
حول وضعية الطفولة باملغرب العميق ،حيث يحلم الطفل هناك بربع
ما يتوفر لنظرائه بمحور فاس – كازا” .مضيفا ”:إن كان أبناء هذا
املحور يعانون من ضعف جودة التعليم مثال ..فأبناء املغرب العميق
ال يجدونه أصال ..و إن وجدوه فعليهم تحمل رحلة الشتاء و الصيف
للوصول إليه .”..عىل حد قوله.
تجدر اإلشارة إىل أن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف
بورزازات ،أعلن اليوم األحد ،أنه تم العثور مساء أمس السبت عىل بقايا
عظام برشية صغرية الحجم وبعض املالبس بأحد الجبال بمنطقة
تفركالت نواحي أكدز .
وأوضح البالغ أنه “عىل ضوء هذه املعطيات تم فتح بحث قضائي
دقيق تحت إرشاف هذه النيابة العامة ،عهد به للمركز القضائي للدرك
امللكي بزاكورة ،وذلك من أجل إجراء خربة جينية عىل العظام البرشية
ملعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة ،والقيام بالتحريات
الالزمة ملعرفة ظروف ومالبسات هذه الواقعة”.
** منترص إثري

يف خضم احلوادث املتكررة مؤخرا واليت هتم جرائم اختطاف األطفال واإلعتداء عليهم املقرون بالقتل ،وما خلفه من ردود افعال قوية ،منددة ومستنكرة ،مت التغاطي عن استحضار معاناة فئة مهمة من
االطفال املغاربة واليت تعاين يف صمت ،اهنم اطفال من ذوي اإلحتياجات اخلاصة وذوي اإلعاقة ،الذين يتعرضون يوميا لشىت انواع اإلعتداء ،باعتبار هذه الفئة من اكثر الفئات استهدافا من قبل املجرمني
باعتبارها فريسة سهلة للهم ،ولتسليط الضوء عليهم كان لنا هذا احلوار مع عبدالرمحان املودين املتخصص يف قضايا األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة أو يف وضعية صعبة.

عبدالرمحان املودين يف حوار مع « العامل األمازيغي»:

األطفال يف وضعية إعاقة هم األكثر عرضة لإلعتداءات حبكم أهنا فريسة سهلة

* استاذ المودني كيف تفسرون كثرة الجرائم
المرتكبة في حق األطفال من اعتداءات جنسية
والقتل واختفاء .وهل هذه الظاهرة تمس أيضا
األطفال في وضعية إعاقة؟
** ان ما يقع لطفولتنا من انتهاكات فضيعة أصبحت تسائلل
منظومتنا ،ليس الرتبوية فقط بل أصبحت تسائل ،أو بتعبري أصح
تفضح نفاقنا اإلجتماعي وانرصافنا إىل جزئيات األمور ،واعتناقنا
لسطحية ،انستنا قيمنا ومبادئنا و «تمغربيت» الحقة التي مررتها
األجيال السابقة ملن ،لألسف ،أصبح شيئا فشيئا يبتعد عنها ،إما
مستلبا أو منغمسا يف أنانية طافحة واملفروض فينا اإلنرصاف
باستعجال إىل انقاذ ما يمكن إنقاذه ،من خالل إعادة البناء
ملنظوماتنا الرتبوية ،الحماية ،الوقاية والتنشئة عىل القيم وااليمان
باملصري املشرتك.
األطفال
أيضا
اما السؤال عن هل الظاهرة تمس
هذه
أن
يف وضعية إعاقة ،فالكل يعرف
عر ضة
الفئة من الطفولة هي األكثر
لإلعتداءات بحكم أنها فريسة
سهلة ،ألنها ال تدرك ما يقع لها
وال تعي أهمية اإلبالغ عن أي
اعتداء ،بل إنها تعاني من
التمييز حتى يف البحث
عن الحقائق عند
وقوع اإلعتداء وهذا
موضوع شاسع
ال يسمح الحيز
هنا بالتطرق
له.
* في
نظرك
ماهي السبل
للقضاء على هذه
الظواهر؟ وما رأيك
فيمن ينادي بتطبيق
عقوبة اإلعدام في حق
المعتدين على األطفال بشكل
عام؟
** ان القضاء عىل الظاهرة ،وبال شك ،هي مسؤولية

مشرتكة وتمر عرب الرتبية ،أما العقاب وما
إىل ذلك فهناك دولة يرجع إليها االمر ،وكل
السجاالت هي هروب من املشكل األصيل
الذي يندر بإفالس تام سياتي عىل ما
تبقى من « تمغريبيت» كما قلت  ،ويجب
اإلنرصاف إىل العمل يف العمق والتصدي لكل
من يرفد هذه الظواهر بمقاربة شاملة
وبخطط مندمجة تحمي طفولتنا من كل
ما يمس بأمنها النفيس والجسدي.
* بكونك متخصص في قضايا
تهم األشخاص ذوي اإلعاقة
هل قربتنا أكثر من ظروف هذه
الفئة المهمة من المجتمع،
وما مدى اهتمام السياسيات
العمومية بوضعيتهم؟
** ما زالت الطفولة يف وضعية إعاقة
خارج السياق يف العديد من السياسات
العمومية ،ومازال مستوى انخراط العديد من القطاعات ذات الصلة
يف الجهود املبذولة من طرف بلدنا لإليفاء بالتزاماتها الدولية يف
إطار انخراطه يف املنظومة الحقوقية الدولية لحقوق اإلنسان،
فرغم تسطري املغرب لسياسة عمومية مندمجة للنهوض
بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة مند سنة 2016
 ،إال أن برنامج العمل أو املخطط الوطني لتفعيل
هذه الساسة ،مازال ينتظر التنزيل عىل
أرض الواقع من أجل إحداث التغيري
املأمول يف الحياة اليومية لهذه الفئة من
الطفولة باملغرب.
* سبق ان اطلقتم مبادرة حقي بمناسبة
الدخول المدرسي  ، 2019/2020ما مدى
استجابة مؤسسات التعليم لهذه المبادرة؟
** نعم ،لكن مازلنا يف كل دخول مدريس نبدأ من
نقطة الصفر ،فرغم تعهدات الدولة ،أوال ،بدءا ً بالفصل
 34من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية بوضع
وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي
اإلحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون
من اإلعاقة وإدماجهم يف الحياة االجتماعية واملدنية ،وتيسري
تمتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع ،وانتهاءا ً باملادة

 25من القانون اإلطار املتعلق بمنظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي التي تنص عىل
تعبئة الدولة لجميع الوسائل املتاحة ،واتخاذ
التدابري الالزمة لتيسري اندماج األشخاص يف
وضعية إعاقة أو يف وضعية خاصة يف منظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وتمكينهم
من حق التعلم واكتساب املهارات والكفايات
املالئمة لوضعيتهم ،وأن تضع الحكومة ،خالل
أجل ثالث سنوات ،مخططا وطنيا متكامال
للرتبية الدامجة لألشخاص يف وضعية إعاقة
أو يف وضعية خاصة ،ضمن مختلف مكونات
املنظومة ،قوامه تعزيز وإرساء تكوينات
مهنية وجامعية متخصصة يف مجال تربية
هؤالء األشخاص وتكوينهم ،والسهر عىل تتبع
تنفيذه وتقييمه.
لكنه و لألسف سجل الدخول املدريس الحايل
 2020/2021يف الشق املتعلق باألشخاص يف
وضعية إعاقة شابته ضبابية مفرطة وارتباك واضح ،سيؤثر عىل
مضمون وجودة إعمال حق األطفال يف وضعية إعاقة بمساواة
وتكافؤ مع بقية األطفال ،ويسائل صدقيه إرادة الدولة يف تفعيل
التزاماتها ضمن الربنامج الوطني للرتبية.
وإذا كان العالم قاطبة يعيش دخوال مدرسيا استثنائيا يف ظل أزمة
كورونا ،فإن ذلك ال يربر بتاتا ،ما يبدو بجالء ،أنه ميول سيايس
إىل استعمال استثنائية الظرف للرتاجع عن مكتسبات حقوقية
للطفولة يف وضعية إعاقة والتملص من مسؤولية الدولة يف أداء
واجبها يف احرتام الحق واإليفاء به وحمايته.
* ما مدى ضمان عملية حقي لحقوق أطفال في
وضعية اعاقة في التربية والتعليم؟
** العملية ليس من أهدافها ضمان الحق فهذا دور الدولة ،أما
غاية العملية فهي مالحظة مدى إعمال حق األطفال يف وضعية
إعاقة يف الرتبية والتعليم وإصدار تقرير حول ذلك فحسب.
* ما هو تقييمكم لتعامل الدولة مع األشخاص ذوي
اإلعاقة في جميع المجاالت؟
** نحن يف مرحلة اإلقرار بالحقوق فقط وننتظر املرور إلعمال
الحقوق عىل أرض الواقع خصوصا منها الحقوق االجتماعية
االقتصادية وهذا رهاننا جميعا.
* حاورته رشيدة إمرزيك
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العنف ضد األطفال مرتبط برداءة
سيادة القانون وتفشي ثقافة
اإلفالت من العقاب
يف  25شتنرب  2015اعتمدت الجمعية العامة لالمم املتحدة خطة
حقوق الطفل والتي تدخل ضمن خطة التنمية املستدامة لسنة
 ،2030من اجل «انهاء سوء معاملة االطفال واستغاللهم واالتجار
بهم و الحد من خطر العنف عىل حياة االطفال وتوفري استجابات
فعالة للضحايا االطفال».
وأخذت منظمة األمم املتحدة عىل عاتقها مسؤولية تنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام  2030منذ شتنرب  ،2015سعيا منها إىل
تهيئة بيئة يرتعرع فيها األطفال والشباب ،وإقامة عالم يهتدي
بحقوق اإلنسان ،عالم يكون عادال منصفا ً يسع الجميع ،ومتحررا ً
من الخوف والعنف.
ً
"إضافة إىل كونها خطة عمل طموحة
وأكد واضعو الخطة أنها
لصالح الناس والكوكب واالزدهار ،تضع مسائل إساءة معاملة
األطفال وإهمالهم واستغاللهم يف صميم اهتماماتها وتستهدف
أول مرة غاية عاملية محددة (الغاية  )16-2تتمثل يف إنهاء جميع
أشكال العنف ضد األطفال".
واشارت مارتا سانتوس باييس ،املمثلة الخاصة لألمني العام
املعنية بالعنف ضد االطفال إىل أن "إعمال حق كل طفل يف الحماية
من العنف يش ّكل بعدا ً أساسيا ً من أبعاد اتفاقية حقوق الطفل
التي وضعتها األمم املتحدة ،وأضافت أن "تنفيذ خطة عام 2030
يمهد الطريق نحو تحقيق رؤية قوامها إيجاد عالم نبتغيه
جميعاً".
وتأسفت عن أن هناك "املاليني من األطفال يعانون،
يف كل سنة وكل منطقة يف العالم ،من العنف
الجنيس والبدني والعاطفي ،وماليني آخرين
منهم مع ّرضني للخطر .فأحدث التقديرات
ّ
تبني أن أكثر من بليون طفل  -أي نصف
جميع أطفال العالم  -يتع ّرضون للعنف كل
سنة .بل إن وجود طفل واحد فقط ضحية
للعنف هو خسارة كبرية.
وأكدت أن العنف يع ِّرض حقوق الطفل
ً
للخطر،إضافة إىل ذلك ،فكثريا ً ما يكون
مرتبطا ً برداءة سيادة القانون وتفيش
ثقافة اإلفالت من العقاب ،ويقوّض
التقدم االجتماعي والتنمية البرشية.
مستدلة عىل ذلك بالعديد من التقارير
والدراسات والتحليالت التي اثبتت اآلثار
الفورية والطويلة األجل التي يخ ّلفها
العنف عىل الطفولة ،فهو يخ ّلف آثارا يتع ّذر
محوها يف كثري من األحيان ،مما يعيق النماء
ّ
الرضع واملراهقني ،ويهدد
األمثل ألدمغة
سالمة األطفال.
مشرية إىل أن األطفال الذين يتع ّرضون إلساءة
املعاملة أو اإلهمال ي ّرجح أن يكونوا أكثر عرضة
لصعوبات التع ّلم وتدنِّي األداء املدريس ،وينتهي بهم األمر
أحيانا ً إىل االنقطاع عن الدراسة ،وقد يقل لديهم تقدير الذات
ويعانون االكتئاب ،مما قد يؤدي ،يف أسوأ األحوال ،إىل أنماط سلوك
محفوفة باملخاطر وإيذاء النفس ،وتدهور العالقات واإلقصاء
االجتماعي وإىل خطر التو ّرط يف األنشطة اإلجرامية.
وأوضحت أن عدة دراسات وتقارير ردّت أسباب العنف يف مرحلة
الطفولة إىل زيادة خطر النتائج السلبية ذات الصلة باملسائل
الجنسية ،بما يف ذلك االستغالل الجنيس وتعدُّد الرشكاء الجنسيني،
وكون الطفل ضحية اغتصاب أو مرتكب له ،والحمل العارض،

واإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية ،وغري ذلك من األمراض
املنقولة جنسياً .وقد ُربط التعرض
للعنف يف مرحلة الطفولة بعدة
أمراض غري معدية ،منها أمراض
القلب والرسطان والس ّكري
والتدخني وتناول الكحول وإدمان
املخدرات ،من بني أمراض أخرى.
ً
ّ
ونبهت إىل أن العنف ضد األطفال ،إضافة إىل ما يخلفه من
آثار مدمرة عىل األفراد واألرس ،ترتتب عليه تكاليف اقتصادية
واجتماعية باهظة ،ويمكن أن ينسف يف فرتة وجيزة املكاسب
اإلنمائية التي استغرق تحقيقها عقودا من الزمن .فالعنف يؤدي
إىل إهدار ما تقوم به املجتمعات من استثمارات يف تعليم األطفال
وتمتيعهم بالصحة ،ويف تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.
كما ترتتب عليه تكاليف كربى يف ميزانيات نُظم العدالة الجنائية
والصحة والخدمات االجتماعية ،ويؤدي إىل اضمحالل نسيج
االقتصادات املحلية من جراء الخسائر يف اإلنتاجية ورأس املال
البرشي .وتشري التقديرات إىل أن اآلثار والتكاليف
االقتصادية العاملية الناجمة عن العنف
البدني والنفيس والجنيس الذي
يُمارس بحق األطفال تصل
إىل 7تريليونات دوالر ،أي
ما يعادل  8يف املائة
من الناتج املحيل
عىل
اإلجمايل
الصعيد العاملي.
و قالت مارتا
سا نتو س
أن
باييس
معظم
"
ا لفتيا ت
و ا لفتيا ن
ا لذ ين
يتعر ضو ن
للعنف
يعانون يف
صمت وعزلة
و خو ف ،
ما
وكثريا
يُرتكون خلف
الركب فيما يتعلق
بسبل ِّ
تلقي الرعاية
الالزمني
والدعم
لتخ ِّ
صدماتهم
طي
واستعادتهم
النفسية
الثقة بالنفس واألمل يف بناء
مستقبلهم والنماء لتحقيق كامل
إمكاناتهم .والعديد من األطفال ببساطة ال
يعرفون إىل مَ ن يتوجهون طلبا ً للمساعدة أو أنهم يكونون عاجزين
عن ذلك ِ
لصغر سنِّهم واعتمادهم عىل اآلخرين ،وباألخص عندما
يكون الجاني فردا من األرسة أو مق ِّد َم رعاية أو مد ِّرسا ً أو أي
شخص آخر من املسؤولني عن حمايتهم وسالمتهم".
ففي عدة بلدان حيث أُجريت استقصاءات عن العنف ضد األطفال

املرتكب يف أوساط األرسة ،تقول مارتا « ّ
تبني أن أكثر من  25يف املائة
من اإلناث وأكثر من  10يف املائة من الذكور أفادوا بأنهم تع ّرضوا
لعنف جنيس يف طفولتهم؛ ولكن قلة من هؤالء األطفال طلبوا
خدمات بعد تع ّرضهم لالعتداء ،ولم يحصل عليها كل مَ ن طلبها.
ويف معظم البلدان التي تجري استقصاءات العنف ضد األطفال،
كانت نسبة الضحايا الذين تلقوا املساعدة بجميع أشكالها ،بما
يف ذلك خدمات الصحة وخدمات حماية األطفال ،أقل من  10يف
املائة ،وبذلك تُرتك الغالبية الساحقة منهم يف عزلة وبال دعم .غري
أن افتقار األطفال ضحايا العنف الذين يُرتكون خلف الركب إىل
الرعاية واالهتمام يمكن تجنّبه بحلول ثبت نجاحها».
وشددت عىل أنه ال بد من أن يكون تنفيذ خطة عام " 2030متسقا
مع االلتزامات القانونية التي تعهدت بها الدول بمقتىض القانون
الدويل .فبالنسبة للغاية  ،16-2يعني هذا األمر مواءمة اإلجراءات
مع معايري حقوق اإلنسان ،وال سيما اتفاقية األمم املتحدة لحقوق
الطفل وبروتوكو َليها االختياريَني .فالتغيري الحقيقي يف حماية
األطفال من العنف يحدث حينما تكون جهود التنفيذ جدية ويجري
بذلها باستمرار عىل الصعيد الوطني".
وادرجت مارتا سانتوس مجموعة من األمور والتي تكتيس أهمية
بالغة ملنع العنف وإتاحة أدوات فعالة للتصدي والتي حددتها يف
االسرتاتيجيات الوطنية الشاملة ملنع العنف ضد األطفال والتصدي
ّ
وسن حظر قانوني رصيح لجميع أشكال العنف وتطبيقه
له؛
لضمان الحماية لألطفال؛ وجمع بيانات مصنفة عن تع ّرض
األطفال للعنف وتحليلها واستخدامها عىل النحو املطلوب؛ والتغلب
عىل قبول العنف يف املجتمع؛ وتعليم الوالدين املهارات اإليجابية يف
تنشئة األطفال؛ ومساعدة األطفال يف اكتساب الشعور بالتمكني
وتنمية مهاراتهم النفسية االجتماعية؛ وضمان حصول الجميع
عىل خدمات ذات نوعية جيدة يف مجاالت الصحة والحماية والدعم؛
ومعالجة العوامل املؤثرة يف مستويات العنف وقدرة األطفال
وأرسهم ومجتمعاتهم املحلية عىل الصمود.
وللمنظمات واملؤسسات اإلقليمية دور حيوي تؤديه يف جهود
التنفيذ والبعض منها ،مثالً رابطة أمم جنوب رشق آسيا ،ومبادرة
جنوب آسيا إلنهاء العنف ضد األطفال ،ومجلس أوروبا ،قامت فعال
بمواءمة خططها اإلقليمية الجديدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال
مع أهداف التنمية املستدامة.
وختمت بأن الرهان يتمثل يف التعهّ د الحاسم من خطة عام 2030يف
أال يُخ ِّلف الركب أحدا ً وراءه .وقد بدأ العد التنازيل لتحقيق هذا
الهدف وموعد تحقيقه يقرتب برسعة .وال بد من التحرك بإحساس
عميق باالستعجال .فاالستثمار يف منع العنف عن األطفال وحماية
حياتهم ومستقبلهم وتوفري موارد األمم يعني كسب الوقت يف العد
التنازيل وصوال إىل مستقبل أكثر إرشاقا ً للجميع .والسبيل األمثل
لتجنّب أن يخ ِّلف الركب األطفال وراءه هو إعطاؤهم األولوية! وقد
حان الوقت إلنهاء العنف الذي ّ
ينغص عىل ماليني األطفال حياتهم
كل عام :ففرصة التغيري هي أهم من أن نسمح بضياعها من بني
أيدينا.
* إمرزيك.ر

املرصد الوطين حلقوق الطفل يطلق دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد األطفال

طلق املرصد الوطني لحقوق الطفل ،يوم األربعاء
 30شتنرب  2020بالرباط ،دينامية وطنية
متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد األطفال،
السيما االعتداءات الجنسية.
وترتكز هذه الدينامية عىل مجموعة من
األنشطة ،تتمثل يف دعم فعاليات املجتمع املدني
عىل املستوى الوطني واملحيل ،وتعزيز الرشاكات
مع املراكز االستشفائية ،وتنظيم دورات تكوينية
لفائدة الفاعلني املؤسساتيني والجمعويني
واألطفال ،فضال عن إرساء لجينات لألطفال
الربملانيني عىل املستوى الجهوي لتتبع وتقييم
وضعية الطفولة ،وإصدار توصيات عىل املستوى
الوطني بهذا الشأن.
ويف كلمة باملناسبة ،أبرزت املديرة التنفيذية
للمرصد الوطني لحقوق الطفل ،ملياء بازير،
أن هذا اللقاء ،الذي ينظم يف ظروف صحية
استثنائية ،يأتي يف ظل استمرار تسجيل حاالت

العنف تجاه الطفل واملس بحقوقه ،وال سيما
االعتداءات الجنسية ،الفتة إىل أن هذه الوضعية
املؤسفة تسائل الجميع حول نجاعة املخططات
الوقائية والزجرية والتأهيلية يف تجنب هذه
االعتداءات الخطرية عىل األطفال من جهة،
وحول منظومة القيم واملمارسات االجتماعية
تجاه الطفل من جهة أخرى.
وشددت عىل أن التنديد بحاالت االعتداء عىل
األطفال واالستنكار غري كافيني للوقاية
ومناهضة ظواهر استغالل األطفال ،وزجر
مرتكبي هذه االعتداءات ،مؤكدة يف هذا الصدد،
الحاجة إىل تغيري جذري وإيجابي يف تعريف
مفهوم الطفل ،وإىل نقلة نوعية عىل املستوى
املجتمعي واملؤسساتي ،تجعل من الطفل خطا
أحمر ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة
ومسؤولية مشرتكة للجميع.
وأشارت إىل أن إطالق هذه املبادرة ،التي تأتي يف

إطار استمرار دور املرصد الريادي يف معالجة
قضايا األطفال منذ تأسيسه سنة 1995
برئاسة صاحبة السمو امللكي األمرية الجليلة
لال مريم ،تهدف إىل بلورة حركية وطنية ،عىل
جميع املستويات ،من أجل ترسيخ ثقافة حقوق
الطفل ،وثقافة حماية األطفال والتواصل معهم
والتبليغ والتصدي لكافة أشكال العنف ،والسيما
االعتداءات الجنسية.
وتابعت أن هذه الدينامية الجديدة واملتجددة
تشكل ورشا وطنيا يتميز بربامج وأنشطة
متنوعة ،تتكيف وتستجيب لخصوصيات كل
فئة من املجتمع ،وتمكن من كرس الطابوهات
والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتسرت
والتعامي وجهل القانون والالمباالة يف التعامل
مع معاناة األطفال ،وذلك عن طريق تحسيس
وتوعية وتعبئة األرس واألطفال حول حقوق
الطفل وحول رضورة التبليغ والتصدي الحازم

لكل أشكال االعتداءات.
فالتحسيس يمكن الطفل ،تربز السيدة بازير ،من
استباق وضعيات الخطر ،ويشجعه عىل التحدث
والتبليغ بأي إساءة تعرض لها ،ويتفادى بذلك
التبعات النفسية الخطرية لصمته ،بل وحتى
إذا لم يتحدث ،فالطفل يبعث بإشارات مختلفة
حسب سنه .والغاية ،بحسب املتحدثة ،تكمن يف
إكساب الطفل مهارات الحماية الذاتية وإرشاكه
بمثابة فاعل يف املنظومة الحمائية وليس فقط
مستفيد منها.
كما يمكن التحسيس الفاعلني العاملني مع
الطفل من لعب دورهم يف اليقظة واالستباقية
والتقاط هاته اإلشارات والتعرف عىل األطفال
الضحايا ،ويمكن أيضا من مشاركة الجميع يف
إرساء وسط حمائي لألطفال
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«تويتر» ال يزال خيذل النساء خبصوص العنف واإلساءة عرب اإلنترنت

أظهر تحليل جديد ملنظمة العفو الدولية أن
موقع «تويرت» ال يزال يتقاعس عن اتخاذ ما يكفي
من إجراءات لحماية النساء من العنف واإلساءة عرب
اإلنرتنت ،بالرغم من الوعود املتكررة بأن يفعل ذلك.
ويعرض تحليل املنظمة املعنون «سجل أداء تويرت» تقييم
سجل رشكة «تويرت» للتواصل االجتماعي فيما يتعلق بتنفيذ
سلسلة من التوصيات ملعالجة اإلساءات ضد النساء عىل
موقع الرشكة ،وذلك منذ أن س َّلطت املنظمة الضوء للمرة
األوىل عىل املشكلة يف تقريرها الصادر عام  2018بعنوان «
تويرت السام» .وبالرغم من بعض التقدم الذي تحقق ،وهو
َّ
يتعي عىل موقع «تويرت» أن
أمر يستحق الرتحيب ،فما زال
يفعل املزيد ملعالجة املشكلة .فلم ِّ
تنفذ الرشكة سوى توصية
واحدة من بي عرش توصيات محددة ،ولم تحقق تقدما ً يذكر
يف تعزيز الشفافية بشأن التعامل مع البالغات عن اإلساءات.
وقالت رشا عبد الرحيم ،املديرة املساعدة فيربنامج
التكنولوجيا يف منظمة العفو الدوليةيف منظمة العفو
الدولية« ،ما زال موقع «تويرت» يتقاعس عن القيام بما يكفي
للتصدي لطوفان اإلساءات التي تتعرض لها النساء عىل
املوقع .ويبي تحليل املنظمة أنه بالرغم من تحقيق بعض
التقدم ،فإن «تويرت» ال يفعل ما يكفي لحماية املستخدمات،
مما يدفع نسا ًء كثريات إىل التزام الصمت أو فرض رقابة ذاتية عىل
أنفسهن أثناء استخدام املوقع».
«لقد عرضنا خطوات واضحة ومبارشة يمكن ملوقع «تويرت» أن
يتخذها لجعل املوقع أكثر أمنا ً للنساء للتعبري عن آرائهن .ويمكن
ملوقع «تويرت ،بل ويجب عليه ،أن يفعل املزيد من أجل حماية النساء
من اإلساءات.
ومنذ إصدار تقرير «محتوى تويرت السام» يف عام  ،2018واصلت
منظمة العفو الدولية تسليط الضوء عىل نطاق اإلساءات التي
تواجهها النساء عىل موقع «تويرت» يف بلدان شتى ،من بينها
األرجنتي والهند وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية .ويف الوقت
نفسه ،واصلت فتيات ونساء الحديث جهارا ً عن اإلساءات التي
تعرضن لها عىل موقع «تويرت» ،وعن تقاعس الرشكة يف التصدي
لها عىل نحو ٍ
كاف.
ويُذكر أن اإلساءات املستمرة التي تواجهها النساء عىل موقع
«تويرت» تقوِّض حقهن يف التعبري عن أنفسهن بحرية وعىل قدم
املساواة وبدون خوف .وتتسم هذه االنتهاكات بالتشابك والتداخل
إىل حد كبري ،حيث تؤثر اإلساءات املنرشة عىل املوقع بشكل غري
متناسب عىل النساء املنحدرات من أقليات عِ رقية أو دينية ،أو من
طوائف مُهمَّ شة ،باإلضافة إىل النساء من مجتمع امليم ،وكذلك
األفراد الذين ال ينتمون إىل أي من صنفي التقسيم الثنائي للهوية
الجنسية ،والنساء ذوات اإلعاقة.
وقالت الكاتبة والناشطة الهندية مينا كانداسامي« :لقد ثبت أن
وضعي كامرأة من التاميل ،تنتمي إىل طوائف اجتماعية مختلطة

وتجاهر بمعارضة نظام الطوائف االجتماعية الذي يتسم بالتمييز
املجحف يف الهند ،يُعد مزيجا ً مثريا ً للمشاكل عىل «تويرت» .فأنا
أتلقى سيالً من اإلساءات العنرصية واملعادية للمرأة ،بما يف ذلك
تهديدات باالغتصاب .ويبدو «تويرت» دائما ً وكأنه يحاول مالحقة
هذه التطورات ،وهو يتسم بالبطء الشديد يف معالجة األنماط
املختلفة من االنتهاكات التي تواجهها النساء .ويُعد «تويرت» موقعا ً
قويا ً للتعبري عن أنفسنا ،ولكن من الرضوري أن يفعل املزيد لتطهري
املوقع وجعله مكانا ً آمنا ً للنساء».
وقد قدمت منظمة العفو الدولية ملوقع «تويرت» توصيات محددة
تكفل الوفاء عىل نحو أفضل بمسؤولياتها يف مجال حقوق اإلنسان،
وركزت املنظمة عىل عرش توصيات ترى أنها أساسية يف املساعدة
عىل معالجة اإلساءات ضد النساء عرب اإلنرتنت .ويستخدم تحليل
املنظمة املعنون «سجل أداء تويرت» نظام «تصنيف إشارات املرور»
لتقييم مدى التقدم الذي حققه «تويرت» يف تنفيذ التوصيات ،التي
تغطي مجاالت :الشفافية ،وآليات اإلبالغ ،وتعزيز الخصوصية
وخصائص األمن .فاللون األحمر يعني أن التوصية لم تُ َّ
نفذ ،واللون
األصفر يعني أن العمل يجري لتنفيذ التوصية ،بينما يعني اللون
األخرض أن التوصية قد ن ُ ِّفذت بشكل كامل.
ونظرا ً لنقص البيانات املهمة التي يوفرها موقع «تويرت» ،فإن
من الصعب حتى تخمي نطاق املشكلة بشكل كامل .فعىل سبيل
َّ
مفصلة ومُصنَّفة حسب
املثال ،ال يوفر «تويرت» حتى اآلن بيانات
البلدان للبالغات املقدمة من املستخدمي عن اإلساءات ،كما إنه ال
يوفر بيانات عن عدد املستخدمي الذين أبلغوا عن أنواع معينة من
العبارات املسيئة ،مثل اإلساءة التي تستند إىل النوع االجتماعي أو

اليونسكو" تطلق "استبيانًا عامل ًيا"
لتقييم حجم العنف الذي يستهدف الصحفيات عرب اإلنترنت
أطلقت منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليونسكو) واملركز
الدويل للصحفيي (" )ICFJاستبيانا ً
عامليًا" لتقييم حجم العنف عرب اإلنرتنت
الذي يستهدف الصحفيات حول العالم
وللتحديد الحلول لهذه املشكلة "الخبيثة".
وفق تعبرياملنظمة.
ِ
أنت صحفية تعرضت للعنف
"هل
ِ
تعرضت لالعتداء
عرب اإلنرتنت؟ هل
الجنيس والتحرش عرب وسائل التواصل
ِ
تعرضت لهجمات أمنية
االجتماعي؟ هل
رقمية تنتهك خصوصيتك أو حتى تم
تهديدك عرب االنرتنت باالغتصاب أو القتل؟
ِ
شاهدت مثل هذا العنف عىل اإلنرتنت
هل
ضد صحفية أخرى؟ أم أنكِ مسئولة عن
إدارة ملف املرأة يف الصحافة؟ هي األسئلة
التي دعت "اليونيسكو" إىل التفاعل معها
يف موقعها عىل األنرتنيت.
وأشارت املنظمة إىل أن العنف عرب اإلنرتنت
والذي يتضمن تهديدات باالعتداءالجنيس والقتل والتحرش واإلساءة
وانتهاك الخصوصية وهجمات األمن
الرقمي –يستضيم الصحفيات ويعيقهن
من أداء أعمالهن ،ويف بعض الحاالت
يجربهن عىل ترك املهنة تمامً ا".
وقالت إن خطر انتشار العنف عرب
اإلنرتنت أو العنف الواقعي أصبح شائعاً،
وهنالك أدلة متزايدة تربط الهجمات عرب
اإلنرتنت بالعنف االعتيادي الواقعي ضد

الصحفيات" ،مضيفة أن يف " السياق
الحايل ،هنالك دالالت متزايدة تشري إىل
ارتفاع مستوى العنف عرب اإلنرتنت ضد
الصحفيات وسط جائحة كورونا ويف ظل
تصاعد التوترات العرقية عىل مستوى
العالم".
واعتربت أن "استبياننا" ،املقدم بخمس
لغات وهي اإلنجليزية ،والفرنسية،
والعربية ،واإلسبانية ،والربتغالية ،هو
عنرص أسايس يف دراسة تتم بتكليف من
منظمة اليونسكو وتُنفذ بالرشاكة مع
املركز الدويل للصحفيي ،والتي تدرس هذا
التهديد الرئييس لحرية الصحافة وسالمة
الصحافيات يف  15دولة.
وقالت الدكتورة جويل بوسيتي أن "الهدف
من اإلستبيان هو وضع خارطة لحجم
وانتشار املشكلة عىل املستوى الدويل
خاصة يف الجنوب العاملي الذي لم تتمدراسته جيدًا ،وكذا تحديد كيفية اختالف
أنماط العنف عىل اإلنرتنت ضد الصحفيات
حول العالم».
واضافت بأنهم يسعون إىل «معاينة
وفحص كيفية تعرض الصحفيات
للعنف عرب اإلنرتنت بطريقة متعددة
الجوانب .عىل سبيل املثال ،هل التأثريات
أكثر خطورة عىل الصحفيات عندما
يكن من مجموعة عرقية معينة ،أو
عندما يكن مجموعات املثليي واملتحولي
الجنسيي؟».
وشددتمنظمة األمم املتحدة للرتبية

والعلم والثقافة ،يف بالغها ،عىل
رضورة تقييم فعالية محاوالت معالجة
األزمة من خالل تقديم توصيات إىل األمم
املتحدة والحكومات وقطاعات الصناعة
ومنظمات املجتمع املدني ورشكات
التكنولوجيا من أجل إيجاد طرق أكثر
فعالية ملواجهة املشكلة.
وذكرت أنه يف عام  ،2017أدانت الجمعية
بشكل رصيح جميع
العامة لألمم املتحدة
ٍ
"االعتداءات املحددة عىل الصحفيات
أثناء ممارسة عملهن ،بما يف ذلك التمييز
والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
الجندري ،والرتهيب واملضايقة ،عرب
اإلنرتنت أو عرب الواقع".
وأكدت أنه يف الوقت الذي ازاد فيه الوعي
باملشكلة والجهود املبذولة ملعالجتها
منذ ذلك الحي ،ال تزال هنالك فجوات
كبرية يف فهم كيفية مكافحة العنف عرب
اإلنرتنت -ال سيما يف الجنوب العاملي؛ ويف
سياق حمالت التضليل املنظمة؛ مع بروز
كراهية النساء والعنرصية والتعصب
األعمى».
واعتربت أن هذه الدراسة االستقصائية
التي "أجريناها" تدعم بإلحاح غاية
ضمان عدم تكميم أفواه الصحفيات
وضمان آمنهم للقيام بوظائفهن عرب
اإلنرتنت .مربزة أنه "ستكون املعلومات
التي سنجمعها منكن بالغة األهمية
ملساعدتنا يف تحديد التأثريات العاملية
والتدخالت والحلول املحتملة".

العرق.
َّ
مفصلة عن عدد
وال يقدم موقع «تويرت» أيضا ً معلومات
مراقبي املحتوى العاملي لديه ،بما يف ذلك نوع التغطية التي
يقومون بها عرب مختلف البلدان واللغات.
ومن الرضوري أن يتسم موقع «تويرت» للتواصل االجتماعي
بمزيد من الشفافية عن كيفية تصميم وتنفيذ عمليات آلية
للتعرف تلقائيا ً عىل اإلساءات ضد النساء عرب اإلنرتنت .وإذا
كان موقع «تويرت» قد أفصح عن تفاصيل بشأن استخدام
الخوارزميات للتصدي للمعلومات الخاطئة خالل تفيش وباء
فريوس كوفيد  19 -الحايل ،فإنه لم يقدم حتى اآلن املستوى
نفسه من الشفافية بشأن كيفية استخدام الخوارزميات
ملعالجة التغريدات املسيئة.
وقد حقق «تويرت» تقدما ً يستحق الرتحيب يف بعض
املجاالت ،ومن بينها تحسي عملية الشكاوى ،عن طريق
عرض مزيد من التوجيهات للمستخدمي عن كيفية سري
هذه العملية وكيفية اتخاذ القرارات .ولذلك ،استخدم تحليل
منظمة العفو الدولية اللون األصفر لتقييم جهود «تويرت» يف
زيادة وعي املستخدمي بالخصوصية وخصائص األمن ،ويف
توعية املستخدمي بالرضر الذي تسببه اإلساءات.
وتقع عىل عاتق «تويرت» مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان،
بما يف ذلك الحق يف العيش بدون التعرض للتمييز املجحف والعنف،
والحق يف حرية التعبري والرأي.
ويف هذا السياق ،قال مايكل كالينمان ،مدير «مبادرة وادي
السيليكون» يف منظمة العفو الدولية« :بإمكان تويرت أن ِّ
ينفذ هذه
التعديالت التي من شأنها أن تحقق تغيريا ً حقيقيا ً يف خربات ماليي
النساء يف التعامل مع املوقع».
وأضاف مايكل كالينمان قائالً« :يجب عىل جاك دوريس ،املدير
التنفيذي لرشكة تويرت ،أن يقرن األقوال باألفعال ،وأن يربهن
عىل التزامه فعليا ً بجعل تويرت موقعا ً أكثر أمنا ً بالنسبة للنساء.
وسوف تواصل املنظمة مساعيها مع الرشكة إىل أن نرى مزيدا ً من
التعديالت التي تثبت حقا ً أن اإلساءات ضد النساء ليست موضع
ترحيب عىل املوقع».
ومن جانبها أقرت رشكة «تويرت» بالحاجة إىل بذل مزيد من الجهود.
ولكن الرشكة قالت إن املزج بي املراقبة البرشية واستخدام التقنية
يتيح لها اتخاذ مزيد من اإلجراءات االستباقية ملواجهة اإلساءات
ً
قائلة إن نرش بيانات مُصنَّفة حسب
عرب اإلنرتنت .وأضافت الرشكة
البلدان أو املناطق قد يؤدي إىل تفسريات خاطئة ،ويعطي انطباعا ً
مضلالً عن املشكلة.
وترى منظمة العفو الدولية أنه مع اإلقرار بأهمية مراعاة السياق،
فليس هناك ما يمنع «تويرت» من عرض السياق إىل جانب البيانات،
كما إن مسؤوليات الرشكةيف مجال حقوق اإلنسان تعني أن من
واجبها أن تتسم بالشفافية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع بالغات
العنف واإلساءة.

شبكة الرابطة إجناد ضد عنف النوع تدين حادثة
اإلعتداء على أستاذات ازيالل واغتصاب مواطنات بسال
تعرضت ست أستاذات بأزيالل العتداء وهجوم بالسالح األبيض داخل
سكنهن الوظيفي بمدرسة ايت حساين بمنطقة أيت عبي قيادة تيلوكيت
ضواحي أزيالل يوم األحد  14شتنرب الحايل من طرف أشخاص.
وخلف اإلعتداء خسائر عىل مستوى بيت األستاذات وممتلكاتهن وحالة من
الهلع والفزع واإلحساس بالحكرة لديهن ،حسب ما تداولته مواقع التواصل
االجتماعي ،كما تعرضت والدة إحداهن الزمة قلبية كادت ان تؤدي بحياتها.
ويف نفس االطار تم ارتكاب جريمة االعتداء عىل مواطنات واغتصاب اثنتي
منهن بدوار أوالد العيايش جماعة عامر عمالة سال حيث هجم أربعة أشخاص
ملثمي عىل بيت الضحايا (أم مسنة وأربع بنات ما بي عرشين وأربعي سنة
وطفل قارص) ليلة االثني  24غشت  ،2020حيث عمدوا إىل كرس النافذة
والدخول عربها ورشعوا يف تعنيف الجميع بالسالح األبيض والتهديد بالقتل
واالغتصاب؛
وعربت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع عن قلقها الشديد من هاتي
الجريمتي الهمجيتي.
وادانت بشدة هدين االعتداءين الوحشيي اللذان يتزامنان مع مرور سنتي
عىل دخول قانون محاربة العنف ضد النساء  103/13حيز التنفيذ؛
وطالبت النيابة العامة بمتابعة الجناة باألفعال املنسوبة إليهم يف هذه الجرائم
وتشديد العقاب يف حقهم؛
كما طالبت السلطات املختصة بالتدخل العاجل من اجل توفري السكن الالئق
ألستاذات أزيالل وحمايتهن وجرب رضرهن وتوفري الحماية الالزمة لهن
وكذلك الشأن بالنسبة للنساء ضحايا االعتداء بسال وكل نساء املغرب؛
واعربت الشبكة عن استياءها من استمرار هذه الجرائم واالعتداءات عىل
النساء والفتيات واألطفال وتحمل الدولة مسؤولية توفري الحماية وتطالبها
بالحزم يف تطبيق القانون وتنزيل مقتضيات قانون  13 /103وتفعيلها
وتجويدها بما يتالءم مع مضامي االتفاقيات الدولية التي صادق عليها
املغرب من حيث معايري الحماية والوقاية وجرب الرضر وتشديد العقاب؛
وتوجهت بندائها لكل الهيآت الحقوقية والضمائر الحية من أجل تكثيف
الجهود والتعاون لفضح كل أشكال العنف ضد النساء خصوصا يف هذه
الظروف الصعبة.
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يف حوار مع الباحث بنعيسى يشو:

األنساق اللغوية املكتسبة بالفطرة تؤثر يف درجة تعلم وامتالك املعجم اخلاص باللغة املستهدفة
بالتعلم وقد تضعف الكفايات التواصلية وتقود إىل التعثر والفشل الدراسيني
بنعيسى يشو من مواليد قصر متغيت بدائرة الريش إقليم ميدلت ،حاصل على شهادة الدكتوراه يف علوم التربية .بعد أن عمل كمتصرف بكل من مديرية التقومي واملركز الوطين للتقومي واالمتحانات
والتوجيه بوزارة التربية الوطنية ،انتقل لالشتغال كباحث مبركز البحث الديداكتيكي والربامج البيداغوجية باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية منذ (.)2009
إصداره األخري باللغة العربية بعنوان« :اللغات األم وحتصيل املعجم’ (دراسة تشخيصية تقوميية)» يرصد الصعوبات اليت قد تعارض املتعلم حينما يهم باالنتقال من نسقه اللغوي األول إىل نسق اللغة
الثانية ،وبشكل خاص على مستوى املعجم ،انطالقا من دراسة حالة تعلم املعجم العريب الفصيح من قبل املتعلمني الناطقني باألمازيغية .وقد أجرينا معه احلوار التايل:
* على ماذا يحيل عنوان مؤلفكم بالضبط؟
** بداية ،شكرا لكم عىل هذه االستضافة .عنوان هذا الكتاب
«اللغات األم وتحصيل املعجم (دراسة تقويمية تشخيصية)»
يحيل عىل دراسة ميدانية تشخيصية تقويمية يف مجال تعليم
وتعلم اللغات بصفة عامة ،ويتناول بالضبط مسألة تعلم اللغات
يف سياق ونسق مخالف للذي نشأ فيه الطفل املتعلم يف بداية
حياته وتكوينه .أو بتعبري آخر فهو يتناول مسألة االنتقال من
عملية االكتساب الطبيعي للغة األم إىل تعلم لغة أخرى قد تكون
قريبة من اللغة األم وقد تكون بعيدة ،مع ما يمكن أن يسببه هذا
االنتقال من صعوبات التعلم ،والتي ال يمكن فهمها وتحليلها يف
كل أبعادها اللسانية والرتبوية ،إال باستدعاء وامتالك تصورات
دقيقة بشأنها.
* ما هي مرجعتيكم النظرية ومنهجية اشتغالكم؟
حاولت ،يف إنجاز هذا العمل ،أن أزاوج بني املعطى النظري
واستثمار النتائج التي خلصت إليها بعض الدراسات السابقة يف
املوضوع ،وبني العمل امليداني الرصف .حيث تمت العودة إىل مختلف
النظريات اللسانية التي تهتم بتعليم
اللغات ،وخاصة النظرية التوليدية
التحويلية والنظرية السوسيولسانية
وما تقومان عليه هاتان النظريتان
من مفاهيم وتصورات من شأنها
أن تيرس علينا عملية فهم وتحليل
الكيفية التي تتم بها عملية تعلم
اللغات.
وهكذا فإن هذا العمل حاول أن يجد
لنفسه موقعا معرفيا يف نقطة التقاء
اللسانيات التطبيقية وديداكتيك
اللغات بشكل عام ،وبصفة خاصة
ديداكتيك اللغة العربية ،وتتناول
بالدرس إحدى تجليات هذين املجالني
املختلفني واملتكاملني ،يف اآلن نفسه،
داخل وسط لغوي تتفاعل فيه عدة
أنساق لغوية .من تم ،فقد تمت
العودة عىل املستوى الديداكتيكي إىل
جملة من نظريات التعلم ومحاولة
استثمار الخالصات التي انتهت إليها،
ولعل من بني هذه النظريات نذكر
النظريتان السلوكية واملعرفية وما
تفرع عنهما من مبادئ ومفاهيم
تعنى بتفسري عملية التعلم عموما.
أما عىل املستوى امليداني فقد اعتمدت عىل حقل القياس والتقويم
وما يتيحه من منهجية وأدوات وعُّ دة لتجميع املعطيات ،وذلك
وفق مرحلتني (مرحلة تجريبية وأخرى رئيسية) .وتجدر اإلشارة
إىل أن بناء األداة األساسية لتجميع املعطيات واملتمثلة يف الرائز تم
إخضاعها للربوتوكول العلمي الذي يدعو إليه حقل القياس ،سيما
ما يتصل بالخصائص السيكوميرتية للرائز.
* ما هو المجال الجغرافي الذي يغطيه بحثكم؟
بالنسبة للفضاء الجغرايف الذي يغطيه هذا العمل ،فهو يمتد من
منطقة «تعاللني» بالجماعة القروية «كرس تعاللني» التابعة
لقيادة آيت ازدك بالريش ،إىل نهاية إقليم تزنيت بالجنوب ،مرورا
باملديريتني اإلقليميتني للرشيدية ولوارززات وذلك من خالل
اعتماده عىل عينتني :األوىل أثناء مرحلة تجريب الرائز التشخييص،
والثانية تم اختيارها إلجراء الدراسة الرئيسية .وإذا كانت العينتان
تشرتكان يف كونهما من التالميذ األمازيغ ،فإنهما تختلفان
من حيث مجالهما الجغرايف وكذا من حيث العدد .وهذا الجانب
املنهجي يحتاج ربما إىل تفصيل أكثر.
* ما هو أثر اللغة األم في تعلم معجم لغة ثانية؟
انطلق هذا العمل من فرضية محددة مفادها أن األنساق اللغوية
املكتسبة بالفطرة عموما ،تؤثر يف درجة تعلم وامتالك املعجم
الخاص باللغة املستهدفة بالتعلم ،وقد تضعف الكفايات التواصلية
يف هذه اللغة وتقود إىل التعثر والفشل الدراسيني .وذلك من خالل
الرتكيز عىل دراسة حالة املتعلمني الناطقني باللغة األمازيغية
وتعلم املعجم العربي الفصيح.
تمحيص هذا االفرتاض العام الذي انطلق منه هذا العمل ،وفق
املنهجية املحددة لذلك ،جعلني أخلص إىل أن أفراد العينة املبحوثة

(املتعلمون الناطقون باللغة األمازيغية) يعانون فعال من صعوبات
يف التمكن من معجم اللغة الثانية املتصل باملجاالت املعرفية التي
تم تشخيصها ،مقارنة مع زمالئهم أفراد العينة الشاهدة (أي
املتعلمون الناطقون بالدارجة املغربية) .وهكذا الحظت أنه عىل
مستوى التمكن اإلجمايل من املجاالت املعنية بالتشخيص ،فقط
 19تلميذة وتلميذا من مجموع أفراد العينة املستهدفة هم الذين
تمكنوا كليا من تلك املجاالت وبنسبة مائوية بلغت  ،4.8%أما عدد
األفراد غري املتمكنني كليا من نفس املجاالت داخل نفس العينة فقد
بلغ عددهم  117تلميذة وتلميذا بنسبة مائوية قدرت ب ،29.2%
مقارنة بأفراد العينة الشاهدة الذين بلغ عدد املتمكنني كليا منهم
من مجموع املجاالت املشخصة ،ما قدره  73تلميذة وتلميذا بنسبة
مائوية بلغت  ،48.7%مع التسطري عىل غياب غري املتمكنني كليا
من مجموع مجاالت التشخيص ،واالقتصار عىل املتمكنني نسبيا
فقط ،والذين بلغ عددهم  77تلميذة وتلميذا وبنسبة مائوية بلغت
ب  ،42.3%يف حني أن املتمكنني نسبيا من أفراد العينة املستهدفة
قدر ب  264تلميذة وتلميذا وبنسبة مائوية بلغت  .66%هذه
النتائج فرستها الدراسة بجملة من املتغريات املستقلة قد يطول
رشح ذلك يف هذا املقام.

* استنتاجاتكم وتوصياتكم.

يشء
تسمية
واحد بمفردتني
متباينتني ومن
نسقني لغويني
مختلفني .حيث
النسق
يكون
اللغوي األول محدد ملا يمكن أن يكون عليه النسق الثاني .وبالتايل،
فكلما كانت العملية التعليمية غري مدركة ومتمثلة لهذه العالقة
االختالفية ،كلما صعب إيجاد ما يمكن أن يؤهل الطفل للتوفيق
بني النسقني.
من هذا املنطلق ،تويص الدراسة ،عىل مستوى املناهج واملقررات،
بجعل اللسانيات حقال مرجعيا أساسيا وحاسما يف تطوير
البحث الديداكتيكي اللغوي ،مع الحرص عىل أن تستلهم النماذج
الديداكتيكية ،التي تتضمنها املقررات الدراسية يف مجاالت تعليم
اللغات الثانية ،نتائج نظريات ومقاربات لسانية تتماىش مع
طبيعة اللغة والهدف من تعليمها وتعلمها .أما عىل مستوى
الطرائق ،ونظرا ألهمية املعجم يف تعلم اللغاتـ ،تسطر الدراسة عىل
رضورة إعادة االعتبار ملكون املعجم داخل املقررات املدرسية ،مع
تطوير املمارسات البيداغوجية الكفيلة بتعليم هذا املكون والتمييز
بينه وبني القاموس اللغوي عىل مستوى ترصيفه داخل الفصل
وانطالقا من الكتاب املدريس ،مع العمل عىل تمتيع الربنامج
التعليمي املغربي باملستوى الثاني ابتدائي ،بمقرر واضح املعالم يف
مجال املعجم املدريس أوال ،ثم جعل هذا الربنامج يف مرحلة ثانية
يأخذ بعني االعتبار ،الحصيلة اللغوية التي استضمرها الطفل يف
وسطه اللغوي قبل ولوجه املدرسة.
وأخريا عىل مستوى املورد البرشي تدعو الدراسة إىل تأهيل
املمارسني باملستوى االبتدائي ،وإطالعهم عىل ما يستجد يف مجال
الدراسات اللسانية والرتبوية البيداغوجية ،وباألخص املهتمة
بتعليم املعجم ،وانفتاح األساتذة املمارسني يف التعليم االبتدائي عىل
املنظومة اإلعالمية وما توفره من دعامات ديداكتيكية لتسهيل
مهمة تعليم املعجم .مع إعادة النظر يف برامج التكوين الخاصة
بأساتذة التعليم االبتدائي ،وتسخريها لخدمة أهداف تعليم وتعلم
اللغة ،من خالل االنفتاح عىل كل الحقول املعرفية التي تتجاذب
مجال تعليم اللغات.
* كلمة أخيرة.
ككلمة أخرية ال يسعني إال أن أشكركم أوال عىل هذه املقابلة التي
تتغيى التعريف بهذا املجهود املتواضع ،الذي أتمنى أن يسهم يف
تحقيق الرتاكم املعريف والعلمي الذي من شأنه تعميق النقاش
العلمي ـ الرتبوي حول مثل هذه القضايا التي قلما يتف االلتفات
إليها رغم أهميتها ،إذ تعترب بمثابة املدخل الطبيعي والرضوري
للرقي بمستوى تعليم وتعلم اللغات وتحقيق األهداف التي
يتوخاها الجميع .كما ال يفوتني باملناسبة أن أتقدم بالشكر الوافر
لكل من ساهم يف إخراج هذا العمل إىل حيز الوجود وأخص بالذكر
األساتذة األجالء محمد فاتحي واملصطفى بوشوك وسعيد يقطني.

انتهى هذا العمل إىل مجموعة من االستنتاجات مكنته من صياغة
بعض االقرتاحات والتوصيات التي انتظمت يف مستويات ثالث:
مستوى املناهج واملقررات ،مستوى الطرائق واألساليب ثم
مستوى تكوين وتأهيل املوارد البرشية.
خالصة تلك االستنتاجات أن للعوامل السوسيولسانية والثقافية
دورا هاما يف إنجاح أو
إفشال عملية تعليم وتعلم
اللغة الثانية .بالنسبة
للحالة التي تناولتها
الدراسة ،ومن أجل ضمان
نجاح هذه العملية ،ينبغي
االعتناء بالجانب الصوتي لِ َّلهِ ما أخ ََذ وله ما أع َْطى ،و ُك ُ ّل شيءٍ عِنْدَهُ
للغة املستهدفة.
كما ب َأجَ ٍل مُسَ ّمًى؛ بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل
ينبغي تكييف عملية تعليم
املعجم العربي الفصيح وقدره؛ تلقينا يف أسرة جريدة “العامل
للمتعلمني األمازيغ
مع األمازيغي” نبأ وفاة املسمى قيد حياته؛
املعطى اللساني والثقايف
الذي يميزهم ،عىل اعتبار احلاج ابراهيم الوكار ،يوم  17غشت
أن الرصيد املعجمي
للطفل اجلاري بالعاصمة الرباط.
يبدأ يف التشكل منذ سن
مبكرة ،وترتسخ لديه واملرحوم هو من موليد 1930
املفردات ،صوتيا ورصفيا،
يف عالقتها باألشياء التي بدوار ءيساكن ايت صواب تاجر
تدل عليها ،وعند انتقاله
إىل (الكتب) مكتيب بالرباط ،و معروف عليه فعله
املدرسة يظل زاده من ذلك
الرصيد هو املحدد لعالقته للخري و مسامهاته اجلليلة يف ازدهار و تنمية
باملعارف التي
يتلقاها ،بلدته ،اكرض أوزرو.
فيبدل جهدا مضاعفا يف

* إعداد حممد موخليص

تعزية يف وفاة السيد احلاج ابراهيم الوكار
وهبذه املناسبة األليمة تتقدم مديرة اجلريدة
وطاقمها بأحر التعازي واملواساة ألسرة
احلاج ابراهيم ،وإننا نشاطركم األحزان
يف فقدان املشمول برمحته ومغفرته احلاج
ابراهيم.
أحسن اهلل عزاءكم يف مصابكم
وخ ّفف عنكم ،ونسأل املوىل أن
مي ّنَ على الفقيد بالرمحة والرضوان ،ولكم من بعده
الصرب والسلوان ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.

