3

أخــبــار
ⵏⵙⵉⵎⵖⵏⵉ

نونرب  2020-العدد 238
ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ- 2970 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 238

www.amadalamazigh.press.ma

فقدت الحركة االمازيغية احد أبنائها الربرة
الذي لن يكرر التاريخ مثله ،انه األستاذ املناضل
أحمد الدغريني او كما يلقبه أبناء و بنات الحركة
االمازيغية الداحماد او أمغار ،انه بالفعل امغار
بكل ما تحمل كلمة تيموغرا من معنى الحكامة
و الحكمة،
األستاذ احمد ادغريني تعرفت عليه يف بداية
تسعينيات من القرن املايض بمنظمة تامينوت
التي كانت تسمى الجمعية الجديدة للثقافة
والفنون الشعبية ،واستمرت صداقتنا اىل حني
وافته املنية تغمده الله برحمته ،صداقتنا كانت
مبنية عىل االحرتام الكبري فكان كلينا يعرف
حدود االخر يف تقبل أفكار ومواقف بعضنا
البعض ،كان يعاتب عيل رصاحتي الزائدة وكنت
اعاتب عليه جرأته غري املحسومة املخاطر،

الدكتور
االمازيغية
عيل صدقي ازايكو
ثم مناضيل جمعية
تيلييل يف احدات 1994
بكلميما ،كذالك من
األوائل الذين بادروا
للدفاع عن معتقيل
االمازيغية
الحركة
يف كل املواقع بدون
استثناء ملوقع عن
موقع ،كما انخرط
كذالك يف الدفاع و تبني
قضية معتقيل حراك
الريف و قبلهم قضية
الشهيد عمر خالق
ءيزم.

أمينة ابن الشيخ أوكدورت

صـــرخـــــة
الدامحاد
األستاذ احمد ادغريني كان مناضال امازيغيا
جامعا مانعا مارس النضال من جميع ابوابه بدءا
من مهنته كمحامي حيث كرس مكتبه ومعارفه
القانونية يف الدفاع عن كل القضايا االمازيغية،
فكان رحمه الله من األوائل الذين انتصبوا للدفاع
يف ثمانينيات من القرن املايض عن فقيد الحركة

مارس النضال من
بوابة االعالم والتواصل بدءا بمساهمته املادية
واملعنوية يف تأسيس جريدة تاسافوت التي كانت
تصدرها جمعية تامينوت ،ثم جريدة أمزداي
الناطقة باسم مجلس الوطني للتنسيق بني
الجمعيات االمازيغية الذي كان الفقيد يرتأسه،

مارس النضال من
بوابة السياسة فكان له
الفضل يف تأسيس الحزب
الديمقراطي االمازيغي
الذي استطاع بحنكته
وبحكمته
السياسية
الرزينة ان يجمع حوله
ومناضالت
مناضلني
من كل جهات املغرب
حول فكرة واحدة وهي
تأسيس حزب مبني عىل
مرجعيات امازيعية حرر
لها مرشوعا جامعا مانعا
وهو البديل االمازيغي
الذي استمد مرجعياته
من الثقافة والحضارة
والتاريخ
واألعراف
االمازيغي بغرض القطع
األيديولوجيات
مع
املستوردة التي دأبت
السياسية
األحزاب
عليها
تؤسس
ان
مرجعياتها.

الداحماد اختار يف اخر
أيامه ان يقيم بمسقط
رأسه بئيكرار ن سيدي
عبد الرحمان بأكلو
وهناك قمت بزيارته
رفقة زوجي ورفيقي
يف النضال رشيد الراخا،
لم يكن أمغار يستطيع
الكالم ولكن الشارة
الثالثية االمازيغية كانت بمثابة حوار عميق
بيننا تلتها ابتسامة ثم وداع ،لم اكن اعرف انه
الوداع األخري و لكن هكذا كان.
الداحماد ادغريني كان متميزا يف كل يشء يف حياته
و حتى بعد مماته ،فيجب التذكري و تسجيل

انه اول مناضل يف الحركة االمازيغية يقدم
جاللة امللك التعزية يف حقه لعائلته الصغرية و
لعائلته الكبرية ،الحركة االمازيغية ،و هذا ان دل
عىل يشء فانما يدل عىل مكانته الرجل الغالية
يف املجتمع السيايس و الحقوقي املغربيني ،كما
ان هذه التعزية امللكية التاريخية تحمل إشارات
قوية من أهمها انها بمثابة جواب للذين ينعتون
املرحموم ادغريني باملتطرف و الصهيوني و ما
اىل ذالك من نعوت مجانية و مجانبة للصواب،
كذالك تحمل من بني طياتها إشارات مفادها ان
الفقيد و بالرغم من كل االنتقادات التي كانت
توجه له من طرف االصدفاء قبل األعداء كان
يسري يف الطريق السليم و العبارات و الكلمات
التي استعملها جاللة امللك يف رسالة التعزية من
قبيل« ،مناضل حقوقي ،مشهود له بالكفاءة،
صواب نهجه ،االلتزام بنبل و رشف مهنة
املحاماة ،سالمة مواقفه ،جدية نضاله» ،ان
دلت عىل يشء فإنما تدل عىل ان االنسان اذا كان
مقتنعا بمواقفه و مبادئه و منارصا للحق و
ال يخاف من ذالك لومة الئم من له قناعات و
مبادئ فما عليه اال ان يناضل عليها و ان يتمسك
بمواقفه مهما كانت النتيجة و اكيد انها طال
الزمن او قرص ستكون االعرتاف بالجميل و هو
ما حصل االن للداحماد أدغريني من اعىل سلطة
يف البالد ،هي اذن رسالة اىل الشباب املناضلني
و الشابات املناضالت كل من موقعه و كل
حسب قناعته ،رسالة ،تؤكد عىل ان من امن
بفكرة فليناضل من اجلها و يتمسك بها يف اطار
الرشعية و املسؤولية و الجدية.
وقديما قال الحكيم االمازيغي:
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التجمع العاملي األمازيغي ُيجدد مطالبته بإدراج ميزانية خاصة باألمازيغية يف مشروع ميزانية 2021
واالعتراف بالسنة األمازيغية 2971وتغيري اسم وكالة «املغرب العريب»

طلب التجمع العاملي األمازيغي الربملان املغربي بإدراج ميزانية
خاصة باألمازيغية يف مرشوع ميزانية سنة  ،2021بغرض انجاح
التفعيل الرسمي لألمازيغية يف كل مناحي الحياة العامة.
وقال التجمع العالم األمازيغي يف رسالة بعثها إىل الربملان املغربي
«أنه للسنة الرابعة عىل التوايل ،ورغم الظروف الصحية التي
نجتازها جميعا جراء فريوس كوفيد ـ  19املستجد ،نراسلكم
حرضة السيد/ة الربملاني/ة ،وحرضة السيد/ة املستشار/ة من
أجل الضغط عىل الحكومة إلدراج ميزانية خاصة يف مرشوع
ميزانيتها لسنة  ،2021بغرض إدراج األمازيغية يف قطاعي التعليم
واإلعالم ويف كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبالد
حسب ما جاء به دستور .»2011
وأضاف أن هذه الرسالة «تأتي بعد سنة من خروج القانون
التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،رسميا حيز التنفيذ بعد أن
صدر يف العدد  6816الصادر بتاريخ  26سبتمرب  ،2019بالجريدة
الرسمية».
ولفت التجمع انتباه الربملانيني « إىل الوضعية الرتاجيدية التي
تعرفها أجرأة ترسيم اللغة االمازيغية يف املؤسسات و اإلدارات
العمومية ،هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إىل أخرى
بفعل الكثري من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و
تارة إدارية و قد كان من نتائج هذه املقاومة ،عىل سبيل املثال
ال الحرص ،إجهاض مرشوع عملية إدراج األمازيغية يف منظومة
الرتبية الوطنية و أقسام محو األمية ،و ذلك بسلك مجموعة من
اإلجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة االمازيغية من
األساتذة املتخصصني و تكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية
والفرنسية ،وغياب التكوين يف تدريس األمازيغية ،إضافة إىل غياب
تام لتدريس األمازيغية يف التعليم األويل ،والرتاجع عن تدريسها يف
عدد من مؤسسات التعليم االبتدائي التي كانت تدرس فيها من
قبل ،وإيقاف تدريسها بشكل نهائي يف بعض املؤسسات األخرى
بحجة عدم توفر املوارد البرشية واملالية الالزمة».
وشدد التجمع عىل أن «ملف تدريس األمازيغية يعيش تراجعات،
ويحتاج لقرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة إلنقاذ
• 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 وإدماجها يف مجال التعليم و التعليم ،ويف مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية ،وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال
بوظيفتها ،بصفتها لغة رسمية للدولة».
مشريا إىل أنه من أجل انجاح ذلك البد من «إدراج ميزانية خاصة
باألمازيغية يف ميزانية  ،2021باعتبار أن القانون التنظيمي يؤكد
عىل أنه “يتوجب عىل القطاعات الوزارية والجماعات الرتابية
واملؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن
كيفيات ومراحل إدماج األمازيغية بكيفية تدريجية يف امليادين
التي تخصها ،وذلك داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر من تاريخ
نرش القانون التنظيمي يف الجريدة الرسمية”  ،أي يف غضون شهر
مارس  .2020وقد مرت إىل حدود اليوم سبعة أشهر عن هذا
التاريخ املحدد سلفا دون أن نرى شيئا ملموسا عىل أرض الواقع،
وهذا يعد التفافا عىل القرار امللكي القايض بالنهوض باألمازيغية
هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها يف املجال االجتماعي والرتبوي
والثقايف واإلعالمي والذي أعلن عنه صاحب الجاللة يف خطاب
أجدير يوم  17أكتوبر .»2001/2951
والتمس التجمع من الربملانيني واملستشارين عىل حد سواء
«الضغط عىل الحكومة إلدراج ميزانية خاصة يف مرشوع ميزانيتها
لسنة ،2021/2971بغرض إدراج األمازيغية يف قطاعي التعليم
واإلعالم و يف كل مناحي الحياة العامة كما جاء ذلك يف القانون
التنظيمي الذي صدر يف الجريدة الرسمية».
معلنا بأن «تدريس األمازيغية يف القسم األول ابتدائي فقط ،يحتاج
لـ 5000أستاذ وأستاذة متخصصني يف األمازيغية و باقي األقسام
االبتدائية تحتاج ألزيد من  100.000أستاذ وأستاذة لخمسة مليون
تلميذة وتلميذ ،باإلضافة إىل تدريس محو األمية باألمازيغية للكبار
وألبناء املهاجرين املغاربة ،وما يحتاجه ذلك من ميزانية خاصة
وإرادة سياسية حقيقية .وهذا ما يؤكده التقرير األخريA/ « ،
 » hrc/41/54/Adb. 1الصادر عن األمم املتحدة بتاريخ  28ماي
 ،2019غداة الزيارة الرسمية التي قامت بها ،تيندايأشيومي ،املقررة
الخاصة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،للمغرب .إذ عربت عن
“توجسها من بُطء املجهودات املبذولة يف تعليم األمازيغية وعدم
كفايتها ،وطالبت الدولة املغربية باالنكباب عىل الزيادة يف عدد
• ملف الصحافة:
* اإليداع القانوني:
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* الرتقيم الدويل1114-1476 :
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األطر الرتبوية املتخصصة والرفع من جودة تعليم األمازيغية
وتعميمه عىل جميع املستويات ويف جميع املؤسسات“ ..كما
تؤكد عىل أنه “يجب تكثيف الجهود لضمان عدم تعرض األمازيغ
للتمييز العنرصي يف ممارسة حقوقهم األساسية ،ال سيما فيما
يتعلق بالتعليم ،والولوج إىل العدالة ،والولوج إىل العمل والخدمات
الصحية ،وحق امللكية وحرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي
وتكوين الجمعيات”.
ويف إطار السلطة الترشيعية والسياسية املخولة لللربملان بمجلسيه
بمقتىض الدستور املغربي ،جدد التجمع املطالبة «بالضغط عىل
الحكومة وحثها عىل إقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا
وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة  2971كما فعلت الشقيقة
الجزائر».
كما دكر التجمع نواب األمة بأنه «مرت تسع سنوات عىل التعديالت
الدستورية يف املغرب ،وال زالت وكالة املغرب الرسمية ،تحمل اسم
« وكالة املغرب العربي لألنباء» وذلك عىل الرغم من تنصيص
الدستور املغربي املعدل يف تصديره الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من
تعويض تسمية «املغرب العربي» بمصطلح «املغرب الكبري».
واضاف انه «نظرا لكون تسمية «املغرب العربي» الذي تحملها
الوكالة ،غري منسجمة ال مع الواقع الدستوري الجديد وال مع
هوية البالد وال هوية الوكالة اإلخبارية التي تعترب وكالة أنباء
مغربية رسمية ،فإننا نطالبكم بالتدخل لتغيري اسم الوكالة باسم
وكالة «املغرب الكبري لألنباء» الذي يحرتم الهوية والثقافة املتعددة
للمغرب ورسمية اللغة األمازيغية كما نص عىل ذلك ديباجة
والفصل  5من الدستور».
منبها إىل «أن عددا من الربملانيني واملستشارين يواصلون استخدام
اسم «املغرب العربي» يف خرق سافر للدستور ،لذا نلتمس منكم
وضع حد الستخدام عبارة «املغرب العربي» ،ألن املنطقة املغاربية
لم تكن قط عربية ،ولن تكون كذلك يف املستقبل خصوصا بعد
اكتشاف أن أقدم إنسان عاقل يف العالم ثم العثور عليه يف املغرب
بـ»أدرار إيغود» والذي يعود تاريخه إىل حوايل  315ألف سنة ،والذي
يعترب يف آخر املطاف سلف جميع األمازيغ واملغاربة وكل شعوب
العالم».
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الدغرين عاش ومات على مبادئ ابن خلدون وابن تومرت
الملك
محمد
السادس
ُيعزي
في وفاة
المرحوم
األستاذ أحمد
الدغرني

الراحل أمغار دا محاد
الدغرين يف سطور

ولد أحمد الدغرني يوم  5مايو  ،1947بقرية تادارت بقبيلة
أيت عيل يف أيت بعمران ،حيث كان والده مدرسا بزاوية
تادارت وقاضيا بها ،وأصله من بلدة إ ّكرار ن سيدي عبد
الرحمان بأحواز تيزنيت ،يف جماعة أ ّكلو.
تلقى أحمد الدغرني تعليمه األويل بمسقط رأسه ،ثم تابع
دراسته األساسية بمعهد تيزنيت ثم بمعهد تارودانت،
وحصل عىل الباكالوريا بمعهد ابن يوسف بمراكش ،ثم
انتقل إىل جامعة فاس حيث حصل عىل إجازة يف اآلداب،
وبعدها عىل إجازة يف القانون بجامعة محمد الخامس يف
الرباط ،ليشتغل يف سلك املحاماة بهيئة الرباط منذ مطلع
السبعينيات .انخرط يف العمل السيايس والنضايل منذ شبابه
وكان عضوا نشيطا باالتحاد الوطني لطلبة املغرب.
يعد أحمد الدغرني من رواد الحركة األمازيغية وأحد
رموزها ،ساهم يف الدورات األوىل للجامعة الصيفية بأكادير،
واشتغل يف جمعية تاماينوت ،وهو من مؤسيس الكونغرس
العاملي األمازيغي ،ومنسقا للمجلس الوطني للتنسيق بني
الجمعيات األمازيغية ،وشارك يف املؤتمر الدويل لحقوق
االنسان بفيينا سنة  ،1993وكان ذلك حدثا مهما يف التعريف
بالقضية األمازيغية عىل الصعيد الدويل.
أسس جريدتي “أمزداي” و”تمازيغت” .كما أسس الراحل
الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي سنة .2005
لـ أحمد الدغرني مؤلفات عديدة يف مجاالت األدب والتاريخ
والسياسة والقانون واألمازيغية ،من بينها:
ـ عبداملومن :مرسحية من تاريخ املوحدين،
ـ املهدي بن تومرت :مرسحية من تاريخ املوحدين،
ـ دموع الغولة :مجموعة قصصية،
ـ مدينة الفناء :رواية،
ـ الرحلة الوجيزة إىل الحرضة العزيزية (تحقيق)،
ـ من تراث التأليف اللغوي باملغرب،
ـ األحزاب واالنتخابات باملغرب،
ـ الكتل املجتمعية باملغرب،
ـ حكومة التناوب باملغرب،
ـ العمل الجمعوي االمازيغي،
ـ املؤتمر الدويل األمازيغي يف املغرب،
ـ األمازيغية والتعديالت الدستورية،
ـ أية حركة شعبية،
ـ قوانني االنتخابات باملغرب،
ـ روميو وجوليت؛ (ترجمة إىل األمازيغية)،
ـ أموال أزرفان،
ـ البديل األمازيغي( أطروحة سياسية امازيغية)،
ـ حراك الريف،
ـ أصول الحكم باملغرب ،مقاالت سياسية حول املخزن
وفرنسا وشبكات األحزاب…
اشتهر املحامي أحمد الدغرني طيلة مساره النضايل واملهني
بدفاعه الرشس عن األمازيغية وحقوق اإلنسان ومعتقيل
الرأي.
تويف يوم االثنني  19أكتوبر  2020نواحي مدينة تيزنيت ،بعد
معاناة طويلة دامت لسنوات مع مرض الباركنسون.

بعث العاهل املغريب ،امللك حممد السادس برقية تعزية ومواساة إىل أفراد أسرة املرحوم األستاذ أمحد الدغرين.
ومما جاء يف برقية امللك حممد السادس "علمنا ببالغ التأثر بوفاة املشمول بعفو اهلل ،األستاذ أمحد الدغرين ،تغمده اهلل سبحانه
وتعاىل بواسع رمحته"...
و"هبذه املناسبة املحزنة ،نعرب لكم ومن خاللكم لكافة أهل الفقيد
وأقاربه وأصدقائه ،ولعائلته احلقوقية الكبرية ،عن أحر التعازي
وأصدق مشاعر املواساة ،يف فقدان مناضل حقوقي ،مشهود له
بالكفاءة املهنية ،وبااللتزام بنبل وشرف مهنة املحاماة وقضايا حقوق
اإلنسان".
وتضرع امللك حممد السادس إىل اهلل عز وجل أن يلهم أفراد أسرة
املرحوم الدغرين مجيل الصرب ،وحسن العزاء ،وأن جيزي الراحل
خري اجلزاء عما قدم بني يديه من صاحل األعمال ،ويشمله بواسع
مغفرته ،ويسكنه فسيح جناته.

الفقيد أمحد الدغريين
مساراته الكربى :الشخصية والثقافية والسياسية
أوال :مسار التنشئة االجتماعية والتعليمية:

لقد توىف الفقيد أحمد الدغريني وهو يبلغ
من العمر  73سنة؛ حيث ازداد  5يوم يونيو
 1947وتوىف يوم  19أكتوبر  2020بمسقط
رأسه قرية تادّارت ،بأيت باعمران ،ناحية
تيبزنيت ،بالجنوب الغربي املغربي.
لقد تلقى تعليمه األويل يف زاوية تادّارت بأيت
باعمران؛ حيث كان أبوه مدرسا يف املدرسة
العتيقة لتادّارت وقاضيا بها؛ ثم تابع بالتتايل
دراسته يف كل من معهد تيزنيت ومعهد
تارودانت ومعهد ابن يوسف بمراكش حيث
حصل عىل شهادة الباكالوريا؛ ثم انتقل إىل
جامعة فاس حيث حصل عىل اإلجازة يف
اآلداب؛ لينتقل ،بعد ذلك ،إىل جامعة محمد
الخامس بالرباط ،حيث حصل عىل اإلجازة
يف القانون التي خولت له
االنخراط يف سلك املحاماة؛
وذلك بعد أن نجح يف التخرج
من املدرسة العليا لألساتذة ولم
يلتحق بسلك التعليم مفضال
االنخراط يف سلك املحاماة.
لقد عُ ِر َ
ف عنه بعد أن التحق
بالحركة الثقافية األمازيغية؛ يف
األوساط الثقافية والسياسية
املغربية ،ويف وسط الحركة
يف
األمازيغية
الثقافية
بلدان شمال إفريقيا ولدى
الدياسبورا األمازيغية ،خاصة
يف أوروبا وأمريكا الشمالية؛
الدفاع املستميث عن القضية
األمازيغية ،وحقوق اإلنسان
عامة والحقوق األمازيغية
خاصة ،وعن حقوق معتقيل
الرأي.

علوم الخالفة؛
– دموع الغولة (مجموعة قصصية)؛
– مدينة الفناء (رواية)؛
– روميو وجولييت (ترجمة إىل األمازيغية).

ثالثا :مسار النضال والسياسة والقانون:

يف هذا املسار سيعمل الفقيد أحمد الدغرني
الجمع بني املمارسة النضالية والسياسية
املتمثلة يف االنتماء إىل إطارات جمعوية
وحزبية ،داخل الوطن وخارجه ،وبني التنظري
السيايس املتمثل يف إصدار مؤلفات ذات طابع
سيايس وقانوني .ففي بداية مشواره النضايل
والسيايس اختار االنتماء إىل اليسار ،وكان
عضوا نشيطا يف االتحاد الوطني لطلبة
املغرب .وبعد أن التحق بالحركة األمازيغية،

رابعا :مسار االهتمام مبختلف قضايا
األمازيغية:

ثانيا :مسار الثقافة والكتابة
والتأليف:

يف بداية مشواره الثقايف واملهني
اهتم بقضايا اللغة واألدب
(القصة والرواية واملرسح
والرتجمة) والتاريخ ،ومن
بني ما أنتجه يف هذه املجاالت،
اإلصدارات التالية:
– املهدي بن تومرت (مرسحية
من التاريخ)؛
– عبد املومن بن عيل الكومي
(مرسحية)؛
– من تراث التأليف اللغوي يف املغرب؛
– الرسالة الوجيزية إىل الحرضة العزيزية يف

والفنون الشعبية) .كما أنه كان من
مؤسيس “الكونكريس العاملي األمازيغي”؛
ومنسقا ل “املجلس الوكني للتنسيق بني
الجمعيات األمازيغية” لفرتة معينة؛ كما
شارك يف “املؤثمر الدويل لحقوق اإلنسان
بفينا” سنة 1993؛ ويعترب ،بمعية مجموعة
من املناضلني ،مؤسس الحزب الديمقراطي
األمازيغية املغربي” سنة 2005؛ وبعد حدر
هذا الحزب؛ ساهم يف وضع مرشوع سيايس
جديد هو مرشوع “تامونت”.
أما من حيث التنظري السيايس واالهتمام
بالقانون الوضعي األمازيغي ،فقد أصدر
املؤلفات التالية:
– أماوال أزرفان :املعجم القانوني األمازيغي،
بمعية أفوالي الخطري أبوالقاسم وفؤاد
الحبيب؛
– الكتل املجتمعية باملغرب؛
– االنتخابات واألحزاب السياسية؛
– أية حركة شعبية؛
– حركة ديمقراطية أم تناوب؛
– مجموعة القوانني االنتخابية
باملغرب.

شارك يف الدورات األوىل للجامعة الصيفية
بأكادير ،ثم التحق بجمعية تاماينوت التي
كانت تسمى آنذاك “الجمعية الجديدة للثقافة

يف هذا املسار يجمع أيضا بني
التجربة والتنظري؛ ويتطرق للقضايا
التنظيمية والثقافية والدستورية
وذات الطابع السيايس املتعلقة
برؤيته ملا عىل األمازيغية أن تكون؛
ويف هذا الشأن نجد املؤلفات التالية:
– األمازيغية والتعديالت الدستورية؛
– البديل األمازيغي؛
– العمل الجمعوي األمازيغية؛
– املؤتمر العاملي األمازيغي؛
– حراك الريف :التأصيل واالمتداد؛
ويف هذا اإلطار يمكن تصنيف
تجربته املتمثلة يف إدارة جريدتي:
“أمزداي” و”تمازيغت”.
رحم الله الفقيد أحمد الدغريني
وألهم ذويه ورفاق دربه وأصدقائه
الصرب والسلوان .وإنا لله وإنا إليه
راجعون.
* الحسني أيت باحسني
فاعل جمعوي (الجمعية املغربية للبحث
والتبادل الثقايف ،منذ .)1970
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فاعلون أمازيغ يرثون فقيد اإلمجاع األمازيغي أمغار دامحاد الدغرين

أمغار ذو كاريزما وشجاعة منقطعة النظري وذكاء ثاقب

ما أن أعلن يوم االثنني  19أكتوبر ،عن رحيل املحامي واملناضل األمازيغي ،أمحد الدغرين عن عمر يناهز  73سنة،
بعد صراع طويل مع املرض ،حىت تقاطرت العشرات من التدوينات واملنشورات املعزية يف وفاة رجل اإلمجاع األمازيغي
كما وصفه الكثريون ،عرب وسائط التواصل االجتماعي تنعي وتعزي يف وفاة أمغار « ّدا محاد» الذي ُيعترب واحدا من أبرز
مؤسسيي احلركة األمازيغية باملغرب ،وأحد رموزها و أشرس املدافعني عن القضية األمازيغية على مدى عقود من الزمن.
ونشر العشرات من النشطاء تدوينات وتعليقات يف صفحاهتم اخلاصة على موقع التوصل االجتماعي ،عربوا فيها عن
حزهنم العميق يف فقدان أمغار دا محاد ،وأمجعوا على املواقف الثابتة والنضال الطويل الذي نذر له دا محاد حياته يف
سبيل القضية األمازيغية.
فاعلون أمازيغ يف حديثهم لـ «العامل األمازيغي» أمجعوا على أن رحيل أمغار خسارة للحركة األمازيغية وللنضال
الدميقراطي واحلقوقي باملغرب .واتفقوا على أن الراحلّ ،دامحاد سيبقى مدرسة يف النضال والتضحية يف سبيل القضية
األمازيغية .وأمجعوا على أن «أمغار» أدى واجبه النضايل كامال وأفىن حياته يف سبيل األمازيغية.
؛
منتصر إثري

الباحث عبد السالم خلفي:

من اجلدل

“

الكثري

محو حسناوي الناطق الرمسي لتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة يف األرض والثروة:

الدغرين

صهر أبناء احلركة األمازيغية
األحزاب

مشاريع

هناك من اهتم الدغرين بأنه مفرق
لألمازيغ

األستاذ موحى ابن ساين:

شاخما

ذاكرة احلركة األمازيغية
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ندوة "العامل األمازيغي"..تكشف عن مناقب الراحل أمغار الدغرين وعالقاته النضالية
ومشروعه الفكري والسياسي األمازيغي
نظمت جريدة “العامل األمازيغي” مساء األربعاء  21أكتوبر املاضي ،ندوة ـ عن بعد ـ حول  ”:مسار أمغار الدغرين ” وذلك تكرميا لروح املناضل والزعيم األمازيغي الراحل ،األستاذ واملحامي أمحد الدغرين ،الذي تو ّ
يف يوم
االثنني  19أكتوبر  2020نواحي مدينة تيزنيت ،بعد معاناة طويلة دامت لسنوات مع املرض.
واستحضر املشاركون يف الندوة مواقف أمحد الدغرين الشجاعة ومساره النضايل الطويل يف سبيل القضية األمازيغية .كما استحضروا مناقب الراحل وعالقاته النضالية واإلنسانية وحتركاته الدولية ومشروعه الفكري
والسياسي األمازيغي.
الندوة عرفت مشاركة كل من األستاذ رشيد الراخا ،رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،والكاتب واملؤلف األمازيغي ،أمحد زاهد ،إضافة إىل اإلعالمي األمازيغي وأحد مؤسسي احلزب الدميقراطي األمازيغني إد سامل عبد النيب،
واملحامي منري بلخضر ،وقامت مديرة جريدة العامل األمازيغي ،أمينة ابن الشيخ بتسيري الندوة.

إد سامل عبد النيب:
دامحاد مناضل شرس شجاع
ومشروع فكري سياسي أمازيغي
سيظل موجود إىل األبد
أوال يل كامل الرشف أن أعيش ما يقارب عقد من
الزمن مع شخصية وطنية مناضلة سياسية
وحقوقية من طينة دا حماد الدغرني ،الذي عرفته
أول مرة عن بعد سنة  2002عندما نظمنا نحن
مجموعة تكثل طلبة أيت باعمران أيام ثقافية
بجامعة إبن زهر بأكادير يف تلك السنة وكان داحماد
يف الربنامج عرب إلقائه محارضة ،وعندما تعذر عليه
املجئ وافق عىل أن يلقي محارضته حول جزء
من تاريخ أيت باعمران عرب الهاتف ،وربما هي
أول محارضة يف تلك الجامعة عرب الهاتف ،ومنذ
ذلك الحني نشأت العالقة مع داحماد عن قرب عرب
تتبع نضاالته وحضور ندواته و نقاشاته حني يتم
استضافته من قبل الحركة الثقافية األمازيغية و
الجمعيات األمازيغية وغريها إىل غاية 2005حيث
التحضري للحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي
 PDAMوقد تفاعلنا تفاعال إيجابيا نحن مجموعة
تكثل طلبة أيت باعمران وفاعلني امازيغيني وغريهم
بسوس والصحراء مع مبادرة تأسيس حزب دو
مرجعية أمازيغية ،األمر الذي عملنا عليه بجدية
كبرية بالرغم من الجدل الكثري الذي رافق التحضري
للتجربة ،بني مؤيد ومعارض للمرشوع.
"املرحوم معروف بكونه شجاع يف اإلدالء بمواقف و
آراء كرست طابوهات كثرية وأثارت نقاشات حادة
جرت عليه هجومات وأوصاف تتهمه بالعنرصية و
التشدد و العرقية والعمل لجهات أجنبية"
لكن إيمان الزعيم السيايس بمرشوعه الفكري
املجتمعي وكذا مجموعة املناضلني الذين اقتنعوا
بالفكرة بالريف وسوس والجنوب الرشقي ووسط
املغرب و الصحراء كان دافعا قويا يف تأسيس الحزب
الديمقراطي األمازيغي املغربي يوم 31يوليوز
 2005بالرباط .وكان ذاك اليوم بمثابة والدة ثانية
للداحماد تمثلت تحقيق حلم راوده عقدين من الزمن
قبل ذلك ،وخاض من أجله معارك رشسة سواء
عندما كان رئيسا ملجلس التنسيق الوطني وكذا يف
لقاءات بوزنيقة األول والثاني حيث دارت معارك
حامية الوطيس بينه وبني مجموعات من الفاعلني
األمازيغيني وآخرين من اتجاهات وانتماءات
مختلفة كانوا ضد الفكرة والزال بعضهم عىل تلك
القناعة سائر لكثري من األسباب ،نعم تلقى داحماد
الدغرني الكثري من الرضبات إلفشاله كشخص
وإجباره عىل الخروج بصفة نهائيا من النضال
الحقوقي و خاصة تحركاته يف امللف األمازيغي
لكن إرصاره وإيمانه بالقضية كان أقوى من أية
مساومة ومناورة.
نعم أخرج الحزب إىل الوجود واشتغلنا عليه بكل
إرادة وعزيمة وأسسنا عرشات الفروع يف جل املدن
املغربية و الجماعات القروية و البوادي وبدأت
الجمعيات األمازيغية وتنظيمات أخرى تشتغل
موازاة معه بالرغم من عرقلة العديد من أنشطة
الحزب ومنعها ورفض التوصل بامللفات القانونية
للحزب لكن كل ذلك لم يمنعنا من التحرك عىل
مستويات عدة ومنها تأسيس شبيبته الشبيبة
الديمقراطية األمازيغية و أسس عضو مكتبه
السيايس عمر إفضن لجنة نقابية تحت اسم النقابة
الديمقراطية االمازيغية و استمر الحزب يف الصمود
التنظيمي والتواجد السيايس يف معارك سياسية
وحقوقية بالعاصمة الرباط ومدن أخرى إىل أن

أنعقد مؤتمر الحزب بمراكش وكان أول مؤتمر
يعقد بالشارع العام بعد منع أطره و ومنخرطيه
من ولوج القاعة ،وثم بعده تسليم ملفه القانوني
لوزارة الداخلية (ملف املالئمة ) ليأتي بعده مسلسل
محاكمته الذي سيختتم بالحكم بحل الحزب
وإبطاله سنة.2008
وطلية هذه الفرتة كنا بجنب إىل جنب مع الزعيم
السيايس األمازيغي دا حماد نشتغل بشكل يومي
عىل مرشوعه السيايس ومن بني أعماله املوازية
لذلك كتابه "البديل األمازيغي" الذي يعترب بمثابة
أطروحة سياسية يمكن اعتبارها ركائز االشتغال
السيايس األمازيغي " ترسال ن ترسثيت تمازيغت "
حيث قال يف مقدمة هاته األطروحة " لكل أمة كتاب
فما هو كتابنا" .كما احتككنا مع املرحوم داحماد
عىل املستوى اإلعالمي سواء يف جريدة تمازيغت
التي جعلناها يف تلك السنوات ناطقة باسم الحزب
الديمقراطي األمازيغي املغربي تواكب أخبار فروعه
وأنشطته ومضايقاته وكذا أنشطة الجمعيات
واملنظمات األمازيغية بالرغم من ندرة وشح املوارد
املادية للطبع وعادة ما يتكلف دا حماد بمصاريف
الطبع والتوزيع.
إضافة إىل خرجاته اإلعالمية عىل شكل حوارات
ونقاشات عىل القنوات الدولية وعادة ما يتصل بنا
كلجنة الحزب بالرباط التي تظم املنسق الوطني
الحسني أوبليح وآخرون إلبداء رأيهم يف املحاور التي
سيناقشها الزعيم يف اإلعالم الدويل حول األمازيغية
وحقوق اإلنسان بصفة عامة يف بلدنا كحقوق املرأة،
اإلرث ،الثروات ،األرايض ،التعليم إىل غريها.
فاملرحوم معروف بكونه شجاع يف اإلدالء بمواقف و
آراء كرست طابوهات كثرية وأثارت نقاشات حادة
جرت عليه هجومات وأوصاف تتهمه بالعنرصية
والتشدد و العرقية والعمل لجهات أجنبية لكن يوم
عن يوم عرب تقرب املثريين منه تبني لهم أن ما يقوله
الرجل يجانب الصواب و وإنما مبني كما يقول عىل
استقرا الواقع انطالقا من التاريخ ويقوم عىل تحليل
سيايس سوسيولوجي حيث أن ما يحمله ويدافع
عنه من أفكار تستمد مرجعيتها ومرشوعيتها من
صلب املجتمع املغربي ثقافته وتاريخه وليست ال
ذات االمتداد الرشقي وال الغربي فهو ينتقد ويضحد
مرجعيات القومية العربية و االسالموية والسلفية،
ويؤمن بكونها دخيلة ومخربة للمجتمع املغربي
كما يدعو دائما إىل التعدد الديني ووجوب االعرتاف
بذلك ألن بلدنا يضم املسلم و اليهودي و املسيحي
والالديني كما يؤمن بوجوب إبعاد الدين عن
السياسة و يربط ظهور التطرف واإلرهاب املادي
و املعنوي إىل فشل السياسات الحزبية يف التأطري
والتنظيم وفشل املنظومة التعليمية يف إنتاج شباب
منفتح مشبع بقيم الحداثة.
داحماد تعلمنا منه الكثري من قبيل قراءاته
للمستجدات الدولية والوطنية ،حيث عادة ما
يربطها بالسياسات و التوجهات الدولية و العالقات
االقتصادية و املصالح الكربى للدولة والرشكات
املتحكمة يف اقتصادات البلدان واللوبيات املتحكمة
فيها فهو رحمه الله عليه له رصيد وخزان
معلوماتي كبري يف هذا اإلطار نفس األمر بالنسبة
للعائالت الحاكمة و األحزاب السياسية وكل ما هو
مرتبط بالتاريخ السيايس الراهن للمغرب.
كما عايشنا مع الزعيم السيايس األمازيغي دا
حماد الدغرني جانب آخر من تحركاته الدولية
حول القضية األمازيغية وملفات حقوق اإلنسان
وممارسته ما أسماه الدبلوماسية الشعبية حيث زار
موريتانيا والتقى هناك بشخصيات رفيعة املستوى
حول التقارب بني البلدين الشمال إفريقيا ومكانة
ووضع االمازيغية بموريتانيا ،ثم حضوره بإرسائيل
بدعوة من املنظمة األوربية لألمن والتعاون التي
استدعته كأمني عام الحزب الديمقراطي االمازيغي

املغربي وكذا ليبيا بعد سقوط نظام الدكتاتور
معمر القدايف وكانت له لقاءات ومحارضات هناك
حول التجربة املغربية مع األمازيغية عىل جميع
املستويات وكذا الجارة الجزائر باستدعاء من
املنظمات الحقوقية و األمازيغية هناك ،هذا دون
نسيان تحركاته و مرافعاته بالربملان األوربي حول
الحزب األمازيغي وحقوق األمازيغي.
عىل أي الحديث والنقاش و النبش يف فكر دا حماد
كثري وكثري جدا وسيستثمر فهو لم يعد موجود
بيننا كشخص لكن كفكر وكنموذج مناضل رشس
شجاع ،ومرشوع فكري سيايس أمازيغي سيظل
داحماد موجود إىل األبد  .فهو الذي قال أنا يف بلدي
أريد أن أكون حطبا لإلشتغال الدهني وللجدل
الفكري ما دمت حيا وحني أموت فإن النار التي
أشعل رشارتها إبن تومرت و ابن خلدون وغريهما
لن تنطفئ أبدا أنا أحيا وأموت مع هؤالء.

رشيد الراخا:
ُيشهد لألستاذ أمحد
الدغرني تشبثه ودفاعه
املستميت عن الشرعية
والقانون
فارق أحمد الدغرني الحياة لكنه سيظل حي يرزق
بيننا كأمازيغ ،معرفتي به بدأت منذ أن عدت من
الديار الفرنسية وبالضبط ما بني سنة ،1989-1991
والفضل يف ذلك يعود إىل صديقي أحمد زاهد ،الذي كان
حينها طالبا يف صفوف الحركة الثقافية األمازيغية،
موقع وجدة ،وكان ينظم أنشطة ثقافية بمدينة
الناظور ،مما جعلني ألتقي باألستاذ أحمد الدغرني،
ومنم تم تكررت اللقاءات بيننا ،خصوصا يف الزيارات
املتعددة إىل مدينة الرباط،
والحضور يف عدد من
األنشطة األمازيغية.
غري أن العالقة توطدت
خالل تأسيس املؤتمر
العاملي األمازيغي ،ومع
الصعوبات التي ظهرت
والتي تمثل أهما يف
املعارضة الحزبية من
طرف أحزاب املغرب
الكبري واملغرب عىل وجه
الخصوص والذين كانوا
يريدون احتواء الفكرة
ونسبها لهم ،بينما نواة
املؤتمر كانت بناء عميق
جمع مناضيل القضية
األمازيغية من مجموعة
من الدول ،والتي بدأت
بمحاولة خلق جمعية
تنسيق بني مناضيل
القضية بأوروبا وبشمال
إفريقيا.
وخالل سنة  1994بدأت
التأسيسية
اللقاءات
العاملي
للكونغرس
األمازيغي ،وحينها كنت طالبا يف جامعة غرناطة،
مفعم بالحماس وكان يل رشف تسيري اللقاءات
األولية لفكرة تأسيس الكونغرس يف « فيستيفال
السينما دودوغنوني» ،ويف غشت  1995كان التأسيس
الفعيل للكونغريس العاملي األمازيغي ،األمر الذي لم
يكن سهال واعرتضته مجموعة من العراقيل ،أهمها
انتماء بعض املناضلني إىل تنظيمات سياسية مختلفة

(أهمها حزب الحركة الشعبية) مما صعب من أمر
االتفاق بيننا ،وكان األستاذ أحمد الدغرني معارضا
لوجود أي مناضل له انتماء حزبي ،يف ذلك الحني
عارضته وقلت له «جاؤوا كممثلني لجمعيات ثقافية
أمازيغية ال كممثيل التنظيمات السياسية» ،وكان لنا
الفضل كطاقات شابة يف خروج الكونغريس العاملي
األمازيغي إىل أرض الواقع بعدما تمكنا من تجاوز
االختالفات التي كانت تعرتضنا.
تم عقد مؤتمر جزر الكناري يف غشت  1997والذي
أظهر التناقضات بشكل حاد ،ومع ضغوطات األحزاب
السياسية ،األمر الذي لم ينال إعجاب أحمد الدغرني
الذي كان أمله تأسيس تنظيم أمازيغي مستقل
ويخدم املجتمع املدني .وهنا بدأت أول االنقسامات
بني أعضاء التنظيم األمازيغي الدويل.
لكن ،يف مؤتمر «ليون الفرنسية» يف غشت ،1999
عادت األمور إىل طبيعتها بفضل األستاذ أحمد الدغرني
والحسن إد بلقاسم اللذين قاما باحرتام القانون
التأسييس ،وبفضل القانون األسايس الذي قام
األستاذين بإعداده ،تمكنا يف استمرار التنظيم الدويل
والنضال األمازيغي ككل ،ألنه تمكن من جمع أعضاء
من دول مختلفة (شمال إفريقيا ،أوربا والواليات
املتحدة األمريكية ،)...وكان التنظيم ملزم بعقد جمع
عام كل سنتني احرتاما للقانون األسايس ،األمر الذي
لم يحرتمه املنتمون إىل التنظيمات السياسية ،الذين
فضلوا تنظيم مؤتمرا غري رشعي سنة  2000يف
العاصمة البلجيكية «بروكسيل».
ويف «مؤتمر ليون» تم تجديد هياكل الكونغريس وتم
انتخابي كأول مغربي يقود سفينة الكونغريس العاملي
األمازيغي .ومبارشة بعد هيكلة التنظيم األمازيغي
العاملي ،قام األستاذ احمد الدغرني الذي كان حينها
مديرا لجريدة «تمازيغت» بتنظيم أول ندوة صحفية
بمدينة الرباط تمحورت حول أشغال املؤتمر ،وله
يعود الفضل اإلعالمي الكبري الذي اكتسحته القضية
األمازيغية ما بني . 1999-2002
إذ قام األستاذ أحمد الدغرني بعمل جبار من أجل

تطوير الصحافة األمازيغية .كما عمل عىل تدويل
القضية األمازيغية ولفت أنظار املنتظم الحقوقي،
وبعد ذلك قام بمعية عدد من املناضلني واملناضالت
األمازيغ أغلبهم من الشباب بتأسيس الحزب
الديمقراطي األمازيغي الذي قامت وزارة الداخلية
بحله سنة .2007
وبالعودة إىل عالقتي بالراحل أحمد الدغرني ،فقد قمنا
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يوم  24أبريل سنة  ،2008بتنظيم ندوة باسم مؤسسة دفيد منتكومري
هارت ،بمدينة غرناطة ،تحت موضوع «الحارض ومستقبل القضية
األمازيغية» حينها ،خرج الصحايف»رشيد نيني» التهامنا بأننا تلقينا دعم
من طرف املخابرات اإلسبانية من أجل القيام بهذا النشاط ،وقام األستاذ
أحمد الدغرني برفع دعوى قضائية ضده لكنها قوبلت بالرفض.
وكان للقاء أهمية يف طرح العمل السيايس األمازيغي يف أوروبا ،حيث
اهتم أكثر أعضاء من الربملان اإلسباني خاصة الكتالنيني والباسكيني
الذين كانت لهم رغبة يف اإلطالع عىل الوضعية السياسية باملغرب ،وفعال
رافقونا إىل عاصمة إسبانيا-مدريد من أجل الحضور يف اللقاء الذي نظمه
أنطونيو استيفان ،يوم  20ماي  ،2008وبعد سؤالنا حول رغبتنا يف لقاء
نوعية أحزاب محددة أو كل األحزاب اإلسبانية ،وأبدينا رغبتنا يف لقاء
الجميع ،األمر الذي تحقق نسبيا بعد أن حرضت أغلب الفعاليات الحزبية
اإلسبانية للقائنا بالربملان اإلسباني.
وكان لقاء آخر بمدينة برشلونة وصدفة كان «لونس بلقاسم» الذي كان
يستعد لزيارة الربملان األوروبي لتقديم شكوى ضد السلطات الجزائرية
ملنعها انعقاد املؤتمر الخامس للكونغريس بالجزائر كما اتفقنا خالل
اجتماع الناظور ،وكانت من بني القضايا التي اقرتحت عىل أن نطرحها
كفصل من فصول نضالنا عىل الربملان األوربي ،وهو قضية حل الحزب
الديمقراطي األمازيغي باملغرب ،وهواألمر الذي تحقق فعال بحضورنا إىل
جانب الدغرني مجموعة من الفعاليات يف ذات السنة.
وبفضل مساهمة أحمد الدغرني يف تدويل القضية األمازيغية ،بعد رفض
تأسيس حزب ذو مرجعية «قومية أمازيغية» ،تعرضنا لعدد من االتهامات
وصلت إىل حد اعتبارنا «متطرفني» واتهمونا بأننا «نلعب بالنار ونحاول
إيقاد الفتنة النائمة» والتشكيك يف سالمة عقلنا ،فقط ألننا قمنا بالرد
املشرتك بني الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي والكونغريس العاملي
األمازيغي عىل تقرير الدولة املغربية حول امليز العنرصي يف املغرب ،رغم
أن األمم املتحدة نفسها كانت إىل جانبنا خاصة بعد البعثة التي قامت
ببعثها والتي أكدت العنرصية املمارسة عىل األمازيغ يف املغرب.
كانت لألستاذ أحمد الدغرني مواقف بارزة وحاسمة ،وأذكر عىل سبيل
املثال تحدينا للسلطات الجزائرية التي حاولت منع عقد الكونغريس
العاملي األمازيغي بالجزائر ،رغم أننا تعرضنا لالعتقال خالل أشغال
املؤتمر ،وحارصتنا السلطات يف مطار «هواري بومديان».
يُشهد لألستاذ أحمد الدغرني تشبثه ودفاعه املستميت عن الرشعية
واحرتام القانون األسايس للكونغريس العاملي األمازيغي ،وقوانينه
الداخلية ،وهذا ما أكده يف حواره الشهري عرب «قناة الجزيرة» والذي شدّد

فيه حينها عىل أنه ال رشعية ألي مؤتمر ينعقد باسم «الكونغريس» غري
مؤتمر «تيزي وزو» الرشعي ،عكس مع األسف زميله األستاذ حسن
ادبلقاسم الذي قام بخرق القانون وهو من ساهم إىل جانب الدغرني يف
وضعه ،ودعم مؤتمر مكناس الغري الرشعي ،املنظم واملمول من طرف
وزارة الداخلية املغربية.
يبقى الدغرني إحدى الشخصيات املؤثرة يف مسار القضية األمازيغية،
وكانت لنا معه جواالت يف مختلف املحافل الدولية عىل مدى ثالثة عقود،
لقد كان مدافعا قويا عن القضية األمازيغية وعن مواقفه بكل جرأة
ودون تملص من قناعته وأفكاره التي يعرب عنها يف كل مناسبة ،وله يعد
الفضل الكبري يف عقد مؤتمر تيزي وزو وتحدي منعنا من طرف السلطات
الجزائرية سنة .2008
كما يبقى األستاذ أحمد الدغرني أحد املؤسسني البارزين الذين دافعوا

رحم
اهلل
أمحد

وباستمرار عىل الرشعية والقانون
الداخيل للكونغريس العاملي األمازيغي،
وبقي متشبثا باستقالليته واستمراره،
ّ
ووافق عىل تغيري اسمه من «الكونغريس
العاملي األمازيغي» إىل «التجمع العاملي
األمازيغي» ،أو يف الحقيقة تم تصحيح
اسمه ليصبح «أ ّكراو أمضالن أمازيغ»
أو «التجمع العاملي األمازيغي» وهو ما
تمت املوافقة عليه يف مؤتمر بروكسيل
سنة  ( 2011الذي لم يحرضه الدغرني
مع األسف) ،حيث اتفق املؤتمرون عىل
هذا االسم والذي يعترب امتدادا طبيعي
ورشعي «للكونغريس» الذي ساهم
الراحل أحمد الدغرني يف تأسيسه
والدفاع عن رشعيته.

أمحد زاهد:

عبقرية املرحوم
الدغرني قادتنا
لنجاحات استثنائية
 19أكتوبر  2020كان يوما صعبا ،واجهت فيه الحقيقة املرة التي أرفض
اإلقرار بها ،وفاة األستاذ أحمد الدغرني ،السيايس  ،املفكر ،الروائي،
املرسحي ،املرتجم ،واملناضل ،الصادق ...
تمايورت مديرة «العالم االمازيغي» وضعتني يف موقف صعب أيضا،
الحديث عن رجل يف مقام أحمد الدغرني.
اختلطت عيل املشاعر ،األفكار والسنوات واملحطات أيضا ،فاألمر يتعلق
بديناميكية استثنائية عند داحماد ،عشت جوانب منها عىل مدى 27
سنة ،ابتدأت بنقاش حول املؤسسات السياسية القديمة عند إيمازيغن يف
أحد أيام صيف  1993بالرباط ،وانتهت باتصال هاتفي صباح  19أكتوبر
 2020تخربني سيدة أن الرقم الذي تطلبونه مشغول حاليا.
يف سنة  1993سكنني تحد كبري هو انجاز بحث اإلجازة بكلية الحقوق
يف موضوع «تاريخ املؤسسات والوقائع االجتماعية يف ظل الحضارة
األمازيغية « لم يكن زادي يف ذلك سوى عنادي الريفي والذي أيقضه
بعض األساتذة املحسوبني فكريا عىل املرشق العربي.
أحالني األستاذ محمد الشامي عىل األستاذ محمد شفيق ومحمد التازي
سعود مرتجم كتاب حرب يوغرطة ،واألستاذ أحمد الدغرني الذي فتح يل
بيته ومكتبته وجيبه أيضا يف الكثري من األحيان.
لم يكن صعبا كسب صداقة الدغرني فقلبه كان يسع للجميع ،لم نويل
اهتماما لذلك ،كان همه يف تلك الفرتة حصانة فيصل الحركة الثقافية
األمازيغية الذي أعلن عنه موقع وجدة عىل هامش الذكرى األوىل لوفاة
املعطي امليل يف أكتوبر  1992كنا نلتجئ إليه يف املواقف الصعبة خاصة
وأنه متمرس يف تاريخ االتحاد الوطني لطلبة املغرب ،كانت فكاره
حارضة معنا يف كل املحطات ،توجت بلقاء تاريخي حىض فيه ادا حماد
بلقاء جماهريي طالبي  ،وقد استقبل كشخصية وطنية مرجعية للحركة
الثقافية األمازيغية داخل الجامعة يف فرباير  1996بمدرج كلية الحقوق.
ترجم اد حماد وعيه االعالمي يف  1يناير  1996بإصدار العدد األول من
امزداي وهي دورية تهتم بأنشطة الجمعيات الثقافية األمازيغية،
وللتاريخ فقد طبعنا العدد األول عىل نفقات رئيس جمعية إزوران-ن-
ثامونت آنذاك املحامي ملكشاويمحمادي ،كانت الدورية مدرسة للجيل
األول من صحفيي الحركة األمازيغية.
وفرت لنا مادة إعالمية مهمة جدا ساعدتنا يف إخراج أسبوعية تمازيغت
يف يناير  ،1999والتي كانت وليدة قناعة فكرية لدا حماد ،طالبت منا
نقاش طويال ،بمعية الكاتب امحمدأوشيخ توجت بصدور العدد األول يف
 7يناير  1999برأس مال ساهمنا فيه نحن الثالثة .الجريدة وضعتني أنا
وبعض املناضلني يف مصف الصحافة املهنية ،نحىض ببطاقات الصحافة
(بطاقتي املهنية كانت تحمل رقم  )2609وهي ظاهرة جديدة يف الجسم
الصحفي املغربي ،واضفت عليه طابع التنوع الذي يميز بلدنا.
عبقرية الدغرني قادتنا لنجاحات استثنائية ،كنا أول املبادرين إىل ترجمة
الخطابات امللكية إىل األمازيغية عىل صفحات تمازيغت ،وتستحرضني
هنا املجهودات املعرفية لكل من ادا حماد ،إبراهيم باوش ولحبيب فؤاد،
فتحنا نقاشات مع نخبة من املفكرين والسياسيني من ضمنهم الرئيس
التونيس السابق منصف املرزوقي وأعتقد أن الصحايف محمد بوداري
يحتفظ بذكريات يف هذا السياق.
يف أبريل  2000حظيت باستقبال يف تيزي وزو بالجزائر رفقة املحامي
حسن إد بلقاسم تكريما لجريدة تمازيغت
كنا أول جريدة أسبوعية من الحجم الكبري وبـ 16صفحة ،هذه املنشاة
الصحفية تمازيغت تخرج منها صحافيني كبار كعيل خال ،عبد الله
انهاري ،إبراهيم باوش ،جمال الدين العارف ...
ألحمد الدغرني أفضال كبرية عىل كثري منا ،كان ملهما لكثري من شباب
الحركة الثقافية األمازيغية ،صعب جدا أن يعاد ادا احماد مرتني
سأضل أنا وعائلتي نفتخر بصداقة رجل صادق هو أحمد الدغرني ،رجل
قال يف حقه صاحب الجاللة كلمات تنقص من آالم فقدانه ،وتخفف كثري

صدمت البارحة حني أخربني الصديق عبد النبي إد سالم الصحفي
بالقناة الثامنة التي تبث برامجها باللغة األمازيغية ،فاجأني بل
صدمني حني أبلغني أن الصديق الكبري أحمد الدغرني إنتقل إىل عالم
الغيب والشهادة قبل أسبوع دون أن أعلم.
جمعتني بالراحل العديد من املواقف املشرتكة واملشاريع الفكرية
والسياسية يف مقدمتها سعينا معا خالل بداية األلفية الثالثة إىل
تأسيس حزب مغربي وطني يجمع األمازيغ والعرب عىل مائدة
واحدة عنوانها  :املغربة
وكنا قطعنا أشواطا متعددة يف هذا االتجاه وعقدنا اجتماعات متعددة
مع أطر وكفاءات أخرى وأنجزنا األرضية السياسية وااليديولوجية
لحزب (الشعب) ونرشت حينئذ بعض الصحف اإلرهاصات األوىل
لهذا الحزب الذي جادلت بشأنه الراحل الكبري كثريا وبذلت جهدا
مضنيا إلقناعه بالفكرة ،ألن الدغرني كان عنيدا يف مواقفه ومتشددا
يف أفكاره ،لكنه رحمه الله كان يرضخ للحجة واملنطق والدليل
والربهان ،وحني يقتنع بفكرة يموت من أجلها.
لكن مع األسف الشديد توقفت فكرة تأسيس حزب الشعب الذي كان
سيسعى إىل العمل عىل لم شمل املغاربة كافة عربا وأمازيغ ،بعيدا

من األحزان ،كلمات تستوجب التكرار ،كلمات للتاريخ ،كلمات محفزة
لألجيال القادمة املقتنعة بمغرب يسع للجميع.
هكذا تحدث جاللته عن احمد الدغرني:
مناضل حقوقي ،مشهود له بالكفاءة املهنية وبااللتزام بنبل ورشف
مهنة املحاماة وقضايا حقوق اإلنسان
سننقش يف ذاكرتنا «ونزمار أشك نتو» ألنك أقوى من املوت
سأشتاق لعبارة «أميس –ن -ومغار» التي تناديني بها دائما.

األستاذ واحملامي منري بلخضر:
رجل أمازيغي متواضع وإنساني
حقوقي متمرس واضح يف مبادئه
كان األستاذ أحمد الدغرني أول محامي أتعرف عليه بمدينة الرباط
وذلك سنة  ،1997حيث ملست جانبه الحقوقي والنضايل عن كثب ،وهو
محامي بهيئة املحاماة منذ سنة .1973
األستاذ أحمد الدغرني محامي متكامل ،ذكي جدا ومثقف ،ولديه
منهجية عميقة للتحليل وقاعدتها حقائق تاريخية ألنه إنسان عاشق
للتاريخ وتحليل التاريخ ،لهذا كان دائما يسعى لالنخراط يف النضال يف
إطار املؤسسات ويضع كل يشء يف إطار مؤسساتي ،وبالعودة إىل اإلطار
والحتمية التاريخية ،ويف هذا النطاق جاءت فكرة تأسيسه لحزب سيايس
والذي كان يسعى من خالله إىل إرشاك األغلبية من األمازيغ خاصة ومن
الشعب املغربي عامة يف العمل السيايس ،باعتبار الهوية األمازيغية نواة
املجتمع املغربي واملغاربي وملك لكل رشائح املجتمع املغاربي.
كانت صفة املحامي تطبع جميع نضاالته وتحدد توجهاته ،ألنه كان
مدافعا عن القضية األمازيغية وفق مبدأ قانوني ،وشارك بعدها يف
تأسيس الكونغريس العاملي األمازيغي وانخرط منذ سنة  1993يف الدفاع
عن قضايا املناضلني األمازيغ (أهمها؛ قضية معتقيل تيلييل بالراشيدية)
وبعدها ما حدث بني سنتي  2000و ،2001وكلها نضاالت سجلت سمو
أخالقيات املحامات ،ألن األستاذ احمد الدغرني احتضن قضايا األمازيغ
كمحامي ومناضل يف نفس الوقت.
فقبل قضية معتقيل الحركة الثقافية األمازيغية»مكناس» كان قبلها يف
«أمسمرير»،...
ومنذ سنة  2008انطلق يف عملية التأطري من داخل الجامعة بطريقة
منهجية ،ألن أمغار شخص حكيم وله نظرة مستقبلية فمن املمكن أن
تسمعه يتحدث عن إحدى القضايا التي قد تحدث بعد  10سنوات بالفعل،
وأذكر واقعة برزت فيها أخالقيات ودهاء األستاذ أحمد الدغرني؛ حيث
كان هناك مسؤول محيل وايل أمازيغي ،وبالرغم من الخالفات التي كانت
تشوب عالقتهما فإن أخالق املحامي هي التي كانت تقود وتسيطر عىل
عمله ،وعىل كل امللفات ،وكان رافضا ملهاجمة ذلك الوايل باعتباره ضحية
للنظام السائد.
كان رجال أمازيغيا متواضعا وإنسانا حقوقيا متمرسا واضح يف مبادئه،
وله خطاب بسيط يستطيع من خالله مالمسة كل فئات املجتمع ،له
القدرة عىل إعطاء كل ذي حق حقه ،ويتقن فن التعامل مع اآلخر،
ما جعله يوصل رسالة األمازيغية بنبل وتواضع ،ويفرق بشكل جيد
بني الحسابات الشخصية والتوجهات اإليديولوجية ،وميز بعمق بني
الخصومات اإلنسانية والسياسية.
* اعداد منتصر إثري

عن التطاحنات السياسية والتجاذبات العنرصية وإنهاء الرصاع
اللغوي والعرقي بني أبناء الشعب الواحد.
توقفت الفكرة بعد سنة كاملة أو أكثر من التنظري والتفكري وصوال
إىل إعالن التأسيس عرب الصحف الوطنية آنذاك.
توقفت الفكرة كليا ألن بعض اإلخوة األمازيغ أرادوا أن يجعلوه حزبا
أمازيغيا رصفا ،وبما أنني كنت الوحيد بينهم املحسوب عىل التيار
العروبي والقومي ،فلم أستطع االستمرار بهذا االتجاه ،وحينها أكد يل
الراحل بقوله :إن لم تكن معنا أنت يف القيادة املرتقبة لحزب الشعب،
فسوف ألغي الفكرة من األساس مع هرالء الذين يعارضون وجودك
معنا ..وقد إلتزم الراحل بما وعد ووىف بعهده فتوقفت الفكرة..
ويف الجانب الثقايف ساهمت إىل جانب الدغرني يف أكثر من نشاط ،ومن
ضمن ذلك كنت ألقيت محارضة بمقر جمعية أمازيغية بالرباط حول
تاريخ وحياة القائد الكبري محمد الحاج سالم أمزيان وقد تطرقت
فيها لجانب مخفي من تاريخ حرب الريف بقيادة األمري املجاهد
عبد الكريم الخطابي واألسباب الحقيقية لنزوله بميناء األسكندرية
بمرص زمن امللك فاروق ،حيث كانت اقلته باخرة من منفاه السحيق
يف جزيرة الرينيون الواقعة يف املحيط الهندي.

من طرف الدولة الفرنسية التي
فضل األمري أن يستسلم لها،
عوض استسالمه إلسبانيا.
وكانت هذه املحارضة جرت
عيل استمطاقات وتحقيقات
قوية من طرف الرشطة آنذاك،
حيث اعتربت أجهزة األمن أنني
كشفت عن أمور لم يكن عيل
التطرق إليها.
وهناك الكثري مما كان يجمع
بيننا.
رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه
فسيح جناته ،وتعازي الحارة
ألهله وذويه وأنصاره ومحبيه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد النبي الرشاط
*كاتب صحفي
وصديق املرحوم داحماد
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هيئات وتنظيمات تقدم واجب العزاء يف وفاة املرحوم أمحد الدغرين
تعزية ونعي املحامي واملناضل
األمازيغي أمغار أمحد الدغرين

تلقت أرسة جريدة العالم األمازيغي
ببالغ األىس والحزن نبأ وفاة الزعيم
واملناضل األمازيغي ،أحمد الدغرني
املحامي بهيئة الرباط ومؤسس
الحزب الديمقراطي األمازيغي،
تغمده الله بواسع رحمته.
وأمام هذا املصاب الجلل ال يسعنا
يف “العالم األمازيغي” إال أن نتقدم
بأحر التعازي وأصدق املواساة إىل
كافة أفراد عائلته الصغرية والكبرية
– الحركة األمازيغية – وجميع
رفاقه يف مسريته النضالية الطويلة.
فقدت الحركة األمازيغية اليوم
مناضالً رشسا ً يف الدفاع عن القضية
األمازيغية ،والرتافع عنها وطنيا ً
ودولياً ،وإننا نعترب رحيله خسارة
لكل األمازيغيني ،فلقد نذر الفقيد
حياته يف سبيل القضية األمازيغية،
وناضل وضحى يف سبيلها.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه
جميل الصرب والسلوان .وإنا لله وإنا
إليه راجعون

اجلامعة الصيفية بأكادير ُتعزي يف وفاة
األستاذ أمحد الدغرين

تلقينا ببالغ الحزن واألىس يف املكتب
اإلداري واملجلس اإلداري للجامعة
الصيفية بأكادير خرب رحيل األستاذ
أحمد الدغرني ،أحد املناضلني والفاعلني
الحقوقيني الكبار يف املغرب ،إذ وهب
الفقيد حياته للعمل من أجل اإلقرار
بالحقوق األمازيغية ،ومجتمع العدالة
واملساواة واالنصاف.
لقد كانت إسهامات األستاذ أحمد
الدغرني جلية يف تطور الفكر
الديمقراطي يف املغرب ،سواء من خالل
كتاباته وأعماله الفكرية والنقدية،
أو من خالل فعله النضايل داخل
النسيج الجمعوي والسيايس ،أو من
خالل مرافعاته داخل املحاكم بصفته
محاميا ،كما استطاع الراحل أن يرسم
لنفسه مسارا بارزا وذلك باإلسهام يف
املكتسبات املتحققة لصالح األمازيغية
بوجه خاص والديمقراطية بوجه
عام ،كما أسهم يف إنجاح مجموعة من
املحطات النضالية التي أرشفت عليها
الجامعة الصيفية ،حيث كان الفقيد
من الجيل املؤسس للعمل األمازيغي يف
بالدنا منذ أزيد من نصف قرن ،ومن
األطر التي أسدت خدمات جليلة للعمل
الثقايف والحقوقي باملشاركة الفعالة يف
الدورات األوىل للجامعة الصيفية ،ويف
جل أنشطتها وندواتها وأعمالها.
وبهذه املناسبة األليمة ،نتقدم بتعازينا
الخالصة ومواساتنا الصادقة ألرسته
الصغرية والكبرية ،ولكافة مناضيل
ومناضالت الحركة األمازيغية والحركة
الديمقراطية يف املغرب ،راجني أن ترقد
روحه يف سالم واطمئنان أبديني ،وإنا
لله وإنا إليه راجعون.

* “أزطا أمازيغ” :الدغرين وهب حياته
للقضية األمازيغية ودافع عنها باستماتة
ودون مساومة

تلقينا ببالغ الحزن واألىس الشديدين،
يف الشبكة األمازيغية من اجل املواطنة
–أزطا امازيغ نبأ وفاة أحد أعمدة
ومؤسيس الحركة األمازيغية باملغرب
األستاذ املناضل أحمد الدغريني؛ زوال
يوم  19أكتوبر  2020بمدينة تزنيت،
بعد معاناة مع املرض.
لقد كان األستاذ الدغريني من الدعائم
الرئيسية للفعل األمازيغي الديمقراطي
التقدمي ،ومن منارصي النضال
األمازيغي املستقل ،ويشهد له أن كان
مساهما ومبادرا يف هندسة مجلس
التنسيق الوطني االمازيغي ومبادرات
أخرى تروم االرتقاء باللغة والثقافة
األمازيغية عىل مدى خمسة عقود
وهبها للقضية االمازيغية بدون كلل

أو وهن.
كما أن الفقيد كان من واضعي اللبنات
األوىل لتجربة الصحافة واإلعالم
األمازيغي املستقل من خالل تجربة
جريدتي تمازيغت وأمزداي ،واللتني
ساهمتا يف تكوين وتأطري الجيل األول
من الصحفيني األمازيغ.
لقد تميز الفقيد برؤيته ومقاربته
السياسية للقضية األمازيغية واعتبار
األمازيغية يف صلب النضال من أجل
بناء الدولة الديمقراطية؛ حيث أسس
أول حزب سيايس أمازيغي باملغرب ،إال
أن وزارة الداخلية قامت بحرضه ومنعه
بموجب حكم قضائي ،وهذا لم يمنعه
من استمرار النضال من أجل الفكرة إىل
آخر رمق من حياته.
إننا اليوم نفقد رجال ،قل إن تجود به
أرض ،وهب حياته للقضية األمازيغية
ودافع عنها باستماتة ودون مساومة.
ويفقد فيه املغرب رجال حقوقيا
ومناضال صادقا نذر عمره ومسرية
حياته لخدمة قضايا وقيم العدالة
والحرية والكرامة ،ولعب دورا هاما يف
مسار االعرتاف باألمازيغية.
أمام هذا املصاب الجلل نتقدم باسم
كافة مناضيل وعضوات وأعضاء ازطا
مازيغ إىل كافة أفراد أرسة الفقيد السيد
احمد الدغريني ،وكذا إىل جميع أصدقائه
ومعارفه ورفاقه يف الحركة االمازيغية
والديمقراطية بتعازينا الحارة ،وأن
يلهم ذويه الصرب والسلوان.

* منظمة تاماينوت تنعي الكاتب واملناضل
األمازيغي الكبري أمحد الدغرين وتعترب
رحيله حلظة للتفكري يف مستقبل العمل
احلقوقي األمازيغي

ببالغ الحزن واألىس العميقني تلقينا يف
منظمة تاماينوت خرب رحيل الكاتب و
املناضل األمازيغي الكبري أحمد الدغرني،
املناضل الذي كان أحد املؤسسني الذين
أسهموا يف بناء رصح العمل الثقايف و
الحقوقي األمازيغي ،مسار تضحيات
و مكابدات و خدمات جليلة أسداها
بنكران ذات خدمة للثقافة األمازيغية
و إيمانا عميقا باملستقبل و بالحرية و
بالعدالة االجتماعية يف الخريات املادية
و الرمزية و باملساواة الفعلية ،مسار
أحمد الدغرني مسار لحيوات متعددة
و إسهامات و تجارب نذرت نفسها
للنضال يف جبهات مختلفة و صانت
للفقيد وضعه االعتباري كواحد من
قامات العمل الثقايف التي جعلت من
القضية األمازيغية قضية حياة.
و جعلت أعماله الفكرية ترسخ أفقا
نقديا يروم الرفع من الوعي الثقايف
لألمازيغيني و األمازيغيات و تقريب
متضمنات و عالمات الذاكرة الثقافية
و التاريخية األمازيغية لألجيال ،مثلما
شكلت قراءاته يف املشهد السيايس
املغربي عالمة دالة عىل مثقف لم
تنفصل الثقافة لديه عن رهانات
التغيري االجتماعي ولم تركن إىل األهواء
و خطابات االنفعال وهي تبحث يف
طبقات الخطاب السيايس و املمارسة
السياسية عىل السواء عما يمكن أن
ينري الوعي و يقود الفكر إىل التأسيس
لخطاب التعدد اللغوي و التنوع الثقايف
و إرساء ممارسة سياسية تقوم عىل
تصور ثقايف و رؤية حداثية للحارض و
املستقبل.
إن رهان الفقيد عىل التأسيس ميسم
جيل يف كل أعماله؛ يف عمله عىل ترجمة
األعمال األدبية الكربى ويف انشغاله
بالكتابة األدبية من منطلق االشتغال
عىل الفضاءات األمازيغية و االحتفاء
باملايض الثقايف األمازيغي  ،كما شكلت
تحقيقاته لكتب الرتاث اللغوي و
املدونات الرحلية فعال داال عىل الرغبة
يف تأسيس رؤية جديدة للرتاث تؤمن له
امتداده دون أن تتصل به و أن تنفصل
عنه ،و تتخذه منطلقا لفهم الحارض
 ،ويف السياق ذاته ترجمت أعماله
املعجمية حرقة األسئلة التي شغلت

الراحل يف استرشافه ملمكن تهيئة لغة
أمازيغية معيارية تضطلع بوظائف
حيوية يف كل مجاالت الحياة.
مهمة التأسيس كانت حارضة يف
انشغال الفقيد بإصدار منابر إعالمية
أمازيغية و اإلرشاف عليها بحرفية
كبرية ،وجعلها كوة إلشاعة رصخته
املنادية بالحقوق الثقافية و حقوق
اإلنسان و املدينة لكل أشكال الطمس
و الحجب ،الرصخة التي كانت حارضة
منذ نضاله الثقايف و اإلبداعي باملعهد
اإلسالمي بتارودانت و باالتحاد الوطني
لطلبة املغرب و بالدورات األوىل للجامعة
الصيفية و بالكونغريس العاملي
األمازيغي و باملجلس الوطني للتنسيق
بني الجمعيات األمازيغية و تأسيسه
للحزب الديموقراطي األمازيغي  ،ويف
عمله يف سلك املحاماة الذي انتسب إليه.
عمل أحمد الدغرني وحركيته كان
لها موقع يف املشهد الحقوقي الكوني
ومشاركته يف املؤتمر الدويل لحقوق
اإلنسان بفيينا سنة  1993وتعريفه
بالقضية األمازيغية.
لقد فقدت العائلة الحقوقية
والديموقراطية والحركة األمازيغية
قامة كبرية ،إضافة الهتماماتها
املتعددة ،طبع مسار نضالها من أجل
الثقافة األمازيغية صدق نادر وتقدير
عال وبذل استثنائي ،قامة عاشت
شامخة يف سبيل الدفاع عما تؤمن به،
وعاشت شاهدة عىل تحوالت مجتمعية
وثقافية وسياسية جعلت قناعاته
راسخة ،مؤمنا بالقيم الكونية النبيلة
وبثقافة االختالف التي ترجمها حرصه
عىل الحوار مع كل الفاعلني والتوجهات
األيديولوجية والفكرية .لم يكن للفقيد
أعداء ذاتني ،بالرغم مما القه من حمالت
ومن هجوم وإشاعات وما القته أفكاره
من تدليس وتضليل يف املتداول الثقايف
املغربي ،ففي اعتقادنا كان الراحل
منشغال بأعدائه املوضوعيني ،ولم
يسمح ألعطاب الجسد يف عز محنته
أن تؤثر فيما يؤمن به ،إذ كانت قيمة
الصداقة قيمة ظلت موضوع اهتمام
وظل أثرها يف أعمال الفقيد وفعله
املدني جليا يف تمجيده الدائم لها.
إننا إذ نعزي يف منظمة تاماينوت العائلة
األمازيغية و الديموقراطية يف رحيل
املناضل األمازيغي أحمد الدغرني الكبري
فإننا نعزي مناضال أسهم يف مسار
تأسيس منظمتنا و أسهم يف مجموعة
من محطاتها النضالية و الثقافية و
لبى دعوات الحضور و انخرط بفعالية
يف ملتقياتها و أنشطتها الحقوقية و
الفكرية ،مناضل رصح ذات يوم أن
مطمح أمله أن يكون قيد حياته حطبا
لالشتغال الذهني و للجدل الفكري ،و
أن تستمر جذوة ناره مشعة و مضيئة
بعد رحيله ،النار التي أوقدها بحسبه
ابن خلدون و ابن تومرت ،وحملها طيلة
حياته كواحد ممن ينحدرون من ساللة
منسية و يحملون يف يدهم بقايا نارها
حد تعبري محمد خري الدين.
إننا إذ نعزي هذه اليد التي حملت بقايا
نار الساللة وحملت باملوازاة هم إشعاع
منظمة تاماينوت واستمراريتها لعقود،
فإننا نعرب عن تقديرنا الكبري للفقيد،
ويف غمرة الفقدان نعترب رحيل أحمد
الدغرني لحظة للتفكري يف مستقبل
العمل الحقوقي األمازيغي دفاعا عن
الحقوق الثقافية وحقوق اإلنسان
الفردية والجماعية واالستمرار يف
النضال من أجل األمازيغية تكريما
لروحه ،فقد قال نيتشه ‘’ لقد قيل
عن حق إن شعبا ما ال يتميز برجاله
العظام ،بل بالطريقة التي يكرمه بها
ويعرتف لهم بالفضل’’.

“إزرفان” ُتعزي يف رحيل الزعيم
األمازيغي أمغار دا أمحد الدغرين

تلقت منظمة إزرفان ببالغ األىس
والحزن نبأ وفاة الزعيم األمازيغي
أحمد الدغرني ،املناضل املبدئي الذي

وهب حياته يف سبيل القضية
األمازيغية ،وأمام هذا املصاب الجلل ال
يسع منظمة إزرفان إال أن تتقدم بأحر
التعازي واملواساة إىل كافة أفراد عائلته
و للحركة األمازيغية ببالدنا و العالم،
عىل أمل أن تحيا فينا جميعا روح دا
أحمد الدغرني بمواصلة السري يف نهجه
ومبادئه.
لقد فقدت الوطن شخصية عظيمة،
جسدت تضحياتها تطلعات الحركة
األمازيغية بكل شموليتها ،وجسدت
خطوات أمغار أحمد الدغرني نهجها يف
سبيل تحقيق العدالة والكرامة والحرية
لإلنسان واللغة واألرض ،إضافة
لنضالها من أجل حقوق اإلنسان
الثقافية ،االجتماعية ،االقتصادية
والسياسية ،وعىل رأسها الحق يف
التعبري والتنظيم السيايس ،ودافع عنها
بصدق ومسؤولية ،وبعزم مبدئي نادر.
إن منظمة إزرفان لن تفي يف عزائها
هذا حق تعداد مناقب ومساهمات
ومحطات الزعيم أحمد الدغرني ،الذي
أفنى حياته يف سبيل النضال من أجل
حقوق الشعب املغربي األمازيغي
بقناعات راسخة ،رغم كل تضييق
وهجوم بسالح اإلشاعة والتضليل ،بل
ولم ينل منه حتى املرض الذي ألم به،
وظل وفيا لنضاالته امليدانية حتى آخر
لحظة.
إننا يف منظمة إزرفان إذ نعزي العائلة
الصغرية والكبرية للزعيم املناضل
أحمد الدغرني ،فإننا نعزي أبا لكافة
مناضالت ومناضيل منظمتنا ،ورمزا
أسهم يف مسار منظمة إزرفان وحارضا
يف مؤتمراتها ومحطاتها النضالية التي
بصمها بتوجيهاته وتطلعاته ورسائله،
التي مازلنا يف املنظمة نحملها وصية
ونتبع نهجها.
رحم الله الزعيم وألهم أهله الصرب
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

“صوت املرأة األمازيغية” بوفاة الدغرين
فقدت احلركة األمازيغية رجل اإلمجاع
األمازيغي واألب الروحي

فقدت الحركة األمازيغية رجل اإلجماع
األمازيغي واألب الروحي الذي يحظى
بالتقدير واالحرتام لدى مختلف أطياف
الحركة األمازيغية باملغرب وشمال
افريقيا واملهجر ،الرجل الذي لطاملا حلم
وسعى يف سبيل توحيد األمازيغ ورفعة
كلمتهم وبصم بحضوره كل املحطات
النضالية األمازيغية ،كما حرض حني
غاب الكثريون يف احتجاجات حركة
عرشين فرباير وساند حراك الريف
ومعتقليه وذويهم واحتجاجات األرض
وغريها من الحركات يف سبيل حقوق
اإلنسان وكرامته.
رحم الله أحمد الدغرني املناضل الذي ال
يرتدد يف التعبري عن قناعاته وقول كلمة
الحق يف آوانها ،واملحامي الذي ال يرتدد
يف املرافعة عن املظلومني واملقموعني
واملضطهدين ،واإلنسان املتواضع الذي
يكرب بالجميع والذي لطاملا وقف سندا
للكثريين.
بصم رحمه الله بفكره ومواقفه
وحضوره كل املحطات النضالية
األمازيغية باملغرب وخارجه وأطلق
مبادرات عديدة تروم توحيد األمازيغ
يف إطار سيايس يجعلهم رقما قويا يف
املعادلة السياسية ،وقاوم يف سبيل ذلك
بإستماتة رغم كل العراقيل والصعاب
إىل أن وافته املنية يوم اإلثنني 19
أكتوبر  2020بقريته “إكرار ن سيدي
عبد الرحمان” يف جماعة أكلو بإقليم
تيزنيت وهي املكان الذي إختاره رحمه
الله ليقيض فيه آخر أيام حياته.
وأمام هذا املصاب الجلل نتقدم
يف جمعية صوت املرأة األمازيغية
بتعازينا الحارة لعائلته ولكل مناضالت
ومناضيل الحركة األمازيغية باملغرب
والعالم.
إنا لله وإن إليه راجعون

عبد اللطيف
أعمو ُيعزي يف
رحيل ّدمحاد
الدغرين

عبد اللطيف اوعمو
تلقيت زوال يومه اإلثنني  19أكتوبر
 2020النبأ املحزن لوفاة املشمول
بعفو الله ورضاه ،املحامي
والحقوقي األمازيغي ،أحمد
الدغرني ،بمدينة تيزنيت ،عن عمر
يناهز  73سنة  ،بعد معاناة طويلة
مع املرض  ،الذي غيبه لسنوات عن
الساحة السياسية والحقوقية.
وبهذه املناسبة األليمة أعرب
ألرسة الفقيد املهنية والحقوقية
والسياسية ،ولكل أقاربه وذويه،
وأصدقائه ومحبيه ،عن أحر
التعازي وخالص عبارات املواساة
مقدرا فداحة الرزء يف رحيل أحد
رواد الحركة األمازيغية وأحد
رجاالت إقليم تيزنيت األوفياء،
الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن
والثقافة والهوية األمازيغية بكل
تفان وإخالص ونكران ذات.
لقد الراحل ،الذي ولد سنة ،1947
بقرية تدارت بقبيلة أيت عيل
بأيت بعمران ،حيث كان والده –
املنحدر من بلدة إكرار ن سيدي
عبد الرحمان التابعة لجماعة أكلو
بنواحي تيزنيت -مدرسا وقاضيا .
واشتهر األستاذ أحمد الدغرني،
مؤسس الحزب الديمقراطي
األمازيغي املغربي سنة ،2005
طيلة مساره النضايل واملهني
بالدفاع عن األمازيغية وحقوق
االنسان ومعتقيل الرأي .كما
يعد ،رحمه الله ،من رواد الحركة
األمازيغية وأحد رموزها ،وهو
من مؤسيس الكونغرس العاملي
األمازيغي ،ومنسق املجلس
الوطني للتنسيق بني الجمعيات
األمازيغية.
وخسارة بالدنا جسيمة كذلك
يف مجال اإلنتاج الفكري ،حيث
خرست قلما بارزا خلف لنا عدة
مؤلفات يف مجاالت األدب والتاريخ
والسياسة والقانون واألمازيغية.
كما أسس جريدتي “أمزداي”
و”تمازيغيت”.
وإننا إذ نستحرض بهذه املناسبة
املحزنة ،هذا الرصيد الحقوقي
واإلنساني ،وما كان يتميز
به الفقيد من خصال نضالية
وإنسانية عالية .نحيي فيه ،رحمه
الله ،وفاءه للمثل العليا ،ووطنيته
وسمو أخالقه .ونرجو من العيل
القدير أن يويف الفقيد الكبري أحسن
الجزاء ،عىل ما أسدى لوطنه من
خدمات جليلة ،وأن يتقبله يف عداد
الصالحني من عباده ،ويشمله
بمغفرته ورضوانه ،ويسكنه
فسيح جنانه.
وإذ نشاطر ،أقارب الفقيد،
أحزانهم يف هذا املصاب األليم ،الذي
ال راد لقضاء الله فيه ،نسأل الله
عز وجل أن يلهم أرسته السياسية
والحقوقية وأقرباءه وذويه جميل
الصرب وحسن العزاء.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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à tes côtés.
Deux ans de bonheur malgré les
souffrances et les déceptions de la
maladie.
Jamais je n’ai cessé de t’aimer, et
pourtant j’ai souhaité que tu te
reposes enfin.
Rien de sert de vivre si tout ce
que tu vis est souffrance. Tu seras

Dda Hmad Adghirni
tire sa révérence
Un monument
de la revendication amazighe
au Maroc et en
Afrique du nord
nous quitte définitivement. Tristement triste.
Ddda
Hmad
Adghirni est de
la tribu des Ayt
Baâmran, une
tribu amazighe
qui constitue la
dernière poche
de
résistance
contre la colonisation. Un militant qui a entrepris la première
action politique
«moderne» amazighe en créant
le Parti Démocratique Amazighe Marocain,
interdit par le
pouvoir.
Ddda Hmad est

un militant qui
dérange par ses
positions fracassantes et légitimes, en faveur
d’une Afrique du
Nord amazighe,
bousculant les
arabistes en Algérie, en Lybie et
ailleurs. Sa plaidoirie en faveur
des détenus politiques de l’Association Tilelli de
Goulmima
en

1994 reste une
référence.
Qu’il repose en
paix. Nos sincères
condoléances à sa
petite et grande
famille,
ses
proches, ses amis
et à la mouvance
amazighe.
* Par: Moha
Moukhlis

toujours présent pour moi
et tes conseils me guideront
jusqu’à la fin de mes jours.
J’espère que tu es joyeux là
où tu es, en tous cas je crois
que c’est beaucoup mieux
qu’ici.
Je t’aime papou diali !
* Hamim Adghirni

Les Amazighs de France présentent leurs
condoléances pour la disparition de feu
Ahmed Adghirni
Nous, Amazighs de France,
saluons ta mémoire et te remercions pour ce que tu as
accompli et tout ce que tu as
fait pour la culture amazighe.
Nous ne l’oublierons pas. Nous
t’oublierons pas. Merci
Ahmed ADGHIRNI est né en
1947 au village Taddart, au
sein de la tribu Aït Ali (Aït
Baamrane) ou son père était
juge et enseignant au sein de
la zaouïa de Taddart.
– il a suivi une scolarité primaire au sein de son village,
des études à l’institut de Tiznit avant de s’en aller à Taroudant.
– Il a décroché son baccalauréat au collège Youssef ben Ali
à Marrakech, pour repartir
ensuite à l’université de Fès
ou il a eu une licence en droit.
Puis une autre licence en droit
à l’université Mohamed V de
Rabat.
– Il était un élément actif
au sein de l’UNEM et de la

L’Association azul de la culture
amazighe présente ses condoléances
à la famille Ahmed Adghirni
Suite à la disparition de
notre icône et frère Me Ahmed Dghirni, à mon nom
personnel, Salah HADRI,
président de l’association
AZUL de la culture amazighe
à Angers France et au nom de
l’ensemble des membres et
adhérents de l’Association, je
présente mes sincères condoléances au peuple marocain,
singulièrement à sa petite
famille, ses proches, ses amis,
ses collègues, et tous ceux qui
militent pour la cause amazighe.
Le défunt a été une somme
de courage et de sagesse, de
perspicacité, de magnanime,
de grande simplicité et de
nationalisme.
il est un exemple à suivre pour la réalisation de nos revendications culturelles et politiques.
Honnête, courageux et sincère surtout convaincu pour les causes pour
lesquelles il s’est battu durant toute
sa vie.
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Hommage À Mon Papa

HamIm adgHIRNI:
Il n’y a que quelques heures
que j’ai perdu l’une des personnes
les plus importantes de ma vie.
Tu es mon papa, mon chéri, tu
étais là pour moi en tout temps et
en tout moment.
Je n’ai pas pu passer ces derniers
moments en ta compagnie mais
j’ai eu les deux dernières années

amnad

Que la terre lui soit légère et que le
paradis soit sa demeure éternelle.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous
retournons.
* Salah HADRI
Président de l’association AZUL de
la culture amazighe.
Angers France

gauche.
– Début des années 70, il
commence sa carrière en tant
que avocat à Sidi Slimane puis
à Rabat.
– Ahmed Adghirni est un pilier du mouvement associatif
amazigh. Il a participé aux
travaux de l’université d’été
da Agadir au début des années
80, t il fût très actif au sein
de l’association Tamaynut,
espace associatif …. Et dans
d’autres structures
– Il a été également un des
fondateurs de Congrès Mondial Amazigh en 1995.
– il fût Secrétaire général
du CNC (conseil national de
coordination entre les associations amazighes au Maroc)
au milieu des années 90.
– il a embrassé la carrière
d’Editeur de journaux : Amezday et Tamazight
– il a Fondé le PDAM ( parti
démocrate amazigh marocain)
en 2005, lequel fût interdit

en 2008 par le ministère de l’
intérieur
– Ahmed Adghirni a été l’Avocat de nombreux détenus politiques amazighs (affaire Tilelli de Goulmima en 1994, les
2 détenus Mustapha Ousaya
et Hamid Ouadouch en 2007,
famille du martyr de l’amazighité Omar khaleq izem, de
Nasser Zefzafi et ses compa-

gnons membres du hirak du
Rif …)
-Ahmed Adghirni a publié
20 ouvrages dans le domaine
de l’analyse politique, la traduction, l’histoire, la littérature…. Et des dizaines d’articles dans divers revues et
journaux.
Ahmed Adghirni, un Grand
Monsieur.

Les Amazighs de la diaspora déplorent
le manque de démocratie
de la mairie d'Agadir
Nous, collectif d’associations de la Diaspora
marocaine originaire de
la ville d’Agadir et de sa
région, nous nous indignons contre l’adoption,
le 21 octobre dernier,
par le conseil communal
d’Agadir d’un nouveau
logo qui ne reflète en
rien l’identité visuelle
de notre ville et notamment la dimension Amazighe de cette identité.
La démarche qui a abouti au changement du logo
n’a apparemment pas
pris en compte la reconnaissance par l’Etat marocain de la dimension
Amazighe et son caractère officiel mentionné
dans la constitution.
Nous déplorons le
manque de démocratie
participative comme stipulée dans la constitution marocaine, rema-

niée et adoptée en juin
2011.
Les protestations exprimées, via diverses
voix, par les habitants
et le tissu associatif de
la ville d’une part et
d’autre part par la diaspora n’ont visiblement
pas été prises en compte
par les instances dirigeantes. Ces dernières
n’ont pas jugé utile d’assumer, ni d’expliquer le
choix du nouveau logo et
aucune communication
n’a été publiée dans ce
sens.
De ce fait, notre collectif ne peut que qualifier
ce passage en force de
démarche anticonstitutionnelle et anti-démocratique.
Paris, le 28 octobre
2020

Associations signataires:
–Agraw n Bariz (Paris/
France)
– Agraw (Lille/France)
– AMAF (Orleans/Lille)
–Amistad Marroquí Gallego (Santiago de Compostela / Espagne)
–Almobadara
Alhorra
(Marbella/Espagne)
–Assemblée
Mondiale
Amazigh (Bruxelles/Belgique)
–Coordination Akal Eu-

rope (Paris/France)
– Franco-Amazigh (Mulhouse/France)
–Horizon Sud (Argenteuil/France)
–Imdoukkal n ait Souss
(Bruxelles/Belgique)
–Tamaynut France (Clichy/France)
–Tamounte STG (Waregem/Belgique)
– Tifawin (Bruxelles/Belgique)
– Tiwizi59 (Lille/France)
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L’Assemblée Mondiale Amazighe demande la dotation d’un BANK OF AFRICA
budget spécial pour l’amazighe dans le projet du budget de lANCE UN CONCEpT
l’année 2021, la reconnaissance du nouvel an amazigh 2971 NOvATEUR pOUR lEs
et le changement de l’appellation de l’agence «La MAP» ENTREpRIsEs;CREdIT
Lettre aux Mesdames et Messieurs Les
Députés(es) et Conseillers(es) des deux
chambres du Parlement marocain
Mesdames et Messieurs les Députée-s et Conseiller-e-s,
Pour la quatrième année consécutive et en
dépit de la situation sanitaire dû à la propagation de la pandémie de coronavirus
Covid19, nous vous écrivons pour vous demander de faire pression sur le gouvernement afin qu’il dédie un budget spécial dans
son projet de budget pour l’année 2021,
afin d’inclure l’amazigh dans les secteurs
de l’éducation et des médias et dans tous
les aspects de la vie publique en tant que
langue officielle du pays, reconnue dans la
Constitution de premier juillet 2011. Nous
vous adressons de nouveau cette correspondance du fait que la loi organique n °
26.16, concernant les étapes de l’activation
du caractère officiel de l’amazigh et sur la
manière de l’intégrer dans le domaine de
l’éducation et des domaines prioritaires de
la vie publique, est entrée officiellement en
vigueur, après sa publication dans le Bulletin Officiel sous le numéro 6816 et publié
le 26 septembre dernier, depuis déjà plus
d’une année.
Mesdames et Messieurs les
Député-e-s et Conseiller-e-s,
Nous avons l’honneur de vous readresser cette requête, eu égard à
la situation tragique que connaît la
mise en œuvre de l’officialisation
de l’amazighe, dans les institutions
et les établissements publics. Situation qui va en s’aggravant d’un
gouvernement à un autre, en raison
des multiples obstacles inhérents
à une résistance tantôt politique
tantôt administrative. Et parmi les
conséquences de cette résistance,
à titre d’exemple, l’avortement de
l’action d’intégration de l’amazighe dans le système éducatif
national et dans les classes de lutte
contre l’analphabétisme. Ceci en
raison d’un ensemble de décisions dont le retrait de la charge d’enseigner
l’amazighe à des professeurs spécialisés qui
sont sommés d’enseigner d’autres langues,
tels l’arabe et le français. Le manque de formation en langue amazighe. A cela s’ajoute
son totale absence de l’enseignement préscolaire et sa régression dans d’autres établissements de l’enseignement primaire, et
son arrêt dans certains établissements sous
prétexte d’absence de ressources humaines
et financières nécessaires.
Mesdames et Messieurs les Députée-s et Conseiller-e-s,
Le dossier de l’enseignement de l’amazigh
est en déclin et nécessite des décisions politiques audacieuses ainsi que des positions
fermes et décisives pour sauver et intégrer
l’amazigh dans le domaine de l’éducation
nationale et dans les domaines prioritaires
de la vie publique, afin de pouvoir fonctionner à l’avenir comme langue officielle
de l’État. Pour cela, il faut absolument vous
rappeler qu’il faut dédier un budget spécial
pour l’Amazigh dans le projet du budget de
2021, en considérant que la loi organique
de réglementation, publiée au Bulletin Officiel, insiste sur le fait que « les secteurs
ministériels, les conseils territoriaux et les
institutions publiques et constitutionnelles

élaborent des plans d’action qui incluent les
modalités et les étapes de l’intégration progressive de l’amazigh dans leurs domaines
respectifs, et cela au plus tard dans six mois
à compter de la date de publication de la dite
loi organique au Bulletin Officiel », c’est-àdire au mois de mars prochain 2020. Sept
mois se sont déjà écoulés et on trouve rien
de concret sur le terrain. Ce qui témoigne
d’un contournement de la décision Royale
quant à la promotion de l’amazighe, identité, langue et culture, et au renforcement
de sa place dans le domaine social, éducatif,
culturel et médiatique ; décision annoncée
par Sa Majesté dans son discours d’Ajdir le
17 octobre 2001/2951.
Mesdames et Messieurs les Députée-s et Conseiller-e-s,
Partant de ces données qui témoignent
clairement de l’absence d’une volonté gouvernementale pour la promotion de l’amazighe, et dans le cadre de vos prérogatives
juridiques, politiques et institutionnelles
en tant que député(e)s et conseillers(e )s
des deux chambres de la nation, nous vous
sollicitons de nouveau de bien faire pression
sur le gouvernement afin de réserver un
budget spécifique et conséquent dans son

projet de budget de 2021, pour l’intégration
de l’amazighe dans les secteurs de l’enseignement et des médias ainsi que dans les
autres secteurs de la vie publique, comme
il est indiqué dans la loi organique publiée
au Bulletin Officiel. Nous vous informons
que juste pour enseigner l’amazigh à tous
les élèves de la première année du cycle
primaire, il faut au moins 5 000 professeurs
spécialisés en amazigh, et pour le reste des
années du primaire il faut plus de 100 000
professeurs pour les 5 millions d’élèves inscrits, sans compter les professeurs pour les
campagnes de l’alphabétisation des adultes
et les enfants d’émigrés marocains en Europe, et le budget spécial dont ils ont besoin
ainsi qu’une vraie volonté politique. C’est
ce qui est repris par le dernier rapport onusien «A/hrc/41/54/ Adb.1», publié par les
Nations Unies le 28 mai 2019, au lendemain
de la visite officielle au Maroc, de Mme.
Tendayi Achiume, rapporteuse spéciale sur
les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée. Elle s’est dit
» elle est préoccupée par leur lenteur et leur
insuffisance… Elle a appris non seulement
que le nombre de professeurs est insuffisant, mais aussi que l’efficacité de l’enseignement de l’amazigh à tous les niveaux

et dans toutes les régions, la promotion de
cette langue comme langue d’enseignement
et l’intégration de la langue et de la culture
amazighes dans les programmes scolaires
laissent à désirer« . Comme elle insiste qu’il
faut : « intensifier les efforts pour faire en
sorte que les Amazighs ne soient pas victimes de discrimination raciale dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne l’éducation, l’accès
à la justice, l’accès à l’emploi et aux services
de santé, les droits fonciers et les libertés
d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et d’association ». (http://amadalamazigh.press.ma/fr/?p=2230).
Mesdames et Messieurs les Députée-s et Conseiller-e-s,
Dans le cadre de l’autorité législative et politique qui vous est conférée par la constitution marocaine, nous vous renouvelons notre
demande de faire pression sur le gouvernement et l’exhortons à approuver le Nouvel
An amazigh comme fête nationale et jour
férié pour l’année 2971, comme ils fait nos
voisins algériens.
Mesdames et Messieurs les Députée-s et Conseiller-e-s,
Dans le même contexte, nous
vous rappelons, Mesdames et
Messieurs, que neuf ans se
sont écoulés depuis les amendements constitutionnels au
Maroc, et que l’agence officielle du Maroc porte toujours
le nom «Maghreb Arabe»
malgré le fait de sa substitution par l’appellation « Grand
Maghreb». Étant donné que
la désignation du «Maghreb
arabe» portée par l’agence
n’est compatible ni avec la
nouvelle réalité constitutionnelle, ni avec l’identité
du pays ni avec l’identité de
l’agence même de presse, qui
est considérée comme une
agence de presse officielle
marocaine, nous vous demandons d’intervenir pour changer le nom de
l’agence au nom de l’agence «Grand Maghreb» qui respecte l’identité et la culture
plurielles du Maroc et la constitutionnalisation de la langue amazighe, comme elles
sont stipulés dans le préambule et l’article 5
de la Constitution.
De plus, un certain nombre de parlementaires et de conseillers continuent d’utiliser la terminologie « Maghreb arabe », en
flagrante violation de la constitution. Par
conséquent, nous vous demandons de mettre
un terme à l’utilisation de l’expression « Maghreb arabe », car la région maghrébine n’a
jamais été arabe, et ne le sera plus à l’avenir,
surtout depuis la découverte du plus vieux
« homo sapiens » a été retrouvé au Maroc,
à « Adrar Ighoud », qui remonte son âge à
environ 315 mille ans, et qui est finalement
considéré comme l’ancêtre de tous les Amazighs, de tous les Maghrébins et de tous les
peuples du monde.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous
prions de croire en l’expression de nos profonds respects.
Signé : Rachid RAHA, Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA)

BUsINEssONlINE.mA

Dans le cadre de sa stratégie de
transformation digitale menée depuis plusieurs années, BANK OF
AFRICA a mis en place la plateforme creditbusinessonline.ma, une
solution de crédit interactive et totalement sécurisée visant à simplifier la banque au quotidien en offrant la meilleure expérience client.
A travers la digitalisation de bout
en bout du process de crédit sur la
plateforme creditbusinessonline.
ma, le client peut consulter et gérer
en temps réel son crédit en ligne, à
distance sur différents types de terminaux (Ordinateur, Tablette…) en
recevant des notifications à chaque
étape de sa demande.
Avec une authentification forte qui
assure une sécurité maximale, cette
plateforme permet aussi aux entreprises et aux professionnels d’avoir
un process de demande de crédit
améliorée et dématérialisée, assurant la traçabilité des délais et des
documents transmis par le client
pour un gain de temps et une célérité dans le traitement de ses demandes.
Cette solution de crédit est un
concept novateur qui vient compléter l’offre de Global Banking
«Business Online» mise en place par
BANK OF AFRICA pour permettre
aux entreprises d’initier, de valider
et de suivre l’essentiel des opérations de Cash, de Trade et de Financement.
La plateforme creditbusinessonline.ma s’inscrit ainsi dans une démarche «phygitale» qui facilite au
client l’ensemble de ses requêtes
relatives au crédit et continue à le
faire bénéficier d’un accompagnement bancaire personnalisé à travers l’expertise et le conseil.
Accordant une place stratégique
à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients
et à les accompagner du mieux
possible en répondant à tous leurs
besoins, BANK OF AFRICA traduit
ainsi son engagement fort et solidaire en tant que partenaire financier de choix des entreprises et son
positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à
son écosystème.
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ⵙⴰⵍⵍⴼ ⴷⴰ ⵉ ⵓⵏⵕⵃⵓⵎ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ,
ⵉⵖⴼⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵣⵣⴷⵖ ⵜ ⴳ ⵍⵊⵏⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.
« ⵏⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵏⵓⵖⵓⵍ » ⵉⵖⵣⴰⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ.
ⵄⵉⴱⴰⵕ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 3
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1442 ⵀⵉⵊⵔⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 20 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2020.
ⵚⵉⴹⵚ ⵙⵙⵉⵡ ⴷⵎⵃⵓⵎ
ⴱⵉⵔⵖⵎⵍ ⵏ ⴷⵉⵍⵍⴳⴰ

ⴷⴰⵎⵃ ⴰⴷⴷ ⵏ ⵏⵉⵍⵍⴳⵉ ⵏ ⵜⵔⴷⵓⵜ
ⴰⴷⵖⵉⵔⵏⵉ 2020/1947

ⴷ ⵏⵉⴷⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⴷⴳⵙⴰ ⴰⵍⵓ ⵜⵉⵜⵔⵙⵜ ⴷ
« ⵏ ⵜⵙⵉⵎⵎⵖⴰⵜ ⴷⵡⴰ ⵔⴽⵙⵉⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵏⴰⵙⵙⵓⵜⵜⵉⴰⵎⵣⴷⴰⵢ »ⴷ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »,
ⵯⴽⴽⴰ ⵏⵖⵉⴰⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⵔⵉⵖⴷⴰ ⵙⵙⴰⵎ
ⵏ ⵏⴰⴼⵔⵣⵉ ⴼⵅ ⵖⵣⵣⵏⵉ ⴰⴷⴷⴱ ⵙⴰⵎ
ⴷ ⵜⵢⴰⵍⵜⵓⵜ ⵙ ⵏⵉⵍⵣⵉ ⴷⴰⵎ ⴳ ⵏⵖⵉⵣⴰⵎⵉ
ⴼⴰⵔⴽⵏⵉ ⴷ ⴰⵜⴰⵎⵓ ⵙ ⴰⵙⵏⵖⵜ ⴷ ⴷⴳⵙⵓ
ⵏⴰⴳ ⴰⵔⴽ ⵏⵏⴰⵜⵔⵙⵉ

ⵉⵏⵔⵉⵖⴷⴰ ⵏ ⵏⵉⵍⵍⴳⵉ ⵏ ⵏⵉⴳⵉⵕⵥⵜ ⴳⵙ
عبداملومن :مرسحية من تاريخ املوحدين

ⵢⵓⵔⵣⵎⵓ ⴼⵅ ⵜⵏⵓⴳⵣⵎⵜ ⵜⴰⵢ » ⵏⵎⵓⵎⵍⴷⴱⵄ «
ⵏⵉⴷⵉⵃⵃⴰⵡⵓⵎⵍ ⵏ
املهدي بن تومرت :مرسحية من تاريخ املوحدين
ⴼⵅ ⵜⵏⵓⴳⵣⵎⵜ ⵜⴰⵢ » ⵜⵕⵎⵓⵜ ⵏⴱ ⵉⴷⵀⵎⵍ «
ⵏⵉⴷⵉⵃⵃⴰⵡⵓⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵔⵣⵎⵓ
دموع الغولة :مجموعة قصصية
ⵏⵉⵙⵉⵍⵍⵓⵜ ⵏ ⴰⵍⴷⴰⵜ » دموع الغولة «
مدينة الفناء :رواية
ⵍⴰⴳⵏⵓ » مدينة الفناء «
(الرحلة الوجيزة اىل الحرضة العزيزية (تحقيق
من تراث التأليف اللغوي باملغرب
األحزاب واالنتخابات باملغرب
الكتل املجتمعية باملغرب
حكومة التناوب باملغرب
العمل الجمعوي االمازيغي
الكونكريس العاملي االمازيغي
األمازيغية والتعديالت الدستورية
أية حركة شعبية
قوانني االنتخابات باملغرب
)روميو وجوليت؛ (ترجمة اىل األمازيغية
ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵙ ⵍⵖⵓⵙⴰ » ⵜⵉⵢⵍⵓⵊ ⴷ ⵓⵢⵎⵓⵕ «
أموال أزرفان
» ⵏⴰⴼⵔⵣⴰ ⵍⴰⵡⴰⵎⴰ «
(البديل األمازيغي( أطروحة سياسية امازيغية
حراك الريف

أصول الحكم باملغرب ،مقاالت سياسية حول املخزن
وفرنسا وشبكات األحزاب
ⴰⵜⵔⵓ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵡⴰⵔⵣⵜ ⴷ ⵏⴹⴰⵢ ⵏⵙⵉⵍⴷⵉ ⵏⵉⵍⵉ
ⵉⴼⵙⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⴰⴷⵖⵉⵔⵏⵉ,
ⴷ ⵙⴰⵏⵖⵎⵓ ⴼ ⵏⴰⵡⵏⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⴰⵍⵍⵎⴰⵜ
ⵯⴽⴽⴰ ⵏⵖⵉⵣⴰⵎⵉ ⵏ ⵔⴰⵖⵎⵓ

Par : Abdelouahed Boumisser

ⵜⵔⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴰⵎⵜ ⴼⵅ ⵢⴰⵏⵏⴰ
ⵡⴰⴷⴷⴰⵔ,
ⵜⵡⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵜ ⵉⴷ ⴹⴰⵡⵚⵓ ⵙ
ⴷ ⵓⵙⵖⴷⵉ,
_ ⵖⵉⵊⴷ ⵖⵉⵛⴰⵜⵜ ⵉⵣ ⵉ
ⵖⵡⵊⵊⴰⵜⵜ ⴷ ⵉ ⵏⵉⵙⵙ ⵉⵣ
ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ,
ⵖⵎⵢⴰⵜ ⴷ ⵉ ⵏⵉⵙⵙ ⵉⵣ
ⵜⵡⴰⴼⵜ
ⵉ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵏⵓ ⵉⵏⵏⴹⵏ,
ⵖⵢⵡⴰⵜⵜ ⴷ ⵉ ⵏⵉⵙⵙ ⵉⵣ
ⵔⴰⵎⵎⵣⵉⵜ
ⵏⴰⵔⵣⵎⵉ ⴷ ⵜⵔⴰⴷⵓⵜ ⴼⵅ
ⴷ ⵏⵉⵊⴷⵉ ⵔⵓ ⵜⵔⴰⴷⵓⵜ
ⴰⵎⵙⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ.
** ⵎⵉⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⴱⵔⵉⴷ,
03/01/27

ⴷⵉⵔⴱⵙⵎⴰ ⵏⵓⵎⵉⵎ
ⵖⵉⵡⵥ ⴷⴰ ⵖⴷⵯⴳⴳⵜ
ⴷ ⵖⴽⴽ ⵉⵏⵏⵉⵙⵙ ⴷⴰ
…ⴷⵉⵔⴱⴰ
ⵖⴰⵔ ⵓⵖⵉⵔⵉⵏ ⵉ ⵓ ⵚⵡⴰⴹ,
ⵖⴰⵔ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ:
ⵜⵡⴰⵣⵉⵣⴰⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⵡⴰⴼⵜ
ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ⵉⵙⵙⴹⴰⵕⵖⵉⵍⵏ.
ⵜⵜⴱⴷⴷⵉⵖ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰ,
ⵢⴰⵏⵏⴰⵡ ⵉⵢⵉ ⵉⵡⴰⵜⵜⵉ
ⵜⵙⵙⵃⵕⵓⴷⵊⵓⵢ ⴰⵢ ⵜⴼⴰⵡⵜ,
ⵉⵢⵎⵉⵔⵏ ⴼⵙⵙⵢⵏ,
ⵉⴼⵓⵔⴰⵢ ⵜⵜⵡⵟⵟⴰⵏ,
ⵜⵉⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵉⴱⵃⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ,
ⵔⴰⵯⴳⴳⴰⵔⵜⵜ ⵜⵡⴰⴼⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⵣ
ⴳ ⵚⴰⵟⵟⴰ ⵏⵢⴰⵙⴼⵙⵙⵉ ⵜⵡⴰⴼⵜ
ⵉⵊⵊⵏ.
ⴰⵛⴰⵎ …ⵖⴷⵯⴳⴳⵜⵜ
!ⵖⵉⵊⵊⴰⵙⵙ
ⵓⵔ ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵊⵊⵉⵖ:
ⵏ ⴱⴰⴷⵔⴰⵣⵓ ⴳ ⵉⵊⵊⵉⵙⵓ ⵙ
ⵡⴰⵍⵓ,
ⵏ ⴰⵎⵜ ⴼⵅ ⵢⴰⵏⵏⴰⵡ ⵙ

ⴳ ⵉⵏⵔⵉⵖⴷⴰ ⴷⴰⵎⵃ ⵏ ⵏⵉⵍⵍⴳⵉ ⵍⵓⵍⵉ
ⵜⵔⴰⴷⴷⴰⵜ ⵏ ⵏⵓⵙⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1947
ⴳ ⵉⵍⵄ ⵜⵢⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⴱⵇⵇⵜ ⵉ ⵏⴰⵍⴰⵡⵉ ⴰⵏⵏ
ⵙⴰⴱⴰⴱ ⵏⵏⵉ ⵜⵜ ⴰⴽⴽⵉⴰⵢⵜ ⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏ ,
ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵣⵣ ⵏ ⵍⵎⵏⵉⵜ ⴳ ⴷⴰⵎⵍⵙⴰ ⴰⴳⵉ
ⵏ ⵕⴰⵡⵡⴹⵓ ⵓ ⴰⴳⵉⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵜⴰⵏ,
ⵏ ⴰⵍⵉⵏⵜ ⴳ ⵏⴰⵎⵃⵕⴷⴱⵄ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⴰⵔⵯⴳⵉ
ⵓⵍⴳⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⴰⵜⵜⵣⵏⵉⵜ,
ⴷⵎⵍⵙⵙⴰ ⵉⵏⵔⵉⵖⴷ ⵏ ⵏⵉⵍⵍⴳⵉ ⴰⵔⵖⵉ
ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ,
ⵜⵉⵏⵣⵜ ⵏ ⴳⴰⵏⵉⵙⵓ ⴳ ⵙⵏⵏ ⵉⵕⵓⵖⴰⵜ ⴷⵎⵙⵉ
ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵡⵉⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ,
ⵏⴱ ⵏ ⴳⴰⵏⵉⵙⵓ ⴳ ⴽⴰⴱⵍ ⵏ ⴰⴳⴳⵓⵜ ⵥⵎⵓⵢ
ⵏ ⵔⵉⴼⴼⴷ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ,
ⵖⵉⵍⵍ ⵙⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵖⵜ ⵙⵉⵜⵜⴰⵎⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵎ
ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ,
ⴳ ⵏⵉⵏⴹⴰⵢ ⵜⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵢ ⵙⴰ ⵕⴼⴹⵙⵙⵉ
ⵙⵙⵉⵡ ⴷⴰⵎⵎⵃⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⴷⵙⵜ ⴳ ⵏⴳⵍⵙⵓ
ⵖⵉⵍⵍⵢⴰⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ,
ⵜⵉⵏ ⵟⴰⴱⵕⵕ ⴳ ⵏⴰⵜⵙⵎⴰ ⴷ ⵉⵔⵓⵡⵡⵙⵉ
ⵜⴰⵏⵉⵄⴱⵙⵙ ⵏ ⵉⵜⵏⵙⴰ ⴳⵙ
ⴳⵙ ⵜⵏⴰⵜⵔⵙⴰⵜ ⵉⵔⵓⵡⵡⵜ ⴳ ⵎⴰⵎⴳⴰ ⴰⴳⵉ
ⵓⵙⵙⴰⵎⵎⵏⴰ ⵎⴰⵎⴳⴰ ⴷⵡⴰ ⴳⵉ ⵙⵏⵏ ⵢⵉⵥⵥⵎ
ⴱⵉⵔⵖⵎⵍ ⵏ ⵏⵡⴰⵔⵣⵎⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⵎⴰⵜ ⴳ
ⴳⵙ ⵉⵏⵔⵉⵖⴷⴰ ⴷⴰⵎⵃ ⵏ ⵏⵉⵍⵍⴳⵉ ⴰⴳⵉ
ⵔⴰⵖⵎⵓ ⴷ ⵖⵉⴰⵎⴰ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵏⵏⴰⵕⵇⵎⵉ
ⵏⵉⵡⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵙⵡⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⵯ,
ⵓⴷⴱⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⴷⵙⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⵡⵣⵎⵉⵜ
ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵎⵎⵏⴰ ⴷⵡⴰ ⴳⵉⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ,
ⵏⴷⴰⴷⴱⵏⵉ ⴳⵙ ⴳⵉⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ,
ⵉⵕⴳⵏⵓⴽⵓ ⵏ ⵔⵉⴽⴽⵙⵓ ⵉ ⵏⵉⵏⴷⴷⵉⴱ ⴰⵏⵏ
ⵏ ⵢⴰⴷⵣⵎⵓ ⴷⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ,
ⴳ ⵏⴰⴳⴼⵓ ⵏ ⵏⴰⴼⵔⵣⵉ ⵏ ⵔⵓⵎⴰⵏⴰ ⵎⵉⵇⵇⵙⵓ
ⵉⵏⵏⵡⵓ ⴳⵉⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1993,
ⵜⵍⵉⵜⵏⵎⵜ ⵏ ⵏⵙⵙⵓⵙⵓ ⵏ ⴳⴰⵔⵙⵓ ⵏⴰⵢ ⵏⵏⴰ
ⴳⵉⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ,
ⵏ ⵜⵎⴳⵏⵉⵡⵙⴰⵜ ⵏⵔⴽⵙⵉ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⴷⴱⵏⴰ
ⵕⴰⴱⴰⴽⵓ
ⵉⵜⴰⵕⵇⵓⵎⵉⴷⴰ
ⵖⵉⵣⴰⵎⴰ
ⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005
ⵜⵜⴳⵓⵜ ⴷⵍⴼⵉ ⵉⵏⵔⵉⵖⴷⴰ ⴷⴰⵎⵃ ⵏ ⵏⵉⵍⵍⴳⵉ
ⵢⵓⵔⵣⵎⵓ ⴷ ⴰⵍⴽⵙⵜ ⵏ ⵔⴳⵉ ⴳ ⵏⵜⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ

ⴷⴰⵎⵃ ⴰⴷⵉ

ⵜⴰⵢ ⴰⴳⵜ ⵉⴹⵓⴳⴰⵜ ⴷⴰⵛⵏⵓ ⵜⵎⴽⵍⵉⵢ ⴰⵖⵣⴰⵎⴰⵜ
ⵏⴰⵢ ⴰⴳⵏ ⵓⵍⵓⴽ ⵙⴰⵔⴰⵖⴰ ⵖⵏⴰⵙ ⵢⵓⵎⵓⵎⵙⵏⴰ ⵅⴰⵎ
ⵔⴰⵖⴰⵣⵓ ⴰⵍⴰⵢ ⵔⴰ ⴰⵍⴰⴽⵙⴰⵜⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵔⴰ
ⵙⵏⵏ ⵙⵉⵍⴷⴰ ⵙⴰⵃⴰⵍ ⵏⵢⵉⵥⵎ ⵓⵡⴰⵔⴰⵡ ⴰⵍⴰⵢ ⵔⴰ
ⵖⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰⵎⴰ ⴷⴰⵎⵍⵙⵓ ⵜⵓⵎⵉ ⵓⴽⵛⴰ
?ⵖⵉⵍ ⵖ ⴷⴰ ⵣⵎⵣⵓ ⵖ ⵏⵉⵍⵉ ⴷⴰ ⵙⴰⵏⵖⵎⴰ ⴰⵣⵏⴰⵎ
?ⵍⵓⵍⵉ ⴷⵖⴰ ⵜⵔⴰⴷⴰⵜ ⴷⴰⵎⵃ ⵖⴰⵏ ⵔⴰⵄⵏⵎⴰ ⴰⵣⵏⴰⵎ
ⵃⵓⵍ ⴰⵏⴱⵏ ⵙⴰ ⵔⵄⵉⵙ ⴰⴳⵏ ⴷⴰ ⵏⴰⵔⵎⵄⴰⴱⵓ ⴰⵔⵔⴰ
!ⵖⵏⵜ ⴰⵎⴳⴰ ⵜⵉⵎⴳⴰⵡ ⴰⵔⵓⵢⴰ ⵏⴰⵙⵍⴷⵉ ⴷ ⵏⴰⴳⵉⴳ
ⵙⵏⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵉⵙⵓⵢ ⵔⴰⴹⴰ ⵙⴰⵢ ⴰⴳⵉ ⴷⴰⵎⵃ ⴰⴷⵉ
ⵏⴰⵡⵏⴳⵢ ⴰⵙⵙ ⵎⴽⵍⵜ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜⴰⴳ ⵎⵏⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ
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UMSAWAL N "UMAⴹAL AMAZIV" D UMARA PASSAN UBRAHIM OMURI

TURDT UR AR TSKAR TARRAGIN MACCA ARTNT TAKKA I YAN TNT YUKLAN
* ar ittini umdyaz aburtuVali
« Fernando Pessoa » d is gant
tirra yat tugga mas ur tgum
yat tudrt ad tt iddr ufgan ,
d ku amara ar dars ttili yat
tannayt f tirra , sawl aV f tnnayt nk !
** Ar ittafa umara tawhalt
(l’occasion) ad iddr tidar
yaⴹnin , nV tnt inn ka yaⵥd , akud
nna iddm i kra n tullist d
iwrikn ns (personnages) , amara
dars annaⵥ iggutn V tsga ad ,
izⴹar a ad asd awint tirra
yan wanw n « l’exorcisme » ad t id
kisnt g gar tudrt lli iddr,
tin tilawt.
tirra gant afukku n ufgan amara. iV ar ittara yan , rad iniV
is ar ittara V kraⴹ iswirn:
amzwaru, ar ittara ixf ns:
aylli iga, immra (icqa) ad ingiri umara d ixf ns iV inkⴹ V
wallas ns, iqan ad nn tafit amara
/afgan g tirra n umara /amara.
ar ttinin afgan gant iswngimn ns,
maxx iz izⴹar umara ad yara
kra yaⴹnin iV ur igi ixf ns ?
aswir wis sin : amara ar ittara i ixf ns, acku tirra ad
as igan afukku, gint asafar n
aylli t izziwizn d aylli gis
ittsisn V ugns! iV ar ittara yan ar isyafa s ijijji d
tfrrawt (tranquilité) yaf asya
ns (calme). wis kraⴹ iswirn:
amara ar ittara i wiyaⴹ:
imVran ns, lli mu ittazn tibratin, immaV ad disn idru amuddu d uswingm fad ad yaf ad
tn sis issnⵥu (convaincre) ig tn
d ugdud lli ira; macc s yat
tVarast iⵥiln: talli V ran afin
tamimt n tguri! s tufut n wawal
rad iniV tirra gant asafar.
* izⴹaⵕ imVri n tullist d ungal amaziV ad yakwz ma s llant
gigan n tVarasin lli s ar ttaran imaziVn iⴹⵕisn nsn V uzmz
ad : illa mad ittaran f tudrt
illasn d tzamma ns , yili mad
ittaran f umaⴹal agama ,yili
mad ittaran f isqsitn imVluln
n ufgan . man taVarast ad umⵥnt
tirra nk ?
** amara iga iwis n wakud ns ,
ig iwis n udVar da V iddr ,
immatti d gis ! iV ur ar ittara yan f tilawt ns d tin mddn da
s issutln , ma f rad sul yara ?
iqan d amara amaziV ad ittara
f waddad n tmaziVt s inuraz
ns d urfufn ns d twargit ns .
tamaziVt tsVawsa s tirra g
mad iⵥlin s ubuVlu n tutlayt ,
acku amara ad igan amddakwl
n tutlayt , nttan ad tt isfalkayn
issls as islmammayn smrVanin afad ad tiⵥil V walln n
imVran irin tt ! macc V tsga
yaⴹn , ur irwi ad nn bahra nⵛaⴹ
g inzgumn n tmagit d izrfan nttu
aylli akkw igan tiⵥnint n tirra

: tafganit ! nttat hlli ad yakkan atig i uⴹⵕis yattuy dar
imVri ! nkkin , zg lliV ssntiV
tirra , frkV akkw s mayad .
maya nn af ar ttmaVeV ad araV V
isaffn mzaraynin , ar nn tggrV
i tVwmrin akkw llasnin g tudrt
n ufgan , slawan akkw amaziV .
uriV f tmaziVt d izrfan mad
iⵛaⴹn, macc uriV f tayri d
isyafatn , tudrt V gar anlli
d tqbbanit , imukrisn zdinin d gar armas n usgd , gar
timyurin , imrdukkutn n tsuta
… tugtt n tullisin inu art n id
ttawiV g tsukt , ar tggaV inigi f kra n gar askkir , nV kra
n tdyant : « un fait divers » ur rad
syaV ar d fllas araV imikk !
amara
illa fllas ad akkw ig alln ig

imzgan afad ad iml timuⴹan n
wamun d cmutiyat ns , izuzzf f
tzamma lliV ddrn kra n middn!.
* ku amara ar ttilin isqstin
da t izziwizn , gin as taⵥⵥit
n wanV ! man asqsi issaylaln
iⴹⵚ i umara nV , yawi t s mnid
n tmlli n tnfult ?
** urd antag n uVanib f tmlli
n tnfult kad inttun amara ad
yara, macc asqsi ! asqsi af
itawⵚka uswingm, d nttan ad igan
anzl n tirra. mra d urd asqsi
ma V yufa ufgan ad iswangm fad
ad yara? tussna akkw tbdd f
usqsi d uswingm zg izmaz ann
llasnin.
iV nn nenkⴹ g tirra , mknna rant
gin tt , rad tnt inn naf gant akkw
timrarutin f kra n isqsitn
tyagalnin ! id maxx, d id manmk
lli issnfadn tirgit n umara
zdin akkw d tudrt d tflsaft
ns, zdin ula d tmukrisin da V
iddr wamun. asqsi akkw ixatrn lli giV g ngr walln inu fad
ad araV igat: maxx ad ur araV
s tmaziVt , tutlayt inu ? fad

ilmma rad d ilin wiyaⴹ d
wiyaⴹ : ma rad d smdV i tmaziVt s tirra inu? is ⵥdarV
ad snflV kra g tilawt nV ? iV
rad araV ,manmk s rad iniV
uhu ? manmk s rad iniV yah ?
maxx tudrt ad nV tga mkad ,
ur tgi mkann ? tugtt n isqsitn
, llan gisn wid yi zdinin d
imVri , ilin wiyaⴹ ffrn g
ugns inu , ⵥlin sri nkki.
* llan tugtt n isnfaⵕn lli V
ar ttlmadn i3rrimn imaziVn
tirra , is zⴹarn isnfaⵕn ad
ad fkin idammn yaⴹn d isgunfas yaⴹn i tirra tamaziVt ?
** Mknna ran isnfaⵕn gint d uncknna gan , ur gumn ! acku tamaziVt
/ tutlayt tlla V yan uswir igan
uqciP (bahra mⵥⵥin) . addad
ad izdi d imaziVn s ixfawn
nsn , macc izdi ula d imasayn ,
lli tt sul iran V uswir ann ! s
tidt , llan mddn lli yutn s tzmmar nsn , swurin V igr n tirra
s aylli mu ufan , macc drusn
bahra . tugtt n tmsmunin lli s
mqar bikksnt V mad iⵥlin s
tirra s tmaziVt ,ar qqwaynt
adrim n tmaziVt stint ad swurint V igran n tⵥuⵕi d iⵃwacn
d kra n ⵃttay , s mkad stint
taVarast ilmⴹn , ifssusn ,
d ur ar akkant yat i tutlayt
d tskla ! iqan ku tamsmunt ad
tⵥli imikk V aylli tqqway i
udlis amaziV , i tirra s tmaziVt ! ifⴹan n tmsmunin ad illan ,
mra ttawsnt i imaratn i3rrimn
, s usmutg d usilV, mmaVnt ad
ⴹint yan udlis g usggwas iku
skrnt tayafut! g tsga ad nit ,
ar simVurV tamaynut n ayt mllul
lli yudfn s ubaraz n tirra s
tmzizzlt lli tsnmala g mad
izlin s tirra n tullist d ungal d tmdyazt; tga tarmit ann
ns tanamtagt , tfka yan udm amaynu
i tmaynut , d iⵥⴹar ad tg azmazzl mqurn s twuriwin yaⴹnin
g umnid n tskla tamaziVt . tsul
sul twuri V mad iⵥlin s tirra , iqan ad sis nⵥun imaziVn .
* willi sawalnin f talalit n ungal
V igr n tskla tamaⴹlant ar ttinin ma s tga yat tbrida taburjwazit lli V ar sawaln willi
kafanin f twurga nsn d tilawt nsn
, yili mad ittinin d is ikkusa ungal tayssi n « lkarnaval » .
man abrid d ikka ungal amaziV
d man iVbula V ar d issa ?
** Ur nniV is nzⴹar ad nslV ungal
amaziV d tburjwazit tamaziVt ! ay ad iga azal ! taburjwazit nV tamaziVt , V uzmz ad
V nlla , ur ar tt akkw izziwiz
waddad n tmaziVt (tamagit ula
tutlayt) ula tdul sis .
ungal amaziV , iswa d g tayssi tamiwant , yagwm d g tan-

fust taqburt . mqar immutl V
waddal amaynu , yusi bda aklu
azayku s inzitn ns d tawlafin ns
d uswingm ns . imaratn imaziVn
akkw immra fllasn ad ssfn ixfawn nsn g iⴹgam , urta zmrn ad
ssudun tayuVt n wass ad ! iqan
ad ⵕzmn imaratn imaziVn isdram nsn d isksal nsn f tskla
tamaⴹlant ; ad gis zdmn g wanawn
yaⴹn , aran gisn awd nttni (autobiographie , science fiction , policier
, historique , fantastique …)
iV nssiⴹn aylli akkw ityaran
s tmaziVt ar ass ad ,V tmazirt nV , rad nn nut f yat tidt
: iggut mad ityaran g wanaw
n tmdyazt d tullist , macc
idrus V wanaw n ungal . tirra n
ungal tra nit afulls , tiri asgunfs iVrrdn.
iqan ad nissan is ukan sul llant
tirra s tmaziVt V ujgugl ,
d is iga uzmz nsnt win tlalit
. tayafut lli illan rad tt nsimVur , macc tsVawsa s ufran
, acku nttan hlli a rad tt isatig.
* iV ira Hassan Oubrahim
Amourry ad yazn tabrat i u3rrim amaziV , ma rad as yini d
ma f rad as yara ?
** I3rrimn ad igan imal nV d
imal n tmaziVt , nttni a rad
yasi asafu akud nna t nsrs !
tabrat inu i i3rrimn imaziVn :
gat tamaziVt V ulawn nun , tmmaVm
f ubuVlu n tutlayt nun ! aqra at tamaziVt , ttara at sis , sawal
at sis V isuyas d ibarazn d
ilmuqarn , ssaV at adlis amaziV , ssbVs at imaratn !
simVur at tutlayt tamaziVt
fad ad timVurm V dar ixfawn
nun ula dar wiyaⴹ!
« iV awr yalla umⴹⴹuⴹ ur rad
t tasi mas » , macc kwnnin ad
sar ur tallam , sVuyu at , all
at tanaVa s uflla , fad ad tlkm
tguri nun ignna tsmdudit inn !
tudrt ur ar tskar tarragin, macc ar tnt takka i yan tnt
yuklaln !
tanmmirt nk a mass, ar simVurV tizmmar nun d tin ayt
tmaynut akkw !
* Amⵚawad :
Pmad buzid
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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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Albrt Kamus dg usÅas n 1944.
le malentendu / Jar ussan

tikklt-n. mma ntta ttuva
maëëa amuddu nnes di
wslway (train).
D
Xef unggaru, yufa Albert
ixf nnes d awpdi di
tudert nnes, issiwl,
yura
aïïas
al andi yupl, ijj-d ungaln
KAMUS
(les
romans)
d
tmzgunin (théâtre), yura
(1960-1-4 /1913-11-7), ay
nniv, qao inna immudan di tskla d tusna ungal nnes amzwar awpdi (étranger),
timaÄlanin ad ilin çëin atig n umaru Tanfust n sizif, Caligula, Tabrat
iyijj n umddaæl, iterrasn (les
ya amqëan d min iwca iymvrannnes.
Amaru-ya izzrey tudert nnes akd justes) tamzgunt-a ssuvlxt ver
tirra d usiwl xef tudert d wamn tmazivt, argaz agrwal (l’homme
days teddarn midden. zzi wakud révolte), uïïu (la chute), le malentendu
n di ylul, ntwarat blli iëçm-d (jar ussan) ula d ta ssuvlxt ver
tiïïaw nnes di tuderta akd bzzaf tmazivtt. Zzi man aya ad issun
n tmucras jar timura, d imnvan nmmudda deg ict zzi tmzgunin nnes.
n tnamurin. Albert yufa ixf nnes Nsty awn Jar ussan (le malentendu
deg ict n tmurt ( dzayr) imvaë 1944).
days icca days avëum, walaynni ntta
ixzzar ixf nnes walu vars ca n wmcan Tamzgunt n Jar ussan, tus-d deg ict
iëãa. Maymmi ? asqsiya niv aïïas n twarit dffer tagrawla tamaÄlant n
n isqsitn ad-tn yini qao wnna yufin (1944-39). Zzi man aya tamzgunt, days
ixf nnes am ca n umenjlu di tuderta. tixin d tnimar nna itkken xef middn
Albert ; uïan-d xafs aïïas n di tudert nsen puma ad awïn cway
isqsitn ??? nn-at ijjin ad yili d zzi tumeët, nv Äpcn-asn cway wussan,
ijj zzi tgrumma n yinn issawaln xef walaynni imc ur illi umsolam jar
tilit ( les existentialistes ), maymmi min nxs d min nteg aynna iteg aïïas
tinml-a ? Aïïas n imarutn ïfen abrid n tizgal di tudert nnv. Tmzgunt-a
n tinml-a, puma ad ssiwln xef min- days aïïas n tbratin wnn-t ivrin
itn ijjin d ivribn, al andi ufin ad days yaf aïïas n tbridin ammixef nsen am ani vas nitni tiritn-d ani ikk-asnt, zz-it vriv, tawngimt
tamzwarut nna ufiv ; ufiv blli illa
tudert-a ammen waha.
Isqsitn nna ijjin Albert d din ca n umszday jar-as d wungal n
imddukkal nnes deg wasif-a amqëan upuji (l’étranger), di ungal n Upuji, ‘
n umeggen, am ; maymmi ncc ? maymmi Mursu’ wnna xef issawal wungal,
tudert-a tya amma waha ? max ncc tusas-d ict n tbrat blli ymmas
ufiv-d ixf inu da s uya d manaya ? tmmut, ntta ur tt-d iwwy di cay
zzi wnvmis, innas, ‘nnan ayi tmmut
max tpbac middn amma ? ….
ymmac
; ncc ur çëiv min qqaën, ur
Asqsi nna ijjin Albert itmggan
bzzaf itrra tawngimt ver dffer ayyi days tëap ca’ di tmzgunt n
aïïas ; ‘ max middn tmttan war xafsn Jar ussan, amenn tsar i ymmas tsarihan ca’. S tidet KAMUS iggit min- as ula d ntta, Jan ; wnna xef tssawal
it ijjin ad yini awal am wa, am ntta , tmzgunt-a ymmut jar ifassen n ymmas
ujar uya, yuf-d ixf nnes di tmurt ula d nttat urtt-d days twwey.
n ifriqya walaynni içuëan nnes zi Tamzgunt ; tssawal xef ijj n upnjir
tmurt iëumyen (franãa), awal nnes ur qqaën as Jan. umi ylla d amçyan akd
illi s tmazivt ula s taoëabt vas ymmas ixzar ixf nnes iteddar
s tfëansist, min as irnin yuf-d deg ict n tudert ur din tudert,
babas immut di çbelt n lgirra ttuvat d apnjir vars yallah ca n
tamaÄlant tamzwarut ijjet-id akd 10 isÅusa, vars wltmas ttamçyant
ymmas ur din mayn tmmut iqqim-d xafs, ism nnes Martha. tarbat-a ula
dffer-sn wpdes. Ivëa di dzayr d nttat d ubsilt tkker-d tturar
taflsaft yutfi wmnus nnes wpdes nttat d umas Jan di dcar nnsen.
di tmurt-a, akd ntta illa-ya itoaql Dcar-a ; n di izrey Jan tudert nnes
umi illa di tmurt n dzayr. Ttuva ttuvat di tvëmt di wdrar, tpbac
di zmanen ççelt d war-afus yutfi i ymmas txddem xafsn d imçyanen,
zman ixs ad issodu tivri nnes umi itoaql cwa Jan imggen cway
walaynni walu minns, bedden kids bzzaf ; innas lbal nnes ixã-ac ad
ca n islmadn nnes iwint ver fëanãa tkkrt ad tgget ca n wayntta i maëëa
icmml dihat tivuriwin nnesyiwwy min ttedder twacunt nnec, babac
aslkin di tnvmast, ttuva ijj zeg hat ur illi, ymmac tmvaë deg iylan
imddaæl nnes d Sartre d Simun- wltmac oad d tamçyant ? ixëëeã
di-bovoird, izrey kidsn ca n akd ixf nnes, yasi tackaët nnes
isÅusa d iãbpanen waxxa din ca xef worur nnes ntta d wani yas tvly
lxilaf jar-as d Sartre. Wcintt tfuct, iya ixf nnes d argaz puma
i tirra d tflsaft xef tudert d ad-d yarr cway n uvudi i ymmas
maëëa min days isarn zzi tixin d uyn xafs ikkin zzi tnimar, yufa
deg isÅusa n tlatinat d ëboinat. tivëmt nnes ur ya days ula d ijjen
Iããiwï ver 1960 immut deg ict n vas ca n tudrin drusnt qao middn
laksida, tudert nnes maëëa itÅd fven tamurt.
zzi lmut nnes s tixin, zzi yas tqïa Jan, aorrim n lonayt içwa yaman
tsvunt n bupbl inya akd umddaæl irzzu xef imal nnes d wn n twacunt
nnes Gallimard, tusn days di nnes, imqqer iyya argaz, ijj n was
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zeg wussan ula d ntta imggen akd
ixf nnes ixã-as ad igg ula d ntta
tamvart nnes ad kids tspess ver
wussan iziraren n tudert-a, ntta
ixzzar ixf nnes mc ur vars tlli tnnas va iïfen fus ur vars walu, yufa
tarbat nn-as ira wul, ittexsit s
yiman nnes ula d nttat tbb- at bzzaf
tufa dis ca n tfras nna ixs lxaÄar
nnes. tarbat-a ism nnes Maria, zzi
min nvra di wÄëis-a ula d nttat d
yllis n middn s twngimt nnes, zzrin
ussan di tmurt n midden twansi, ijj
n was tnnas ixã-ac ad nëap ad nerzu
xef twja nnec maymmi va tqqimt d
avrib di dnya-ya .
Jan ; nzz-itt d tawpdict ; inna akd
ixf nnes han aya akud puma ad ëapv
ad xzarv ymma d wltma mamc llant di
tudert nsent, ad xccev xef ymma,
aïïas zÅami-d usiv tlla ymma
tpiwz-ayyi. Bzzaf simraw (20)
isÅusa d necc wpdi vas akd uya n
tpnjart, nzzi Maria, texs ad kidi
tdda ur days vas taÄfi (lxir).
Matha, d ymmas, llant tpbac-asnt
di tvëmt tagujilt vas aïu d tfuct
jzr idurar. twattunt din, midden
qao ffven timura qqimnt wpdsnt.
midden nna yfven zicc, di ca n tikkal
ssmuddan-d ver tmurt n ljdud nsen,
di tikkal yaÄnin ggurn-d iëumyyen
d lbëëani tsaran deg waccawn d
idurar, Martha d ymmas iwïitnt
zman twftitnt lmizirya tivëmt
ur-days la tawuri la ca, ula d nitnti
mgnent ad ggent ca n tnufsilt ad fvent
tamurt, xëëãent ndi ufint midden
ggurn-d versnt tnusn di txzant nsent
(taddart xef taddart), nnant ad
nats ad nbby iri ica n yijj ma llan
vars iqaëiÄn puma ad ggnt labas
ula d nitnti ad fvent amcan, kidsnt
ijj n wmvaë iwsser itvima vas
xef twwurt, illa wn umi vësnt illa
wnna irint deg ijj n wasif xef tama
n tvëmt, smunent cway walaynni tufva n
tmurt ur oad tktab.
Maria, tçyyer xef wrgaz nnes tnnas ur days vas ad ndda ad nçer
ymmac d wltmac, mskina tesspesis bzzaf, ioez xafs aïïas, ula
d ntta yutfas di lbal tadwla ver
tmurt n di izrey ïmçy nnes. Ikker
; innas i Maria, ad nëap, walaynni urasnt ssktiv (soqilv) ixf inu dvya
ad xzarv taymmat mad tzmer ad
taca niv ad tasi tifras i memmis
waxxa bzzaf hadi n zzi fvev
tamurt 20 isÅusa ; Maria ur xafs
ihan ca ; tnnas ad asnt nini d cek i
da ttuv d amçyan tffevt tamurt zic,
ur-as ibyn cay, ëapn zwan aman, umi
wÄn ver tvëmt, saln cway al andi wÄn
yin ixf nsen d inujiwn mmuddan-d ver
tmurt-a ; Maria, ur-as iban cay di
tmsart-a, tnnas i Jan ; atf inas d necc
memmim aymma, pit nttat d tamvart
isipfatt zman ad ty amma ur xafc
toqql. Jan ; ijjul mad igg ëëay nnes.
yutf Jan ver ict n tbyut ixzar mlip
ur-as iban cay di wsnbgi nsent,
yupl itwmmar i ymmas walu tag ad
tsskti tifras. Martha, tiïïaw

nnes xzzarnt vas ma d bu iqaëiÄn
puma ad-as tssek iyyiri.
Tiwcca nnes iffev-d ver Maria,
tnnas mdra mayn tyit ; innas walu ;
tzof xafs tnnas cek dayc tavnnant
maymmi ur ttegget s wamn-ac nniv
ad tffevt zzi ëëunda nnec ; ntta
ilvuvs ijjul mad igg amen as tnna ;
innas lbal nnes tnna ur isktin tifras
i memmis mupal matsul ad tgg ca n
tymmat ; ziv ya nttat (ymmas) mskina
tnvit tixt xef memmis (Jan) nna ifven
tamurt omru ma zunt ya iïïan (les
chiens) n dcar. iwÄ-d yiÄ yatf ijna
wpdes, tutf xafs wltmas (maria)
ixes ad kids issiwl tzof xafs
tnnas cek vas susm ayn txset sutri.
Tffev tssawal akd ymmas; tnnas
mayn va negg mad-as nvëes ? puma
ad nsmun ayn iqqimn n iqaëiÄn, ymmas
tupl s umggen ur-as ya inni lbal nnes
tavëëist amm ani iolm lxaÄë nnes
blli d memmis. Jan ijnaa ; tnneslult
vars Martha, tçyer ymmas waxxa
ur xafs ihan, ufint ijna ksint irint
iwjdir yusn di wallav n wasif
immut iïfaë imzwura.
Amvar awssar ibqqec ca n yoban
yufa din ca n lkwavÄ iwyitn i Martha,
tvra tufa blli d umas tiwyitn i
ymmas vëint min din ittwarin, tufi
blli d memmis, tnvit tixt tufa
akud izry, tëap tira ixef nnses
iwjdir ttefëi tmmut ula d nttat,
qqimnt Maria tamïïut nnes d wltmas
Martha ta ttet di ta. Qqimnt rzzunt
mamc va ggent di tudert nssent,
tuÄa Maria ver tmurt s tarut tnnas
iwmvaë awssar awsyyi ad fvev
zzi tixin-a, inn-as uhu.
- La pièce théâtrale : le malentendu
1944
- L’écrivain Alberte KAMUS
(1960-1913)
-Traduction vers l’amazighe du
nord marocain (Jar ussan) 145
pages 01-11-2020
** BNDRU MUPMAD
BENDERROU Mohamed,
dans le parcours d’études
amazighes.
le 2020-10-31.
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économique, social culturel et artistique. Mais également pointer, mettre en perspective et analyser, en
toute objectivité, le pourquoi et le comment de tous les
dysfonctionnements qui rongent notre société et qui
l’empêche de prendre réellement son envol. Une mission qui porte un nom : le service public.
Après avoir accompagné les principaux événements que
notre pays a vécu ces huit dernières années, Tamazight
se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire. Les dirigeants de la SNRT pour lesquels le développement de cette entité a toujours été un chantier
stratégique, ont décidé de moderniser les structures
de cette chaîne en procédant au renouvellement de ses
infrastructures techniques et technologique (passage à
la technologie HD notamment), en adoptant le mode de
diffusion multipiste, en passant très prochainement à la
diffusion de ses programmes 24h sur 24h, et enfin en
procédant au relefting de son habillage pour le rendre,
à la fois visuellement plus attractif mais également en
phase avec les mutations qu’elle est en train de vivre.
Profondes transformations qui vont permettre à Tamazight d’élargir son audience tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Maroc. Elle accordera
une attention toute particulière aux
communautés marocaines vivant à
l’étranger à travers des programmes
spécifiques qui aborderont toutes les
thématiques qui les préoccupent dans
leurs pays d’accueil respectifs mais
également en les informant de façon
objective et exhaustive sur les principaux événements qui se produisent
dans leur pays d’origine en l’occurrence le Maroc. Ainsi nous contribuerons au raffermissement des liens
entre les Marocains du Monde (toutes
générations confondues) et leur pays
d’origine.
Fort de son positionnement en tant
que chaîne publique généraliste et
de proximité, sa mission principale,
comme le précise clairement son
cahier des charges, est de satisfaire
les attentes de ses téléspectateurs en
matière d’éducation, d’information
et du divertissement. Une tâche à laquelle s’est attelée, avec dévouement
et persévérance, une équipe jeune, dynamique, multidisciplinaires et aux compétences professionnellement
avérées.
Les chantiers qu’elle se propose de lancer visent, enfin,
à renforcer son positionnement en tant que chaîne jeune
dont le cœur de cible est prioritairement la jeunesse
amazighe vivant, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger,
aussi bien dans les villes que dans les campagnes mais
également le reste de la jeunesse marocaine toutes catégories socio-professionnelles confondues. La chaîne
ambitionne aussi de répondre aux besoins de toutes
les autres composantes de la population marocaine en
matière d’éducation, de culture et de divertissement
en mettant notamment à profit toutes les possibilités
qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Comment gérez-vous les variations dialectales de l’amazighe (à la radio et à la télévision) tout en prenant en
considération la dimension
standard de la langue que
le système éducatif a pris en
charge ?
** En toute modestie, toutes les actions entreprises
depuis la création de cette chaîne sont novatrices en ce
sens que, comme nous l’avons précisé précédemment,
nous sommes pratiquement partis de rien. Il a fallu tout
« inventer » et mettre en œuvre concomitamment toutes
les initiatives. Il a fallu, en effet, mettre en place une
nouvelle organisation qui prenne en compte les spécificités de la chaîne sur le plan éditorial, technique et
organisationnel, la gestion des ressources humaines...
Sur le plan de la gestion de la chaîne au quotidien, il a
également fallu prendre en compte les contraintes liées
aux dispositions du cahier des charges de la chaîne telle
que la nécessité de trouver un juste équilibre entre

les trois composantes sur le plan linguistique. Ce qui
ne fut pas toujours une chose aisée en raison du décalage constaté entre les trois composantes Amazighes au
niveau de la production audiovisuelle Amazighe. La région du Souss était très en avance dans ce domaine sur
les autres composantes en dépit du caractère artisanal
des structures de production et de l’absence quasi total
des ressources humaines formées et qualifiées. Sur ce
plan, il a également fallu « tout inventer » pour pouvoir
assurer un certain équilibre entre Tachlhit, Tamazight
et Tarifit. Un objectif que nous avons réussi à atteindre
progressivement. Un exercice certes très difficile à atteindre mais que nous avons réussi à conquérir grâce
également aux efforts et sacrifices des différentes composantes du personnel de la chaîne.
Est-il encore besoin de rappeler qu’avant la naissance
de la chaîne, les élites Amazighes, les représentants de
la société civile, les militants associatifs, les artistes,
toutes catégories confondues, n’ont aucune possibilité
de se produire. Je peux attester de cet état de fait en
parfaite connaissance de cause et ce pour avoir occupé
des responsabilités de premier plan à 2M dont celle de

timirt
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Etes-vous serein pour l’avenir
de l’amazighe au Maroc ?
** Tout d’abord, le sud-est est l’une des régions du
Maroc qui peut se prévaloir de potentialités extraordinaires dans tous les domaines, mais malheureusement toutes ces richesses multisectorielles ne sont pas
encore exploitées comme il se doit. Sous-équipés en
infrastructures, elle est en l’état actuel des choses dans
l’incapacité de donner tout la mesure de son potentiel.
Une région qui a toujours fourni au Maroc des élites
de très haut niveau dans tous les secteurs et qui a ainsi
fortement contribué au développement économique et
social de notre pays. Culturellement, ses richesses sont
encore totalement sous-exploitées. Pour rester dans le
domaine de l’audiovisuel, cette région recèle un formidable potentiel pour le développement de l’industrie
cinématographique nationale et internationale. Toute
la région regorge de sites capables d’en faire, à terme,
une formidable destination pour les cinéastes du monde
entier. Pour peu, évidemment, que l’on veuille bien
entreprendre quelques nécessaires
investissements infrastructurels de
base dans le secteur
Votre dernier mot

la direction des programmes. L’arrivée de Tamazight a
permis à toutes ces sensibilités de se produire en toute
liberté et sans aucune limite si ce n’est celles qu’imposent les lois en vigueur dans notre pays.
S’agissant toujours du chapitre des réalisations, il me
semble fondamental de rappeler que depuis 2010, nos
productions dramatiques (téléfilms, télé feuilletons,
séries, documentaires...) ont connu un formidable bon
en avant. Des dizaines de projets ont été produits et
diffusés, permettant ainsi au secteur de la production
audiovisuelle en langue amazighe de se développer et
se structurer. Cela a également permis de créer des débouchées pour des dizaines de jeunes techniciens, scénaristes et réalisateurs....

** Vous savez, je suis et j’ai toujours
été un incorrigible optimiste. Adepte
de la fameuse formule : le verre est à
moitié plein. La culture et la langue
Amazighes, les problématiques très
complexes qu’elles charrient représentent à non pas douter, un chantier stratégique pour le Maroc. SM
le Roi en a fait l’une des grandes
priorités de son règne. Les choses se
mettent en place petit à petit en dépit
des difficultés que l’on sait. C’est un
projet que l’ensemble des marocains
doivent s’approprier collectivement.
C’est de leur identité qu’il s’agit.
Chacun se doit, par conséquent,
d’agir en fonction de la position qui
est la sienne et des possibilités dont
il dispose pour faire aboutir le projet. L’approche doit être systémique et s’inscrire dans
la durée : le court, le moyen et le long terme. Le chemin à parcourir reste encore très long. Je pense que
toutes les questions non encore résolues trouveront une
issue favorable par le dialogue et la concertation. Deux
grands principes qui fondent La démocratie. Car seules
les structures démocratiques seront en mesure d’offrir
des solutions idoines à ce type de problèmes. Qu’il y’ait
encore des résistances, ou même des tentatives plus au
moins avouées et avérées pour essayer de ralentir le
rythme de mise en œuvre des dispositions de la constitution relative au chantier de Tamazight, je trouve cela
quelque part « tout à fait normal » mais sachez que, in
fine, on n’arrête jamais la marche de l’histoire.
Le mot de la fin :

Sans langue de bois, que représente pour vous le Sud-Est
? Quelles contributions spécifiques peut-il apporter au
paysage audiovisuel amazighe national ?
** Pour ce qui est de la Radio Amazigh, elle a toujours
été pionnière en la matière. Chaque composante de la
langue amazighe est prise en compte lors de l’élaboration de sa grille des programmes. Depuis 2010, en dépit
de la faiblesse des moyens de cette « station mythique
», nous avons procédé à une sorte de toilettage de ses
contenus, à la remise à plat de ces émissions tant sur le
plan conceptuel et qu’éditorial. Nous avons également
procédé à une profonde restructuration de ces processus de production et de son management. Résultat : ses
audiences ont pratiquement doublé et le bassin de ses
auditeurs a considérablement augmenté.
Nous avons trouvé les nécessaires synergies entre la
radio et la télévision en créant des passerelles entre les
deux entités.

** Tamazight est un projet qui a vu le jour dans un
contexte particulièrement difficile. Nous avons entrepris pour essayer de la développer avec les moyens
qui lui sont alloués. On peut ne pas, être par certains
aspects, à la hauteur des attentes de nos différents
publics. Normal car ces attentes sont multiples et variées. Mais cette chaîne reste un acquis indéniable pour
le chantier de Tamazight dans notre pays. Il doit être
certes critiqué et évalué en permanence. C’est le droit
voire le devoir de ses téléspectateurs. Mais il est important de le soutenir pour l’aider à se développer. Le secteur a besoin d’investissements publics et privés pour
pouvoir évoluer. Le secteur privé est appelé à s’y investir massivement. Reste bien sûr à lui offrir, au secteur
privé j’entends, un cadre adéquat aussi bien sur le plan
juridique qu’institutionnel. Sur ce plan la responsabilité des pouvoirs publics est totale.
* Propos recueillis par :
Moha Moukhlis
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EntrEtiEn avEc MohaMEd MaMMad
dirEctEur dE tv8 :

La création dE La
chainE aMazighE (tv8)
fut à tout point dE vuE
unE prEMièrE dans LE
paysagE audiovisuEL
Marocain
* Présentez-vous brièvement
à nos lecteurs.
** Je suis originaire d’Er-Rachidia, natif plus précisément d’un petit village situé à 17 km de la ville de
Goulmima et qui porte le nom de Tadighoust. Une oasis
où j’ai effectué mes études primaires. J’ai poursuivi
une partie de mes études, secondaires et universitaires,
entre les villes de Goulmima, Rabat et Casablanca.
L’essentiel de ma carrière a été réalisé à la chaîne de
télévision 2M. D’abord en tant que journaliste et chef
d’édition, ensuite en qualité de directeur en charge
des journaux télévisés et des magazines d’informations
arabophones et francophones. Aux début de l’année
2010 j’ai pris en charge le projet du Portail 2M.tv à la
demande de M. N Sail directeur général de SOREAD
2M à l’époque. Par la suite, j’ai totalement bifurqué
vers autre chose en devenant directeur des ressources
humaines, après avoir obtenu au passage, un Master en
GRH. Après avoir passé trois années à la tête de cette
direction, toujours à 2M, j’ai opéré un autre virage,
mais cette fois ci, vers la gestion des contenus (retour
aux premiers amours oblige) en tant que directeur des
programmes et des relations internationales. En 2009
je fus nommé Directeur Central en charge des chaînes
Amazighes Radio et TV à la SNRT.
En ce qui concerne ma formation universitaire, en plus
du diplôme en journalisme obtenu en 1988 à l’Institut
Supérieur du Journalisme de Rabat(ISJ), j’ai également suivi des études supérieures à lSCAE, option gestion des entreprises, et enfin des études en 2017 pour
l’obtention d’un Master en matière de production des
contenus numériques à l’ISIC.
* Quel bilan dressez-vous,
en tant que responsable des
programmes de l’amazighe
à la SNRT, de la présence de
l’amazighe (langue, culture
et identité), au sein du paysage audiovisuel national ?
** Avant de répondre à votre question il me semble
très important de rappeler le contexte dans lequel cette
chaîne a vu le jour. En 2010, je peux aujourd’hui affirmer, sans risque d’être contredit, que le projet a été
quasiment créé ex-niilo, à partir de presque rien. En
dehors des équipements techniques et technologiques,
qui furent pour l’époque, il faut bien le rappeler et le
souligner, à la pointe de technologie, les conditions qui
devaient permettre à cette chaîne de démarrer dans des
conditions, disons normales, n’étaient pas réunies, et ce
pour des raisons tout à fait objectives indépendantes
de la volonté même des responsables de la SNRT. Et ce
n’étaient pas faute d’avoir tout entrepris de la part des

promoteurs du projet, en l’occurrence la SNRT sous la direction
de M Laarichi, puisqu’il a fallu lancer cette chaîne
dans un environnement très peu favorable. Quelques
exemples pour illustrer le propos : absence d’un marché des programmes digne de ce nom, inexistence ou
presque de ressources humaines qualifiées et en quantités suffisantes pour pouvoir fournir en programmes et
de manière continue une chaîne généraliste en langue
amazighe avec toutes les contraintes logistiques et linguistiques que cela suppose. Il a donc fallu soit carrément surseoir à la mise en œuvre du projet en attendant
que les conditions soient plus favorables soit se lancer
la tête baissée dans cette aventure en empruntant parfois quelques chemins de traverse. Nous avions choisi la
seconde option à nos risques et périls.
Chaîne généraliste et de proximité, Tamazight fut officiellement lancée par la Société Nationale de Radio
et de Télévision (SNRT) le 1er mars 2010, avec pour
objectif premier la promotion, par tous les moyens et
supports possibles, la langue et de la culture amazigh.
Sa création fut, à tout point de vue, une première dans
le paysage audiovisuel marocain. Son avènement s’inscrivit, en effet, dans la dynamique des grandes mutations que le Maroc a vécues au cours de la décennie
précédente. Mutations multisectorielles qui ont porté,
entre autres, sur la question centrale de la gestion de
la diversité culturelle abordée notamment par le Discours fondateur prononcé par SM Le Roi Mohamed VI
à Ajdir, le 17 octobre 2001, à Khénifra.
Un Discours qui donna le coup d’envoi à une série de
réalisations visant toutes à redonner à la culture et à
la langue amazighes toute la place qui devrait être la
leur sur la scène culturelle nationale. En témoignent,
notamment, la mise en place de l’Institut Royal de la
Culture Amazigh (IRCAM), suivie par l’introduction
des émissions en langue Amazighe dans les grilles des
programmes des chaînes de télévisions et stations radio
publiques, la création de la chaîne Tamazight et enfin
l’officialisation de Tamazighte en tant que langue nationale par la nouvelle Constitution adoptée en 2011.
La genèse de ce projet fut en soi, ponctuée des hauts et
de bas. Au départ, l’idée même d’une chaîne de télévision en langue Amazighe fut perçue par certains acteurs
de la société civile et intellectuels amazighes totalement irréalisable. D’aucuns estimaient, en effet, que la
création d’une chaîne de télévision en langue amazigh
risquait de ‘’ guétoiser’’ la langue et la culture amazighes, en ce sens que le public qui allait avoir accès à
ses programmes allait être forcément, « numériquement
très limité » et, par conséquent, le résultat allait être en
totale contradiction avec les objectifs escomptés, à savoir, la promotion et le rayonnement de la culture et de
la langue amazighes. D’autres, par contre, soutenaient
la thèse opposée et défendaient bec et ongles la mise

en œuvre de ce projet dont ils voyaient l’un des moyens
les plus à même d’ouvrir de formidables perspectives
devant cette langue et cette culture, notamment par le
truchement des médias audiovisuels.
Quelles sont les actions novatrices que vous avez initiées
dans ce domaine ?
Dix années se sont écoulées
depuis le lancement officiel
de la chaîne Tamazighe, le
4 mars 2010, peut-on considérer aujourd’hui que les objectifs qui lui ont été initialement assignés ont été réalisés
?
** Interrogation tout à fait d’actualité et parfaitement
légitime. Dix années se sont écoulées déjà depuis sa
création. Son « bilan », est, sans conteste, très positif dans la mesure où cette chaîne a pu, en un laps de
temps relativement court, trouver toute la place qui
devait être la sienne dans un environnement particulièrement difficile et surtout fortement concurrentiel.
Elle a réussi à se forger une identité qui lui est propre
et apporter des réponses aux différentes attentes d’un
public aussi disparate, composite et multilingue. Elle
a pu également offrir à ses téléspectateurs, partout où
ils se trouvent, des grilles de programmes sans cesse
renouvelées et en parfaite adéquation avec leurs attentes. Cette chaîne, au positionnement quelque peu
atypique, constitue, à l’évidence, la véritable synthèse
de ce que l’on pourrait qualifier, à juste titre, d’identité
marocaine dans toute sa diversité arabo musulmane,
amazighe, africaine, hassani, hébraïque, andalouse
méditerranéenne et africaine.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le slogan retenu, au
moment de son lancement, fut volontairement fédérateur et transversal : « une chaîne pour tous les marocains » " "تمازيغت قناة لكل املغاربة. C’en est une, en
effet puisque, outre les trois composantes de la langue
amazighe dans lesquelles elle allait diffuser ses programmes, elle a en même temps fait le choix, totalement
assumé, de sous-titrer une partie de ses programmes en
langue arabe. Une réponse concrète à une revendication fondamentale de l’ensemble des marocains, à savoir, l’identité marocaine est forcément multiple et ses
ramifications nécessairement diverses et variées.
Ce concept de chaîne se devait d’accompagner les
transformations tous azimuts que le Maroc était en
train de vivre dans tous les domaines : expliquer, expliciter et rendre compte aux téléspectateurs du bien
-fondé, de la pertinence et de la justesse des choix opérés par notre pays dans tous les domaines : politique
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يف حوار مع «العامل األمازيغي» املناضل واملحامي االستاذ حسن اد بلقاسم صديق املرحوم الدغرين 1/2

يتحدث عن التفاصيل الدقيقة اليت مجعته باالستاذ امحد الدغرين يف املعهد اإلسالمي
مرورا باالحتاد الوطين لطلبة املغرب وصوال ملؤمتر فينا والكونغريس العاملي األمازيغي

أمحد الدغرين حياة طويلة يف النضال واملقاومة الثقافية والسياسية هبدف التحرر الفردي واجلماعي
* قبل أيام فقدت الساحة االمازيغية أحد أعمدة
النضال األمازيغي االستاذ امغار دا احماد الدغرني،
وكنت من مجايلين هذا الرجل ،تقسمت معه عدة
محطات ،بماذا تميزت شخصيته ،وماذا عن مسيرته
النضالية؟
** شكرا لجريدة «العالم األمازيغي» وللصحافية رشيدة  ،التي
تطرح مجموعة من األسئلة بشأن العمل املشرتك والتجايل ما بيني
وما بني األستاذ احمد الدغرني.
احمد الدغرني ،ولد سنة  1947بآيت باعمران بجنوب مدينة
تيزنيت ،ومن املعلوم أن املرحلة التي ولد فيها كانت ايت باعمران
التزال تقاوم ضد اسبانيا ،كما أنها كانت بشكل ما تقاوم ضد
فرنسا ألن الكثري من أبناء ايت باعمران كانوا موجودين كذلك يف
املنطقة املستعمرة من طرف فرنسا.
طبعا ،أنا ولدت يف سنة  1950بمعنى أن بيننا فارق ثالث سنوات،
وكان حظنا ،أننا بدأنا التعلم ،ونحن الزلنا يف قرانا ،فأستاذ الدغرني
تعلم القراءة والكتابة بدون شك مع والده او مع فقيه من الفقهاء،
الذين يعملون معه حينذاك ،ال اعرف بالتحديد ،ولكن ما اعلمه أن
أباه كان فقيها وقاضيا يف ذلك الوقت ،بينما انا كان ابي فقيها
او «طالب» باملعنى الذي يفهم منه انه يحفظ القران ،ويف نفس
الوقت يعلمه ويؤوم بالناس يف املساجد ،وبذلك تعلمت انا أيضا
عىل يد والدي  ،لنكون كالينا تعلمنا عىل يد والدينا  ،وكان من حظ
الشباب االمازيغي يف منطقة سوس أن تعلموا عىل يد فقهاء وعلماء
املنطقة ،الذين تعاونوا مع تجار الدار البيضا ء من أبناء سوس
لخلق جمعية من اجل تأسيس املعهد اإلسالمي بتارودانت.
من بني هؤالء التجار املقاومون يف ذلك الوقت .مع بداية االستقالل
اسسوا هذا املعهد وكان من حظ األستاذ احمذ الدغرني وكذلك انا
ومجموعة من شباب املناطق الناطقة بتشلحيت فرصة االلتحاق
بهذا املعهد ،حيث التحق األستاذ الدغرني بفرعه بتيزنيت وكذلك
التحقت انا بفرعه املوجود بتامنارت بمنطقة حاحا ثم التقينا
عمليا يف املعهد اإلسالمي بتارودانت ،وكان ألسباب متعددة،
ولكونه يكربني سنا لم تجمعنا الدراسة ،بحيث انه حني
التحقت باملعهد كان ادغرني يف اخر مستوى درايس له وهو
مستوى الباكالوريا.
كان يسبقني بحوايل ثالث سنوات ،وحصل عىل البكالوريا،
والتحق بجامعة محمد الخامس وتسجل بكلية اآلداب
بفاس ،وبكلية الحقوق بالرباط ،لذلك كانت فرصته
مهمة جدا ألنه حصل عىل اجازتني احدهما أدبية
واألخرى حقوقية ،وحينما خرج يف سنة من املعهد
اإلسالمي بتارودانت ،ذهب اىل الرباط وفاس ،وكنت الزلت
اتابع الدراسة لكي انتهي من البكالوريا ،وحينئذ كانت
البكالوريا تجري يف مراكش بالنسبة للمعهد اإلسالمي
بتارودانت ،لذا كالنا حصل عىل البكالوريا من مراكش،
وحني انتهيت من الباكولوريا التحقت بكلية الحقوق،
ووجدته حينها قد تخرج من الكلية واصبح محاميا .والتقينا
بالخصوص يف الكلية ،كان من خالل لقاءات االتحاد الوطني
لطلبة املغرب ،بحيث كنت عضوا فيه ما بني سنة  1970و1971
 ،بينما هو كان قياديا يف االتحاد الوطني لطلبة املغرب ،واذكر أنه
هو من قام بتسليم السلطات بني االتحاديني الذين كانوا يسيطرون
عىل القطاع الطالبي( ،والذي كان واحدا منهم قبل ذلك) للتيارات
اليسارية املاركسية اللينينية االشرتاكية واملاورية ،التي كنت انتمي
اليهم عىل أساس عالقتي بالكتاب األحمر ملاوتيس تونغ.
كان املرحوم قد سبقني ملمارسته مهنة املحاماة ،فانا جئت
كمحامي بعد تخرجي من كلية الحقوق ،ألتابع التمرين ملدة ثالث
سنوات ،وحينها كان هو محاميا ورائدا يف امليدان واقدم مني يف
املهنة  ،وكنت ال التقيه كثريا بحكم ان مكتبه كان بمدينة بنسليمان
جهة الغرب ،ولم ينتقل اىل مدينة الرباط  ،اال بعد ان أسست مكتبي
وانتهاء فرتة التدريب .
* اشتغلت معه في منظمة تامينوت ،وكانت تجربة
هامة ،كان لها ما بعدها ،خاصة التفكير في االنتقال
إلى العمل السياسي ،من تم تفرقت السبل ،ماذا عن
هذه المرحلة؟
** وانا محامي متمرن كنت مع مجموعة من رفاقي واصدقائي
قد طرحنا فكرة تأسيس تامينوت وكانت هذه أول مرة تطرح فكرة
تأسيس جمعية ،وكلمة تامينوت كانت من اقرتاح احد املؤسسني
األولني ،وهو إبراهيم الحيحي املعروف ب»زمعان»  ،الذي تعرفت
عليه قبل اعتقايل يف السبعينيات ،واستمرت عالقتنا بعد ذلك ،وكان
الحيحي يمارس يف دور الشباب ،ما جعلني اهتم بفكرته حول
الجمعية  ،فاقرتحت يف نفس االتجاه ،ان نركز عىل ان تكون هذه
الجمعية من اجل الثقافة األمازيغية ،وحينئذ استعملنا كلمة
الثقافة الشعبية باعتبارها الفرصة املمكنة .إذن الجمعية تأسست
يف  ، 1978وكان من بني األولني الذين حرضوا وقدموا انشطتهم يف
الجمعية كان هو األستاذ احمد الدغرني حيث كانت لديه رواية،
وكتب متعددة وكنا نطلب منه ان يشارك معنا يف اطار عمليات
التكوين ،فرغم انه لم يكون يف األجهزة ومكاتب الجمعية ،إال أننا

نعتربه واحدا من املؤسسني األولني لجمعية تامينوت.
كما أنه لعب دورا مهما يف هذه الفرتة ،حني كنت انا متمرنا كان هو
محاميا وكان يأتي اىل محاكم الرباط لكونه ينتمي اىل هيئة الرباط
وان كان مقرمكتبه بسيدي سليمان ،اذا كان الدور الذي لعبه
بتامينوت مهما جدا ابتداء من  1978كما انه لعب دورا مهما يف
تأسيس الجمعية املغربية لحقوق االنسان يف  24يونيو  ، 1979ألن
الفرق ما بني تأسيس جمعية تامينوت والجمعية املغربية لحقوق
االنسان تكاد تكون حوايل سنة ،فجمعية تامينوت تأسست يف 16
أكتوبر  ،1978كما اود ان اشري إىل انه يف هذه الفرتة كنت مع أحمد
الدغرني متأثرين بمجموعة أوسمان من خالل أغانيها األمازيغية،
والتي كانت يف هذه الفرتة أواخر سبعينات القرن املايض ،كذالك
األغاني التي كانت تداع من الخارج من طرف ايدير ،كان لها
التأثري الكبري علينا ولكن تأثري الربيع األمازيغي كان له األثر القوي
واالعظم ،خاصة يف سنة  ، 1980بعد ندوة مولود املعمري ،اىل جانب
التقرير الصادر عن الندوة التدريبية لندوة يكورن ،وهو ما جعلنا
كذلك نشارك يف الجامعة الصيفية يف  1980هنا ال أتذكر كثريا هل
الحضور بالنسبة لألستاذ الدغرني ،منذ  1980او  1982وما بعد،
املهم كان دور الربيع االمازيغي هائال جدا ،ليس علينا فقط  ،بل عىل
كل الشباب والطالب الذين كانوا يستمعون ألغاني اوسمان وايدير
علموا وسمعوا عن الربيع االمازيغي يف الجزائر .
يف منظمة تامينوت ،كانت ندوة  1980بالجامعة الصيفية مناسبة
ملشاركة جميع الجمعيات املوجودة يف ذلك التاريخ باعتبار ،ان
للبحث والتبادل
الجمعية املغربية
التي كان
الثقايف،

“

الدغرين كان
حاضرا يف املحاكمات
السياسية:
« تيليلي»« ،ازايكو»
« اعطوش وأوسايا»
الراحل
يرتأسها
منذ سنة ، 1967
إبراهيم اخياط
كانت تعمل نوعا ما فيما يشبه الرسية  ،بحيث انه حينما اسسنا
جمعية تامينوت ،لم نكن نعلم عنها شيئا ،ولم نكن نعلم انها
موجودة كمنظمة قانونية ،الننا لو كنا نعلم انها موجودة اللتحقنا
بها دون الحاجة لتأسيس جمعية جديدة ،لكن فكرة التأسيس كانت
بسبب املناضل إبراهيم الحيحي ،الذي كان يشتغل يف دور الشباب،
وهو ما جعلني اذهب اىل دار الشباب معه ،وكان من بني املؤسيسن
األولني كذلك األستاذ احمد اباذرين ،وهو محامي واألستاذ بوشهاب
وهو كذلك محامي ثم جاء أساتذة اخرون نعتربهم من املؤسسني،
منهم املجموعة األوىل من املحامون الذين جاؤوا اىل تامينوت ،وكانوا
يمارسون التمرين بالرباط منهم الحسني امللكي ،والذي نعتربه من
املؤسسني املهمني يف جمعية تامينوت ،ونستحرض ان مدة التأسيس
امتدت طويال ،ألن كل مرحلة فيها مؤسسني جدد خصوصا أن
الفروع تتشكل بلجان حرة يقررون فيما بينهم .
* ماهي األدوار التي لعبها الدغرني في هذا اإلطار؟
األستاذ احمد الدغرني لعب دائما دورا مدعما عىل املستويني املادي
والرمزي ،كما ان مجموعة املحامني الذين التحقوا بمنظمة تامينوت
كان دورهم مهما اىل جانب األستاذ الدغرني يف وضع امليثاق الثقايف
حول الحقوق الثقافية اللغوية االمازيغية سنة  1981مبارشة بعد
الجامعة الصيفية ،وكان كذلك دور الدغرني يف تأسيس جريدة
«تاسافوت» بعد ذلك أي  ،1991وشارك األستاذ احمد الذغرني
يف العمل الذي أدى اىل وضع ميثاق اكادير حول الحقوق اللغوية
والثقافية سنة  ، 1991كما شارك كذلك بشكل مهم جدا يف اشغال

اإلعالن
مؤثمر
العاملي لحقوق
اإلنسان ،املنعقد
يف فينا سنة 1993
 ،وكان واحدا من
الوفد االمازيغي،
الذي يضم شخصني ،ويمثل املغرب وكل الجمعيات األمازيغية ،التي
وقعت عىل مذكرة الحقوق اللغوية والثقافية املوجهة ملؤتمر فيينا
الخاص بحقوق اإلنسان
أتذكر بالخصوص ما جرى يف سنة  ،1982حينما انعقد املؤتمر
الوطني للمحامني بمراكش ،وكانت مجموعة من املحامني األمازيغ
يف مراكش ومن بينهم األساتذة :احمد الدغرني وابادرين والطاهري
و كذالك مجموعة من األساتذة املحامني من جميع جهات املغرب
ينضمون اىل محامني اخرين من أجل اثارة الحقوق اللغوية والثقافة
األمازيغية باملغرب ألول مرة يف املؤتمر الوطني للمحامني باملغرب
املنعقد بمراكش سنة  ،1982وأعددنا ملتمسا بشأن املناقشة حول
الحقوق اللغوية والثقافية وتدخلنا ،وقدمت انا الكلمة اوال حسب
االتفاق ،ثم قام كل واحد من الزمالء بأخذ الكلمة ،ومن بينهم تدخل
كل من األستاذ احمد الدغرني وابادرين والطاهري.
وبعد ان طرحنا ملتمسا حول الحقوق اللغوية والثقافية ،انصب
النقاش طيلة اشغال املؤتمر وملدة ثالث أيام حول األمازيغية،
والتساؤل حول املجموعة التي طرحت املوضوع ومن هم ..الخ.
وهو ما اثار السلطات للبحث ووجدوا أن من بني الذين تحدثوا
حول األمازيغية األستاذ عيل صدقي ازايكو ،الذي كتب مقاال قبل
ثالثة اشهر تقريبا من ذلك التاريخ ،حول مفهوم الثقافة الوطنية
باملغرب وكانت قد نرشته مجلة امازيغ التي يصدرها «احرضان
« ،وبعد أسبوع من ذلك تم اعتقال مجموعة من األفراد من بينهم
عيل صدقي ازايكو ومعتقلني اخرين ،والذين اطلق رساحهم جميعا
بعد ذلك ،باستثناء األستاذ عيل صدقي الذي قدم للمحاكمة ،وهنا
لعب الدغرني دورا مهما جدا ،أوال من جهة تجميع املحامني من
اجل املساندة ،وكذا تجميع األعضاء املنتسبني حينئذ ملنظمة
تامينوت ومحامني آخرين يف مدن أخرى ملساندة صدقي
ازيكو ،كما لعب األستاذ ملكي دورا مهما رغم انه كان اليزال
متمرنا اىل جانب مجموعة من املحامني كاالستاذ املنصوري
وكذا مجموعة من املحامني املتمرنني.
كما لعب أيضا إبراهيم اخياط يف هذه القضية دورا مهما
من خالل االتصال بمجموعة من املحامني من بينهم
األستاذ محمد بن عمرو الذي رافع كذلك يف قضية محاكمة
االستاذ عيل صدقي ازايكو.
كان األستاذ احمد الدغرني حارضا يف جميع املحاكمات
السياسية تقريبا التي حصلت خالل أيام الرصاص ،وال
ننىس الدور الذي قام به يف محاكمة تيلييل ،حيت تمكن من
تجميع حوايل ثالثمائة نيابة للمحامني للدفاع عن معتقيل
تيلييل.
وواصل الرتافع والحضور يف املحاكمات السياسية للشباب،
ولو كان األمر يستدعي منه الوقت واملال لكان يحرض يف جميع
املحاكمات األخرية كمحاكمات الطلبة ومحاكمة مراكش وكذا
محاكمة املعتقلني السياسيني للحركة األمازيغية اعطوش وأوسايا
 ،اذن عىل هذا املستوى لعب دورا كبريا جدا.
ثم اذا كانت الجامعة الصيفية ،و»امريك « قد بادرتا يف وضع ميثاق
اكادير وبمشاركة من تامينوت كذلك ،فإن تامينوت اقرتحت تشكيل
وفد امازيغي والتوجه إىل األمم املتحدة ،بعدما فشلت كل املحاوالت
التي قادها الرائد إبراهيم اخياط بشأن التواصل مع الحكومة
واخذ بعني االعتبار مطالب ميثاق اكادير ،الذي يعترب االطار النظري
واالسرتاتيجي للنضال حول الحقوق اللغوية والثقافية عىل الصعيد
الوطني من اجل تجميع وتعزيز التضامن االمازيغي لتحقيق
األهداف الواردة فيه ،فان املذكرة املقرتحة من قبل تامينوت،
واملتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية االمازيغية املوجهة اىل املؤتمر
العاملي لحقوق االنسان يف فينا سنة  ،1993كانت االطار الدويل
لنشاط الحركة الثقافية االمازيغية عىل املستوى الدويل.
األستاذ الدغرني حارض يف مراحل االعداد شخصيا او رمزيا يف
بعض الحاالت ،ولكنه موجود دائما ،وطبعا هذه املذكرة وقعتها
حوايل سبع جمعيات أو اكثر ،الن التوقيع متضمن عىل املذكرة التي
تم نرشها ،كانت االطار وكنا قد تناقشنا يف االمر بعد ان سمعنا عن
انعقاد مؤتمر األمم املتحدة العاملي حول حقوق االنسان بفينا سنة
 ،1993قبل سنة من ذلك وكنا قد رغبنا يف ان يكون الوفد االمازيغي
قويا وكبريا ،ولكن طبعا اتصلنا بعدد من األشخاص الذين لهم
إمكانية الحضور الشخيص واملادي ،بحيث يكون باستطاعته
أداء مصاريف السفر ،خصوصا ان الجمعيات حينها ليست لها أي
مداخل ،وقد اتصلنا بعدد من املناضلني من اجل الذهاب معنا برشط
أن يؤدي كل مصاريف السفر من ماله الخاص.
بعد ان اقرتبت ساعة السفر ووقت اداء ثمن تذكرة الطائرة ،تبني
ان كل الذين عربوا عن رغبتهم يف السفر مسبقا تخلفوا ألسباب
مختلفة ،وأريد ان أؤكد هنا ان من بقي مستعدا لذلك هو األستاذ
احمد الدغرني وانا شخصيا ،عىل أساس ان نقوم كالنا بأداء
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الواجبات املرتتبة عن ذلك ،وطبعا يف اخر لحظة حصلنا
عىل دعم يتمثل يف دفع قيمة بطاقة طائرة واحدة ،
كما حصلنا أيضا من احد مناضيل الجامعة الصيفية
عىل حجز لدى احد أصدقائه يف فيينا من اجل السكن
يف شقته هناك طيلة مدة اقامتنا بفينا ،ولكن املهم
هو القيام بمهمة للجمعية الثقافية األمازيغية ،التي
لم تكن لها اية مداخل ولكن تم تمثيل القضية بنجاح
من خالل الحضور يف املؤثمر ،حيث شاركنا بخيمة
خاصة بالحركة الثقافية األمازيغية هناك ،ونظمنا ندوة
خاصة حول الحقوق الثقافية واللغوية االمازيغية حيث
التحقت بنا السيدة «زكيتو» التي كانت تمثل احدى
املنظمات االفريقية بينما التحق بنا كذلك األستاذ سالم
مزهود من القبائل بالجزائر وكان حينئذ ممثل لجمعية
«اونتي سيليفري» من لندن.
وقد قسمنا املهام بيننا هناك حيث حرض احدنا يف
مجموعة الشعوب األصلية واألخر حرض يف مجموعة
األقليات ،وبعد التداول فيما بيننا ،تبني لنا ان مجموعة
الشعوب األصلية هي األقرب واألنسب لوضعية االمازيغ
الذين لهم حقوق يف األرايض والغابات وحقوق جماعية
والحق يف تقرير املصري ،باعتبارها شعوبا من قديم
الزمان التزال قائمة ،بينما هناك أقليات متعددة،
باإلضافة إىل أقليات اثنية .ويمكن القول إن األكثر

مالئمة هو مجموعة الشعوب االصلية ،ومن يراجع
اعالن فيينا وخطة العمل فسيجد ان حقوق الشعوب
االصلية مذكورة بشكل جيد .
* عايشت معه تجربة تأسيس الكونغريس
العالمي األمازيغي ،ما هي األدوار التي قام
بها من داخل هذه المنظمة؟
يف فينا كان األستاذ احمد الدغرني قد طرح ،تلقائيا،
ونحن مع سالم املزهود ،ملاذا ال نؤسس منظمة عاملية
لالمازيغ ،وملاذ اال نؤسس مؤتمر عاملي أمازيغي ،هكذا
طرح السؤال .وكان التوافق مبدئيا عىل انها مسألة
إيجابية ،ولكن لم نقم باي مبادرة أخرى يف مؤتمر فينا .
بعد عودتنا قدمنا تقريرا للجمعيات بمقر جمعية
البحث والتبادل الثقايف حول مجموعة األنشطة التي
قمنا بها والتي كانت لها تأثريات كبرية يف املناقشة
فيما بعد ،بحيث كان أنداك من وافق عىل قضية الحديث
عن الشعوب األصلية ،ومن اعرتض ،وهناك من اتفق
عىل ان الحديث عن حقوق اإلنسان وطرح القضية يف
الخارج مهمة ،وهناك من يعترب ان املسألة قد تكون
خطرية عىل الحركة بسبب القمع القائم حينئذ ،ولكن
املهم ان تقريرنا كوفد امازيغي ويف أول مؤتمر نحرضه
لحقوق االنسان عامليا كان يف املستوى وناجحا ،حيث
توجهنا بصفتنا ممثلني لألمازيغ وللحديث عن القضية
االمازيغية ،وكانت فرصة لاللتقاء مع شعوب متعددة
أخرى تسمي نفسها شعوبا اصلية ،فكان التالقي الذاتي
واملوضوعي مع شعوب العالم بأجمعها وكان ذلك بارزا
بوضوح يف مسرية «الف ثقافة « عىل الذنوب ،وكذلك يف
خطة العمل واالعالن العاملي لفيينا سنة .1993
طبعا قلنا إنه تم طرح فكرة تأسيس الكونغريس العاملي
األمازيغي ،كما طرحناها يف التقرير الذي قدمناه ،ولكن
كان هناك من اعرتض عىل تأسيس تنظيم عاملي ،ولكن
املهم حينها انه كان هناك نقاش ،وتم تفعيل جيد ملا
تعلمناه من مهمتنا التي قمنا بها يف جنيف انا واألستاذ
احمد الدغرني ،باعتبارنا وفدا امازيغيا من الشعوب
االمازيغية لالمم املتحدة ،طبعا اعتربنا انفسنا نمثل
الجمعيات الثقافية االمازيغية املوقعة ،ولكن كذلك يف
الندوة أعلنا عن الحقوق اللغوية والثقافية لالمازيغ
يف شمال افريقيا ،وبالتايل كنا أول وفد من الشعوب
االمازيغية يحرض يف األمم املتحدة  ،ثم تواصل األمر
بعد ذلك طيلة تلك السنوات وظل ممثلو الجمعيات
الثقافية االمازيغية يف كل شمال افريقيا و»الدياسبورا»
يحرضون مؤتمرات األمم املتحدة ،سواء عىل مستوى
حقوق االنسان ،او يف مجموعات العمل او يف منتدى
األمم املتحدة للشعوب االصلية او بمؤتمرات التغيري
املناخي او يف جمعيات التنوع البيولوجي.
* يعتبر مجلس التنسيق الوطني أو ما
يعرف ببوزنيقة  ،2مرحلة مفصلية في
تاريخ الحركة األمازيغية ،وتعتبران ،انت
والمرحوم الدغرني من بين المناضلين
والرموز المساهمة في هذه المحطة ،ماذا
يمكنك قوله عن هذه المحطة؟

** بعد ذلك تم تأسيس مجلس التنسيق الوطني بقيادة
إبراهيم اخياط الذي لعب دورا كبريا يف هذا املجال،
والذي تاله بعد ذلك األستاذ احمد الدعرني يف رئاسة
املجلس الوطني للتنسيق ،وهنا نجد ان احمد الدغرني
كما لعب دورا مهما يف السابق ،لعب دورا مهما يف
مجال التنسيق الوطني ،سواء يف عهد املرحوم إبراهيم
اخياط او يف عهده هو ،حيث تم تفعيل مجلس التنسيق
الوطني ،وان كان بشكل منفعل اكثر مما كان ،بمعنى
ان الوفود األمازيغية يف مؤتمرات التنسيق كانت تنفعل
بشكل قوي ،ولكن يف عهد الدغرني كانت تنفعل بشكل
اقوى ولكن املهم ان الدغرني لعب دورا مهما يف تفعيل
التنسيق الوطني ،وقد أسس اىل جانب جريدة تمازيغيت
التي أسسها شخصيا ،جريدة امزداي للتنسيق الوطني.
ويف السنة التالية لجنيف ،حرض وفد من الجمعيات
االمازيغية ،والذي يضم أصدقاء من التوارك والقبائل،
ويف هذا اللقاء لم يكن األستاذ الدغرني موجودا ،ولكن
بما انني كنت حارضا ،فقد قمت بتفعيل اقرتاحه
وطلبت من االخوان الحارضين حينئذ التوقيع عىل
ترصيح جنيف من اجل تأسيس كونغريس عاملي
امازيغي ،وقد تم نرش ذلك اإلعالن وتم حمله كذلك يف
الشهور التالية اىل «فيستفيال دوارنوني» حيث حرضت
حوايل  40جمعية من الجمعيات االمازيغية من شمال
افريقيا والدياسبورا ،واعتمدوا اعالن
جنيف من اجل تأسيس كونغريس عاملي
امازيغي ،وخرج بيان دورنوني يعتمد هذا
املرشوع ،ثم تم تأسيس جمعية تمهيدية
من اجل تأسيس الكونغريس العاملي
االمازيغي التي ترأسها فركال  ،والذي
ترأس أيضا الكونغريس العاملي األمازيغي
الذي تم تأسيسه يف «سان روم دي دولون»
سنة. 1995
وهنا ال يجب ان ننىس الدور الذي لعبه
حضور وفد امازيغي يف األمم املتحدة يف
فينا سنة  1993لكونه فتح أبواب األمم
املتحدة امام الجمعيات الثقافية األمازيغية
بالكامل ،وهذا ما أدى اىل ان تقوم الجمعيات
االمازيغية بالحضور سنة  1994بمجموعة
عمل األمم املتحدة حول الشعوب االصلية،
حيث تم باقرتاح من منظمة تاماينوت
يف ذلك اللقاء عىل مجموع الحارضين من افريقيا
من اجل تأسيس لجنة التنسيق الشعوب االصلية
االفريقية ،التي كان حينئذ عىل رأسها ممثل امازيغي
دعته األمم املتحدة يف نهاية العام إللقاء خطاب حول
حقوق االنسان وحقوق الشعوب االصلية يف أفريقيا يف
دجنرب سنة  ،1994أي يف نفس السنة التي تم فيه لقاء
تعاونت فيه عد جمعيات منها الجمعية املغربية للتبادل
الثقايف ،منظمة تاماينوت ،الجامعة الصيفية ،وجمعية
االمازيغ بأمريكا وجمعية «كوليتيفو» التي يرتأسها
رشيد الراخا بغرنادا حينها ،وهكذا فتح املجال عامليا من
اجل النضال من وجهة نظر امازيغية مع شعوب أخرى
تتشابه مع الشعوب االمازيغية لكونها شعوب أصلية
تطالب بثقافتها ولغتها وحقوقها الفردية والجماعية
وحقوقها من اجل التحرر من الهيمنة واالستبداد اىل غري
ذلك.
هنا الدور الكبري سيظل منذ ذلك التاريخ للكونغريس
العاملي األمازيغي منذ تأسيس الجمعية التمهيدية ،
ولكن بعد ان تأسس سنة  1995سيظل حارضا بأشكال
مختلفة يف جميع التجمعات عىل مستوى العالم.
يجب ان نرجع قليال إىل الوراء ألن الحركة الثقافية
األمازيغية باملغرب قررت باقرتاح من الرائد إبراهيم
اخياط وجمعية البحث التبادل الثقايف والجمعيات
األخرى ،عقد ندوة معمورة حول اللغة والثقافة
االمازيغية سنة  1996و ، 1997هنا خرجت من تامينوت
فكرة وورقة تتعلق بالحركة الثقافية االمازيغية ،وهي
العمل بجناحني ثقايف وسيايس ،أي أنه عىل الحركة
الثقافية االمازيغية أن تعمل بجناحني ،جناح ثقايف
وآخر سيايس ،وطبعا فتحت نقاشات سياسية يف جميع
انحاء املغرب ،ألن املناضلني ومن بينهم احمد الدغرني،
الذي له ماض سيايس ،بحيث كان يف االتحاد الوطني
للقوات الشعبية منذ ان كان ربما تلميذا بمراكش.
فحينما عرفته بعد املعهد اإلسالمي بالجامعة كان من
احدى األطر القيادية لالتحاد الوطني لطلبة املغرب،
وكان انضم اىل التوجهات اليسارية او ربما أسسها،
فأنا لم اتحدث معه يوما عن هذا ،ولكن بالتأكيد أسسها
بانضمامه داخل املؤتمر فيعترب من املؤسسني لهذه
الحركة بشكل ما ،رغم انه كان محسوبا قبل املؤتمر
عىل القيادة االتحادية للشباب تم بعد ذلك ،كانت له
تجربة يف حزب التقدم واالشرتاكية يف نهاية السبعينات،
ففي الوقت الذي تم فيه فتح االنتخابات تقدم للرتشح
فيها يف ابن سليمان ،ولكن يف لقاء معه بعد ذلك عرب عن
خيبته ألن ذلك لم يعط نتيجة يف ذلك الوقت.
والدغرني معروف بتاريخه السيايس ،بل كان غارقا
يف النقاش السيايس ،وكان حارضا دائما يف أنشطة
الجمعيات من اجل املناقشة طيلة تلك الفرتة ،وإىل
حدود وفاة الحسن الثاني يف  1999جاءت فكرة البيان
األمازيغي الذي اقرتحه األستاذ محمد شفيق.
* حاورته رشيدة إمرزيك

ّدا أمحد الدغرين
كما عرفته وعاشرته طيلة
ِعقدين من الزمن
انتقل األستاذ واملناضل السيايس األمازيغي
أحمد الدغرني إىل دار الخلد زوال يوم اإلثنني 06
كطوبر  2970املوافق لـ  19أكتوبر  2020بدوار
إكرار ن سيدي عبد الرحمان بأكلو ضواحي
مدينة تيزنيت عن عمر  73سنة ونيّف.
ماذا عساي أن أقول يف حق رج ٌل عظيم من
طينة دّا حماد؟ فالرجل ال يكرتث كثريا ً لأللقاب
واملسميات الربوتوكولية وعبارات التمجيد
وغريها .لكن املقام يقتيض استحضار مناقب
هذا الرجل الشهم؛ إذ املناسبة رشط كما يقول
الفقهاء.
التقيت أول مرة مع األستاذ الدغرني يف نشاط
ثقايف نظمته جمعية محلية يف قبيلة آيت عيل
بآيت باعمران ،وهي املنطقة التي ترعرع فيها
ونشأ بها ،حيث زاول فيها والده مهنة القضاء
العديل والفقه ،والزالت الكثري من وثائق اإلرث
وامللكية وعقود الزواج والطالق وغريها من
املعامالت التجارية من بيع ورشاء ورهن تحمل
اسم وتوقيع أبيه الفقيه سيدي محمد أوعيل .بل
ترك ابنه إبراهيم (شقيق األستاذ أحمد) فقيها ً
يف مسجد دوارنا إىل أن وافته املنية سنة .2019
ويف ذلك اللقاء سمعت مُستقبليه ،وهم أطر
جمعية الدفيلية للتنمية ،يقولون بأنه ابن
املنطقة ويقطن بالعاصمة الرباط وهو محام
ناجح وسيايس مخرضم وله غرية عىل املنطقة.
وفعالً
ُ
احتفظت بهذه املعطيات وأنا وقتئ ٍذ
ُكنت تلميذا ً يف السنة األوىل ثانوي آداب عرصية
بثانوية موالي عبد الله بمدينة سيدي إفني (سنة
 .)1999وبعد ذلك أسمع عنه من طرف مناضيل
الفرع املحيل ملنظمة تماينوت بسيدي إفني وعن
نضاالته وتضحياته من أجل األمازيغية وحقوق
اإلنسان والديمقراطية؛ السيما يف هذه الفرتة
االنتقالية للحكم والسلطة باملغرب.
وخالل أيام الجامعة بأكادير تو ّ
طدت عالقاتنا
باملرحوم أكثر فأكثر ،حيث كنا نستدعيه مع ثلة
من الرفاق واألصدقاء ،من جهة ،لألنشطة التي
يُنظمها طلبة آيت باعمران بجامعة ابن زهر؛
ومن جهة أخرى لألنشطة الثقافية والفكرية
التي تنظمها الحركة الثقافية األمازيغية داخل
ً
لحظة واحد ًة يف
الجامعة ذاتها .وكان ال يرتدّد
تلبية دعوات الطلبة لتنشيط املحارضات وتقديم
املساعدة املادية واملعنوية وطلب املشورة؛ بل من
املستحيل أن تتّصل بالدغرني عرب الهاتف أو عرب
اللقاء املبارش وتطلب منه مساعدة مالية لتنظيم
نشاط ثقايف أو فكري أو مظاهرة أو غريها ولم
ُّ
ويحض املناضلني اآلخرين عىل
يستحب حاالً،
ً
صدقة
املساهمة املالية .مستحيل ،أمواله كانت
ً
جارية للمناضلني والطلبة يف هذا الباب ،وكان
بيته مأوىً للطلبة والباحثني واملناضلني ومقرا ً
لالجتماعات واملداوالت حول الشأن األمازيغي
فكرا ً وتنظيما ً وتعبئة.
ويف سنتي الثالثة من الجامعة دخلنا معه
يف مرشوع تأسيس وبناء منظمة سياسية
أمازيغية تُعنى بالدفاع عن حقوق املواطنني
وتكريس الديمقراطية وحقوق اإلنسان انطالقا ً
من فلسفة الربط الجديل بني الحقوق الثقافية
واللغوية والهوياتية وبني الحقوق السياسية
واالقتصادية واالجتماعية؛ وصاغ أطروحة
سياسية أطلق عليها اسم البديل األمازيغي يف
الباب .وساهمنا معه يف خوض تلك التجربة
بنكران الذات والتضحية حتى ينال األمازيغ
موقعهم يف املشهد السيايس الوطني ويف مواقع
صُ نع القرار ،واسرتجاع األمازيغ ملكانتهم
التاريخية بني األمم والشعوب وأقوام األرض ضد
كل مظاهر التحريف والزيف والتزوير الذي لحق
الوجود األمازيغي ببالدهم .والحق يقال؛ فالرجل
لم يجد مُساندين ُكثر يف تلك اللحظات الحرجة
ويف أوج الرصاع حول رشعية ومرشوعية تأسيس
الحزب السيايس .مع األسف !
وتقوت عالقتنا به بشكل كبري لحظة انتقالنا
إىل مدينة الرباط الستكمال الدراسة منذ سنة
 ،2006أي سنة بعد تأسيس الحزب الديمقراطي
األمازيغي املغربي يف يوليوز  ،2005إىل أن
وافته املنية .زرته يف املصحة التي يُعالج فيها
بمدينة تيزنيت مع بعض األصدقاء والرفاق
واستقبلنا بضحكته املعهودة ورفعه لشارة
النرص األمازيغية ” أكال -أفكان -أوال” .عشنا
معه لحظات التأسيس بمشاكلها وتحدياتها
والسعادة التي كانت تغمرنا جميعا ً رغم كل
يشء ،وكذا فرتة نشاط الحزب وتنظيم الفروع
واجتماعات أجهزته التقريرية (آيت مراو :املكتب
السيايس وأكراو ن إمغناسن :املجلس الوطني
وأكراو أنامور :املؤتمر الوطني) ،والتحسيس
باملرشوع السيايس يف مناطق مختلفة من

ربوع الوطن.
أدار الحزب
ودبّر شؤونه
ظرفية
يف
صعبة شهدت
علي موريف
اعتقال طلبة
ا لحر كة
الثقافية األمازيغية بالعديد من الجامعات
املغربية ،وبروز حزب األصالة واملعارصة يف
املشهد السيايس .كما ساهم يف الدينامية
املجتمعية لـ  20فرباير  2011بكل قوة وتفاؤل
وأمل يف صناعة غذ مرشق للمغربيات واملغاربة.
دّا حماد الدغرني رجل مواقف بتواضعه املعهود،
رجل نزيه وشفاف ،إنسان معطاء وسخي .رجل
ال تقهره املشاكل والتحديات والصعاب ،بل هو
يجد ذاته يف زحمة األحداث وتشابكها وتطورها
ً
حيوية ونشاطا ً يف ع ّز التعبئة
ويكون أكثر
والتحسيس ومواكبة املستجدات .هو يحب
ويربي ثقافة االعتماد عىل الذات واإلمكانات
الذاتية يف التنظيم والعمل ويف تدبري مشاكل
الحياة .عالقة الدغرني بأصدقائه كانت عالقة
مبنية عىل الصدق والوفاء والرصاحة والوضوح.
ال يرتدد يف تقديم العزاء واملواساة للمختلفني
معه فكريا ً وسياسيا ً فما بالك بمناضيل الحركة
األمازيغية خالل لحظات الحزن ،وتقديم التهاني
والتربيكات يف لحظات الفرح والسعادة.
وهنا البد من استحضار إرصاره عىل زيارتنا
ملنزل عبد السالم ياسني ،زعيم جماعة العدل
واإلحسان ،يوم وفاته بعد صياغة كلمة تعزية
رسمية باسم الحزب؛ وكذلك كان مع ثلة من
األصدقاء .فنحن حريصون كذلك عىل إرشاكه
يف كل أفراحنا وأتراحنا (حرض حفل زفافنا،
حرض بمناسبة ازديان فراشنا البننا يانيس،
دعوته لحضور وتتبع أطوار مناقشتي ألطروحة
الدكتوراه ،تقاسمنا لحظات ال تنىس كلها ضحك
ومرح و”تقشاب” ،ألنه شخص مرح ويميل إىل
الدعابة و”التنكيت” ومواجهة صعاب الحياة
بالضحك واالبتسامة).
إنه شخص ال يُك ّن الحقد وال الضغينة ملناوئيه
وخصومه فما بالك بمن يقتسم معهم نفس
املرشوع ونفس الهم رغم االختالفات والتقديرات
يف الرأي.
كان اله ّم األول واألسايس بالنسبة للمرحوم هو
أن يُساهم األمازيغ يف تنمية بالدهم واملشاركة
يف تدبري شؤونه عرب املدخل السيايس وآلياته
التنظيمية (الحزب والدولة) .ومن أجل ذلك؛
شجع وأشاد بتجربة دولة أزواض سنة 2012
التي حارصتها فرنسا ،إذ له عالقات وطيدة
بمسؤويل الحركة الوطنية لتحرير أزواض بمايل
وأُطر حزب تارنا بالنيجر ،كما شجع وأثنى عىل
مساهمة أمازيغ ليبيا يف الثورة الليبية؛ بل زار
طرابلس سنة  2013بدعوة من املجلس األعىل
ألمازيغ ليبيا.
دّا حماد زار موريطانيا والجزائر وله عالقات
جد طيبة مع األمازيغ يف كل بقاع تامازغا ويف
املهجر .وكم كان غضبه وحزنه شديدا ً لحظة
استشهاد الدكتور كمال الدين فخار .وما فتئ
يدعو إىل االقتداء بتجارب الشعوب العجمية
األخرى يف الدفاع عن كيانها ووجودها والحفاظ
عىل مصالحها الحيوية واإلسرتاتيجية.
ّ
صديقي دّا حماد ن ُ ْم قرير العني ،مُطمئ البال؛
تفان ونكران ذات وتستحق
فقد أدّيت واجبك بكل ٍ
شخص من
منا جميعا ً تكريما ً معتربا ً يليق بمقام
ٍ
طينتك ووزنكّ ،
السيما يف لحظة الفراق هذه؛ غري
أن ظروفا ً عديدة حالت دون تنظيم جنازة تكون
بمستوى الحدث ،برمزيته ودالالته املتعددة.
اسمح لنا أيها الشهم ،أما نحن فأملنا أن
يسري أصدقاؤك ومحبيك وكل مناضيل الحركة
األمازيغية يف درب النضال النظيف الذي خضته
برشف وشهامة وعزة نفس.
تعازينا الحارة ألرستك ،أصدقائك ورفاقك،
محبيك ومناضيل الحركة األمازيغية وكل
الديمقراطيني ببالدنا؛ وال نملك إال أن ندعو لك
بالرحمة والغفران.
Tamlla n bab n ignwan fllak, ad sunfun
iman nk g ufra. Tanmmirt kigan f tuwriwin
nk I ujmil n imazivn/timazivin. Tngara
t didnv macc iswingimn nk ddrn didnv ar
.lmut
صديقك عيل موريف
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قدم حزب التجمع الوطين لألحرار امسى عبارات التعزية واملواساة لعائلة واصدقاء وأقرباء أمحد الدغرين وكافة
املغاربة األمازيغ.
جاء ذلك يف مداخلة للمستشار الربملاين عن فريق التجمع الوطين لألحرار مبجلس املستشارين ،حلسن ادعي.
وقال« :فقدت بالدنا مناضال امازيغيا صلبا ،يعترب من رواد احلركة األمازيغية وأحد رموزها ،وهو من مؤسسي
الكونغريس العاملي األمازيغي ومنسق املجلس الوطين للتنسيق بني اجلمعيات األمازيغية ،رحم اهلل الفقيد
واسكنه فسيح جناته وانا هلل وإنا إليه راجعون».

وداعًا أمغــار

نزل عيل ّ الخرب مساء يومه االثنني
 19أكتوبر كالصاعقة ،لقد شعرت
مع سماع الخرب بحرقة يف قلبي،
ودموعي أبت أن تتوقف ،ربّاه،
أمغار أحمد الدغرني ،فجأة ،لم يعد
بيننا ،يف الوقت الذي كنّا تحدثنا عنه
يف صباح ذات اليوم ونستعد للقيام
بزيارته« .مات الله ارحمو» حاولت
ومناضيل الحزب ،ألرسة الفقيد الصغرية
حياته لخدمة الوطن والهوية األمازيغية الذي
تلقى حزب التقدم واالشرتاكية ببالغ الحرسة
أن أنىس هذه الجملة املحزنة ،لكنها
يعترب أحد رموزها املخلصني كما كان مدافعا
واأللم العميقني النبأ املحزن لوفاة األستاذ
ولكافة أهله وذويه ،ولجميع أصدقاء الراحل ،تأبى الرحيل عن تفكريي .نعم،
عن حقوق اإلنسان ومعتقيل الرأي عىل مستوى
املحامي والحقوقي األمازيغي ،أحمد الدغرني بعد
وألرسته الثقافية والفكرية ،الحقوقية والسیاسية لقد رحل أمغار إىل دار البقاء بعد
يف
املواساة
وأصدق
التعازي
أحر
عن
الكبرية،
الديمقراطي
الحزب
مؤسس
باعتباره
القضاء
رصاع طويل مع املرض تغمده الله بواسع رحمته.
عقود من القبض بيد من حديد عىل
ساهم
الذي
الربرة،
املغرب
أبناء
أحد
فقدان
كونه
عن
فضال
.2005
سنة
املغربي
األمازيغي
منتصر إثري
املشهود
وإذ يستحرض حزبنا مناقب الفقيد
جمرة القضية األمازيغية ،بعد ان
بالقسط الوفري يف إذكاء روح املواطنة
رحمه الله أحد مؤسيس الكونغرس العاملي
له بدماثة األخالق ،وبالغرية الوطنية الصادقة،
الصادقة ع ّلم أجيال عديدة كيفية حملها
وتالقح األفكار املبنية عىل روح الحوار والتسامح.
األمازيغي ،ومنسق املجلس الوطني للتنسيق بني
وبالتشبث املكني بمقدسات األمة وثوابتها؛ فضال
سائلني املوىل عز وجل بأن يتقبل الفقيد قبوال دون مساومة وال تنازل عن املبدأ واملوقف.
الجمعيات األمازيغية.
عما عهد فيه ،رحمه الله ،من فضائل التفاني
حسنا ويسكنه فسيح جناته ملا قدمه لوطنه من نذر دّحماد الدغرنـي العظيم حياته لخدمة القضية األمازيغية
وبهذه املناسبة املحزنة ،يتقدم محمد نبيل
ونكران الذات يف مختلف املهام واملناصب التي
جليل األعمال ولم اتسم به من سمو األخالق وأن وأفنى العمر مُرابطا من أجلها ،وعاش شامخا ومدافعا رشسا
بنعبدالله األمني العام لحزب التقدم واالشرتاكية
تقلدها بكل كفاءة واقتدار ،سواء كمناضل
يرزقنا و ذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
بقوة الحجة والربهان عن قضيته ،ال يساوم وال يقبل التوافقات
أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء املكتب
وقيادي عىل املستويني الحقوقي والسيايس،
وأنصاف الحلول ،وال يرتدد يف وضع إصبعه عىل الجرح وقول ما
وإنا لله وإنا إليه راجعون
السيايس واللجنة املركزية وكافة مناضالت
وباعتباره أحد رواد الحركة األمازيغية الذي نذر
يجب قوله .لقد كافح الزعيم السيايس األمازيغي لعقود من الزمن يف
سبيل القضية األمازيغية ومن أجل الديمقراطية والحرية والكرامة
احتاد كتاب املغرب ينعى
والعدالة االجتماعية واملساواة ،والتوزيع العادل للثروات.
من يعرف أمغار عن قرب ومن عارشه يوما واحدا سيعرف انه جعل
األديب املغريب والناشط
من مكتبه وبيته يف الرباط مزارا مفتوحا للجميع ،و سيعرف جيدا
يرمز الدغرني إىل ناشط امازيغي
أحمد الدغرني (– 22.06.47
يحاول إعادة االعتبار اىل تاريخ أن معدن هذا العظيم أصيل و أن والءه وحبه لقضيته األمازيغية
، )19.10.20من رواد النضال من أجل
احلقوقي األمازيغي األستاذ
املغرب ،ولكن قبل كل يشء ارتبط المتناهي ،و سيعرف كذالك ايمانه الراسخ بقيم الديمقراطية
حقوق أمازيغ املغرب وبقية الشتات
اسمه ايضا بالرتافع كمحامي وحقوق اإلنسان .وبحق الشعوب يف االستفادة من ثرواتها.
أمحد الدغرين
 ،سلم روحه إىل ربه يوم االثنني  ،عن
عمر يناهز  73عامًا من النضال من
السجناء السياسيني ،الذي ارتبط سيشهد التاريخ ألمغار بأنه حطم الكثري من الطابوهات التي كانت
تلقينا يف اتحاد كتاب املغرب،
أجل حقوق السكان األصليني يف شمال
اسمه بالذاكرة الجماعية للمعتقلني تدخل يف خانة «املقدّسات» ،يوم كان مجرد الحديث عنها أو حولها
املشمول
ببالغ الحزن واألىس ،نبأ وفاة
دفاعً
7
عن
ا
1994
عام
يف
السياسني
مرض
مع
معاناته
بعد
،
إفريقيا
يف الخفاء يؤدي إىل السجون ..فالرجل حارب وقاوم برشاسة عىل
برحمة الله عضو االتحاد ،األديب باركنسون يف السنوات املاضية.
أعضاء من األساتذة يف جمعية تيلييل مدى سنوات خلت ويف جبهات مختلفة حتى فكك بنية النظام القائم
املغربي والناشط الحقوقي واملناضل ولد يف قلب آيت بعمران  ،الذي يتكون
(ليربداد) دي گومليما (احرار كومليما) ،وم ّزقها إىل أشالء .ناضل أفقيا وعموديا يف سبيل القضية األمازيغية،
الطابع
باقرار
يطالبون
كانوا
الذين
األمازيغي ،األستاذ أحمد الدغرني ،من اتحادًا عشائريًا يف جنوب سوس
ال يَ ِك ُّل وَال يَ َم ُّل ،وال يرتدد يف التعبري جهرا عن مواقفه وقناعته
ماي
فاتح
يف
األم
لغتهم
عىل
الرسمي
أمس اإلثنني  19أكتوبر  ،2020بجماعة (سيدي إفني  ،جنوب أگادير)  ،ويُعترب
األمازيغية ،وساهم يف «انفجار» الوعي الهوياتي والثقايف الذي نراه
أكلو ،عمالة تزنيت ،عن سن  73عاما ،تاريخيًا آخر جيب ملقاومة للوجود
عيد الشغل تحت شعار “ال ديمقراطية اليوم يف املغرب وعموم «تامزغا» وخارجها.
بدون األمازيغية” .
االستعماري اإلسباني ،دادا (الحكيم) حمد كما يلقب،
بعد مرض لم ينفع معه عالج.
من جهة ثانية ،كان إضفاء الطابع الرسمي عىل ناضل املثقف أمغار يف جبهات مختلفة ومتعددة ،وفتح سجاال
واألستاذ الفقيد أحمد الدغرني من وهو األكثر شهرة بني االمازيغ .تابع عالج مرضه ،
األمازيغية كلغة رسمية للمملكة انتصا ًرا ما زال سياسيا وحقوقيا بترصيحاته النقدية ومواقفه وأعماله الفكرية،
مواليد عام  .1948عرف ،رحمه الله ،حتى اليوم األخري ،اقيمت له جنازة مستعجلة حتى
متأخرا ،كما كرسه دستور  2011الجديد  ،موازاة مع برصانة ورزانة ،وكان دائما يف مقدمة املعارك الفكرية والنقدية ،ولم
بكتاباته األدبية ،املرسحية والقصصية ال تتحول إىل مظاهرة سياسية مناهضة للنظام ويف
يرتدد يف التصدي بحزم وبقوة الحجة والربهان واملنطق لكل األوهام
مطالب الربيع املغربي .
والروائية ،فضال عن تآليفه السياسية زمن كورونا  ،وحيض خرب وفاته بصيت واسع من
ختاما ارتبط اسم احمد الدغرني ايضا برتجمة رواية واألساطري التي همشت بسببها األمازيغية ولعقود من الزمان ،حتى
والقانونية العديدة ،عدا ترجمته جزر الكناري إىل السويس .
فرض عىل خصومه وحتى «أعداءه» قبل أصدقائه احرتامه وتقديره
“روميت وجوليت” ،إىل األمازيغية التحفة الفنية…
ملرسحية “روميو وجولييت” إىل اللغة يعترب ذ .احمد الدغرني محامي  ،كاتب  ،ناشط يف
“أتريحم ربي”  ،التي تعني بلغته األم  ،الله يسلم نظري ما قدمه من أفكار والذود يف الدفاع عنها.
مجال حقوق اإلنسان  ،سيايس  ،وكان أحد مؤسيس
األمازيغية.
كما ترك الفقيد مجموعة من األعمال ،الكونغريس العاملي األمازيغي  ،يف عام
ّ
سيبقى داحماد إحدى القامات الثقافية والحقوقية والسياسية
يف مجال السياسة والرحلة والهوية  ، 1995وهو تجمع يدافع عن حقوق
التي جعلت القضية األمازيغية يف شمولياتها ،قضية حياة ووجود،
وهوية األمازيغ (ويعرف ً
أيضا باسم
وكرس حياته يف خدمتها وساهم بقسط وافر يف بناء رصح العمل
أنحاء
جميع
والنضال ،إىل جانب تأسيسه لصحيفة االمازيغ والشتات ) يف
الجمعوي/الثقايف والحقوقي والسيايس األمازيغي ،بنكران الذات
شمال
فقط
ومجلة تعنيان بالشأن الحقوقي العالم التي ال تشمل
وتضحيات جسام إيمانا منه بعدالة قضيته واقتناعا بأفكاره
األمازيغي والجمعوي.
افريقيا ودول الساحل (مايعرف ب
وقناعته وتصوراته التي سبقت عىل ما يبدو عرصه.
املدافعني
أشد
يعترب الراحل من
تامازغا تقريبًا)  ،كما هو حال األكراد
فـأفكار الزعيم وكتاباته تحتاج لدراسات وأبحاث علمية وتحليالت
الرشسني عن الحقوق الثقافية  ،الشعب الذي تثري مقاومته إعجاب
فلسفية لفهم الرصيد الوافر الذي يتوفر عليه من أفكار والتصورات
واللغوية لألمازيغ يف املغرب ،يف املحافل هؤالء السكان األصليني يف شمال
وقراءات آنية ومستقبلية ملختلف القضايا الحقوقية والثقافية
الوطنية والدولية ،كما يف مؤتمرات إفريقيا.
والسياسية والقانونية التي تشغل املغاربة بمختلف أطيافهم
اتحاد كتاب املغرب ،وهو من مؤسيس ويف سياق الدفاع عن الهوية
الكونغريس العاملي األمازيغي ،وإليه األمازيغية والرتويج لها  ،أسس
السياسية والحقوقية وتموقعاتهم االجتماعية ،وهي القضايا التي
يرجع الفضل يف تدويل القضية ددا حماد يف عام “ ، 2005الحزب
تناولها يف مقاالته التحليلية والنقدية الغزيرة ،وكلها مواضيع تربز
األمازيغية ،بمعية رفيقه يف النضال ،الديمقراطي األمازيغي” (املنحل) ،
مدى ارتباطه بهويته وثقافته والقيم اإلنسانية وقضايا حقوق
عضو االتحاد األستاذ حسن إذ بلقاسم الذي يعترب أول عمل سيايس امازيغي
اإلنسان ،والرغبة الدائمة يف التغيري السيايس واالجتماعي يف املغرب.
حديث  ،والذي تم أبطاله يف أبريل
منذ سنة .1993
املضحون بحياتهم ووقتهم وأموالهم وكل ما يملكون يف سبيل
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته  ، .2008مع تربير أنه يخالف قانون
قضيتهم ووجودهم ،يف سبيل هويتهم وثقافتهم ولغتهم ،انتمائهم
وألهم أرسته وأقرباءه ورفاقه يف رحلة األحزاب السياسية يف املغرب غري
الجغرايف والتاريخي والحضاري واإلنساني ..ال يغيبون من ذاكرة
روحك!
مقبول دستوريًا .يف الواقع  ،هذا هو التحدي الكبري
النضال ،جميل الصرب وحسن العزاء.
بقلم  . Raúl M. Braga Pires:شعوبهم وال يموتون ..وألن أمغار دّحماد يبقى أحد أبرز هؤالء،
والدائم للقرص ،الذي يحارب االنفصالية املحتملة ،يف
إنا لله وإنا إليه راجعون.
(ترجمة عمر افضن ) وإحدى الشخصيات التي أثرت وتأثرت بها شعوبها عىل مدى عقود
مملكة مقسمة بني العروبني واالمازيغ.
من الزمن ،ورمز من رموز النضال األمازيغي والحقوقي يف املغرب
وشمال إفريقيا ،وألنه قائد ذو شخصية ميكانيزمية عالية ساهمت
بقسط وافر فيما وصل إليه اليوم الوعي األمازيغي ،واالفتخار بالذات
األمازيغية ،وألنه كذلك ،سيبقى خالدا يف التاريخ األمازيغي والنرباس
تابع املكتب التنفيذي للشبكة املغربية لإلعالم مناسبات سابقة تعمد املنصة االلكرتونية املذكورة نعترب أن توجيه جاللة امللك محمد السادس لربقية والقدوة يف الصالبة والصمود والتحدي والالمساومة ونكران الذات.
الرقمي ،باهتمام بالغ تنامي منسوب التحريض ولسانها الورقي الشهري ،نرش خطاب التحريض تعزية إىل أرسة الراحل أحمد الدغرني وتعداد خصاله أمغار دّحماد قامة عاشت شامخة يف سبيل الدفاع عن القضية
والكراهية لدى أحد املواقع االلكرتونية املغربية ،يف والعنف اللفظي يف عدة مقاالت تتناول قضايا عامة النبيلة يف النضال الحقوقي باملغرب هي رسالة األمازيغية.

حزب التقدم واالشتراكية يعزي أسرة الفقيد األستاذ املحامي واحلقوقي األمازيغي “أمحد الدغرين”

«متازغا» تنعي دامحاد الدغرين

شبكة إعالمية تدين بشدة منشورات النيل من فقيد األمازيغية

رضب سافر ملقتضيات قانون الصحافة والنرش وكذا
امليثاق الوطني ألخالقيات الصحافة ،عرب معالجته يف
عدة مناسبات ألخبار تتعارض طبيعتها مع خطه
التحريري املعتمد ،وعىل سبيل املثال ال الحرص ،خرب
وفاة الحقوقي األمازيغي ،أحمد الدغرني يوم االثنني
 19أكتوبر .2020
وعمدت املنصة املذكورة إىل وصف الراحل
بـ”األمازيغي املتطرف” ،دون أدنى احرتام ألدبيات
العمل الصحايف وأخالقيات املهنة ،مما يسقطها يف
خانة التحريض والكراهية واالستقطاب العنرصي
وسط مجتمع مغربي يؤمن بالتعددية والعيش
املشرتك واحرتام حقوق اإلنسان وفق ما ينص عليه
الدستور املغربي.
كما رصدت الشبكة املغربية لإلعالم الرقمي يف

ولم تسلم منها شخصيات وهيئات وطنية ،وهي
املقاالت التي ال تسمو ألن تكون سوى منشورات
تنهل من أدبيات تصنف عىل أنها متطرفة ،ويتم
تحريرها بإسم مهنة الصحافة واإلعالم.
إن املكتب التنفيذي للشبكة املغربية لإلعالم الرقمي،
وبعد اطالعه عىل محتوى املادة املنشورة عىل املوقع
املذكور ،قبل أن يتدارك األخري املوقف بما يشبه
“االعتذار” ،فإنه يؤكد عىل ماييل:
إدانته الشديدة ملحتوى هذه املنشورات ولسابقاتها
التي تنهل من حقل التطرف والكراهية.
مطالبته الجهات الوصية عىل قطاع الصحافة
واالعالم باملغرب بالتدخل لوضع حد لهذه املمارسات
التي تنرش الكراهية والحقد بني املغاربة بإسم
الصحافة واإلعالم.

واضحة من أجل احرتام كل الهيئات والشخصيات
املغربية التي تقدم خدمات للوطن مهما اختلفنا مع
توجهاتها الفكرية ما دامت تحرتم ثوابت اململكة
املغربية.
نحث إدارة نرش املوقع املذكور بنرش اعتذار حقيقي
للراحل أحمد الدغرني إنصافا ً لتاريخه وألرسته
الصغرية والكبرية.
ندعو للمزيد من اليقظة يف مواجهة تنامي خطاب
الكراهية والتطرف عىل وسائل اإلعالم.
نحث عموم الزمالء والزميالت يف مهنة الصحافة
الحرص عىل احرتام امليثاق الوطني ألخالقيات
الصحافة وإعمال املهنية يف التعاطي مع معالجة
األخبار.

وأختم بما قاله يوماً:
« ...يهمني استقراء الواقع انطالقا من التاريخ ،لقد ورثت الجدل
الفكري عن الذين ضحُّ وا بحياتهم يف بالدي ،وماتوا من أجل القيم
التي يؤمنون بها .وعىل الذين يواجهونني وال يقبلون آرائي أن
يستوعبوا جيداً :ملاذا قتل القايض عياض؟ ملاذا نفي ابن خلدون
ومات يف تركيا؟ ملاذا هاجر املفكرون من املغرب بحثا ً عن آفاق
أخرى؟
أنا يف بلدي أريد أن أكون حطبا ً لالشتغال الذهني وللجدل الفكري
مادمت حياً ..وحني أموت فإن النار التي أشعل رشارتها ابن تومرت
وابن خلدون وغريهما لن تنطفئ أبداً .أنا أحيا وأموت مع هؤالء».
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ناولو ديدجن ..
العزاء واحد ..

وداعا دا محاد الدغرين

“ما من موت هناك فقط تبديل عوامل ”

فقدت الحركة االمازيغية
رائد من روادها ورمز
من روموزها ومناضل
صلب من مناضليها الذين
دافعوا عنها بقوة ،الكاتب
واملحامي احمد الدغرني،
احد اكرب املدافعني عن
حقوق االنسان بصفة عامة
والحقوق االمازيغية بصفة
خاصه.
كان له دور كبري يف تاسيس الكونغرس العاملي
األمازيغي باالضافة ايل تاسيس وادارة العديد من
املؤسسات الحقوقية يف املغرب  ،وله العديد من
املؤلفات ابرزها  :حياة ابن تومرت و عبد املؤمن بن
عيل الكومي و الحكومة الديمقراطية أو حكومة
التناوب ،و االنتخابات و األحزاب السياسية املغربية،
والكتل االجتماعية باملغرب.
رحيل امغار يف حجمه ومكانته يعد خسارة كبريه
للحركة االمازيغية يف سائر االقطار املغاربية
وسيرتك فراغ كبري وحزن عميق يف الوسط الحقوقي
داخل وخارج املغرب ..
فعال رحيلك مؤلم ومحزن وقايس ولكنها ارادة الله
وال راد لقضاء الله  ،نم قرير العني وعيل روحك
السالم  ،انا لله وانا اليه راجعون وال حول وال قوة
اال بالله العيل العظيم  ..تعازينا الرسته ومحبيه
والعزاء واحد .
* شعبان يونس التايب/ليبيا

الزعيم اهلندي االمحر سياتل

وداعا دا حماد الدغرني ،لرتقد روحك يف سالم و اطمئنان أبديني
أيها الشامخ الذي ال يشبه سوى نفسه ،الشامخ الذي لم يعش غري
رشطه التاريخي ،الرجل الحالم باملغرب املتعدد ،الذي يحضن ذاكرته
و يروي جذوره و يحضن كل أحفاده عىل اختالف مللهم ونحلهم،
خرب عوالم السيايس مؤمنا به مذ انخرط بكامل رفضه يف االتحاد
الوطني لطلبة املغرب ببهو جامعة محمد الخامس بالرباط وبكامل
احتجاجه يف اتحاد كتاب املغرب ،حتى بداية األلفية وهو يبحث عن
مستقبل لرؤاه السياسية بانشغاله بتأسيس الحزب الديمقراطي
األمازيغي الذي تم حله.
و ككل من يشبهون أنفسهم كان حظه من املكيدة و اإلشاعة و
املمانعة و فريا كان مسكونا بتأسيس فعل مدني أمازيغي و فعل
سيايس ديموقراطي يحقق العدالة االجتماعية يف الخريات املادية و
الرمزية ،مثلما كان مسكونا باستعادة اللحظات املرشقة يف الذاكرة الشعبية و يف أعماق التاريخ
ويف املدونات اللغوية ،و إذا كان البحث األنثروبولوجي يف املغرب قد كشف استناد دينامية و حيوية
الفعل السيايس إىل خطاطة ثقافية؛ هي خطاطة الشيخ و املريد ذات البنية املنقبية ،فإن الدغرني
كشف الوجه اٱلخر لسريورة الفعل الحزبي يف املغرب الحديث ،متتبعا قرابة الدم كبنية عميقة
حكمت الكثري من تجاربه و تمفصالته ،و منح لدال الصداقة مفهومه املوسع محررا إياه من
رسديات الضدية ،لتكتنف الصداقة اٱلخر الذي ال يعدو أن يكون يف النهاية سوى جزء من األنا،
قادما من الجذور ذاتها ،و لتمتد هذه الصداقة عىل نحو يرمم طرس ذاكرة سكنها اٱلخر اليهودي
و أسكنها بعضا من معامله و أمشاجه قبل أن يمارس الحل و الرتحال بني رشق املتوسط و جنوبه.
إزاء ما بادلته الكثري من أطياف املجتمع من توجس ،و إزاء النريان الصديقة أيضا ،كان حفيد
جبال أيت باعمران ربما يتحصن بتلك الروح التي كتبت دموع الغولة و مدينة الفناء و مرسحية
عبد املومن ،يتحصن باألدب؛ فاألدب أيضا كما يذهب إىل ذلك غليسان له وظيفة سياسية أيضا.
عىل أن اإلطارات املدنية و الهيئات الثقافية التي أسهم فيها أحمد الدغرني بهذا القدر أو ذاك ،و
أسس رصح بعضها و لوفرة ما أغنى به املكتبة املغربية من دراسات و أثار أدبية و حفريات يف
التاريخ و الثرات ،ينبغي أن تفكر يف إصدار األعمال الكاملة ألحمد الدغرني ،أعمال تيضء لحظات
شتى من تاريخ املغرب الحديث و املعارص أعمال كاتب نذر مساره الشخيص ألجل ما يؤمن به .
* أحمد بوزيد

يا أستاذنا العظيم ...لترقد روحك يف سالم

Ayasalmad ngh akhatar.. ad isunfu iman nk gh u fra
من هو األستاذ أحمد الدغرني ؟
رجل ذو خصال عديدة ومميزة أجم َلها
َ
املثقف
مالحظون موضوعيون يف كونه
العلماني املستنري والكاتب الحقوقي
القدير واملناضل الديمقراطي الوطني
والجريء ...
كشف عن نفسه يف أكثر من موقف
فكري ويف أكثر من محطة نضالية،
مدافعا عن أفكاره النقدية املسؤولة
وطروحاته السياسية التحليلية بصدد
القضية األمازيغية التي كرس حياته
لتبيان مقدار تهميشها وتفسري مدى
خطورة وضعها ..هادفا إىل اإلقناع
برشعية حقوقها ونبل مقاصد
املطالبني بإحقاق تلك الحقوق.
وغني عن البيان بطبيعة الحال أن
املجالني األساسيني اللذَين بإمكانه
االشتغال فيهما ألجل بلورة أفكاره
وتيسري فهم أطروحته؛ هما مجاال
التفاعل اإلعالمي والنشاط السيايس.
يف املجال األول؛ اضطر الكاتب املبدع أن
يصري أيضا كاتب رأي ن َ ِشطا ً يف الحدود
التي تسمح بها الخطوط التحريرية
للصحافة الوطنية (وأحيانا حتى
األجنبية) التي كان مسؤولو تحريرها
مؤد َلجني ضد األمازيغية ْ
إن من
خلفية عروبية أو إسالموية أو هما
معا ..فهؤالء الوطنيون الديمقراطيون
كما يسمون انفسهم ،ال يسمحون
باستضافة الرجل بما هو صاحب
أطروحة عن حقوق قضية مرشوعة؛

بل فقط باعتباره شخصية "مثرية
للجدل"؛ وذلك ألسباب يف النفوس
األمارة بما هي تأمر به!! ..
وطبعا ،ألن اإلعالم السائد هذا حالُه:
حصار الرأي أو تمييع املواقف الجادة،
لم يجد األستاذ املناضل مَ هربا من أن
يطرق عال َم الصحافة األمازيغية بجهد
ذاتي رصف؛ ويؤسس بإمكانيات
مادية متواضعة جدا جدا (ألنها يف
ٍ
إصدارات
الحقيقة فوق طاقته)
ثقافية يف أساسها؛ لكنها استطاعت
أن تخطو نحو السيايس بإرادته
الصادقة وإدارته الفعالة وأن تحقق
تأسيسا عليه البع َد اإليديولوجي
املستهدَف :نرشُ الوعي بالقضية
وتكريس حقيقة أن اللغة األمازيغية
بالجهد الجهيد ألبنائها الربرة قادر ٌة،
ليس عىل التوظيف يف النرش والكتابة
فحسب ،بل عىل القيام بمختلف
الوظائف االنسانية واالجتماعية
واملعرفية التي يتم تأهيلها لالضطالع
بها.
ويف املجال الثاني؛ أي مجال العمل
السيايس كان البد أيضا لألستاذ
املثقف بعد أن فكر وساءل وجادل
وقارع ..أن يصل ببحثه الصعب إىل
القناعة الراسخة التالية :األمازيغية
كهوية جماعية لن يكون لها وجود يف
الواقع املغربي إال عرب موقع مكني لها
يف املنظومة السياسية ..بمعنى؛ إنه
ٌ
ممكنة ببالدنا حاال
ال هوية أمازيغية

واستقباال بدون تنظري سيايس واع
ودقيق ،وبدون تنظيم سيايس عميل
ورصيح..
ثم عىل تلك القناعة "الثقيلة" هذه
بنى األمازيغي االستثنائي بكل
إرصار وعزيمة تحديا ميدانيا مزعجا
للخصوم وللسلطة؛ عنوانُه ومحتواه
ُ
تأسيس الحزب الديمقراطي
ونتيجتُه:
األمازيغي ،وهو تح ٍد رفع رأس
املناضل عاليا وأحرج سياسة دولة
الحق والقانون التي قررت أن تَهزمه
بالحق والقانون ،فكان أن انهزمَ ت
هي رشَّ هزيمةٍ بعد أن ورطت نفسها
َ
كشف
ري محسوبةٍ نتائجُ ه
يف رصاع غ ِ
َ
ٍّ
وخلفية ذلك
بحق وج َه ذلك الحق
القانون.
تُرى  ..هل من خصال أخرى للرجل؟
بالتأكيد،
فهي كثرية إىل حد معقول؛ منها أن
ُ
وأصدق من
الرجل أكر ُم من كريم
صادق.
عزي ُز النفسَ ،
حس ُن الطوية  ،شدي ُد
التواضع مع الناس كل الناس صغارا
ُ
بالغ التقدير لآلخرين
وكبارا ..ثم إنه
من كل الفئات واألعمار.
سمْ حٌ نبي ٌل يؤمن بالحوار و وينترص
للتعددية ولالختالف..
ليس يبدو جبارا عنيدا ،عىل اإلطالق،
سوى حني يرص عىل الحق يف التعبري
عن الرأي الذي يرى أنه الحق.
أما عن أنبل خصلة فهي برأيي كونُه

إىل األستاذ أمحد الدغرين ..

إىل األستاذ أحمد الدغرني ..
أما بعد:
تلقينا خرب وفاتك ،اليوم .يف الحقيقة هي وفاة
إلنسان قبل كل يشء ،ثم أب ومناضل وسيايس.
غادرت إىل العالم االخر ،وأعتقد أنه أفضل بكثري من
هذا العالم الذي مازلنا نحيا فيه بشق األنفس.
نعم ،فارقت هذه الحياة لتعانق حياة هادئة ،وذا
اختيار ،حيث ستجد ،ربما ،تلك الحرية التي ناضلت
من أجلها.
ستطري بأجنحتك إىل أي مكان تحبه دون قيد أو
حرض ،فاستمتع وناضل من أجلنا لكي ننال
الحرية أيضا يف عاملنا.

بالطبع ،سيحزن الخصم قبل الصديق بخرب رحيلك
غري املقبول .هل تعرف ملاذا؟ ألنك لقنت دروسا
يف النضال والسياسة واألخالق وتجسيد مفهوم
االختالف ،بتعبري أخر ،جمعت ما يستحيل أن
يجمع يف إنسان واحد.
نعم ،رحلت أيضا بدون أن ترى مرشوعك وليدا وغري
مجهض .كما أعرف أيضا ،أنه بعد أسبوع أو شهر
أو … الكثري سيقول :قالها األستاذ الدغرني.
يا رجل ،فككت بنية النظام وعرفت كيف تحارب…
تذكرت! نعم ،لقد حاربت يف العديد من املعارك
وحيدا ،وكأنك دونكيشوط ،لكن برزانة وأصالة
فكرية وشقاوة قلت يف هذا الزمان املعوج بالتفاهة

رشيفا ..وهل ثمة أنبل من قيمة
الرشف؟!
تشهد سرية ومسرية دّا حماد أنه:
ال يناضل يف انتظار ، ..وال يتمسح
بأذيال ..
رج ٌل متواضع قنوع منوع لطيف
متعفف..
لم يطلب جاها ولم يجر وراء منصب
أو امتياز مقابل تنازل عن املبدأ ،مع
أنه كان بإمكانه أن يفعل ويتسلق
كما تسلق كثريون؛ أليس هو
األفضل؟ وأن يستأثر باملشهد واملعبد
كما استأثر آخرون؛ أليس هو األوىل؟
أجل ..كان بإمكان املناضل الرشيف
أن يفعل ذلك وأكثر؛ هو الذي صادف
ُفرصا ذهبية عديدة ولم يفعل..ألنه
رشيف.
كان وال يزال األستاذ أحمد الدغرني
رشيفا  ..ألنه آثر أن يأخذ عىل الدوام
وفا ًء للقضية مسافة من مؤسسات
احتواء األيتام وبيع االوهام!!!
تحياتي الخالصة لشخصه الكريم..
ومن األعماق.

السياسية والنضالية.
ربما ذلك املرشوع الذي حلمت به أن يجتمع فيه كل
ديمقراطي تقدمي متسامح مع ذاته فشل وربما
أفشل! ال يهم! لكن سيأتي ذلك اليوم الذي سيعيده
التاريخ لريى نور الوجود ،وبالطبع ،ستكون له
مرجعا يف الفكر واملمارسة وهذا من البديهي.
يف األخري ،فال الكتابة تشفي الغليل وال الرصاخ
يوقف الرحيل ،فقط ،السالم عليك إىل امللتقى يف
عالم أكثر عدل.
والسالم
رحمك الله
* محمد فاريس

أمازيغيات

االعتراف قبل الوفاة

حلسن بنضاوش
أصبحنا نحسن الحديث واملدح والثناء عن املوتى
من رجاالت ونساء كانوا بيننا يعيشون ويصنعون
االحداث ويؤسسون بافكار ومدارس يف مختلف أوجه
الحياة ،ندكرهم مع اول دقيقة من اعالن وفاتهم،
عرب مقاالت وحوارات ونقاشات مسؤولة تحمل
صفات وأحدات ومحطات مهمة يف حياتهم بإسم
الصداقة أو الق رابة أو االنتماء التنظيمي أو غريه يف
صور جميلة و مؤثرة ودالة عىل حياة كلها عطاء
واجتهاد .
يحصل هذا االمر مع الجميع ،ويتحدث العدو
واملناقشة والحسود واملناقشة عىل صفات حميدة
وأخالقة عالية وصداقة رغم االختالف وتباين االفكار
وتصادمها أحيانا .
ملست هذا الواقع مع توايل مغادرة مجموعة من
املناضلني واملناضالت وصناع الق رار ومنظرين
وأصحاب إبداع وتأثري مبارش أو غري مبارش يف
املجتمع إىل دار البقاء يف عز أزمة فكرية وأخالقية
وإجتماعية وسياسية وصحية كونية ال أحد يعرف
نهايتها تحتاج إىل مزيد من الحكماء وأهل الفضل
والعارفني بخبايا األمور ونهايات كل املعارك،
وأصحاب فكر الوسط واالعتداء يف جميع األمور من
أجل عيش مشرتك و دوام السلم والسالم .
يغادرون يف صمت ،يرتكوننا يف وضعية صعبة وشادة،
ينسحبون من فوىض هذا العالم الصعب واملعقد
وكلهم عطاء وخدمة جليلة لإلنسان واالنسانية دون
أن تكون لنا معهم ولو لحظة قصرية أخرية مبارشة
ملجالستهم والتقاط اخر الصور لتباهي بها بعد
وفاتهم .
إنهم صناع التاريخ يف حياتهم ،كانوا استثناءا يف
املجتمع دون أن يعرتف لهم بذلك ،وكانوا حدثا دون
أن يقف أحد لهم وقفة اح رتام وتقدير  ،قبل أن يحدث
ذلك وهم أموات خري أحياء .
لقد عاشوا حياتهم يف عطاء ولبنان راسخ بأفكارهم
ومشاريعهم الثقافية والفكرية والفنية والعلمية
واالدبية ،وأحيانا كثرية أمام جهل االخرين ،وسخرية
بعضهم وهجومات أف راد وجهات قد تصل درجة
التكفري واستباحة دمهم وعرضهم ،والكعن يف
أخالقهم والتشيك يف وطنيتهم ،وهم يسريون وال
يكثرتون وال يهتمون بمن يعرقل مسريتهم ويقف
حاجزا أمام تطور أفكارهم ونمو مشاريعهم،
مؤمنني بأهمية ترك الزاد وإغناء الخزانة واملساهمة
يف الفكر والثقافة الكونية عموما .
ومازال بيننا أخرون  ،يكتبون ويؤسسون وينظرون
الفكار ونظريات عظيمة وهم يف الهامش وال أحد
يق رأ لهم  ،ويبدغون يف الفنون واالدب والسينما
واملرسحي والتنشيط ونضحك لعروضهم أو نسخر
منها أو تتجاهل بدعوة أنها ال تمت بالفم بالصلة،
ويناضلون يف امليدان ونعتربهم خوانة وعمالء
وجهالء أحيانا ونصنفهم م رات عديدة ملحدين
وارهابني وعديمي األخالق ،ونحن تجعلهم يف
الحقيقة والواقع ،وال نعرفهم حق املعرفة  ،ونحكم
عليهم من الخارج ومن خالل أشياء ليست إال قشور
تخفي االصل والحقيقة والجوهر .
وحتى ال نظل ننتظر وفاة كل مناضل أو فنان أو
مؤثر حتى نعرفه حق معرفته ،ونتحرس لوفاته،
وتعود الق راءات موروثه االدبي أو الفكري أو العلمي
أو الفني ،ونتحدث عنه بالحرسة والقلق وصعورة
الف راق ،علينا أن نق رأ ملفكرينا وأدبائنا وهم أحياء
ونشجعهم عىل العطاء االبداعي والفكري ونناقشهم
وهم أحياء بعد ق راءات عميقة ملا يكتبون ،ونشاهد
املرسح والسينما وكل الفنون وأصحابها أحياء
تشجيعا ومعرفة وتعميقا يف رسائلهم الفنية،
ونستمع النتاجات فنية موسيقية لكل املبدعني قبل
أن يغدرونا وتبحث يف أرشيفهم عىل مقاطع وأغنيات
رائدة لم نتدوقها يف حياتهم ألصبحت رمزا وشعار لنا
يف مكانهم  ،علينا أن نأخدها شعارا لنا يف حياتنا ،
كل منا كنز يف حياتنا ،ومعرفته يف حياته خري من
انتظار وفاته حتى نعرفه وهو يف عداد املوتى .
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اميازيغن والسياسية..
بمناسبة الذكرى الخامسة والستني النطالقة
جيش التحرير بالريف ،ارتأيت أن أتناول يف
املحارضة التي قدمتها يوم الجمعة  02أكتوبر،
والتي تندرج ضمن سلسلة محارضات حول
«إيمازيغن والسياسية» ،موضوع «العمل
السيايس األمازيغي وجيش التحرير ..أية
عالقة» ،وكما خلصت يف املحارضة األوىل ،فأن
األقلية هي من يحدد مصري البلد عرب العملية
االنتخابية ،أي حوايل خمسة ماليني ناخب فقط،
بينما ان األغلبية أي ما يزيد عن عرشين مليون
شخص ال يشاركون يف االستحقاقات االنتخابية،
وأغلبهم من االمازيغ او عىل األقل الذين يحملون
حسا وطنيا أمازيغيا ،الذين يعتربون السياسة
ال تلبي طموحاتهم وال تحقق انتظاراتهم ،اال
ان العكس هو الحاصل ذالك أن نتائج مقاطعة
االنتخابات أو العزوف عن املمارسة السياسية
هي التي تؤدي إىل هضم حقوق االمازيغ و
تجاهل املطالبهم ،حيث إن األحزاب السياسية
املعادية لألمازيغية ،حني تحصل عىل أصوات
اغلبية الناخبني التي التتجاوز  5مليون ناخب
تعمل عىل عرقلة األورش أمازيغية يف الحكومة
كما يف الربملان.
طرحت كذالك سؤال «مدى تحقيق الحركة
الثقافية االمازيغية داخل الجامعة ،لالستمرارية
الفكرية والسياسية لجيش التحرير؟» ،ذالك
أن الـمكون الطالبي األمازيغي يعترب نفسه
امتدادا لجيش التحرير ،والحقيقة أن هناك فارق
زمني وأجيال كثرية تفصل الجيل الحايل من
مناضيل الحركة الثقافية االمازيغية بالجامعات
وأجدادهم من أعضاء جيش التحرير ،كما أسجل
تناقضا أو لنقل ضعفا كبري يف تمتل الحركة
ومناضليها ملعنى االمتداد الفكري والسيايس
لجيش التحرير ،أو عىل االقل يف حجم العمل
الذي يتطلبه ذلك ،من بحوث اكاديمية ،علمية،
تاريخية ،فكرية وسياسية وندوات وأنشطة
حول تاريخ جيش التحرير ،وزعمائه وقاداته ويف
مقدمتهم القائد عباس املساعدي  ،إذ ال تعمل
الحركة االمازيغية وسائر التنظيمات املنضوية
تحت لوائها عىل االحتفال بشكل جماعي محيل
او جهوي او وطني لذكرى انطالقة جيش
التحرير أو للمعارك البطولية التي قادها جيش
التحرير ضد االستعمار ،إنما يتم ذلك بشكل
فردي و محتشم يف غالب االحيان ،مقارنة مع
حجم وطبيعة وقوة الشخصيات واألحداث
موضوع النقاش.
إن من بني ما يثري االستغراب يف املغرب هو أن
من حملوا السالح لطرد املستعمر ،همشوا
وأقصوا وأُبعدوا عن التسيري وعن الحكم ،عىل
خالف أغلبية الدول اإلفريقية مثال ،التي تحررت
من االستعمار وقادها فيما بعد املقاومون
وقادة جيوش التحرير فيها ،املفارقة العجيبة،
يف املغرب هي استعراض تمثال الجنرال ليوطي،
املقيم العام الفرنيس باملغرب ،وسط مدينة
الدار البيضاء ،باملقابل لن تجد تمثال محمد
بن عبد الكريم الخطابي ،أو عسو اوبسالم،
أو محمد الرشيف امزيان أو موحا اوحمو
أزيان وزعماء وقادة املقاومة وأبطال جيش
التحريرحتى يف مساقط رأسهم ،و األكثر غرابة
يف نفس االطار هوان السلطات ،يف مدينة الرباط،
ستعمد إلزالة اسم قبيلة مغربية أمازيغية
كبرية «ايت يزناسن» ،التي لعبت دورا كبريا يف
معركة «ايسيل» وحالت دون دخول االستعمار
العثماني/الرتكي للمغرب ،وتعويضه باسم
املهدي بن بركة الشخصية املثرية للجدل،
بخصوص دوره يف التضييق عىل جيش التحرير،
بل اعتربه عدد من املؤرخني املسؤول االول يف
استدراج واغتيال قائد جيش التحرير عباس
املساعدي ،وقد سلطنا الضوء يف جريدة «العالم
االمازيغي» غري ما مرة عىل هذه القضية،
بمساهمة عدد من املؤرخني والباحثني ،وأخص
بالذكر املرحوم الدكتور»زاكي مبارك» حيت قدم
لنا وثائق رسية قديمة تعود للسفري الفرنيس
آنذاك بالعاصمة الرباط «اندري لويس دوبوا»
والتي يرصح يف إحداها (الوثائق) بالدور
املحوري للمهدي بن بركة وعالل الفايس يف
عملية اغتيال عباس املساعدي.
حيث أرسل «أندري دوبوا» ( )A. Duboisأنذاك
مبارشة بعد عملية االغتيال إىل السيد «سافاري»
( )Savaryكاتب الدولة يف الشؤون املغربية
والتونسية تقريرا حول تورط املهدي بن بركة
يف االغتيال ،يقل فيه« :ووفقا ألخبار من مصدر
جيد ،فإن االعرتافات التي أدىل بها حجاج ،رئيس
عصابة ،اعتقل يف أعقاب اغتيال عباس ،تلقي

لقد حان الوقت ملنع األقلية من تقرير مصري األغلبية
الله الصنهاجي و إدريس
ا لضو ء
الخطابي ،نجل محمد
عىل الدور الذي قام به يف
ابن عبد الكريم الخطابي،
الشهور األخرية عنارص
الذي كان يحمل مواقف
من حزب االستقالل ،وليس
متقدمة مرتبطة بالقضية
من هم دونهم ،األمر يتعلق
األمازيغية ،وعمل عىل
بعالل الفايس واملهدي بن
كتابة قاموس أمازيغي،
بركة.وكانت نيتهم ،من
الدكتورزكي مبارك الذي
خالل حملة دعائية واللجوء
أنجز دراسات مهمة يف
عند االقتضاء إىل التصفية
تاريخ جيش التحرير،
الجسدية للخصوم ،إخضاع
ونرش مجلة باسم «ملفات
جيش التحرير إلرادتهم
من تاريخ املغرب» وأبرز
وحشد كل اإلمكانات
أهمية جيش التحرير
الرضورية لفرض إرادتهم
باملغرب .هؤالء اتفقوا سنة
يف الوقت املناسب عىل
 1974عىل تأسيس تنظيم
القرص والحكومة .
سيايس جديد يف الساحة
وكان دور املهدي بن بركة
املغربية ،يضم أبناء املقاومة
يف اغتيال عباس ثابتا إىل
رشيد الراخا
وجيش التحرير ،تحت
درجة تفكري القرص يف لحظة
اسم حزب «العمل» ،لكن
معينة يف اعتقال السكرتري
العام املساعد لحزب االستقالل ،لكنه عدل مع ألسف تويف إدريس الخطابي يف حادثة سري
عن ذلك لكي ال يثري أزمة داخلية سيكون من غامضة بني القنيطرة والرباط ،وأدت وفاته إىل
تداعياتها انفجار الحزب وإعادة تجمع القوى فشل تجربة حزب العمل كذالك بسبب التضييق
املعادية للحكومة ،وهكذا فإن االتجاهات النّابذة الذي القه من طرف األحزاب القومية والعروبية
لحزب االستقالل –التي والتي كانت موضوع والدولة كذلك ما جعله يتحول إىل حزب عادي لم
برقيتي رقم 2283- :نمت باضطراد ،وزادت يصل اىل مستوى طموحات أبناء جيش التحرير
الهوى اتساعا بني الجناح املقرب من الرشق وال تطلعات األمازيغ.
والذي يبحث عن ضالته يف القاهرة ،وبني الجناح وألن أغلب األحزاب املوجودة باملغرب ،انشقت
عن حزب االستقالل ذو اإليديولوجية السلفية
املقرب من الغرب والذي يجسده بالفريج».
وهذا ما يفرس اندالع انتفاضة أو أحدات البعثية و بالتايل ورثت منه العداء لكل ما هو
 ،58/59خاصة بعد تهميش الريفيني من طرف غري رشقي بعثي ،فان هذه األحزاب الزالت
الحكومات التي جاءت بعد االستقالل ،والسخط وفية بالرغم لالنقسامات التي وقعت لها،
العارم الذي نتج عن ذلك من
طرف من حمل السالح وقاتل ضد
االستعمار وقدم تضحيات عظيمة
ليجد نفسه مقصيا و مهمشا و
محارصا من جديد من قبل أبناء
وطنه.
ونفس ما أشار إليه «عبد الله
الصنهاجي» يف مذكراته بعنوان «
يف تاريخ حركة املقاومة وجيش
التحرير» ،عوض أن يتم إرشاكهم
يف الحكم وإدارة البالد التي ناضلوا
من اجل حريتها ،أرسلوا لهم الجيش
لفض حركة الريف ومقاومتها،
وحتى بعدما انتظرنا طويال لكي
يتم إنصاف الريف وجيش التحرير
من طرف هيئة اإلنصاف واملصالحة
وإقرار حقيقة ما جرى من تعذيب
واغتياالت ألعضاء جيش التحرير
وتهميش طال املنطقة لعرشات
السنني ،تم السكوت عن كل ذلك ولم
يتم جرب الرضر الالحق ال باملنطقة
وال بالسكان ،من جراء السياسات
التهميش ،ولم تتم معاقبة أي
من مرتكبي تلك الجرائم يف حق
الريفيني وجيش التحرير وال حتى
إدانتهم بأفعالهم ،وبرصيح العبارة
لم تكن هناك ال إنصاف وال مصالحة مع القبائل أليديولوجيتها املرشقية البعثية التي لم تتغري،
وبقي معها ايمازيغن خارج العمل الحزبي
األمازيغية.
بينما مثال تجربة العدالة االنتقالية واملصالحة السيايس واملؤسساتي.
يف جنوب إفريقيا كانت متقدمة وفتحت املجال وبعد نضال طويل قادته الحركة االمازيغية
للسكان األصليني لينخرطوا يف الحكم .عىل خالف توجته بانخراطها يف حركة عرشين فرباير
املغرب ،فبنربكة من األوائل الذين وقعوا اتفاقية تم ترسيم االمازيغية يف دستور  ،2011والزال
«إكس ليبان» ،حتى تمكن من تسليم السلطة النضال مستمرا لتفعيل القوانني التنظيمية
للبورجوازية الفاسية التي كان يمثلها حزب املتعلقة بتفعيل طابعها الرسمي ،واليوم تمر
االستقالل ،وكان هدف بنربكة وعالل الفايس اكثر من سنة عىل املصادقة عىل هذه القوانني
هو من جهة عرقلة مسرية جيش التحريرـ لكن ال يزال تطبيقها غائبا ومعه تغيب اإلرادة
الذي كان يقول زعيمه عباس املساعدي «إن السياسية ،فعىل سبيل املثال ال الحرص يف مجال
الجيش لن يرتك السالح حتى تتحرر الجارة التعليم لم يتم اىل اليوم تعميم تدريس االمازيغية
الجزائر» ،وباغتيال املساعدي قدم املتورطون يف يف التعليم األويل واالبتدائي ،بل لم يتم الرفع من
اغتياله خدمة غري مبارشة لالستعمار الفرنيس عدد اطر التدريس بها.
يف الجزائر ،و من جهة ثانية إقامة نظام الحزب والسؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا هذا التماطل
الوحيد وتحجيم امللكية يف أفق القضاء عليها .والتسويف الذي يرتبط بتفعيل رسمية اللغة
اال انه من حسن الحظ تم تأسيس حزب أخر االمازيغية؟ و ملاذا ال تستجاب مطالبنا و ال
وهو حزب «الحركة الشعبية» سنة  ،1958وقد تحل قضايانا التي نرتافع من اجلها كحركة
انخرط فيه عدد من أعضاء جيش التحرير ،امازيغية؟ الجواب يف اعتقادي بسيط و هو
ورغم أنه تمكن من تكسري هيمنة الحزب ألننا كإيمازيغن لم ننخرط بالشكل املطلوب يف
الوحيد «حزب االستقالل» ،وفتح أبواب التعددية العمل السيايس ،وفسحنا املجال لصعود دعاة
الحزبية يف املغرب ،إال أن السؤال الذي يطرح ومنارصي إيديولوجيات بالية متخلفة تمييزية،
نفسه وبإلحاح ،هو ما ذا قدم هذا الحزب لينوبوا عنا يف الربملان و يتولوا امورنا يف الوزارات
و يف الحكومة ،ونبقى نحن املناضلني األمازيغ
لألمازيغية ولألمازيغ؟!
اال ان بعض الشخصيات التي لها عالقة حبييس الشوارع نمارس االحتجاج و نكتب
مبارشة بجيش التحرير ،كعبد الرحمان عبد البيانات لنطالب بتفعيل القوانني و تخصيص

امليزانيات ،لكن يف األخري ال نحقق شيئا.
والسبب يف نظري يرجع لعدم مشاركتنا
الوازنة واملنظمة كإيمازيعن يف السياسة ،ويف
االستحقاقات االنتخابية عىل وجه الخصوص،
حيت كنا يف مرحلة معينة نقاطع األحزاب و
نقاطع االنتخابات ونعتربها مرسحية ،ربما يف
وقت معني يمكن ان نقبل بذالك لعدة أسباب،
منها اساسا أن الدولة ال تعرتف بنا كايمازيغن.
لكن اليوم ،لم يعد هذا املربر قائما ،فالدستور
املغربي لسنة  2011يعرتف باألمازيغية لغة
رسمية ،ويقر بكونها لغة لجميع املغاربة بدون
استثناء ،لكن لتفيعل الدستور يلزم فعل سيايس
منظم وانخراط قوي يف أحزاب سياسية و
املشاركة يف العمليات االنتخابية ،لضمان ضغط
ودفاع قوي عىل تفعيل القانون التنظيمي الذي
صودق عليه مؤخرا ،ولتكريم شهداء القضية،
والسري من أجل تحقيق أهداف جيش التحرير،
بصيغ أخرى وأساليب العرص ،فالعمل املسلح
لم يعد يجدي إلقامة الديمقراطية بل أحيانا
ويف أمثلة كثرية العمل املسلح ال يجلب اال
ديكتاتوريات أفظع وأبشع ،واملطلوب عمل
سيايس منظم و ديمقراطي و سلمي ،يبدأ عرب
التسجيل يف اللوائح االنتخابية و الرتشح يف
االنتخابات و التصويت أثناء العملية االنتخابية،
والتصويت يجب أن يكون وفق القناعات بعيدا
عن التأثريات أو أساليب غري مرشوعة كالبيع
والرشاء يف األصوات ثم بالتايل متابعة من صوتنا
عليهم ليمثلونا يف الربملان ومحاسبتهم عند عدم
دفاعهم وتحقيقهم ملطالبنا األمازيغية.
واستحرض هنا نموذج سيدة من بوليفيا عندما
سئلت عن سبب تصويتها ملرشح الرئاسة «ايفو

موراليس» الذي يمثل السكان األصليني يف البالد
– (بعد سنني من الديكتاتورية التي قمعت
السكان األصليني)  -إثر املصالحة التي تمت
ومكنت السكان األصليني من حقهم يف التصويت
والعمل السيايس ،حيث أجابت« :أن «موراليس»
واحد منا وسأنتخبه رئيسا ،إن نجح يف تنمية
البلد واحرتم حقوقنا وأوىف بوعوده ،سنعيد
انتخابه ،وان خيب آمالنا ننتخب غريه.»..
ختاما ،أقول ان تغيري االوضاع سلميا ممكن
اليوم أكثر من أي وقت مىض وذالك باملمارسة
الديمقراطية لحقوقنا عرب االنخراط يف املشاركة
السياسية يف األحزاب املوجودة وملا ال تأسيس
أحزاب جديدة ملن استطاع اىل ذالك سبيال ،بغرض
املشاركة يف االنتخابات والدخول يف املؤسسات
الترشيعية والتنفيذية ،و كل املؤسسات
العمومية ،لنضع حدا لسياسة الكريس الفارغ
الذي لم نستفد منه غري مزيد من التهميش
بإقصاء ذواتنا و كل ما له عالقة باألمازيغية
بقرارات سياسية من أحزاب معادية..
ولنبني جميعا دولة ديمقراطية تحقق العدالة
االجتماعية واملساواة،
أرى أن الوقت قد حان للوقوف سدا منيعا امام
األقلية ،التي تقرر مصرينا نحن األغلبية.
* رئيس التجمع العاملي األمازيغي
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األمازيغية واملسألة احلزبية باملغرب

بعد تراجع اإلهتمام به لبعض الوقت ،عاد نقاش األمازيغية واملسالة
الحزبية إىل واجهة األحداث ،وتعزى هذه العودة عىل ما يبدو إىل مجموعة
من األسباب لعل أهمها استشعار الفاعل املدني األمازيغي للصعوبات
التي تواجهها مأسسة األمازيغية ،وخصوصا ما يرتبط بتنزيل مقتضيات
القانون التنظيمي رقم  26 – 16املتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية الذي عرف أول امتحان جدي له مع القانون رقم 04 – 20
بشأن البطاقة الوطنية .كما أن الرهانات املرتبطة باإلستحقاقات
االنتخابية املقبلة ،قد تكون بدورها دفعت بالنقاش إىل الواجهة سواء
داخل األحزاب التي تشتغل إيجابا عىل ملف الحقوق األمازيغية أو يف
أوساط نشطاء الحركة األمازيغية الذين يؤمنون بإمكانيات التأثري عىل
القرار السيايس من داخل األحزاب واملؤسسات السياسية.
إن محاولة اإلحاطة بكل أوجه العالقة بني األمازيغية والعمل الحزبي
ومآالتها ،يقتيض اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة يتشابك فيها التاريخي
باألنرتوبولوجي والسوسيوسيايس بالسيكولوجي ،وهذا األمر ينطلب
عمال بحثيا كبريا ال يمكن ملقال مهما كان طموحا اإلتيان به .لذلك ارتأينا
اإلقتصار عىل مجموعة من األسئلة قد تشكل اإلجابات عنها مداخل مهمة
للنفاذ إىل عمق إشكالية األمازيغية واملسالة الحزبية.
من بني كل األسئلة املمكن طرحها ،هناك ثالثة منها تحظى باألولوية :ملاذا
األمازيغية واملسالة الحزبية بدل األمازيغية والسياسة كما هو متداول يف
ساحة النقاش العمومي؟ وملاذا فشلت محاوالت تأسيس حزب امازيغي؟
وهل يمكن لألحزاب التي تشتغل إيجابا عىل امللف األمازيغي أن تستوعب
نشطاء الحركة األمازيغية الطامحني سياسيا وحزبيا؟

لماذا األمازيغية والمسألة الحزبية بدل األمازيغية
والسياسة؟
إن هيمنة مواضيع األمازيغية والسياسة عىل النقاش العمومي كما لو أن
املشكل كامن يف عالقة مكونات الحركة األمازيغية بالسياسة بشكل عام
وليس بتدبري العالقة باألحزاب والحزبية بشكل خاص ،يعود يف جانب منه
إىل ضبابية مفهوم السياسة عند الكثري من نشطاء الحركة األمازيغية،
وإىل التمثالت املجتمعية السائدة والتي تعترب السياسة محصورة يف
األحزاب واإلنتخابات واملناورات السياسية والوعود اإلنتخابية والريع
السيايس .لذلك ال بد من تعريف السياسة وتحديد ماهية الحزب ،والتوقف
عند املقصود بجماعات الضغط ،كسبيل أمثل للجواب عن السؤال
املطروح.
بالنسبة ملفهوم السياسة ،هناك خالف بني العديد من املدارس الفكرية
بشأن مضمون مفهوم السياسة ،لكننا نذهب مذهب القائلني بأن
السياسة وإن كانت تُعرف بمؤسساتها ويف مقدمتها الدولة وما يرتبط
بذلك من أشكال ممارسة السلطة عىل مستوياتها األشمل يف الجماعة
السياسية ،مع كل ما يرتبط يذلك من أشكال التفاعل بني القوى الفاعلة
(الحكومة ،اإلدارة ،األحزاب واملنظمات املدنية )...يف ساحة الفعل
واملمارسة السياسية .فإن السياسة تتخلل جميع مسامات املجتمع
وتؤثر عىل أدق تفاصيل حياة األفراد والجماعات.
أما فيما يتعلق بمفهوم الحزب ،فهناك تعاريف كثرية ،بسبب تعدد
األيديولوجيات ،وحيث أنه من الصعب التوقف عند كل تلك التعاريف،
سنكتفي بذلك الذي قدمه جورج بوردو ( )G. Burdeauالذي يعرف
الحزب السيايس بقوله « هو كل تجمع بني األشخاص يؤمنون ببعض
األفكار السياسية ويعملون عىل انتصارها وتحقيقها ،وذلك بجمع أكرب
عدد ممكن من املواطنني حولها والسعي للوصول إىل السلطة ،أو عىل األقل
التأثري عىل قرارات السلطة الحاكمة».
تعدد التعاريف يهم أيضا جماعات الضغط ،غري انه يمكن القول بأن
مفهوم جماعات الضغط استعمل كثريا يف علم السياسة بالواليات املتحدة
األمريكية ( )Pressure groupsللتمييز بني األحزاب السياسية التي
تسعى ملمارسة السلطة والجماعات التي تكتفي بالضغط عىل السلطة
بغية التأثري عىل سياساتها .فهي تتشكل من مجموعة من األشخاص
تجمع بينهم أهداف ومصالح مشرتكة يسعون لتحقيقها اعتمادا عىل
اإلمكانيات والوسائل املتاحة لهم (املنظمات غري الحكومية ،رشكات
الضغط.)...
يظهر إذن من خالل هذه التعاريف بأن الحركة األمازيغية (وهي مجموع
الفعاليات التي تساهم بشكل مبارش أو غري مبارش وبكيفية فردية أو
جماعية يف الدفاع عن األمازيغية أو أحد أبعادها من لغة وثقافة وهوية)
كانت دائما يف صلب املمارسة السياسية .فالخطاب األمازيغي النضايل
املنافح واملمارسة الناتجة عنه سياسيان بامتياز ،ألنهما يسعيان إىل
الدفع بمكونات املجتمع إىل االنخراط يف عملية املنافحة تلك بغية قلب
موازين القوى السياسية لصالح األمازيغية ،وهو ما حصل نسبيا يف
العرشيتني األخريتني .فالجمعيات األمازيغية كانت الجناح ا ُملن َ َ
ظم يف
الحركة ،وإليها يعود الفضل منذ أواخر ستينيات القرن املايض يف االنتقال
من الوعي األمازيغي التقليدي إىل الوعي العرصي ا ُمل َسيس.
فمناقشة مواضيع عالقة األمازيغية بالسياسة يف الزمن الحارض ،هي
من قبيل املفارقات التاريخية ( )Anachronismeالتي تؤثر سلبا عىل
فهم وتملك التحوالت التي عرفها امللف األمازيغي .فالحركة األمازيغية
كانت جماعة ضغط قوية عىل الدولة واألحزاب ،فبعد أن اخرتق خطابها
مجموعة من األحزاب يف اليمني واليسار ،خصوصا يف تسعينيات القرن
املايض ،وصل تأثري وزنها إىل أعىل هرم السلطة ،فكانت االستجابة للكثري
من مطالبها من طرف امللك ،الذي أسس خطابُه ،بمناسبة عيد العرش
سنة  ،2001لتحول إيجابي كبري يف سياسة الدولة حيال األمازيغية.
فاملطروح للنقاش بعد كل تلك التحوالت ،هو عالقة األمازيغية بالشأن
الحزبي ،يف شقيها األساسني :تأسيس حزب امازيغي أو استيعاب األحزاب
الفاعلة يف الساحة السياسية لنشطاء الحركة األمازيغية الطامحني
سياسيا وحزبيا أو هما معا.

لماذا فشلت محاوالت تأسيس حزب أمازيغي؟
مسألة حاجة األمازيغية للعمل الحزبي ليس أمرا مستجدا ،ففكرة الجناح

السيايس األمازيغي راودت بعض قيادات الحركة االمازيغية سنوات قليلة
بعد تأسيس أول جمعية أمازيغية باملغرب سنة  ،1967غري أن ما عرفته
سنوات الجمر والرصاص يف سبعينيات وثمانينيات القرن املايض وما لحق
بعض القيادات األمازيغية من بطش وتخويف وقمع (اعتقال املرحوم
عيل صدقي ازايكو ،إطالق الرصاص عىل منزل األستاذ حسن إدبلقاسم
ومحاولة اغتيال املرحوم ابراهيم اخياط) فرمل كل تفكري يف تسييس
امللف بأفق حزبي .كما قد يكون ألحداث الربيع األمازيغي بالجزائر سنة
 1980وبطش النظام هناك باألمازيغ الوقع والتأثري الكبريين يف نفوس
الفعاليات االمازيغية املغربية.
كان عىل فعاليات الحركة األمازيغية انتظار الهزع األخري من سنة
 1996ليقرتح األستاذ حسن إدبلقاسم عىل نشطاء الجمعيات األمازيغية
مرشوع تأسيس الجناح السيايس األمازيغي .ورغم فشل هذه املبادرة يف
تحقيق أهدافها ،إال أنها فتحت الباب امام محاوالت أخرى لتأسيس حزب
امازيغي ،أهمها عىل اإلطالق تجربة الحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي
سنة  2005الذي تم حله بمقتىض حكم قضائي سنة  ،2010إضافة
إىل فشل التقارب سنة  2016بني حزب التجديد واإلنصاف ومجموعات
أمازيغية كانت تحمل مشاريع تأسيس أحزاب سياسية .كما أن غموض
آفاق عمل جبهة العمل السيايس األمازيغي ،التي أسست بداية هذه السنة،
هو نتيجة لكل اإلخفاقات السابقة ويف نفس الوقت تكريس لها.
ورغم صعوبة اإلحاطة بكل أسباب فشل/إفشال هذه املشاريع الحزبية،
إال أنه يمكن القول بأنه إضافة إىل العائق القانوني الذي فرضه قانون
األحزاب باملغرب ،وصعوبة إقناع أغلبية قيادات ونشطاء الجمعيات
األمازيغية برضورة استبدال اسرتاتيجية جماعات الضغط باسرتاتيجية
الحزب ،هناك ثالثة أسباب رئيسية أخرى ؛ أولها أن كل هذه املشاريع
جاءت يف مرحلة تحققت فيها الكثري من املكتسبات لألمازيغية ،مرحلة
تعاطت فيها أغلب األحزاب السياسية إيجابا مع امللف األمازيغي؛ ثاني
األسباب يرتبط بتبلور هذه املشاريع الحزبية األمازيغية يف زمن تعيش
فيه السياسة الحزبية عىل إيقاع أزمة املعنى (  )Crise de sens؛ثالثها
عجز هذه املبادرات عن اإلجابة عىل األسئلة املدخلية الرئيسية الالزمة
لنجاحها (أسئلة املعنى والغاية والهدف من تأسيس حزب أمازيغي).

هل تستوعب األحزاب النشطاء األمازيغ الطامحين
سياسيا وحزبيا؟

آليات تنظيمية للعمل
املشرتك بني تلك األحزاب
وفعاليات من الحركة
األمازيغية .فالحركة
خصصت
الشعبية
الربيعية
جامعتها
لتكون محطة سنوية
مستجدات
لتناول
األمازيغية،
القضية
أما حزب األحرار فقد
أسس منتدى أزا فوروم
( )Aza Forumكفضاء
للنقاش والتداول حول
الشأن األمازيغي ،يف
الوقت الذي شكلت فيه
أحزاب أخرى لجن خاصة
بتتبع الشأن األمازيغي.
لقد كان من نتائج عمل تلك
اآللياتـ تزايد أعداد نشطاء الحركة األمازيغية امللتحقني باألحزاب ،وفتح
املجال للبعض منهم للتواجد يف الهيئات القيادية وخصوصا يف املنظمات
املوازية.

عبداهلل حيتوس

على سبيل الختم

ساهم تسارع وثرية تحوالت املشهد الحزبي املغربي يف العرشيتني
األخريتني ،يف االنتقال من أحزاب مؤدلجة وعقدية إىل أحزاب براغماتية،
تعتمد يف تحديد اسرتاتيجياتها وتدبري تحالفاتها عىل مدى نجاعتها يف
الوصول إىل السلطة أو التأثري القوي عىل من يمارسها .وقد كان من بني
نتائج هذا التحول انفتاح األحزاب عىل النخبة األمازيغية ،سعيا وراء
االستفادة من رمزية امللف األمازيغي ومن خربة النخبة األمازيغية وما
راكمته من رأسمال نضايل .وإذا كان من السابق ألوانه التكهن بنتائج
ومستقبل هذه الدينامية الحزبية األمازيغية املشرتكة ،يمكن القول بأن
هناك مؤرشين لقياس نجاعة االختيار بالنسبة لطريف املعادلة (األحزاب
املستوعبة والنشطاء األمازيغ املستوعَ بون) ،وهما عىل التوايل :حجم ما
ستقدمه النخبة األمازيغية لألحزاب من قيمة مضافة يف االستحقاقات
املقبلة ،ومدى مساهمة األحزاب يف الدفع قدما بمأسسة األمازيغية
ومضامني برامجها االنتخابية ذات الصلة.

هناك من بني نشطاء الحركة األمازيغية من الجيل الثاني والثالث ،من
يعتقد بان محاوالت التقارب بني نشطاء الحركة األمازيغية وبعض
االحزاب السياسية هي وليدة اليوم ،والحال أن هذه العالقة بدأت يف
السنوات األوىل من سبعينيات
القرن املايض .فقد بدأ املرحوم
«عيل صدقي أزايكو» بالتفكري
يف سبل مد الجسور مع العمل
الحزبي ،من أجل التأثري
عىل القرار السيايس خدمة
للقضية األمازيغية ،كما كانت
إعالن عن إبداء الرغبة يف إجناز مشروع صور بالتعاقد برسم سنة 2020
ألعضاء من «الجمعية املغربية
للبحث والتبادل الثقايف»
عالقات وطيدة مع املرحوم
أحمد أولحاج أخنوش مؤسس
الحزب الليربايل واملرحوم
الناجم أباعقيل مؤسس حزب
العمل .يف حني كان بعض
نشطاء الحركة األمازيغية يف إطار برنامج عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برسم سنة  ،2020يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة
خصوصا يف األطلس
املتوسط األمازيغية عن عروض من أجل إبداء الرغبة يف إجناز مشروع صور توضيحية خاصة بدرس للغة األمازيغية عن بعد
عىل عالقة بالحركة الشعبية
وزعيمها املحجوبي أحرضان .موجه للكبار يف إطار التعاقد.
خالل العرشيتني األخريتني ،ويتكون ملف إبداء الرغبة من:
تعززت الحركة األمازيغية
•طلب خطي موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
بالعديد من النشطاء القادمني
من أحزاب اليسار الربملاني
•سرية ذاتية تربز املؤهالت املتوفرة لدى املعين؛
وتيارات اليسار الراديكايل،
•نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
فحركية النشطاء لم تتوقف
يف االتجاهني ،فقد كان
•رخصة مسلمة من الرئيس املباشر إن كان املعين باألمر موظفا.
هناك أيضا نشطاء أمازيغ
•أعمال سبق للمعين باألمر أن قام هبا يضعها على قرص مدمج.
التحقوا باألحزاب التي فتحت
هامشا للتحرك اإليجابي
•دفتر التحمالت اخلاص باملشروع يتم حتميله وتوقيعه من طرف املعين باألمر.
خدمة للقضية األمازيغية،
ونخص بالذكر حزب التقدم
واإلشرتاكية وحزب االحرار ترسل امللفات إىل عنوان املعهد املذكور أسفله عرب الربيد ،أو تودع لدى مكتب الضبط ،يف أجل أقصــاه17
وحزب االصالة واملعارصة.
أما حزب العدالة والتنمية ذو نونرب 2020يف الساعة الثالثة بعد الزوال.
املرجعية اإلسالمية ،فتواجد
تيار «بوعي أمازيغي» داخله
العنوان:
ويف مقدمته رئيس الحكومة
الحايل سعد الدين العثماني،
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
ال يؤثر يف االحداث وال وزن
شارع عالل الفاسي ،مدينة العرفان ،حي الرياض ،ص .ب  2055الرباط
سيايس له لحد اآلن ،فقضايا
األمازيغية تسقط دائما
ضحية تكتيك التوافقات بني
التيارات املتعايشة داخل حزب
املصباح.
بعد دسرتة األمازيغية كلغة
رسمية سنة  ،2011ساهم
ارتفاع وترية التفاعل بني
نشطاء الحركة األمازيغية
واألحزاب السياسية ،يف بلورة
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املعهد امللكي يتوج الفائزين جبائزة الثقافة االمازيغية

تتويج احلسني أيت باحسني
باجلائزة التقديرية
للمعهد امللكي للثقافة االمازيغية

توج املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،الباحث
األمازيغي الحسني آيت باحسني ،بالجائزة
التقديرية للثقافة األمازيغية برسم ،2019
تقديرا لجهوده يف النهوض باللغة والثقافة
األمازيغيتني باملغرب.
وجرى تتويج السيد آيت باحسني ،الذي يعد أحد
أبرز وجوه الحركة الثقافية األمازيغية املغربية،
خالل حفل تسليم جائزة الثقافة األمازيغية،
الذي نظمه يوم الجمعة  16اكتوبر بالرباط،
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس.
أكتوبر  2020 ,14أخبار العالم األمازيغي ,أخبار
املغرب
جاء تتويج ايت باحسني يف إطار اإلعرتاف
باملنجزات التي اسداها للنهوض بالثقافة
األمازيغية ،وكذا االعرتاف باألعمال التي أنجزها
يف هذا املجال.
وتـأتي هذه الجائزة يف اطار تخليد املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية للذكر التاسعة عرشة

لخطاب اجدير.
واالستاذ الحسني أيت باحسني
من مواليد امي نتانوت
حيث درس تعليمه االبتدائي
واالعدادي ليتمم دراسته
الثانوية بمراكش والجامعية
بالرباط ليتخرج استاذا
للتعليم الثانوي ويعمل بالرباط
فدرس اللغة الفرنسية ثالث سنوات والعربية
ثالثة سنوات بعد ذلك ليصريأستاذ للفلسفة
فمفتش لها يف نفس املدينة ثم باحثا يف مركز
الدراسات األنرتوبولوجية والسيوسيولوية
(وحدة األنرتوبولوجيا) باملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية بنفس املدينة.
ومنذ بداية السبعينيات انخرط يف العمل
الجمعوي االمازيغي بالجمعية املغربية للبحث
والتبادل الثقايف ليصبح عضوا بمكتبها املركزي
منذ سنة  1974وناشطا يف مجال الكتابة
بمنشوراتها الصحفية ومحررا رئيسيا لها سواء

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
ُيعلن عن أمساء الفائزين جبائزة الثقافة
األمازيغية

بنرشات” اراتن” و”التبادل الثقايف”ثم “جريدة
تامونت” و مجلة “امود” كما شارك يف تأطري
العديد من الندوات واللقاءات الفكرية سواء
املنظمة من طرف جمعية التبادل الثقايف او
جمعيات اخرى خاصة الجامعة الصيفية باكادير
و املاس وماسنيسا وغريها كما كما ارشف عىل
اخراج اعمال العديد من الندوات التي نظمها
مركز الدراسات االنرتبولوجيا والسوسيولوجيا
باملعهد امللكي للثقافة االمازيغي ،وارشف عىل
العديد من بحوث الباحثني املتعاقدين مع املعهد،
وهو نائب الكاتب العام للجمعية املغربية للبحث
والتبادل الثقايف بالرباط.

مسرحية “يين إشارزن ثاغنانت” للكاتب أمحد زاهد تفوز جبائزة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
فاز الكاتب املرسحي ،أحمد زاهد ،يوم أمس
الخميس  16أكتوبر الجاري ،بجائزة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،يف صنف املرسح برسم
سنة  ،2019عن املرسحية األمازيغية “يني
إشارزن ثاغنانت” أو “العنيدون” الصادرة عن
مطبعة البصرية بـ تيفيناغ ،العربية والالتيني.
وتم ّكن املؤلف األمازيغي أحمد زاهد ،من
الفوز بجائزة املرسح األمازيغي التي يمنحها
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،كل
سنة ،بمناسبة االحتفاء بذكرى الخطاب
امللكي بأجدير ووضع الظهري املؤسس
واملنظم للمعهد ،وهو االحتفاء الذي نظم
هذه السنة يف دورته التاسعة عرش ،تحت
شعار “النهوض بالثقافة األمازيغية ودعم
منتجيها من رافعات التنمية”.
وتتمثل فكرة مرسحية ” العنيدون” يف
أن “املمثلني يكتشفون قبل بداية عرض
املرسحية ،اختفاء وغياب لباس محمد عبد
الكريم الخطابي أحد الشخصيات الرئيسية
يف هذا العمل .ويف هذا العمل .ويف هذا الظرف
املفاجئ ،ويف انتظار هذا اللباس الذي قد
يأتي أوال يأتي ،يلجأ املخرج لفكرة عرض
لوحات مرسحية مجزأة ومنفصلة”.
كما تتميز املرسحية بحضور وازن
لشخصيات تاريخية من أزمنة مختلفة.
واختار املؤلف استحضار بعضها يف سياق التطور
الدرامي للمرسحية ،فيما منح لشخصيات
أخرى مساحة مهمة من خالل مشاهد تتخللها
محاورات عميقة“ .لقد وظف كاتب املرسحية
هذه الشخوص بدقة متناهية لتؤدي أدوار

محددة ولتبلغ رسائل رمزية كربى” .يقول
الكاتب أحمد الزيد يف قراءته للمرسحية.
واعتمد أحمد زاهد يف مرسحية “يني إشارزن
ثاغنانت” عن العنرص التاريخي يف تقديم أسئلته
املركزية والبحث عن األجوبة املمكنة ،كما وظف
شخصيات تاريخية مثل :طارق بن زياد ،موحا
حمو الزياني ،الرشيف محمد أمزيان ،محمد
عبد الكريم الخطابي .ماسنيسا ،بوغرطة،

شيشنى ،أكسل ،يوبا ،سان أوغوستني ،تيميا،
تاكفاريناس ،تاشفني ،تومرت ،زيري…
وتالمس مرسحية “من يزرعون العناد” قضايا
متعددة ذات أبعاد مختلفة ترتاوح بني الثقايف،
الهوياتي ،االجتماعي ،االقتصادي والسيايس.
التاريخ األمازيغي ،االستالب الثقايف ،وضعية

اللغة األمازيغية ،الرشعية الدينية والرشعية
التاريخية ،حراك الريف ،الواقع االجتماعي
يف الريف ،الهجرة الرسية ،منظومة العدالة
والقضاء ،نقد القيم السائدة ،احتقار الذات،
التهريب ،الهجرة ،املعاناة… ،هي مواضيع ضمن
أخرى تعالجها املرسحية وتشري إليها بإلحاح.
كما تتضمن املرسحية الفائزة بجائزة “لريكام”
للمرسح األمازيغي مشاهد ولوحات وحوارات
طافحة بالرمزية .أول مظاهر هذه الرمزية
هي استحضار طارق بن زياد كأول شخصية
يف مشاهد املرسحية قائالً“ :أصبحتم يف هذه
الجزيرة مثل األيتام الذين يقتاتون من مأدبة
اللئام .ال شيئ لتأكلوه إال ما تجنونه بأيديكم”.
ويقدم املؤلف عبد الكريم الخطابي كشخصية
محورية ورئيسية يف املرسحية ،سيتم
استحضارها باستمرار يف مشاهد املرسحية،
وستنشب رصاعات ونزاعات وصدامات بني
املمثلني الثالثة حول من منهم األجدر بأداء دوره.
تلخص املمثلة كل ذلك بقولها :الخطابي كانوا
يتخاصمون معه ،أما نحن فنتخاصم حوله.
كما أثار الكاتب قضية التاريخ األمازيغي برمزية
قوية من خالل تشبيه ما تعرض له من تغبيب
بعملية ختان ،حيث أزيل منه الجزء األكرب ،وتم
اختصاره يف  15قرنا عوض  33قرنا.
يذكر أن مرسحية “يني إشارزن ثاغنانت” هي
املرسحية الرابعة للكاتب املرسحي ،أحمد زاهد
بعد كل من “أريازن واغ”“ ،إزران” ،ومرسحية
“أرماس” التي فازت بدورها بنفس الجائزة
سنة .2013

“أسفافا” ديوان للشاعر األمازيغي حسن أبراهيم
عن منشورات مكتبة تيفراس
بالناظور ،ويف  86صفحة من
الحجم املتوسط ،صدر ديوان
شعري أمازيغي جديد لألستاذ
والشاعر األمازيغي ،حسن
أبراهيم بعنوان“ :أسفافا”
وتعني (االيقاظ ).
الغالف الخارجي من إبداع
الفنان الراحل محند السعيدي
أمزيان من ميدلت و تصميم
الفنان عمر الداودي من بومالن
دادس،
ويتضمن الديوان الجديد للشاعر األمازيغي ،تسعة و
ثالثني قصيدة مكتوبة بالحرف الالتيني“ ،تناقش يف
مجملها مجموعة من التيمات كاالرتباط باألرض و
البلد و الهوية و الثقافة و االعتزاز بالرموز التاريخية،
الحرية و التحرر و القيم األمازيغية من تعاون و تآزر و
تآخي كما تتناول التهميش و االحتقار الذي يتعرض له

األمازيغ يف املغرب العميق”.
باإلضافة إىل “مواضيع ثقافية
و سياسية يف قالب شعري
سيساهم فعال يف إيقاظ الضمري
الجمعي و الذات اإلنسانية”.
وقال الكاتب حسن أبراهيم ،
إن ديوانه يتضمن “قصائد من
الشعر الحر مستقاة من الواقع
املجتمعي املعيش مصاغة بلغة
امازيغية منتقاة بعناية”.
ويضيف أنه ” مزج يف ديوانه
الجديد بني املصطلحات القديمة
األصيلة والجديدة ،كما استعمل مفردات متنوعة من
باقي الفروع اللغوية بشمال إفريقيا”.
يذكر أن األستاذ والشاعر حسن أبراهيم من مواليد
 1988بقرص الخربات ،تنجداد ،إقليم الراشيدية ،و هو
أستاذ التعليم االبتدائي بمنطقة قلعة مكونة ،كاتب
ومهتم بالشعر األمازيغي.

أعلن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،يوم
اخلميس  16أكتوبر اجلاري ،عن أمساء الفائزين
جبوائز الثقافة األمازيغية برسم سنة .2019
وأكد املعهد يف بالغ ،أنه “اعتبارا للظروف الصحية
الراهنة ،وما ميليه ذلك من ضرورة التق ّيد بالتدابري
االحترازية ،نتيجة جائحة كورونا (كوفيد ،)19
فإن مراسيم تتويج الفائزين ستجري بواسطة وسائل
التواصل الرقمي عن بعد وعلى رابط املوقع الرمسي
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية اآليتwww. :
.”ircam.ma
وكشف املعهد الذي احتفى بالذكرى التاسعة عشر
للخطاب امللكي السامي بأجدير ،الذي تفضل جاللة
امللك مبناسبته بوضع طابعه الشريف على الظهري
املؤسس واملنظم للمعهد ،و حتت شعار “النهوض
بالثقافة األمازيغية ودعم منتجيها من رافعات
التنمية” ،عن أمساء الفائزين يف خمتلف أصناف
اجلائزة ،والذين سيتم تتوجيهم عرب وسائل التواصل
الرقمي.
وفيما يلي الئحة بأمساء الفائزين جبائزة الثقافة
األمازيغية جبميع أصنافها برسم سنة .2019
اجلائزة التقديرية:
السيد احلسني آيت باحسني
اجلائزة الوطنية لإلبداع األديب األمازيغي:
صنف الشعر :السيد صاحل آيت صاحل
صنف السرد :السيد حبيب لكناسي
صنف أدب الطفل :السيد حممد املسعودي
صنف املسرح :السيد أمحد زاهد
اجلائزة الوطنية للترمجة :السيد إبراهيم العسري
اجلائزة الوطنية للتربية والتعليم:
األساتذة الباحثون :السيد عياد أحليان
املفتشون :السيد حلسن أيت وعبو
أساتذة التعليم االبتدائي :السيد حممد املعني
املكونون :السيد احلسن برجى
األحباث والربامج املعلوماتية :السيد إلياس بلعالية
اجلائزة الوطنية لإلعالم واالتصال:
صنف الصحافة املكتوبة :السيد املصطفى سكنفل
صنف السمعي :السيد نور الدين جنمي
صنف التلفزة :السيدة سليمة اليعقويب
اجلائزة الوطنية للفنون:
صنف األغنية العصرية :جمموعة أزا -خالد عبو
صنف األغنية التقليدية :السيد احلسني الطاوصي
صنف املسرح :مجعية أريف للثقافة والتراث
صنف الرقص اجلماعي:
أحواش؛ أحيدوس؛ أحيدوس ن الريف :مجعية
أحواش أ َكالكال للفنون الشعبية.

