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تعيني مديرة العامل األمازيغي أمينة بن الشيخ يف ديوان اخنوش لتتبع ومواكبة ملف األمازيغية
التحقت الفاعلة األمازيغية أمينة ابن الشيخ اكدورت بفريق عمل رئيس احلكومة عزيز اخنوش ،مكلفة مبهمة تتبع ومواكبة ملف األمازيغية ،ويعد هذا التعيني تتوجيا ملسار امينة احلقوقية والفاعلة األمازيغية.
وتعترب ابن الشيخ اليت تدير مؤسسة “ايديسيون أمازيغ” اليت تصدر جريدة “العامل االمازيغي” ،من بني الفاعلني الرئيسيني يف ملف األمازيغية منذ ثالثة عقود ،وسبق هلا ان كانت عضوا يف املجلس االداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،كما تترأس التجمع العاملي األمازيغي
فرع املغرب .كما كانت ابن الشيخ ضمن أعضاء اللجنة امللكية املكلفة باعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطين للغات والثقافة املغربية .وتعترب أمينة بن الشيخ واحدة من الذين ترفعوا من أجل ترسيم األمازيغية ،الشيء الذي تأتى مع دستور  2011من خالل فصله اخلامس.

ليىل مزيان بنجلون رئيسة مؤسسة BMCE Bank
تهنئ أمينة انب الشيخ

مواكبة ترسيم األمازيغية” يستمد موارده من ميزانية الدولة ،بميزانية
تصل إىل مليار درهم.
وتعد أمينة بن الشيخ ،فاعلة أمازيغية سبق أن ترأست التجمع العاملي
األمازيغي ،وعضوة سابقا يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،ومديرة جريدة “العالم األمازيغي” .وكانت أعلنت االنتماء لحزب
التجمع الوطني لألحرار قبيل انتخابات  8شتنرب.

هنأت السيدة ليىل مزيان بن جلون ،رئيسة مؤسسة ،BMCE Bank
السيدة أمينة بن الشيخ بمناسبة تعينها يف ديوان رئيس الحكومة
مكلفة بملف تتبع تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وقالت السيدة بن جلون يف رسالة التهنئة” :إننا بكل فرح تلقينا
خرب تعيينك مستشارة بديوان السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة
مكلفة بملف األمازيغية”.
وأضافت “وبهذه واغتنم هذه املناسبة التقدم لكم بتهاني الحارة
داعية لكم بالنجاح والتوفيق وتقبيل سيدتي فائق تقديري واحرتامي”.

أخنوش يعني أمينة نب الشيخ مستشارة بديوانه مكلفة باألمازيغية

َ ْ ْ
تاضا ت ْمغ َربيت” تهنئ أمينة نب الشيخ بعد تعيينها يف فريق رئيس
الحكومة

تلقى تكتل تمغربيت لالتقائيات املواطنة املعروف اختصارا ب”تاضا
تَم ْْغ َر ْ
بيت” بارتياح كبري خرب التحاق ،الفاعلة األمازيغية وعضوة مكتب
تاضا تَم ْْغ َر ْ
بيت ،السيدة أمينة بن الشيخ بفريق عمل السيد رئيس الحكومة.
وهنأت “تاضا تَم ْْغ َر ْ
بيت” السيدة أمينة بن الشيخ عىل مهامها الجديدة،
مؤكدة عىل أن تعيني السيدة أمينة بن الشيخ خطوة إيجابية يف االتجاه
الصحيح ،وعىل أنه من شأنه املساهمة يف تكاثف جهود الفاعل الحكومي
والفاعل املدني بغية إنجاح أوراش تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
وتنزيل االلتزام الحكومي بشأن صندوق تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
كما تؤكد “تاضا تَم ْْغ ْ
ربيت” عىل أنها ستساهم بما لديها من اإلمكانيات من
أجل نجاح السيدة أمينة بن الشيخ يف مهامها الجديدة ،وتتمنى لها كامل
التوفيق والنجاح”.

الفاعل األمازيغي التونيس النوري النمري يهنئ أمينة انب الشيخ

وجه الفاعل األمازيغي التونيس النوري النمري تهنئته إىل املناضلة والناشطة
والرفيقة واالخت االمازيغية امينة بنت شيخ تكليفها بملف األمازيغية يف فريق
حكومة عزيز أخنوش باململكة املغربية.
وقال النوري يف تدوينة له عىل حسابه الخاص «انه رشف لنا كأمازيغ شمال
افريقيني جميعا ان تكون السيدة امينة ابنة املقاوم املجاهد ضد االحتالل الفرنيس
” احماد اكدورت” يف هذا املنصب «.
وأضاف «من يعرفها انسانة خلوقة ومتحمسة خدمىة لالمازيغية يف املغرب ويف
شمال افريقيا”التجمع العاملي االمازيغي” و خاصة جعلت من مجلة” العالم
االمازيغي “صوت كل امازيغي حر يف شمال افريقيا ولها عالقات وطيدة مع كل
اطياف النشاط االمازيغي وكانت محايدة يف رصاعات املنظمات االمازيغية و
تدعو لتعقل و الوحدة  ..معيار تعاملها مع الشخصيات و الفعاليات االمازيغية
وفق معيار النضال الحقيقي … .كل هذه الصفات ستقدم الكثري لألمازيغية يف
املغرب ومن هذه املكتبات ستعم الفائدة عىل االمازيغية يف كل شمال افريقيا».
وختم الفاعل األمازيغي تدوينته بالقول «اتمنى ونتمنوا لك التوفيق سيدتي واكيد
ستكوني سند الخوتك يف شمال افريقيا دمت فخرا لنا وقدوة لنا ..كل الدعم
والتشجيع “اولتما”»

الناشطة األمازيغية نب الشيخ تلتحق بفريق عمل أخنوش

مدار 7 21نوفمرب 11:45 - 2021
أفادت مصادر مقربة من الناشطة األمازيغية أمينة بن الشيخ أنها ستلتحق
قريبا بفريق عمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،برئاسة الحكومة ،كمكلفة
بمهمة ،فيما يخص ملف األمازيغية.
وتعد أمينة بن الشيخ من بني أوىل العضوات باملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،وعملت كعضوة بمجلسه اإلداري لعدة سنوات.
وتقود بن الشيخ فرع املغرب ملنظمة التجمع األمازيغي العاملي ،التي تدافع
عن القضية األمازيغية ،كما أنها تدير جريدة العالم األمازيغي.

الناشطة األمازيغية أمينة نب الشيخ تلتحق بفريق عمل رئيس الحكومة

العمق املغربي  07نوفمرب 15:10 - 2021
أفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” ،أن الناشطة األمازيغية أمينة بن الشيخ
ستلتحق قريبا بفريق عمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،برئاسة الحكومة.
وأضافت املصادر ذاتها ،أن أمينة بن الشيخ ،ستكون مكلفة بمهمة لها ارتباط
بملف األمازيغية ،ضمن فريق عمل رئيس الحكومة.
وتعد أمينة بن الشيخ من بني أوىل العضوات باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
وعملت كعضو بمجلسه اإلداري لعدة سنوات.
وتقود بن الشيخ فرع املغرب ملنظمة التجمع األمازيغي العاملي ،التي تدافع عن
القضية األمازيغية ،كما أنها تدير جريدة العالم األمازيغي.

الناشطة األمازيغية أمينة نب الشيخ تلتحق بفريق عمل رئيس الحكومة

زنقة  .20الرباط يف نوفمرب 2021 ,7
أفادت مصادر مقربة أن الناشطة األمازيغية أمينة بن الشيخ ستلتحق قريبا
بفريق عمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،برئاسة الحكومة ،كمكلفة بمهمة،
فيما يخص ملف األمازيغية.
وتعد أمينة بن الشيخ من بني أوىل العضوات باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
وعملت كعضوة بمجلسه اإلداري لعدة سنوات.
وتقود بن الشيخ فرع املغرب ملنظمة التجمع األمازيغي العاملي ،التي تدافع عن
القضية األمازيغية ،كما أنها تدير جريدة العالم األمازيغي.

الزميلة أمينة انب الشيخ تلتحق بديوان رئيس الحكومة لتتبع ملف
األمازيغية

الحسن باكريم IMAGE -األمازيغية يف نوفمرب 2021 ,7
علم املوقع من مصدر مطلع أن الزميلة أمينة ابن الشيخ مديرة الصحيفة
واملوقع العالم األمازيغي ستلحق رسميا بديوان رئيس الحكومة لشغل
مهمة تتعلق بتتبع ومواكبة الطابع الرسمي لألمازيغية .. .هنيئا لها ولنا
..تستهل أن تكون ضمن فريق عزيز أخنوش  ..أسعدنا األمر كثريا يف املوقع أزول

بريس ومجلة نبض املجتمع..نتمنى لها كل التوفيق والنجاح يف مهامها الجديدة.
وتعترب أمينة ابن الشيخ أحد الوجوه املناضلة والبارزة يف صفوف الحركة األمازيغية
واإلعالم األمازيغي تدير مؤسسة “ايديسيون أمازيغ” التي تصدر جريدة واملوقع
“العالم االمازيغي” ،من بني الفاعلني الرئيسيني يف ملف األمازيغية منذ ثالثة عقود،
وسبق لها ان كانت عضوا يف املجلس االداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
ومنسقة سابقة للجنة االعالم واالتصال بنفس املؤسسة ،كما ترتأس التجمع
العاملي األمازيغي فرع املغرب .وعضوة لجنة انشاء القناة األمازيغية.منتجة برامج
باللغة األمازيغية.
وكانت ابن الشيخ ضمن أعضاء اللجنة امللكية املكلفة باعداد مرشوع القانون
التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.وتعد واحدة من الذين ترافعوا
من أجل ترسيم األمازيغية ،اليشء الذي تأتى مع دستور  2011من خالل فصله
الخامس .وتجدر االشارة كذلك أن أمينة ابن الشيخ كريمة الحاج حماد أوكدورت
من مواليد تافراوت متزوجة و أم ..حائزة عىل اإلجازة يف الحقوق شعبة القانون
الخاص بمدينة الرباط.

مديرة جريدة “العالم األمازيغي”أمينة نب الشيخ ،مستشارة يف ديوان رئيس
الحكومة مكلفة بالملف األمازيغي

متابعة /جريدتي بريس
عني عزيز أخنوش ،رئيس الحكومة ،الناشطة أمينة بن الشيخ ،مستشارة يف
ديوانه مكلفة بامللف األمازيغي.
وتعد بن الشيخ ،فاعلة أمازيغية سبق أن ترأست التجمع العاملي األمازيغي،
وعضوة سابقا يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،ومديرة جريدة
“العالم األمازيغي” .وكانت أعلنت االنتماء لحزب التجمع الوطني لألحرار قبيل
انتخابات 8شتنرب.
ويأتي ذلك يف وقت وضعت حكومة أخنوش ضمن ترصيحها الحكومي ،هدف
الرشوع يف ترسيم الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإحداث “صندوق مواكبة ترسيم
األمازيغية” يستمد موارده من ميزانية الدولة ،بميزانية تصل إىل مليار درهم.

أخنوش يكلف الفاعلة األمازيغية أمينة نب الشيخ بهذه المهمة يف ديوانه

الكاتب  :أنفاس بريس الخميس  11نوفمرب 2021
عينت أمينة بن الشيخ ضمن فريق العمل االستشاري يف ديوان رئيس
الحكومة ،مكلفة بتتبع ومواكبة ملف األمازيغية.
ويعد هذا التعيني تتويجا ملسار الفاعلة األمازيغية وعضوة املعهد امللكي
لألمازيغية.
وهنأ مكتب تاضا تَم ْْغ َر ْ
بيت ،أمينة بن الشيخ يف مهامها الجديدة ،مؤكدا
عىل أن تعيينها خطوة إيجابية يف اإلتجاه الصحيح ،وعىل أنه من شأنه
املساهمة يف تكاثف جهود الفاعل الحكومي والفاعل املدني بغية إنجاح
أوراش تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وتنزيل اإللتزام الحكومي
بشأن صندوق تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
كما أكدت “تاضا تَم ْْغ ْ
ربيت” عىل أنها ستساهم بما لديها من اإلمكانيات
من أجل نجاح أمينة بن الشيخ يف مهامها الجديدة.
أمينة ابن الشيخ هي مديرة نرش جريدة “العالم االمازيغي” ،وتعد من
بني الفاعلني الرئيسيني يف ملف األمازيغية منذ ثالثة عقود ،وسبق لها
أن كانت عضوا يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،كما
ترتأس التجمع العاملي األمازيغي فرع املغرب.
وكانت ابن الشيخ ضمن أعضاء اللجنة امللكية املكلفة بإعداد مرشوع
القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
وتعد أمينة بن الشيخ واحدة من الذين ترافعوا من أجل ترسيم األمازيغية،
اليشء الذي تأتى مع دستور  2011من خالل فصله الخامس.

أخنوش يعني أمينة نب الشيخ يف ديوانه كمستشارة مكلفة بالملف األمازيغ

بقلم :أكادير أنفو يف  15نوفمرب 2021
عني عزيز أخنوش ،رئيس الحكومة ،الناشطة أمينة بن الشيخ ،مستشارة يف
ديوانه مكلفة بامللف األمازيغي.
وتعد بن الشيخ ،فاعلة أمازيغية سبق أن ترأست التجمع العاملي األمازيغي،
وعضوة سابقا يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،ومديرة
جريدة “العالم األمازيغي” .وكانت أعلنت االنتماء لحزب التجمع الوطني
لألحرار قبيل انتخابات  8شتنرب.
ويأتي ذلك يف وقت وضعت حكومة أخنوش ضمن ترصيحها الحكومي،
هدف الرشوع يف ترسيم الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإحداث “صندوق
مواكبة ترسيم األمازيغية” يستمد موارده من ميزانية الدولة ،بميزانية
تصل إىل مليار درهم.

أخنوش يعني أمينة نب الشيخ مستشارة يف ديوانه

عني عزيز أخنوش رئيس الحكومة ،الناشطة أمينة بن الشيخ ،مستشارة يف
ديوانه كلفت بامللف األمازيغي.
ويأتي ذلك يف وقت وضعت فيه حكومة أخنوش ضمن ترصيحها الحكومي،
هدف الرشوع يف ترسيم الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإحداث “صندوق

ريف توداي
عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحايل ،قام بتعيني الناشطة األمازيغية أمينة ابن
الشيخ ،مستشارة له بديوانه مكلفة بامللف األمازيغي.
وتعترب أمينة بن الشيخ ،ناشطة مدنية وسياسية بارزة يف الحقل األمازيغي،
حيث سبق وأن شغلت منصب رئاسة التجمع العاملي األمازيغي ،كما سبق وأن
عينت عضوة يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،ومديرة جريدة
“العالم األمازيغي”.
كانت الفاعلة األمازيغية ابن الشيخ أعلنت االنتماء سياسيا لحزب التجمع
الوطني لألحرار قبل حوايل سنة من انتخابات  8شتنرب ،التي أفرزت أخنوش
رئيسا للحكومة.
وكانت حكومة أخنوش أعلنت من خالل برنامجها الرشوع يف ترسيم الطابع
الرسمي لألمازيغية ،وإحداث “صندوق مواكبة ترسيم األمازيغية” يستمد
موارده من ميزانية الدولة ،بميزانية تصل إىل مليار درهم.

أخنوش يعني أمينة نب الشيخ مستشارة يف الملف األمازيغي

عني رئيس الوزراء عزيز أخنوش الناشطة أمينة بن الشيخ مستشارة ملكتبه يف
امللفات األمازيغية.
بن شيخ ناشط أمازيغي أدار سابقا ً التجمع األمازيغي العاملي  ،وهو مدير سابق
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ومدير صحيفة العالم األمازيغي .كانت قد أعلنت
عضويتها يف التجمع الوطني لألحرار قبل انتخابات  8سبتمرب.
يأتي ذلك يف وقت أعلنت فيه حكومة أخنوش يف إعالنها الحكومي هدف تحديد
الطابع الرسمي لألمازيغ وإنشاء “صندوق ملرافقة ترسيم األمازيغ” ،يستخدم
أمواله من موازنة الدولة بميزانية مليار .دراهم.
ناشطة أمازيغية ومديرة نرش جريدة ف ديوان رئيس الحكومة مكلفة بملف
األمازيغية

أخنوش يعني أمينة نب الشيخ مستشارة مكلفة بملف األمازيغية

اليوم15 - 24نوفمرب 2021
عني عزيز أخنوش ،رئيس الحكومة ،الناشطة أمينة بن الشيخ ،مستشارة
يف ديوانه مكلفة بامللف األمازيغي.
وتعد بن الشيخ ،فاعلة أمازيغية سبق أن ترأست التجمع العاملي األمازيغي،
وعضوة سابقا يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،ومديرة
جريدة “العالم األمازيغي” .وكانت أعلنت االنتماء لحزب التجمع الوطني
لألحرار قبيل انتخابات 8شتنرب.
ويأتي ذلك يف وقت وضعت حكومة أخنوش ضمن ترصيحها الحكومي،
هدف الرشوع يف ترسيم الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإحداث “صندوق
مواكبة ترسيم األمازيغية” يستمد موارده من ميزانية الدولة ،بميزانية
تصل إىل مليار درهم.

ملف األمازيغية  ..يف أياد أمينة

لوبوكالج :ابراهيم الشعبي
عني رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ،الناشطة الحقوقية واألمازيغية
أمينة بن الشيخ ،مستشارة يف ديوانه مكلفة بامللف األمازيغي.
بن الشيخ ،الرئيسة املنتدبة للتجمع العاملي األمازيغي باململكة املغربية،
فاعلة أمازيغية والعضوة السابقة يف املجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،ومديرة جريدة “العالم األمازيغي” .تعد من الفعاليات األمازيغية
الحقيقية التي انتمت لحزب التجمع الوطني لألحرار قبيل انتخابات 8شتنرب،
من أجل االستمرار يف الدفاع عن الحقوق األمازيغية من داخل الهيئات
السياسية املغربية التي تهتم بالشأن األمازيغي
ويأتي ذلك يف وقت وضعت حكومة أخنوش ضمن ترصيحها الحكومي ،هدف
الرشوع يف ترسيم الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإحداث “صندوق مواكبة
ترسيم األمازيغية” يستمد موارده من ميزانية الدولة ،بميزانية تصل إىل مليار
درهم.
نسجل أن تعيني الناشطة األمازيغية والحقوقية ابنة تافراوت لقي ارتياحا
كبريا من لدن الناشطني األمازيغيني داخل املغرب وخارجه.
ويف هذا اإلطار كتب أحد الناشطني األمازيغيني عىل صفحته الخاصة بموقع
التواصل االجتماعي ” فيسبوك” ما ييل:
“هنيئا للمناضلة والناشطة والرفيقة واالخت االمازيغية امينة بنت شيخ
تكليفها بملف االمازيغية يف فريق حكومة عزيز أخنوش باململكة املغربية
انه رشف لنا كامازيغ شمال افريقيني جميعا ان تكون السيدة امينة ابنة
املقاوم املجاهد ضد االحتالل الفرنيس ” احماد اكدورت” يف هذا املنصب ..من
يعرفها انسانة خلوقة ومتحمسة خدمىة لالمازيغية يف املغرب ويف شمال
افريقيا”التجمع العاملي االمازيغي” و خاصة جعلت من مجلة” العالم
االمازيغي “صوت كل امازيغي حر يف شمال افريقيا ولها عالقات وطيدة
مع كل اطياف النشاط االمازيغي وكانت محايدة يف رصاعات املنظمات
االمازيغية و تدعو لتعقل و الوحدة  ..معيار تعاملها مع الشخصيات و
الفعاليات االمازيغية وفق معيار النضال الحقيقي … .كل هذه الصفات
ستقدم الكثري لألمازيغية يف املغرب ومن هذه املكتبات ستعم الفائدة عىل
االمازيغية يف كل شمال افريقيا.
اتمنى ونتمنو لك التوفيق سيدتي واكيد ستكوني سند الخوتك يف شمال
افريقيا.
دمت فخرا لنا وقدوة لنا ..كل الدعم والتشجيع “اولتما”
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يف انتظار غودو :وضعية اللغة األمازيغية يف املدرسة املغربية
مثلما يقف فالديفيمري واستراجون قرب شجرة على قارعة الطريق
ينتظران غودو الغامض ليخلصهما من الورطة  ،غودو الذي يرسل
إليهما باستمرار كلمة تفيد أنه سيظهر لكنه مل يفعل ذلك قط .ينتظر
مدرسي ومدرسات اللغة األمازيغية يف املغرب والفاعلون املدنيون قرب
شجرة الثقافة واللغة الضاربة جبذورها يف أعماق التاريخ ،ينتظرون
حتقق العدالة االجتماعية يف اخلريات الرمزية وإحقاق العدالة
اللغوية وإدماج االمازيغية يف خمتلف أسالك التعليم وتعميمها لتمكني
الناشئة من احلق يف ثروات الذاكرة ومن اكتشاف جوانب خمتلفة
من الثقافة األمازيغية وتاريخ اإلنسان األمازيغي يف املغرب  ،فرغم
اإلشارات الكثرية اليت يتلقاها الفاعلون التربويون واملدنيون املشتغلون
واملعنيون بأسئلة اللغة والثقافة األمازيغيتني عن إمكان إحقاق العدالة

وجتويد تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية يف املدرسة املغربية فإن
اإلشارات تظل جمرد بالغات صحفية وتصرحيات إعالمية ال تترجم
وال تظهر يف شكل إجراءات فعلية وعملية تعرب عن إرادة حقيقية
إلدماج األمازيغية يف احلقل التربوي .ومع بداية كل سنة جيد مدرسوا
ومدرسات األمازيغية أنفسهم يف وضعية ارتباك نتاج عدد ال حصر
له من املشكالت ألجل حتسني شروط العمل الكفيلة مبمارسة تربوية
سليمة ،وجيدون أنفسهم يواجهون الذهنيات والصور الثقافية السائدة
اليت تنظر إىل األمازيغية نظرة معيبة ،صور ثقافية متخلفة عما حتقق
يف البلد من دسترة لللغة األمازيغية وإقرار للتعددية اللغوية والثقافية
وعما عرفه املغرب من انفتاح على احلقوق اللغوية والثقافية منذ بداية
األلفية اجلديدة ،وبالرغم من اختيار تأسيس اجلمعيات املهنية واختاذها

آلية للترافع واالخنراط يف ديناميات ترافعية يف فضاءات التواصل
االجتماعي ومراسلة اهليئات املعنية ،فإن الوضع مل يتحسن كثريا  ،ومل
يربح سؤال تعليم األمازيغية موقعه ،وكلما طفت املشكالت يف الفضاء
االفتراضي ،عادت مشاهد مسرحية ألبري كامو بقدوم احلل واالنشغال
بالتفكري يف اإلمكانات دون أن تظهر من بعيد ...
يف هذا االستطالع الصحايف استقينا جمموعة من الرؤى لفاعلني
تربويني ومدنيني واقتربنا من مدرسي ومدرسات األمازيغية يف
املدرسة املغربية ومن مشكالهتم وتطلعاهتم ،رؤى بقدر ما تصف أعطاب
واقع تدريس األمازيغية يف الراهن ،فإهنا تستشرف املستقبل بكثري من
األمل .

إعداد  :أمحد بوزيد

علي أكيالل:

تدريس اللغة األمازيغية آفاق مفتوحة
الدورية .بينما القسم األخر لن يستفيد من حقه يف
تعلم اللغة األمازيغية ولن تؤثر نقطة األمازيغية يف
معدالت املتعلمني.
واألهم من كل ما سبق ذكره ،واستحضارا ألهداف
الوزارة املسطرة يف رضورة تعميم تدريس اللغة
األمازيغية باألسالك الثالثة يف أفق  2026طبقا
ملقتضيات املادة  4الفقرة  2من القانون التنظيمي
 ،26.16والتدابري واإلجراءات املتخذة يف سبيل تحقيقها
يتضح أن تعميم تدريس اللغة األمازيغية لن يتأتى
بعد متم سنة  2030حتى ولو بعد إطالق املخطط
العرشي  2030-2021لشساعة الهوة بني االحتياجات
الحقيقية من املوارد البرشية والحصيص السنوي من
املناصب املالية املخصصة للغة األمازيغية.
إن الوقوف عىل أرقام حاجيات الوزارة من أساتذة
اللغة األمازيغية لتعميمها يف األسالك التعليمية الثالثة
يستوجب التفكري يف اسرتاتيجيات جديدة ومنهجية
اشتغال مبنية عىل معطيات دقيقة بعيدا عن االرتجالية
والعشوائية .وبناء عىل بعض اإلحصائيات التقريبية
يمكن تحديد حاجيات الوزارة من األساتذة وكذا عدد
السنوات الكفيلة بتحقيق التعميم األفقي والعمودي
طبقا للحصيص املخصص للغة األمازيغية من األساتذة
املتخصصني ( 400أستاذ سنويا)
من خالل مالحظة عدد السنوات املطلوبة لتعميم
تدريس اللغة األمازيغية ،إذا استمر الحال عىل ما هو
عليه من حيث عدد املناصب املالية ،فال مناص من
التفكري يف اسرتاتيجيات وتصور جديد يضمن لجميع
املتعلمني الحق يف تعلم اللغة األمازيغية والتواصل بها يف
القريب العاجل .فباإلضافة اىل الرفع من عدد املناصب
املالية املخصصة للغة األمازيغية ،قد يكون االنتقال من
تعميم األمازيغية انطالقا من القاعدة (التعليم االبتدائي)
إىل القمة (الثانوي التأهييل) خطوة نحو تحقيق بعض
األهداف وهي أن يكون التلميذ الحاصل عىل البكالوريا
قادرا عىل التواصل باألمازيغية وذلك لالعتبارات التالية:
 .1قلة املوارد البرشية الرضورية لتعميم األمازيغية بهذا
السلك؛
 .2تجاوز جميع العراقيل واإلكراهات املرتبطة بغياب
معطى التخصص بسلك االبتدائي.
ولبلوع الهدف وتجاوز الهفوات والثغرات السابقة يجب
العمل عىل:
 .1إلحاق األساتذة املمارسني بالتعليم االبتدائي
بالثانويات التأهيلية؛
 .2منح معامل مهم للغة األمازيغية إسوة باللغة العربية؛
 .3إدراج اللغة األمازيغية يف االمتحان اإلشهادي للحصول
عىل شهادة البكالوريا؛
وهكذا سوف يتم تعميم اللغة االمازيغية يف سلك الثانوي
التأهييل يف ظرف وجيز ،مما سيضمن لجميع املتعلمني

أصبحت مسـألة زمن عمل أستاذ اللغة األمازيغية الرتبية والتكوين من طرف ذوي التجربة والتخصص ؛
وإعداد جدول الحصص عادة سنوية تطفو اىل الواجهة * التعجيل بإصدار مذكرات وزارية تحدد برصيح العبارة
غداة كل دخول مدريس .ففي بداية كل موسم درايس عدد األقسام املسندة ألستاذ اللغة األمازيغية يف  8أقسام
يتكرر نفس النقاش العقيم حول تحديد وتدبري الزمن بمعدل  3ساعات كاملة للقسم ،وتمنع تدخل أساتذة
املدريس (عدد الساعات القانونية التي يجب أن يشتغل املزدوج يف إعداد جدول الحصص الخاص باألمازيغية؛
بها أستاذ اللغة األمازيغية) .نقاش يستمد وجوده من * الرفع من عدد الساعات املخصصة للغة األمازيغية؛
غياب املذكرات الوزارية املؤطرة لتدريس اللغة األمازيغية * تعيني الخريجني الجدد بالوسط الحرضي لتوفر بنية
والقراءة الخاصة للبعض منها من جهة ،ومن مزاجية كبرية ،وبهدف استفادة أكرب عدد من غري الناطقني من
وقرارات بعض املسؤولني اإلداريني من جهة أخرى .ولهذا تدريس اللغة األمازيغية؛
نجد أن زمن العمل األسبوعي املعمول به منذ ظهور * إعادة االنتشار بالنسبة ألساتذة اللغة األمازيغية عىل
معطى األستاذ املتخصص يف اللغة االمازيغية يختلف مستوى املديريات اإلقليمية؛
من مديرية إقليمية إىل أخرى ومن مدرسة اىل أخرى * اعتبار جميع املؤسسات مناصب شاغرة بالنسبة
داخل نفس املديرية إذ يرتاوح بني  12ساعة و 30ساعة لألمازيغية باعتماد الصيغة التالية:
أسبوعيا حسب عوامل عدة أبرزها :تعيني األساتذة يف • أقل من  8أقسام =  0أستاذ متخصص ،بمعنى عدم
مؤسسات ذات بنية تربوية قليلة ،ومزاجية وتعسف فتح املؤسسة أمام األستاذ املتخصص.
واجتهاد بعض رؤساء املؤسسات الرتبوية واملفتشون • من  8أقسام إىل أقل من  16قسم =  1أستاذ متخصص.
الرتبويون .مما يربز الهوة الكبرية بني هاجس التعميم • أكرت من  16قسم =  2أساتذة متخصصني.
وتجويد تدريس اللغة األمازيغية والواقع امليلء * فتح باب التخصص يف اللغة األمازيغية أمام املفتشني
الراغبني يف ذلك؛
باملتناقضات املؤطرة بالعشوائية واالرتجال.
من املالحظ تلكؤ املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف * إلزامية توفري كتاب اللغة األمازيغية يف مبادرة مليون
الرتافع ملعالجة بعض الصعوبات التي يواجهها تدريس محفظة.
اللغة األمازيغية ،صحيح أنه تم مؤخرا عقد لقاء بني قد تبدو للوهلة األوىل نجاعة الحلول املقرتحة يف تجاوز
ممثيل املعهد ووزير الرتبية الوطنية لتدارس سبل الرفع الصعوبات التي تعاني منها عملية تدريس اللغة
من وترية تعميم تدريس اللغة األمازيغية عىل األسالك األمازيغية 4وأستاذها عىل حد سواء ،إال أنه يف الحقيقة
الثالثة لكن يبقى سحابة صيف مرت كسابقاتها .ما هناك عراقيل وصعوبات بنيوية مرتبطة بمعطى غياب
يعاب عىل هذه املؤسسة االستشارية هو عدم اإلملام التخصص يف االبتدائي ال يمكن تجاوزها .وأخص بالذكر
بخبايا املدرسة املغربية وافتقار املؤسسة اىل أطر ذات هنا اإلشكال املرتبط بإعداد جدول الحصص والذي يتكرر
كل سنة .لذلك يستحيل إعداد جداول حصص نموذجية
تجربة يف امليدان.
وألهمية العمل التشاركي يف بلورة رؤية واضحة شاملة قابلة للتنفيذ عىل الصعيد الوطني إسوة بأساتذة املزدوج
قد تساهم يف تجاوز الصعوبات املذكورة وتوفري أرضية الختالف توقيت العمل وكذا البنية الرتبوية يف كل مؤسسة
صلبة للنهوض بتدريس اللغة األمازيغية وتطويره ال ( عدد األقسام يف كل مستوى درايس) .كما أن جدول
مناص كخطوة أوىل من تنظيم لقاء وطني يضم مختلف الحصص الخاص بأستاذ ما يمكن أن يتغري من سنة إىل
الفاعلني قي امليدان من أطر إدارية ،أساتذة مكونني يف أخرى كل ما توسعت أو تقلصت البنية .من جهة أخرى،
املادة ،مفتشني تربويني وأساتذة متخصصني غيورين يصعب التصدي الحتجاجات أساتذة املزدوج حول أيام
عىل هذا الورش الكبري .وأشري إىل أن األطر الرتبوية وساعات توطني األمازيغية التي تمنح لهم أثناء إعداد
املتخصصة يف اللغة األمازيغية باملنظومة الرتبوية تصل استعمال الزمن الخاص باألمازيغية.
إىل :حوايل  22أستاذا مكونا باملراكز الجهوية ملنهن ثم هناك اشكال أخر ال يقل أهمية ،ويتمثل يف تغطية
الرتبية والتكوين ،حوايل  10مفتشني حاصلني عىل جميع أقسام مستوى معني .لتوضيح األمر ،نعترب أن
اإلجازة يف اللغة األمازيغية وسبق للبعض منهم تدريس مؤسسة ما تحتوي عىل  4أقسام يف املستوى األول ،و3
أقسام يف املستوى الثاني وقسمني يف املستوى الثالث .إذا
اللغة األمازيغية ثم أكثر من  1200أستاذا متخصصا.
ومن جملة الحلول التي قد تعجل بتجاوز بعض افرتضنا أن األستاذ املتخصص سيشتغل مع  8أقسام
فما هي املعايري التي سيعتمدها يف اختيار أحد أقسام
الصعوبات أذكر:
* االنتقاء الجهوي بدل اإلقليمي ألساتذة اللغة األمازيغية املستوى الثالث؟ حتى ولو تم اختيار أحداها عشوائيا
إسوة بأساتذة السلك الثانوي اإلعدادي والتأهييل لفتح واعتباطيا سيطرح اشكال اخر يتمثل يف أن قسم(فوج)
من نفس املستوى سيدرس األمازيغية وستؤثر نقطة
املجال أمام انتقاء املتمكنني من اللغة األمازيغية؛
* إعداد امتحان الولوج اىل املراكز الجهوية ملهن اللغة األمازيغية إيجابا أو سليا عىل معدالت املتعلمني
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الحاصني عىل شهادة الباكالوريا تعلم اللغة األمازيغية
والتواصل بها.
وباملقابل يجب تعزيز وتقوية قدرات األساتذة املزدوج
يف اللغة االمازيغية عرب إدراج مجزوءة اللغة األمازيغية
باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين واسنادهم مهمة
تدريس األمازيغية باملدرسة االبتدائية كما يتم توطينها
حاليا يف جداول الحصص الخاصة باملزدوج مع الرتكيز
عىل:
• التكوين املستمر لألساتذة املمارسني يف اللغة
األمازيغية؛
• عدم التساهل مع استغالل الحيز الزمني املخصص
لألمازيغية ألنشطة الدعم؛
• تنويع أنشطة التعلم بني اللغة والحضارة والتاريخ.
وختاما ندعو إىل التعجيل بانعقاد حوار وطني يضمن
جميع الفعاليات املهتمة بالشأن الرتبوي ببالدنا
قصد بلورة تصورات ومقاربات علمية واضحة كفيلة
بترسيع وترية التعميم العمودي واألفقي لتدريس اللغة
األمازيغية.
* مكون تربوي متخصص يف اللغة األمازيغية باملركز
الجهوي ملهن الرتبية والتكوين ملحقة أكادير وباحث يف
اللسانيات األمازيغية .
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عبد اهلل بوزنداك باحث يف املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية :

يف احلاجة إىل خريطة طريق ...
الناحية
من
ا لسو سيو لسا نية ،
عىل
الرتكيز
ينبغي
جانبني أساسيني .يهم
الجانب األول وضعية
اللغة األمازيغية عىل
املستوى املؤسساتي ،فإذا
قارنا الوضعية الحالية
لألمازيغية ووضعيتها قبل
خمسني سنة من اآلن،
سنخلص إىل أن هذه اللغة
خطت خطوات مهمة جدا
يف هذا الجانب ،إذ أصبحت
لغة رسمية للدولة من
سنة  ،2011كما أن
قانونا تنظيميا صدر
سنة  2019لتفعيل طابها
الرسمي ،إضافة إىل ذلك،
تحدثت العديد من الوثائق
الرسمية األخرى عن مكانتها عىل مستوى مؤسسات الدولة نذكر منها
القانون اإلطار .51.17
أما الجانب الثاني فيخص وضعية هذه اللغة يف املجتمع ،فالفرق كبري
جدا بني الوضع اللغوي الحايل والوضع السابق قبل خمسني سنة من
اآلن ،إذ تغريت وضعيات اللغات املتداولة بشكل كبري ،فربح اللسان الدارج
مساحات كبرية عىل حساب التنوعات األمازيغية .وقد وثق مجموعة من
الباحثني السوسيولسانيني هذا التحول (القرياط ،بوكوس ،صديقي).
مس هذا التحول عدد الناطقني باألمازيغية ،إذ عرف تقلصا تدريجيا مع
مرور السنوات ،كما مس كذلك بنية ومعجم فروع اللغة األمازيغية حيث
أن غياب األمازيغية عن مؤسسات الدولة ملا يقارب أربعة عقود أدى إىل
إضعاف بنياتها لدى الناطقني بها ،إذ أصبح االستعمال املفرط للمقرتض
اللغوي أمرا عاديا ،كما أن البنيات النحوية تعرضت لنوع من التحوير.
أما وضعية األمازيغية يف التعليم فال يمكن تحليلها بمعزل عما يسمى
بـ»أزمة التعليم باملغرب» التي ال يسع املجال للتفصيل فيها .كما أن حلول
هذه األزمة ال يمكن إيجادها دون وجود إرادة سياسية قوية تقطع مع
املمارسات السابقة و»اإلصالحات» السابقة ،من ميثاق الرتبية إىل القانون
اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
الذي نص عىل الخطوط العريضة لسياسة لغوية معلنة للدولة ،إال أن هذه
السياسة اللغوية لم تتجسد بعد عىل أرض الواقع رغم مرور مدة زمنية
كافية إلعطاء انطباعات أولية حول تطبيقها.
فموقع األمازيغية يف السياسة اللغوية هو الذي سيمكننا من استخالص
العنارص األولية للتحليل ،ويبدو ،يف نظرنا ،أن الدولة تتبنى سياسة لغوية
معلنة وأخرى غري معلنة ،هذه األخرية هي السياسة اللغوية الفعلية حيث
يفرضها واقع مغاير ملا هو منصوص عليه يف الوثائق الرسمية.
فالسياسة اللغوية املعلنة عبارة عن شعارات من قبيل «إرساء تعددية
لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إىل جعل املتعلم الحاصل عىل
الباكالوريا متقنا للغتني العربية واألمازيغية ،ومتمكنا من لغتني أجنبيتني
عىل األقل [ ]...واعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس ،وتطوير
وضع اللغة األمازيغية يف املدرسة» (القانون اإلطار :املادة .)31لكن عىل
مستوى امليدان الزال املتعلمون يحصلون عىل الباكالوريا دون التمكن من
اللغات السالفة الذكر وخصوصا اللغة األمازيغية.
أما بخصوص تدريس اللغة األمازيغية ،فقد تمت املصادقة عىل القانون
التنظيمي رقم  26.16الـمتعلق بتحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي
منذ سنة  ،2019وتعترب هذه الوثيقة الرسمية مرجعا ملوقع األمازيغية يف
السياسة اللغوية املعلنة للدولة ،إذ نصت عىل «تدريس اللغة األمازيغية،
بكيفية تدريجية ،يف جميع مستويات التعليم األويل واالبتدائي والثانوي
اإلعدادي والثانوي التأهييل والتكوين املهني ،كما يتعني أن يتم تعميمها
بنفس الكيفية يف مستويات التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهييل» .إال أن
فحوى هذه الوثيقة لم يجد صداه بعد عىل مستوى امليدان رغم مرور زمن
غري يسري عىل املصادقة عليها ،فاملراسيم الوزارية التنفيذية –بعالتها-
تصدر بشكل بطيء .ورش تدريس األمازيغية ال زال يعرف مشاكل عديدة،
فال زالت األمازيغية تراوح مكانها يف بعض املدارس املغربية ولم يتم بعد
تحقيق الحد األدنى يف تعميمها عىل مستوى التعليم االبتدائي ،ويبدو هذا
الهدف املعلن عنه صعب التحقق نظرا لتضاؤل عدد املناصب (أساتذة اللغة
األمازيغية) التي يتم تخصيصها لألمازيغية كل سنة.
أمام هذه االزدواجية وعدم وضوح الرؤية بخصوص تطبيق ما نصت عليه
النصوص الرسمية يبدو أن الرقي باألمازيغية يف الحقل الرتبوي سيأخذ
وقتا أطول إذا لم يتم التفكري الجدي يف خارطة طريق واضحة بأهداف
واضحة مع تخصيص موارد مالية بشكل واضح لتحقيق األهداف املرجوة
التي نصت عليها الوثائق الرسمية ،ويأتي هدف تعميم تدريس األمازيغية
عىل املستوى الوطني عىل رأس هذه األهداف.

نونرب  - 2021العدد 250

خالد أوبال :

واقع مل يتغري كثريا ...
املشاكل ال تخلو من أي ميدان،
لكن يف ميدان تدريس اللغة
األمازيغية ال حرص لها ،منها ما هو
تنظيمي ومنها ما هو سيكولوجي
اديولوجي .املشاكل التنظيمية
مرتبطة بمجموعة من االعتبارات
منها:
*** غياب إطار قانوني يفصل
يف واجبات وحقوق أستاذ اللغة
األمازيغة
*** خضوع تدريس األمازيغية
ملنطق االجتهاد الذي يختلف من
مديرية إىل أخرى؛ ويف هذا االجتهاد
يقع حيف كبري عىل أستاذ اللغة
األمازيغية؛
*** يف الكثري من الحاالت ال توفر
العدة البداغوجية والديداكتيكية
ألساتذة األمازيغية ومنها عىل الخصوص الكتاب املدريس،
غياب القاعة املخصصة لتدريس األمازيغية وبالتايل التنقل
املرهق بني قاعات املدرسة...... ،
العدة القانونية املؤطرة لتدريس األمازيغية بصيغة األستاذ
املتخصص غائبة تماما،
ال زال األستاذ املتخصص يف تدريس األمازيغية تؤطره
مذكرات وزارية صدرت يف عهد الوزير الحبيب املالكي يف
حكومة التناوب ،أي منذ  15سنة والوزارة الوصية لم تصدر
ال مراسيم وال مذكرات يف هذا الباب رغم أن األمازيغية
أصبحت لغة رسمية بحكم الدستور املغربي ،اليشء الذي
يتناىف مع واقع األستاذ املتخصص الذي يتواجه فيه مع كل
مطلع موسم درايس بوابل من املواجهات والنقاشات سواء
مع اإلدارة أو زمالئه فيما يخص استعماالت الزمن والغالف
الزمني وعدد األقسام ،تستنزف مجهوده الفكري والنفيس
وتجعله يف فوهة االتهامات واألحكام املسبقة ويخلق ذلك
ارتجاجات عىل املستوى الرمزي واالعتباري لشخصيته
أمام زمالئه وتالميذه وأمام األرس ،فهو الوحيد الذي يتحمل
وزر تلك املعارك ويمكن أن تالزمه إىل نهاية السنة.
الوزارة ال تضع يف الحسبان مادة األمازيغية يف الزمن

املدريس مقارنة مع باقي
املواد ،بل تعمل عىل جعلها خارج
املواد األساسية والتمكني لغريها
وألساتذتها.
ملف تدريس األمازيغية و ترسانته
«القانونية» تجهله أطقم اإلدارة
املدرسية واالقليمية والجهوية بنسبة
كبرية ،فهو غائب يف تكويناتهم
األساسية واملستمرة ويف حياتهم
املهنية وعملهم؛ وبالتايل تفاعلهم مع
تدريس األمازيغية تحكمه املواقف
املسبقة السلبية التي تحتكم إىل ما
هو سيكولوجي واديولوجي يف الكثري
من الحاالت وإىل الالمباالة واجتهادات
شخصية يف الحاالت األخرى ،وبالتايل
فالوضع االعتباري لألمازيغية تحكمه
هذه املحددات ،ومادامت اإلدارة
املركزية للتعليم -أقصد الوزارة -لم تحني نظرتها تجاه
األمازيغية باعتبارها لغة رسمية وتصدر قوانني تنصفها
وتعمل عىل جرب الرضر الذي لحقها بإيالئها امليز االيجابي ،
فإن وضعها لن يختلف عما هو عليه اآلن .
من وجهة نظري أرى من الرضوري إصدار مذكرات وزارية
خاصة باألستاذ املتخصص تبني ما له وما عليه وتقيه من
املعارك الكالمية والنقاشات البزنطية التي يقع ضحيتها
مع كل موسم درايس جديد ،وتوفر له جميع اإلمكانيات
التي تساعده يف تأدية رسالته التعليمية عىل أكمل وجه.
وتقطع مع أساليب الالمباالة املتعامل بها مع تدريس
األمازيغية ،وتعمل عىل تعميم تدريس األمازيغية أفقيا
وعموديا وفق جدولة زمنية قصرية املدى إما كأستاذ
متخصص ،أو كأستاذ يدرسها إىل جانب املواد األخرى
والرفع من غالفها الزمني إىل أكثر من  3ساعات املعمول
به حاليا وفتح مناصب لهيئة التفتيش خاصة باألمازيغية
* أستاذ متخصص يف اللغة األمازيغية وباحث يف األدب
األمازيغي بسلك الدكتوراه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعة ابن زهر بأكادير.

ياسني الطاليب :

محل ثقيل من يرمحنا من هذا احلب القاسي !

مع كل بداية موسم درايس تربز
عىل السطح ضجة تدريس االمازيغية
او بمعنى ادق مشاكل اساتذة اللغة
االمازيغية بالتعليم االبتدائي  .و هي
يف الحقيقة كثرية و ممتدة مند ان
ثم ادماج االمازيغية يف التعليم  ...و
تستمر طيلة املوسم الدرايس لكنها
تتأجج بقوة مع كل دخول مدريس .
املالحظ يقول ما الذي يجعل الوضع
محتقنا و ملاذا بالضبط هذا التوقيت ؟
الجواب عىل هذا السؤال هو يف حد ذاته
تفيئ لطبيعة املشاكل و نوعيتها  .عىل
اعتبار ان الفئة التي تقود هذا الفعل
االحتجاجي و الرتافعي هم أساتذة
االمازيغية و بالتايل هم املعنيون بهذه
املشكالت  .مع كل دخول مدريس
يطلب من أستاذ اللغة االمازيغية إعداد
جدول الحصص الخاص باملادة  .و هذه
النقطة بالذات تعترب أهم املشاكل يف هذه الفرتة  .اوال لغياب
اطر مرجعية و مذكرات تنظيمية مفصلة لهذا الغرض و او
لكونها قديمة و ال تناسب مستجدات املنهاج الرتبوي للتعليم
االبتدائي  .بحيث ان بعضها يخص مرحلة االستاذ املكلف
بتدريس االمازيغية و مرحلة تدريس االمازيغية يف املستويني
االول و الثاني  .و ليس عهد االستاذ املتخصص يف االمازيغية
املعتمد حاليا  .كذلك تضارب املذكرات الوزارية و املنهاج الجديد
يف عدد االقسام و الساعات التي يدرسها استاذ االمازيغية بني
 8اقسام او  9و  24ساعة و  27او  30ساعة  .باالضافة اىل تأثر
الغالف الزمني للغة االمازيغية باملتغريات التي احدثها املنهاج
الجديد يف تقسيم املواد املدرسة بني استاذي اللغة العربية
و الفرنسية حيث نقلت أبرز املواد االساسية ألستاذ اللغة
الفرنسية لتصبح بغالف زمني مجموعه  28ساعة من 30
ساعة و هذا ما يصعب مهمة تخصيص  3ساعات لألمازيغية
التي اكدتها املذكرة املرجعية  130سنة  2006كغالف يخصصه
كل من استاذ اللغة العربية و الفرنسية لتيسري برمجة حصص
االمازيغية الستاذها  .و بالتايل ترك استاذ االمازيغية وحيدا

يف ضل كل هذه الضبابية و العشوائية
يواجه االدارة ثارة و االساتذة و املفتشني
ثارة اخرى و حتى االباء من جهة اخرى
...
و كذلك من بني ما يجعل االساتذة
ينتفضون بقوة مع كل دخول مدريس
هو تكليف بعض االساتذة لتدريس مواد
اخرى غري االمازيغية من طرف مديري
بعض املدارس خصوصا حديثي التخرج
و املنتقلني الجدد و بالتايل فرض ضغط
نفيس اضايف عىل االساتذة  .و ال ننىس
غياب املراجع و الكتب املدرسية او
وجودها بكميات قليلة خصوصا بعد قرار
التعديل عىل الكتب املدرسية للمستوى
االول و الثاني .....
و امام هذا الوضع السيزيفي الساتذة
االمازيغية نسبة اىل صخرة سيزيف و
عدابه الذي يتككر بدون نهاية  .مقارنة
مع املشاكل استاذ االمازيغية املتكررة مع كل دخول مدريس
و التي يكون لها يف اخر املطاف بعض الحلول الرتقيعية
املؤقتة والتوافقية  .ارى ان هذه املشاكل ستنتهي حينما
يوضع مرجع و اطار قانوني واضح مفصل و محني يأخد
بعني االعتبار مشاركة اساتذة املادة يف صياغته ليوضح
مسؤوليات استاذ االمازيغية و يضع االمازيغية و استاذها يف
املكانة التي يستحقانها و يزيل الحيف و الحگرة و التهميش
اللصيق باالمازيغية يف املدرسة املغربية بحيث يعطي اطرا
مرجعية العداد و تحديد جدول حصص االمازيغية يف انسجام
مع وضعية املواد االخرى و استاذها  ..و يحد برصيح العبارة
من تكليف اساتذة االمازيغية لتدريس مواد اخرى و تغطية
الخصاص فيها  ....تحديد هيأة تأطري و مواكبة مؤهلة
و متخصصة يف االمازيغية قادرة عىل استيعاب مشاكل و
خصوصيات اللغة االمازيغية ...

أستاذ متخصص يف اللغة األمازيغية
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حبثا عن األثر

كأهنا طواحني اهلواء ....
«غاتقراو عاوتاني
شويا د الشلحة» لقد
كمدرسات
اعتدنا
األمازيغية
لللغة
أن تفتتح حصصنا
بهذه الجملة التي
يتفوه بها مدرسون
ملواد أخرى ،ونحن
نتنقل بني الفصول
حقيبتنا
حاملني
الرتبوية ووسائلنا
من
الديداكتيكية
فصل إىل آخر  ،إنها
جملة معربة عن
تمثيالت ثقافية هي بالكاد تؤسس الرتاتبية بني لغات املدرسة املغربية،
إنها تثبط استعدادات التعلم لدى الناشئة ،إذ ترى هذه التمثالت يف اللغة
األمازيغية مجرد ترف  ،إنها تمثالت ثقافية تجعل مهمة املدرس صعبة،
وتحول دون تحقق الغايات الرتبوية التي تسعى إليها جميعا ،إنها تصنع
جبال الجليد بيننا وبني املتعلمني ،وتفتح درس اللغة األمازيغية عىل
مؤثرات سلبية متخلفة عما عرفه املغرب من مسار للنهوض بمكونات
الثقافة الوطنية وتدبريها ،ولنئ كانت هذه التصورات ذات اثر سلبي فإنها
تعيق وضعية هه اللغة يف أرضها التي عاشت فيها زمنا طويال ....وحدهم
مدرسوا األمازيغية يعيشون هذا الوضع  ،لو كنا نتوفر عىل قاعات خاصة
بنا  ،لكنا قد وفرنا عىل أنفسنا عناء هذه الكليشيهات التي تعترب نتاجا
لسنوات طويلة من التنشئة الثقافية املغيبة ملكونات هويتنا الثقافية
وحضارتنا ،لقد استطاعت األمازيغية أن تجد موطئ قدم يف املدرسة
املغربية ...لكن عقبات كثرية تواجهها يف سعيها لتعزز حضورها  ،نحن
مدرسوا ومدرسات االمازيغية لسنا مسؤولني عن هذا التخلف ،لن نحارب
طواحني الهواء  ،لكننا سنناضل كما ناضلت فرجينيا وولف من أجل غرفة
خاصة للكتابة  ،سنناضل من أجل قسم خاص للقراءة  ،من أجل قاعة
اللغة األمازيغية
* أستاذة متخصصة يف اللغة األمازيغية

بالنسبة للمشاكل التي يتخبط فيها األستاذ
املتخصص يف تدريس اللغة األمازيغية فهي متعددة
ومركبة ،فمع كل موسم درايس يواجه أستاذ اللغة
األمازيغية عراقيل منها ما يتعلق باستعمال الزمن
أو التدبري الزمني لحصص اللغة األمازيغية ،ويف
ضل غياب أي إطار قانوني واضح يؤطر عمل
األستاذ املتخصص يف سلك التعليم االبتدائي يلجآ
معظم األساتذة واألستاذات اىل التوافقات مع بقية
زمالئهم من أساتذة املواد العربية والفرنسية األمر
الذي يعقد هذه العملية ،كون التوافق قد يحدث
وقد ال يحدث ويف هذه الحالة يبقى أستاذ اللغة
األمازيغية هو الضحية األوىل يف ظل غياب إطار
قانوني واضح يؤطره( .جل املدكرات املنظمة
لتدريس اللغة األمازيغية ...116،130،صدرت قبل
نهج األستاذ املتخصص بشكل رسمي) .يضاف اىل
هذا املشاكل املتعلقة أساسا بظروف العمل حيث
غياب قاعة مخصصة ألستاذ اللغة األمازيغية عىل
غرار باقي الزمالء مما يضطره للتنقل بني القاعات
وما يصاحب دالك من صعوبات وعراقيل ( نقل
الوسائل التعليمية  )...يصعب عليه آداء مهامه
كما يجب.
كما أن عمل األستاذ املتخصص يبقى مجهوده
دون أثر كبري مادام لم يتم تعميم تدريس اللغة
األمازيغية أفقيا وعموديا وهو ما يسمح للتلميذ
باالستمرارية يف تعلم اللغة والتدرج يف بناء الكفايات
املطلوبة ،ذلك أن الوضع الحايل ال يسمح بتحقيق
تلك الكفايات ،بل أسوء من ذلك يجعل من اللغة
األمازيغية يف التعليم كمادة ثانوية وغري ذي أهمية
كون تالميذ مستوى درايس معني يستفذون من
حصصها فيما يبقى األخرون ضحية لعدم توفري
الوزارة العدد الكايف من األساتذة ألجل تعميمها.
لذلك نطالب من الوزارة التعجيل بإصدار إطار
قانوني واضح منظم لعمل األستاذ املتخصص
يف التعليم االبتدائي يجعل حدا لهده الفوضوية
واملزاجية يف التعامل مع ملف تدريس اللغة
األمازيغية يف التعليم اإلبتدائي ،كما يجب عليها
الوفاء بالتزاماتها بخصوص تعميم تدريس اللغة
األمازيغية أفقيا وعموديا.
* أستاذ متخصص يف اللغة األمازيغية

هشام أشبار  :تفاصيل جديرة باالنتباه
كما هو معلوم أن مرشوع
تدريس اللغة األمازيغية بدأ
تنزيله سنة  ،2003ونحن
اليوم أمام مرور تقريبا 20
سنة من التدريس معدل يف
البداية ال بأس به ،إال أن اإلرادة
يف تنزيله عىل أرض الواقع
كان سببا يف تأخر املردودية
السيما يف مجال التعميم
الذي نقره بعض املراسالت
واملشكالت الوزارية املتعلقة
لتدريس اللغة األمازيغية هذا

املنطلق يعد محددا محوريا
يف فهم العالقة التي تربط
أستاذ اللغة األمازيغية بأولياء
أمور التالميذ أو املتعلمني،
بحكم أن عدم الترسيع من
وترية تدريس اللغة األمازيغية
كان له تأثريات سلبية يف
هذه العالقة ثم حاجزا بني
أولياء األمور واملادة املدرسة
باالضافة اىل عدم تواصل
الوزارة واجبارية تدريس اللغة
األمازيغية.كما أنه اليمكن أن

نتحدث عن العالقة
بني أستاذ اللغة
األمازيغية واولياء
األمور،الن استاذ
اللغة األمازيغية هو
املسؤول عن جعل
املادة والعالقة بني
االباء محل حب
واعجاب وتصالح
كذلك،اغلبية االباء
اللغة
يعتربون
يشء
األمازيغية
معقد وصعب
الفهم بالنسبة
البنا ء هم  ،لكن
تكون املفاجأة
حني يجد االباء ان
ابناءهم يتعلمون بشكل
رسيع حروف اللغة
األمازيغية ويخفضون
ايام االسبوع واالعداد
األلوان،ويكون
وكدلك
حديث األبناء ذاخل البيت
فقط عن استاذ اللغة
األمازيغية وكل كبرية
وصغرية يقولها االستاذ

بل يدهب البعض من األبناء
اىل تعليم اباءهم حروف اللغة
األمازيغية ،وتبقى نسبة قليلة
من اآلباء ترفض اهتمام األبناء
او املتعلمني الزائد باللغة
األمازيغية،
* أستاذ متخصص يف اللغة
األمازيغية

وجهة نظر
واقع تدريس
األمازيغية يف ظل الدسترة

حلسن بنضاوش
يمكن اعتماد يف مناقشة واقع تدريس اللغة
األمازيغية يف املدرسة العمومية املغربية فرتتني
من الزمن السيايس واالداري للدولة املغربية .
وقبل التفاصيل يف كل فرتة ،اليمكن فصل هذا
الواقع عن أزمة التعليم يف البالد ،وغياب نظرة
واضحة والجواب الشايف عن املدرسة التي نريد؟
وإن كانت األمازيغية كما العادة الضحية األوىل
واألكرب يف هذه املعركة ذات بعد سيايس إيديولوجي .
الفرتة األوىل كانت يف ظل حكومة التناوب ،وبداية
العهد الجديد ،وانفتاح املؤسسة امللكية عىل
األمازيغية ،وما يمكن تسميته بمرحلة االنفراج
األمازيغي يف تاريخ املغرب ،فكان التدريس رغم ما
كان يواجهه من بدايات صعبة ومقاومة رشسة
من قوى محافظة وأخرى ذات مرجعيات رشقية
وغربية إال أن املرشوع تجاوز الفكرة إىل التنفيذ،
خاصة مع استحضار دور مؤسسة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،والنتائج رغم ما يمكن
االقرار به من عدم التعميم يف جميع املستويات،
وصعوبة البداية واملغامرة بلغة معيارية تنافس
اللغات العاملية يف ظل زمن الرقمنة ،كانت
جد إيجابية ومشجعة وحافزة للسري قدما
نحو التعميم يف جميع املستويات وطي ملف
األمازيغية يف التعليم ليسري بشكل عادي وسلس
خدمة للغة والثقافة والهوية والوطن والوحدة .
أما الفرتة الثانية ما بعد دسرتة األمازيغية ،ويف
ظل قوة قانونية ،دستورية ،وتحربة سابقة يف
الكتاب املدريس وتكوين االساتذة تخصص اللغة
األمازيغية ،وعدة بيداغوجية وقواعد الكتابة
واالمالء والرصف والتحويل من طرف املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،ووجود األمازيغية
يف الجامعة املغربية ،يف إطار شعبة الدراسات
األمازيغية وما أنتجته من موارد برشية
متخصصة ومتمكنة ،نجد وضعا أخر لألمازيغية
يف املدرسة العمومية املغربية ،يزداد كل موسم
درايس تعقيدا وأزمة ،بني غياب اسرتاتيجية
واضحة لهذه اللغة يف التعليم ،واحتقار اإلطار
الرتبوي األمازيغي ،واالحساس باالقصاء
والحگرة مقارنة بزميلته يف املدرسة يدرس
العربية أو الفرنسية أو مادة تربوية أخرى .
ومع توايل الحكومات ما بعد دستور 2011م
والنداء املتكرر لكل القوى الديمقراطية والحية
واالمازيغية بالخصوص يف جميع املناسبات
ويف البيانات والوقفات ،واستحضارا لصوت
إطار أساتذة األمازيغية ،والرغبة يف تحسني
الوضع ،والتدخل العاجل إلنقاذ املدرسة املغربية
بكل مقوماتها ،تزداد األزمة وتتفأقم وتعيش
معها األرسة الرتبوية والتعليمية األمازيغية
أزمة الوجود ولحظة فاصلة يف مسارها
يطرح سؤال مستقبل األمازيغية يف التعليم
العمومي إىل أين ؟ ومن وراء هذا الواقع املعقد ؟
ورغم أن أغلب األطر الرتبوية ملادة اللغة
األمازيغية من الحركة األمازيغية ،اختاروا
القسم للنضال من أجل لغتهم ومن أجل التلميذ
املغربي حتى تكتمل شخصيته ووطنيته،
ومستعدون للتضحية من أجل قضيتهم إال أنه لم
يعود هناك مجال للتالعب باألمازيغية يف التعليم
وجعلها يف الهامش وبدون قوة قانونية وإدارية
وتحث ترصف رجال ونساء ينتقمون أكثر مما
ينصفون .
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هشام مستوري فاعل مدين أمازيغي  :مفارقات متعددة

يعلم الجميع أن التنظيمات الحقوقية
وباألخص إطارات الحركة األمازيغية تواكب
بشكل حثيث وضعية األمازيغية باملنظومة
الرتبوية ،ألنها ساهمت بخطابها العقالني
وقوتها االقرتاحية أن ترتجم املطالب التي
تحملها وثائقها وأدبياتها عىل أرض الواقع
وتحتضنها مختلف الرشائح املجتمعية عرب
ثالث مستوبات:
 املستوى األول :يتعلق بإبراز اللغة األمازيغيةومؤهالتها وفرادة حواملها الفكرية والثقافية
داخل براديغم مختلف ومتخلف ومتأثر
بنسق أحادي ...يتميز هذا املستوى بدينامية
املبادرة التي حملتها الحركة األمازيغية منذ
منتصف القرن املايض لتدريس األمازيغية
داخل مقرات الجمعيات بمختلف جهات
املغرب ،رغم كل أشكال القمع والتضييق
التي يتعرض لها مناضلوها ،ثم اإلبداع بها
وإصدار أعمال إبداعية وفنية وإعالمية إلخ...
وصوال إىل تجميع هذا الرتاكم داخل ميثاق
تضمن مطلب تدريس اللغة األمازيغية داخل
املنظومة الرتبوية
 املستوى الثاني :يتعلق بالتنسيق وتوحيدالجهود ،نظرا ألن عدة تنظيمات من جهات
مختلفة من املغرب اجتمعت حول ميثاق
مطلبي فقد شكل وثيقة تعاقدية للعمل
املشرتك للنهوض باألمازيغية ومنه جاءت

مبادرات متعددة لتنسيق
وتوحيدها
الجهود
حتى تمكنت األمازيغية
من دخول املؤسسات
التعليمية

 املستوى الثالث :يرتبطبتتبع عمل املؤسسات،
وتميزت هذه املرحلة
بالتدافعات الحزبية عىل
شكل قوى وتجمعات
قوى مختلفة تشرتك
يف محاولة فرض
تصورات مستمدة من
براديغم مغاير ملا تنشده
الحركة األمازيغية ،ثم
بعد ذلك تم الحسم يف
املبادئ املشكلة للنواة
لتدريس
األساسية
األمازيغية باملدرسة املغربية والتي تتمثل
يف :التعميم األفقي والعمودي ،اإلجبارية،
املعرية ،تيفيناغ ...مرورا بتكوين شعب
داخل الجامعات وتكوين األساتذة وصوال إىل
وضعية أستاذ اللغة األمازيغية...
هذا تأطري جد مقتضب لهذا املرشوع الكبري
الذي يعرف الكثري من االختالالت:

 املتتبع بشكل دقيقتدريس
ملوضوع
األمازيغية وسريورته
الزمنية واملجتمعية
بواقع
سيصطدم
األحادية
املبادرة
من جهة الحركة
األمازيغية والتي تتمثل
يف نضال تنظيماتها
عرب مراسالت ،بيانات،
بالغات ،تقارير وطنية
وقفات
ودولية،
ومسريات احتجاجية،
أو كذلك بدرجة وعي
أستاذ اللغة األمازيغية
بحجم املسؤولية نظرا
ملا تمثله داخل النسق
الذي نشأ فيه ...هنا
سيالحظ غياب كيل
أو شبه كيل لألطراف األخرى املشكلة لهذه
العملية :الدولة كفاعل رئييس ،جمعيات
أمهات وآباء وأولياء التالميذ ،نقابات...
إذن فالتعامل هنا فيه الكثري من التمييز
واالنتقائية نظرا لغياب إرادة حقيقية لدى
الدولة ولدى الفاعل السيايس ،بل يمكن
التأكد من ذلك يف مدى تجاوب اإلدارة والفاعل

 دخلت األمازيغية منظومتنا التعليمية منذسنة  ،2003ما يعني أنه مرت  18سنة عىل
ذلك ،كل هذه السنوات ولم تتحقق األهداف
املسطرة ،ال تعميم أفقي فمعظم املدارس ال
تدرسها ،ال تعميم عمودي عىل اعتبار أنها
ال تبارح السنوات الثالثة األوىل من املرحلة
االبتدائية أو األربعة يف بعض األحيان مع
استثناءات جد قليلة.... ،
هذه العشوائية يمكن تفسريها أساسا
بمزاجية املسؤول التي تتأسس عىل عقلية
عنرصية أو عىل ثقافة الخوف ثم غياب
ألدوات الرقابة أو التتبع أو الحوكمة...
هذه االختالالت والتجاوزات وأخرى تتعارض
مع التزامات املغرب الدولية التي صادق
عليها كالعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية
حقوق الطفل كل هذه النصوص تقتيض
رضورة التزام الدول باحرتام مبدأ تقرير
مصري شعوبها بما فيه الحق يف تقرير املصري
الثقايف ،ثم رضورة ضمان الحق لألطفال
بالتعليم والتعلم بلغتهم األم.

عبد اهلل صربي فاعل حقوقي ورئيس املكتب الفيديرايل
ملنظمة تاماينوت :

عبد اهلل بادومؤطر تربوي ورئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة :

وضع ال حتتمل عشوائيته ...

من خالل مواكبتنا ملستجدات ملف تدريس اللغة االمازيغية نسجل
مجموعة من االختالالت والرتاجعات:
 استمرار نفس االرتجالية يف تدبري ملف التدريس من خالل غياب إطارقانوني منظم لعملية اسناد األقسام لألساتذة مما ينتج عن اختالالت
تمس السري العادي للمؤسسات ،وأحيانا نسجل وجود شطط يف استعمال
السلطة من طرف املديرين واملفتشني بخصوص توزيع األقسام وتنظيم
عملية التدريس
 عدم احرتام مقتضيات املذكرتان الوزاريتان رقم  116ورقم  130واللتانتنصان عىل اعتماد الحصص املدمجة من  60دقيقة للغة األمازيغية يف
حالة وجود أستاذ(ة) متخصص(ة).
 عدم احرتام ما جاء به املنهاج الدرايس والذي خصص للحصص الدراسيةيف جميع املواد الدراسية  60دقيقة من أجل تجويد التعلمات الدراسية.
 الرتاجع عن الكفايات التعليمية لتدريس اللغة االمازيغية يف املنهاجالجديد لتدريس اللغة االمازيغية للسنوات الثالثة املحينة ،عىل ما كانت
عليه قي املنهاج املعتمد منذ  2003يف مس خطري بجودة التعلمات
والكفايات التي سيتملكها املتعلمني بعد انقضاء سنوات تمدرسهم
باملدرسة االبتدائية ،حيث املنهاج الجديد لن يمكن املتعلمني من التملك
الجيد من اللغة األمازيغية ،حيث تم حرص الكفايات يف التواصل الشفهي جون الكتابي.
من الواضح ان املعهد امللكي للثقافة األمازيغية لم يتحمل مسؤوليته الكاملة يف تجويد تدريس اللغة األمازيغية وساهم يف
الرتاجعات الحاصلة لغايات نجهلها لحدود الساعة .كما ان عمل املعهد بالتنسيق مع الوزارة املرشفة تشوبه العديد من
االختالالت ناجمة عن عدم توفره عىل رؤية بيداغوجية واضحة لتدريس اللغة االمازيغية مما ساهم عىل إذعانه إلمالءات
الوزارة وخري دليل عىل ذلك مصادقته وموافقته عىل املنهاج الجديد والذي يعترب تراجعيا ونكوصيا عىل ما كانت عليه اللغة
االمازيغية قبل إقرار املنهاج املنقح واملحني خالل املوسم الدرايس الحايل.
يتم تدبري ملف االمازيغية بارتجالية كبرية من طرف الوزارة ومصالحها عىل مستوى األكاديميات الجهوية واملديرية
اإلقليمية ،حيث ان بعضها قام بتكليف أساتذة اللغة االمازيغية بتدريس لغات ومواد أخرى ،او تغيري اطار األساتذة لتدريس
مواد أخرى بالسلكني الثانوي التأهييل واالعدادي ،كما انها ال توفر الحجرات الخاصة ألساتذة اللغة االمازيغية اسوة بباقي
األساتذة ،كما انها ال توفر أحيانا الكتب املدرسية يف اطار املبدرة الوطنية ملليون محفظة .اىل جانب اسناد تفتيش األساتذة
ملفتشني تربويني ال يتوفرون عىل الكفايات املهنية لإلرشاف عىل االساتذة مما يخل بعملهم يف مجال االرشاف والتأطري
الرتبوي ،إضافة اىل غياب برامج للتكوين املستمر لفائدة أساتذة اللغة االمازيغية.

اللغة األمازيغية مناعة ضد االنغالق
إن تدريس األمازيغية يف
مدرسة منفتحة ويف رشوط عمل
جيدة رهان مجتمعي للنهوض
بالثقافة األمازيغية يف املدرسة
املغربية ،ومن شأن ذلك أن يمنح
للناشئة مناعة ضد كل أشكال
االنغالق ،وأن يخلصنا من حجر
تاريخي أنهك هذه اللغة كثريا،
وحرس وظائفها يف الحياة اليومية،
إنها لقاح فعال ضد االغرتاب
الذي عانت منه الذات املغربية يف
الزمن الحديث ،نعرف أن املدرسة
هي الحامل االجتماعي الكفيل
برتبية سليمة عىل القيم الكونية
وعىل التعدد اللغوي والتنوع
الثقايف ،ولذلك كانت نضالنا املدني
موجها بهذه الرؤية لعقود وأمكننا ذلك من تحقيق مكتسبات عدة ،لكن الزمن
السيايس املغربي زمن إشكايل ومعقد لتحصني املكتسبات ،ما تشهده وضعية
اللغة األمازيغية يف املدرسة املغربية ينسحب عليه ما سبق ،فهو مكتسب مدني،
به استطعنا أن نبني الجسور بني املدرسة ومحيطها  ،وبينها وبني الذاكرة
التاريخية لهذا اإلنسان الذي اختار أن يالزم هذه األرض ويعيش يف هذا البلد
و يبني حضارته فيها ،إن عدم التفاعل مع صوتنا ،لن يثنينا من النضال من
أجل تحسني رشوط تدريس هذه اللغة ،وكإطارات مدنية فإن مسارنا الرتافعي
سيظل مستمرا ودائما

خالد الوعزاين :يف احلاجة إىل إرادة سياسية

مردودية اللغة األمازيغية تتجىل اساسا يف إعطاء أهمية كبرية ملدرسيها وهذا ما تفتقد
له مكانة األمازيغية داخل مؤسسة الدولة «املدارس املغربية» ،حيث أن استاذ هذه املادة
يعيش تخبط وعشوائية يف غياب قانون صاف يؤطره ،إىل حدود الساعة هناك مذكرة يتيمة
()103منذ  2006وغري واضحة يف تنظيم الغالف الزمني لهذه املادة وهذا من بني املشاكل
الكربى التي تعيق استاذ اللغة األمازيغية مما يضعه كل بداية املوسم الدرايس يف صدام مع
بعض املدراء ومدريس املواد األخرى.
عالوة عىل ذلك ،فالدولة املغربية تحاول تغطية اكرب عدد ممكن من التالميذ عىل حساب استاذ
واحد دون تكليف نفسها يف تعميم تدريس اللغة األمازيغية عرب توسيع دائرة التوظيف يف هذا
املجال (استاذ واحد يدرس ازيد من  300تلميذ ،جميع املستويات ) ،اما املشاكل اللوجستيكية

السيايس مع اإلرادة الحقيقية للنهوض
بالثقافة اليهودية؛

والبداغوجية فال حذث وال حرج (غياب الكتاب
املدريس ،كراسات األمازيغية ،قاعة خاصة
لالمازيغية،) ...االمازيغية يف حاجة ماسة إلرادة
سياسية حقيقية من طرف الدولة..
* أستاذ متخصص يف اللغة األمازيغية وعضو
الجمعية الجهوية ملدريس اللغة األمازيغية
بجهة الرباط القنيطرة .
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أستاذ األمازيغية حمارب بدون بندقية
بعد رصاع طويل مع اإلقصاء وبعد الهزيمة النكراء
التي انهزم فيها أصحاب الفكر األحادي املتمثل
يف أعداء الحقيقة ،أعداء التنوع الثقايف واللغوي،
أعداء التاريخ وأعداء حقوق اإلنسان ..أوالئك
الذين يصدرون فتاوى يف مواضيع ال يفهمون
منها الشكل واملضمون ،إذ قالوا والتاريخ شاهد
عىل ذلك أن إدماج األمازيغية يف الرتبية والتعليم
سيخلق ذلك تشويشا للعربية وتقدمها ،والواقع
حاليا يقول عكس ذلك علما أن مشاكل العربية
واملواد األخرى ال عالقة لها باألمازيغية ،كلهم يف
فلك يسبحون ..وكل مادة تقوم بدورها وال رصاع
يذكر يف امليدان بل فقط يف جماجم بعض املجانني.
ثم أضافوا أن بدسرتة اللغة األمازيغية ستنقسم
األمة إىل قسمني والواقع أيضا يقول عكس ذلك
بل وأصبح املغرب بلدا يرضب به املثل يف التدبري
اللغوي والثقايف مما زاد قوة ومصداقية مضافة
لحقوق اإلنسان باملغرب.
بعد كل هذا ،وبقلوب
استقبلنا
مطمئنة
خرب إدماج اللغة
األمازيغية يف املدرسة
املغربية منذ سنة
ألفني وثالثة إىل أن
أصبحنا اليوم نستقبل
خرب إقبارها يوما بعد
يوم ..صباح مساء.
أيضا ،بعد كل األشواط
واملراحل التي مررنا
منها واملكتسبات التي
تحققت يف هذا الصدد،
وبعد القرار املفصيل
الحاسم الذي ينص
عىل مرشوعية مطلب
دسرتة األمازيغية يف
أعىل قانون اململكة،
وهي خطوة للقطع
مع املايض البئيس.
املذكرات
وبعد
الوزارية والقواننني
التنظيمية الخاصة
باألمازيغية أصبحنا
وأصبح امللك لله أمام
مهزلة بكل املقاييس
وبكل التفسريات.
من
آخر
إن
يناقش شأنه يف
املؤسسات التعليمية
واملديريات اإلقليمية
هو
واألكاديميات
أستاذ/ة األمازيغية ،وكل سنة جديدة يزداد
املوضوع وامللف سوء وتعقيدا  :إن األمر ال
يتعلق باملادة املدرسة وال بصعوبة تدريسها وال
مضمونها وال درجة ارتباط املتعلمني واملتعلمات
بها بل بظروف العمل لدى مدرسيها ومحنتهم يف
إيجاد مكانهم بني جدران املؤسسات ،فال غالف
زمني محدد ومؤطر بالقانون وال مقررات كافية
وهي مقصية أصال من مبادرة مليون محفظة،
وال حصص منظمة وال تكوينات يف املستوى وال
قاعة مستقرة.
فالغالف الزمني لهذه املادة تؤطره مذكرة وزارية
عقيمة وجامدة لم تواكب التغريات والتطورات
التي وقعت يف منهاج السلك اإلبتدائي ويف بعض
األحيان قد تجد تناقضا رصيحا وواضحا بني تلك
املذكرة والواقع لذا يصعب العمل بها وتطبيقها.
وقد نتج ذلك حصصا متذبذة ال تستجيب للبعد
الرتبوي والبيداغوجي وحتى النفيس لألستاذ

واملتعلمني ،حصص من ساعة تارة وحصص
من نصف ساعة تارة أخرى وحصص من
خمس وأربعني دقيقة كذلك .اليشء الذي يضع
األستاذ أمام إشكالية عدم تناسق وتراتبية
األنشطة واملكونات التي يحتوي منها درس اللغة
األمازيغية.
أما فيما يخص قضية الكتاب املدريس فحدث وال
حرج :يف بعض األحيان قد تجد كمية غري كافية
للكم الهائل من األفواج املسندة لألستاذ وقد ال
تجد ولو نسخة واحدة ،وقد تجد مقررات جديدة
لم يتلقى فيها املدرس ولو تكوينا واحد ،ما عليه
إال باإلجتهاد وترصيف املحتوى وفق مايراه
مناسبا ،عكس زمالئه يف التخصصات األخرى
الذين يتلقون تكوينات ولقاءات تربوية بشكل
شهري يف بعض األحيان.
أما من ناحية حجرة الدراسة ومع احرتامي

وتقديري لك يا بائع النعناع فال بأس أن أذكرك أن
أستاذ اللغة األمازيغية له مهمة أخرى مثلك بل
وأنت تتجول يف الشارع العام ولك نصيب فيه أما
مدرس األمازيغية يتجول طيلة أيام األسبوع بني
ست إىل ثماني قاعات حامال عىل ظهره أمتعة
ثقيلة كمثل (…) يحمل أسفارا.
لم يقف اليأس عند هذا الحد بل وصلت درجة
الجهل والوقاحة واالحتقار والعنرصية يف بعض
املديرين إىل التهميش و الشطط يف استعمال
السلطة وفرض استعماالت الزمن عىل األساتذة
وفق مزاجهم وهواهم دون اعتماد مقاربة
تشاركية تريض الجميع وتستجيب للمراجع
القانونية والرتبوية ،كما لجأ البعض من املديرين
إىل نعت املدرسني بنعوت ال قانونية وال أخالقية
لم تصل بعد إىل مستوى تعامل إطار تربوي أو
إداري بزمليه يف العمل والقطاع.

املحارب بدون
هو
بندقية
أستاذ/ة اللغة
األمازيغية إن
التعبري
صح
املدرس
فهو
الوحيد يف العالم
الذي يشتغل يف
األستاذ الحسني أمدوش
ضبابية تامة
وفوىض عارمة
يف ظل غياب
الظروف والرشوط الرتبوية والتعليمية التي
تحفز اإلنسان ليقدم ما لديه من معارف ويجدد
خالياه الفكرية ويستقبل معرفة أخرى.
إن املالحظ لوضعية أساتذة اللغة األمازيغية
سيقف إجالال وتقديرا لهؤالء األشخاص الذين
يشتغلون يف هذه اإلزدواجية والضبابية املعقدتني،
والكل يشهد عىل
هؤالء أنهم يعملون
ومسؤولية
بصرب
وروح وطنية قوية،
غيورين عىل مستقبل
أبناء الشعب والوطن.
والعالقة الودية املبنية
عىل اإلحرتام والعقل
والقانون التي تربط
بني املتعلمني واألساتذة
خري دليل وشاهد عىل
ذلك.
ذلك
عىل
ضف
أن املالحظ لهذه
الوضعية سيندهش
من صمت الوزارة
تجاه ملف تدريس
األمازيغية علما أن
املذكرات والتوضيحات
التي
والبالغات
الوزارة
تصدرها
العرشين
تتجاوز
شهر
كل
وثيقة
تقريبا… وهنا نتساءل
 :هل اللغة األمازيغية
قرآن منزل منذ سنة
ألفني وثالثة ،ال مذكرة
جديدة وال بالغ وال
توضيح ؟ أال يحق لنا أن
نتساءل من املسؤول
عن هذا امللف مادامت
الوزارة ال تتدخل وال
تتجاوب مع معاناة األساتذة ؟ أليس منطقيا أن
تدريس األمازيغية بهذه الصيغة مضيعة للوقت
والجهد يف ظل هذا الصمت والتجاهل املفرط
؟ أليس الحل هو إدماجها يف السلك اإلعدادي
بتوقيت واسرتاتيجية مستقلتني ؟
الحديث طبعا يف هذا املوضوع طويل جدا ،فقد
حان الوقت أن تتكثل كل القوى الديمقراطية بما
فيها  .:الفاعلني الحقوقيني ،الجمعيات ،الهيئات،
املنظمات ،املحامني ،اإلعالميني ،املفتشني
واألساتذة وجمعياتهم الجهوية واملحلية وكل
األصوات الحرة لوضع حد لهذه املشاكل والتفكري
يف حل جديد يعطي الكرامة للمادة وملدرسيها
عىل حد سوا.
* أستاذ تخصص أمازيغية
الرباط
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Le Centre de Mémoire commune pour la démocratie et la paix rend
hommage aux femmes pour leur rôle en faveur de la promotion des valeurs de
paix lors de son dixième Festival International de Cinéma de Nador :

Dr. Leila MEZIAN BENJELLOUN Najat VALLAUD-BELKACEM
Izza GENINI et Malalai ZIKRIA

Convaincu de la nécessité de diffuser la culture de la démocratie et de la paix, insistant sur l’obligation de prôner
la dimension universelle des valeurs humaines, défendant l’importance de la coexistence entre les peuples et
les cultures pour contourner les différences identitaires,
linguistiques, religieuses…du dialogue comme moyen incontournable pour surmonter ces différences ; et approuvant la contribution de plusieurs personnalités et institutions officielles et civiles à la consolidation des valeurs
du vivre ensemble entre les individus et les États, et,
vu le rôle du "Maroc de l’équité et de la réconciliation"
dans l’élévation et la consolidation des valeurs humaines
en tant que terre de paix, d’harmonie, de dialogue et de
coexistence dans le cadre du commun humain et d’une
parfaite égalité entre les êtres humains, le Centre de la
mémoire commune pour la démocratie et la paix décide
de rendre un vibrant hommage aux Dr. Leila MEZIAN
BENJELLOUN, l’ancienne ministre française Najat VALLAUD-BELKACEM, la réalisatrice juive marocaine Izza
GENINI et l’actrice et écrivaine afgane Malalai ZIKRIA
le lundi 15 Novembre 2021, à l’occasion de la cérémonie
d’ouverture de la 10ème édition du festival international
de cinéma et mémoire commune de Nador.
Il convient de rappeler que Dr. Leila Mezian Benjelloun
est diplômée de la Faculté de Médecine de Madrid, elle
a poursuivi ses études à la Faculté de Médecine de Barcelone pour compléter sa spécialité en Ophtalmologie.
Après avoir été assistante du Professeur Joaquim Barraquer à Barcelone, elle exerça à l'Hôpital -Manhattan
Eye and Ear Hospital- de New York sous l’encadrement
de chirurgiens en Ophtalmologie de renom comme le Dr.
Castro Viejo et le Dr. Byron Smith. Dr. Leila a exercé
la médecine pendant plus de 25 ans dans les hôpitaux
publics marocains de même que dans sa propre clinique
chirurgicale, tout en participant à de nombreuses conférences et symposiums internationaux. Présidente de
l’Organisation Alaouite pour la Protection des Aveugles
(OAPAM) à Casablanca ainsi que du Croissant Rouge
Marocain, elle a été, également, Vice-Présidente de
l’Association des Médecins du Maroc et Présidente de la
Fondation BENJELLOUN MEZIAN spécialisée dans la
restauration des Monuments Nationaux. Depuis 1992,
elle alloue tous ses efforts à sa nouvelle passion qui est le
chantier de l’Education. Devenue présidente de la Fondation BMCE Bank en 1995, dont les deux principales
missions sont la promotion de l'éducation intégrée au
développement durable et la contribution à la préservation de l'environnement, elle dirige une équipe dédiée
à la scolarisation des enfants en milieu rural à travers
les écoles «Medersat..com», qui a permis la création de
plus d'une centaine d'écoles communautaires rurales incluant le préscolaire, à travers le Royaume du Maroc et
à l’étranger, et plus concrètement au Sénégal, au Congo
Brazzaville et au Mali. En 2013, elle a été sélectionnée
pour le premier prix « 2013 Wise Award » parmi 500 candidats de la World Innovation Summit for Education de la
Qatar Foundation. En mai 2016, à côté de son mari, elle a
reçu la distinction de « Rockefeller Bridging Leadership
Award » à New York et le 12 novembre 2019 le Prix de
« Personnalités Visionnaires » de la part de Middle-East
Institute, à Washington. En octobre 2012, elle a reçu le
grand prix de la Culture Amazighe de l’Institut Royale
de la Culture Amazighe (IRCAM) et en été 2016 elle fût
décorée par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI du Wissam

El Aarch. Dr Leila Mezian, née à Valence en Espagne et
mariée au magnat des finances et homme d’affaires Othman BENJELLOUN, le PDG des Groupe Finance.Com et
BMCE Bank Of Africa, depuis 1960, elle a deux enfants
(Dounia, Productrice de films et Kamal, Anthropologue
et environnementaliste), avait créé un musée privé à la
mémoire de son père, feu Maréchal Mohamed AMEZIANE, qui avait eu le mérite de former les Forces Armées Royales du Maroc, le 27 mai 2006, à Beni Anzar,
et une bibliothèque spécialisée aux études d’Afrique du
Nord et de l’amazighité, toujours à Beni Anzar. Dr. Leila

de la Méditerranée ; en 2018 à l'ancien président du
gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero
en ex aequo avec la fille du résistant rifain Abdelkrim El
Khattabi, Mme Aicha El Khattabi et en 2019 à l’ancien
président de la Colombie José Manuel Santos (Prix Nobel
en 2018).
Les organisateurs ont organisé le jour d’après un colloque
international sur le thème de « Le Monde Post-covid
19, réflexion sur une nouvelle âme de la méditerranée
», ayant pour argumentaire le fait que la crise sanitaire
du coronavirus-2019 a bouleversé nos liens sociaux,
l'organisation de nos sociétés et nos conditions de travail et d'études en introduisant le travail et l'éducation
à distance. Elle a aussi ébranlé les systèmes de santé et
transformé nos modes de consommation et de communication, voire de pensée en mettant fin aux certitudes
et en provoquant l'effondrement de certains dogmes
en vigueur. Par ailleurs, les effets de cette crise ont été
épouvantables sur la vie des millions de citoyens qui ont
perdu leurs moyens de subsistance et en particulier ceux
qui vivent dans les secteurs les plus vulnérables…En
dépit de tous les aspects négatifs de cette crise sanitaire,
la pandémie a aussi réveillé un puissant élan de solidarité chez de nombreux citoyens, qui ont ressenti le besoin
d'aider avec des Initiatives et des projets concrets. Ce
colloque, modéré par le président du Festival et ministre
Abdesslam Seddiki, a compté avec la participation de la
ministre Najat Belkacem, d’Abdellah Boussouf, historien et secrétaire général du Conseil de la Communauté
marocaine à l’Etranger (CCME), de recteur l’Université
Euromed de Fès M. Mostapha Bousmina, du libanais
Hussain Shaban.
C’est sur des chansons du chanteur de Grenade Raoul
que le 10ème Festival International de Cinéma et de
Mémoire Commune de Nador s’est clôturé le vendredi
19 novembre, après cinq jours de projections des films
log-métrages, courts-métrages et documentaires.

fût la promotrice de la Catedra Internacional de Cultura
Amazigh, en collaboration avec l’Université Euro-Arabe,
ainsi de la Biblioteca Amazigh en son sein. Elle fût aussi
la promotrice de grande exposition amazighe intitulée
‘La Granada Zirí del siglo XI y el universo Bereber’ au
Palais de Carlos V de l’Alhambra à la ville de Grenade,
que la Reine d’Espagne Letizia Ortiz avait inauguré le 5
décembre 2019.
Mme. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de
l’Education Nationale du gouvernement français du socialiste de François Hollande, est militante au service
des libertés et des droits de l’homme qui a reçu le prix
international "Mémoire pour la démocratie et la paix". Il
convient de rappeler que le prix international « Mémoire
pour la Démocratie et la Paix » a été décerné en 2016 au
leader syndical tunisien Monsieur Hussein Abbassi (Prix
Nobel en 2016) ; en 2017 à la Fondation Trois Cultures

Le Grand Prix qui porte le nom de « Dr. Leila Mezian » de
la compétition des longs métrages est revenu à « La voix
d’Aida » de Jasmila Zbanic et qui s’est attribué aussi le
meilleur rôle d’interprétation féminine. Le meilleur rôle
masculin est octroyé à Abdellah Chakiri dans « L’appel
du désert » de Pablo César, le meilleur scénario est celui
du film « Un monde » de Laura Wandel qui a également
reçu une mention spéciale aux côtés de « The road to
eden » de Bakyt Mukul et Dastan Zhapar. Pour les courts
métrages, le jury a choisi les films « Hakkach » d’Oussama Mouatamir et qui a eu le Grand Prix portant le nom
de « Najat Belkacem » et « Dados » de Caros Costa et le
grand prix portant le nom de «Driss Benzekri » est revenu
à « Buscando la pelicula » d’Enrique Garcia-Vasquez, le
prix de recherche à « L’école de l’espoir » de Mohamed
El Aboudi et une mention spéciale à « Zinder » d’Aicha
Macky.
Cette dixième édition du festival international de cinéma
et mémoire commune de Nador s’est clôturé par le mot du
directeur général, M. Abdesslam Boutayeb, où il a évoqué
les recommandations à travers une déclaration dite de
Nador qui stipule le renforcement des rapports entre les
Etats et peuples de la Méditerranée post-Covid, en tant
que havre de paix, de coexistence et de tolérance, puis
des valeurs humaines d’échange et de solidarité.
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Le CNRS commet une injuste
discrimination raciale à l’encontre
des chercheurs rifains à cause de la
guerre chimique contre le Rif
Le Centre National de la Recherche
Scientifique français (CNRS), qui est
une institution de recherche et qui
devrait être ouverte à la recherche et
aux idées, vient de pratiquer une injuste et incompréhensible discrimination raciale à l’encontre des chercheurs
rifains à cause de la guerre chimique
contre le Rif.
En effet, Dr. Mimoun Charqi, Dr.
Mohamed Chtatou et Rachid Raha se
sont vu exclus de participer dans un
colloque virtuel que la directrice de
recherche du CNRS, Madame Karima
Dirèche d’Aix-En-Provence, de l’IREMAM (L'Institut de Recherches et
d'Études sur les Mondes Arabes et Musulmans), projette d’organiser du 17
au 19 novembre prochain sur le thème
de "La guerre du Rif (1921-1926) :
nouvelles approches (France, Espagne,
Maroc)", à l’occasion du centenaire de
la bataille d’Anoual (1921).
Le seul point commun de ces trois
chercheurs amazighs, originaire de la
région du Rif, et qui avaient soumis
leurs propositions de participation
dans les délais prévues, était d’aborder l’épineux dossier de l’utilisation
des armes chimiques de destruction
massive de la part des troupes coloniales espagnoles, avec la complicité manifeste des officiers français.
Comme il l’avait affirmé Dr. Mimoun
Charqi, président d’honneur et président délégué pour les affaires juridiques de l’Assemblée Mondiale Amazighe : « l’Espagne qui utilisa contre le
grand Rif et ses populations des armes
chimiques de destruction massive, ne
disposait pas de ces armes. C’est la
France qui, illégalement, en violation
du traité de Versailles et d’autres instruments internationaux les vendit,
sous le manteau, à l’Espagne qui les
utilisa à profusion, dans un premier
temps via l’artillerie, puis, via l’aviation... Ayant agi en violation des lois
de la guerre, à plusieurs titres, l’Etat
français reste responsable des crimes
de guerre, des crimes de génocide et
des crimes contre l’humanité commis,
directement et indirectement, en particulier contre les populations civiles.
Il en est résulté des effets mutagènes
et cancérigènes dont souffrent, encore
aujourd’hui, les héritiers des victimes
d’hier. » (http://amadalamazigh.
press.ma/fr/le-role-et-la-responsabilite-de-la-france-dans-lutilisationdes-armes-chimiques-contre-le-rif/)
Pour ma part, j’ai l’honneur de vous
soumettre ci-après le résumé de mon
intervention soumis au comité d’organisation ayant pour titre « quelles sont
les principales raisons qui ont poussé
l’armée coloniale espagnole à recourir à l’utilisation des armes chimiques
pendant la Guerre du Rif ?
A l’occasion de la 100ème anniversaire
de la fameuse bataille d’Anoual, nous
aimerions bien participer à ce colloque
international sur la Guerre du Rif de
1921-1927 en essayant d’aborder la

question des principales raisons qui
ont poussé l’armée coloniale espagnole, avec la complicité de la France,
de recourir à l’utilisation des armes
chimiques de destruction massive
contre les populations civiles du Grand
Rif marocain pendant cette guerre
Effectivement, les forces militaires
espagnoles, en collaboration avec les
forces coloniales françaises, -et plus
particulièrement avec le Maréchal
Philippe PETAIN-, ont procédé à l’utilisation des armes chimiques contre les
populations civiles du Rif, afin de réprimer la révolution des tribus rifaines,
dirigé par le héros libérateur Mohamed
ABDELKRIM EL KHATTABI.
Les nombreux bombardements aériens
commis par les pilotes mercenaires, qui

le profond sentiment de vengeance du
suicide du Général Manuel Fernandez
Silvestre, et de l’anéantissement de ses
troupes en ce mois de juillet 1921 par
les combattants rifains et les mehallas
des tribus de Temssaman, Ait Oulichek,
Asht Touzin et des Aith Waryaghar, à la
bataille de Dhar Oubarran, chez les autochtones, mais connu mondialement
sous le nom de « la bataille d’Anoual ».
* La deuxième, le renforcement de ce
sentiment national de vengeance à tout
prix, à la suite d’un deuxième affront
qui est le massacre sans pitié commis
par la mehalla des Ait Bu Yahyi de
quelques 3000 soldats qui se sont retranchés à la caserne de Mont Arrouit,
le 9 août 1921 et dont les photos de ces
inhumains massacres ont profondément choqué l’opinion publique espa-

Par Rachid RAHA
à la mise en place d’une république
exemplaire et la construction d’un Etat
national par Abdelkrim, - et qui donna
des ailes aux grands figures révolutionnaires à l’époque, comme Ho Chi
Minh et Mao Tsé Toung-, au moment
où l’expansion coloniale commençait
à s’étendre sur toute l’Afrique et sur
l’Asie !
* Cinquième raison, le Rif, constituant
une région géostratégique entre deux
continents (l’Afrique et l’Europe) et
deux mers (l’océan Atlantique et la
Méditerranée), ne pourrait sans aucun prétexte de s’échapper à la domination de ces puissances coloniales
espagnole et française, qui ont décidément opté pour l’utilisation de ces
armes chimiques prohibés, au risque
d’exterminer les populations de la rive
sud, pour s’assurer du contrôle de cette
porte maritime de la Méditerranée occidentale, à l’exemple de l’Angleterre
qui avait déjà occupé Gibraltar!
* bibliographiques :

ont déversé des bombes dénommés « X
» à base de l’ypérite ou gaz moutarde,
de phosgène, de disphosgène et de la
chloropicrine, ont eu lieu surtout entre
1924 jusqu’au 1927 dans cette région
de Temssaman (Tizi Assa) où elle y a eu
ladite bataille d’Anoual.
Et les raisons qui ont poussé les généraux espagnols à recourir aux dites
armes de destruction massive, prohibés par les traités internationaux, sont
nombreuses, mais à notre avis, les plus
importantes sont les suivantes:
* La première, sans aucun doute, c’est

gnol.
* Troisième raison, camoufler la responsabilité directe du chef de l’Etat,
le roi Alphonse XIII en personne, mis
en évidence par le rapport du général Juan Picasso, connu sous le nom
de « Expediente Picasso » et qui est à
l’origine du coup d’Etat fomenté par le
Général Primo de Rivera, en complicité
notoire avec le roi !
* La quatrième raison, c’est la pression
de la France et des autres puissances
coloniales européennes de mettre fin

- Abdelkrim et la république du Rif. actes de colloque, Maspero, Paris, 1976.
- Abdelkrim Al Jatabi y el protectorado hispanofrancés en Marruecos, coord. Rachid Raha. “Fundamentos de Antropología” nº4, Número monográfico
del Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel
Ganivet, Granada, 1996. (https://www.rachidraha.
com/PDF/AlJatabi.pdf).
- María Rosa de Madariaga, España y el Rif. Crónica
de una historia casi olvidada, 2ª ed. Madrid 2000
- David S. Woolman. Abd-el-Krim y la guerra del
Rif. Oikos Tau, 1971.
- Rudibert Kunz & Rolf-Dieter Müller. «GiftgasgegenAbd el Krim.Deutschland, Spanien und der
Gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922-1927”, Freiburg,1990.
- Maria Rosa De Madariaga et Carlos Lázaro. Guerra química en el Rif. (1921-1927). Historia 16,
avril 2003,
- Sebastian Balfour. Abrazo mortal. De la guerre
colonial a la guerra civil en España y Marruecos
(1909-1939) Ediciones Península; Madrid 2002.
Richard Pennell. La Guerra del Rif : Abdelkrim El
Tattabi y su estado rifeño. Melilla, 2001.
Rachid Raha, Ahmed El Hamdaoui et Mimoun
Charqi. La guerre chimique contre le Rif. Actes du
colloque de Nador. Février 2004. Edition Le Monde
Amazigh. Rabat, 2005. (https://www.rachidraha.
com/PDF/La-Guerre-Chimique-Contre-Le-Rif.
pdf).
- Mimoun Charqi. Armes chimiques de destruction
massive sur le Rif. Rabat, 2014.
- Mustapha Ben Chrif. Crimes internationaux et
droits des victimes à réparation. Le cas de la Guerre

du Rif 1921-1926. Rabat 2014.

* Par Rachid RAHA,
Président de l’Assemblée Mondiale
Amazighe et de la Fondation David
Montgomery Hart des Etudes Amazighs
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ⵓⵕⵓ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ
ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ
ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ
ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ.
ⵉⴼⵔⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵎⴰⵙ
ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵉ
ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ
ⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ
ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ
ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵔⵉ ⴷ

ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ
ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 .
ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ
ⵍⴱⴰⵏⴽ
ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ
ⵢⴰⵏ
ⵓⵙⵉⵡⴹ
ⵎⴰⵙ
ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵉⵥⵕⴼⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ
ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 5 ⵏ
ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 12
ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴹⴹⵓⵍⴰⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ
ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ
ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ
ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ
ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ.
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ACTUALITES
timirt

5

ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ :
ⵙⴳ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵏ "ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵍⵢⴰⵣⵉⴷ" ⴰⵔ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵙⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⴳ
ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ
ⵜⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵍⵄⴰⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ
ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ ⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵍ ⵏ
ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ
ⵉⴳⴰⵏ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⵍⵍⵉ
ⵜⵔⴰ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴳ
ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ
ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ "ⵔⵡⵉⵛⴰ
ⵏ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ, ⵎⴰ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ
ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ
ⴱⵏ
ⵎⵓⵃⵃⴰ
ⵉⵎⵎⵓⵔⵙ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ
ⵙⵡⵍⵏⵜ ⵏⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⵎⵓⵏ
ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵜ ⵓⵍⴰ
ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ
ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵎⴰ
ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵕⵛⵎ ⵅⴼ ⵎⵉⴷⴷ
ⵜⴰⵢⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵟⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ
ⵎⵉⴷⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙⵏ.
ⵙⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ
ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⵃⴰ ⵍⵍⵉ
ⵢⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ
ⵍⵍⵓⵃ ⵙⵓⵃⵍⴰⵖ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴽⵓ

ⵢⴰⵙ "ⵉⴼⵔⵃ ⵛⵛⴰⴱⴰⴱ ⵉⵏⵚⵕ
ⵕⴱⴱⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ" ⴷ "ⵃⴰⵕⵚ
ⴰⵎⵎⵉⵏⵓ" ⴷ "ⵃⴰⵡⴰⵍ ⴰⵡⴰ
ⵜⵄⵎⵉⴷⵉ" ⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵉⴳⵍⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ
ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
"ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ
ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵓⵍⵏ
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1947,
ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ
55 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ,
ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵓⵍⴰ "ⵃⵎⵎⵓ
ⵓⵍⵢⴰⵣⵉⴷ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏⵜ
"ⵕⵡⵉⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1960
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ
ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ
ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ
ⴷ ⵜⵎⵖⵕⴰ ⴷ ⵜⴼⵓⵍⴳⴰⵡⵉⵏ
ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵓⵍⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ
ⵉⵎⴷⴷⴽⴽⵯⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵊⴰ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ "ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵏ ⵄⵉⵏ

ⵍⵍⵓⵃ" ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ
ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵉⴱⴷⴰ
ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵣⵉⴽ ⵙⵍⴰⵡⵏ
ⴰⴽⴽⵯ
ⴳ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
1961 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ 14
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⴷ
ⵢⴰⵎⵣ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ
ⵓⵎⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵍⵍⵉ
ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵅⵔⴷⴰⵍⵉ
ⵄⴰⵎⵉⴷ
ⴷ
ⵃⴰⵙⴰⵏ
ⵏⵏⴰⵚⵉⵕⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ
" ⴱⵓⵢⵇⴼⵉ" ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ
ⵏ ⵜⴼⴳⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵕⴰ
ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ
ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1963
ⵉⵣⵎⵎⵓⵎ
ⵎⴰⵙⵙ
ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⴳ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ
ⵄⴷⵔⵉⵙ ⴱⵍⵇⴰⵙⵎ ⵎⴰⵢⴰⴷ
ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ "ⵎⴰⴷ ⵓⵍⵏⵛ ⴰⵙ
ⵜⵙⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙⵉⵔⵙⵜ ⴰⵢⵍ
ⵡⵉⵏⵏⵓ" ⴳ ⵓⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ
ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵅⵔⴷⴰⵍⵉ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴷ
ⵏⵏⴰⵚⵕⵉ ⵃⵙⴰⵏ ⴱⵓⵢⵇⴼⵉ.
* ⵢⵓⵔⴰⵜ: ⵍⵎⵚⵟⴰⴼⴰ
ⵄⵢⵢⴰⵛ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ "ⵄⴱⴷⵍⵀⴰⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜ" ⵉ
ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ
ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ "ⵄⴱⴷⵍⵀⴰⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜ" ⴳ
ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ 8
ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔⵏ, ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⴰⵎⵍ ⵏ ⵜⵏⵉⵍⴰ
ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ
ⴱⵓ ⵍⵃⵓⵇⵓⵇ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ
46 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ
ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ
ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ
ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ
ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⵜⴰⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ
ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ
ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ, ⴷ ⵢⴰⵜ
ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⵛⴰⵎ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏ
ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵏ,
ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵉⵎ
ⵏ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ
ⵏ ⵓⵙⵡⵍⵍⴼ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ
ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴷⵜ ⵏ
ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ
ⴽⵕⴰⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⴷ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ
ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴳⵔ ⵏ
ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ , ⵙⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ
ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⴷ
ⴳ ⵉⵎⴰⵍ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵡⵀⴰⵍⵜ ⴷ
ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵜ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ
ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵎⵔⵙⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴼ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ
ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵉⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵏ
ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵎⴰⴷ
ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ
ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵕⵕⵛⵎ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ
ⵏⵏⴰⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵉⵎ ⴷ
ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵎⵏ
ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵎⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ
ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ
ⵓⴼⵙⴰⵔ, ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴽⴰⵎⵉⵕⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ
ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ.
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إبداع

tirra

4

ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ
ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2022
ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ
ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ
ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
(ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ
ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 23 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙ
ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ
ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ
ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ
ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022.
ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ
ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ
ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ
ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ
ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ
ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵃⴹⵕ ⵏ
ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ 29
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020.
ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ
ⵖⵓⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⵉⵏⴽⵔⵙⵏ
ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ" ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ
ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵓⵎⵃⵉⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ
ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ
ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵔⵉ,
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵢ ⵉⵚⵕⴰⵉⵍⵉ
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ
ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ
ⵏ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ
ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ
ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ
ⴷ
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ
ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ
ⴳ
ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ
ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ,
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ
24 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴳ
ⵕⵕⴱⴰⵟ,
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵢⴰⵎⵉⵏ
ⴳⴰⵏⵜⵣ,
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⴰⵎⴰⵔⵉ,
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⵉⵍ.
ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⴰⵏⵜⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ
ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 23 ⴰⵔ
25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ
ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ.
ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ
ⴳ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵓⵥⵕⴼ
2020
ⵍⵍⵉ
ⵢⵙⵙⵏ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵡⵓⵔ :
ⴰⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ
%25 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⵙⵓⵍ
ⵉⵏⵏⴰ
ⵎⴰⵙ
ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵓⴱⵉⴷⴷ ⵏ
ⵓⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ
ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰ
ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵉⵙⵏ
ⵉⵥⵕⴼⵏ
ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ
ⵎⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.
ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵎⵃⵉⵍ
ⵎⵃⴰⵙ ⵜⵣⴹⴰⵕ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ
ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴰⵢⵏ ⴰⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵉⵛⴽⵍ
ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴷ
ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⴰ
ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ
ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ
ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
2015 ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔ.

"ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⴰⴳⵊⴷⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ
ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ
ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ),
ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵚⵃⴰⵏ
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰ
ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 22 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ
ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ.
"ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ,
ⵙ ⵜⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ
ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴷⴷⵓ
ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ.

ⴳⴰⵏⵜⵣ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ
ⵍⵓⴷⵉⵢⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ
ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵙⵎⴳⴰⵍⵏ
ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ,
ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ
ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ
ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ
ⵏ 255 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵎⵏ ⴰⴷ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ
ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ
ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⵥⵕⵜ
ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ
ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⴰⵣⵜ ⴷ
ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵍⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ
ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ
23 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ
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L'Assemblée Mondiale Amazighe demande à nouveau le soutien
parlementaire en faveur de la reconnaissance des responsabilités de l'État
espagnol pour l'utilisation d'armes chimiques contre le Rif
Une délégation de l'Assemblée Mondiale
Amazighe, composée de son président Rachid
Raha, de son président délégué pour l'Algérie,
Khodir Sekouti, de son président délégué pour
le Maroc, Mme Amina Ibnou-Cheikh, Mme
Naziha El Idrissi et Dr Antonio Arnaiz Villena,
était reçus par les groupes parlementaires Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Junts
Per Cataluña (JxCat) et Partido Nacionalista
Vasco (PNV) les 10 et 11 novembre.
La délégation amazighe a été reçue d'abord
par le député M. Gabriel Rufian et les députés
Mmes. Marta Rosique i Saltor et Maria Damtas
d'ERC, puis par Mme Mariona Illamola Dausa
de JxCat, et enfin par le député basque M. Aitor
Esteban Bravo de PNV.
La question épineuse de la question de la reconnaissance des responsabilités de l'État espagnol pour l'utilisation d'armes chimiques internationalement interdites pendant la guerre du
Rif a été largement abordée, et la délégation
amazighe a demandé un nouveau soutien en
faveur de la reconnaissance des responsabilités
de l'État espagnol. Tous les députés ont exprimé
leur solidarité inconditionnelle avec le peuple amazigh
du Rif, et ont promis de faire tout leur possible, à travers
différentes initiatives, des amendements à la loi sur la
mémoire démocratique aux questions au gouvernement et
au ministre des Affaires étrangères, afin que la justice soit
faite face aux victimes de cette guerre, qui a eu lieu il y a
un siècle, mais qui de cette inhumaine et cruelle guerre
a entraîné des conséquences désastreuses dans les effets
mutagènes et cancérigènes qu'ont eus les héritiers des
victimes d'hier.

La délégation a également eu l'occasion d'aborder,
quoique brièvement, cette question avec le député socialiste, M. Pau Mari Klose, président de la commission des
Affaires étrangères.
Coïncidant avec le débat sur la loi du budgets, Mme Meritxell Batet, présidente du Congrès des députés, s'est excusée de ne pas pouvoir accorder un rendez-vous demandé
par la délégation de l'Assemblée amazighe. La même chose
s'est produite avec la Secrétariat général et ministre des
Droits sociaux de Podemos, Mme. Ione Belarra Urteaga,
qui n'a pas pu non plus arriver à libérer un peu de temps

de son plein agenda. Cependant, le secrétaire des relations internationales de
Podemos, M. David Perejil, a déclaré à la
délégation amazighe qu'à Podemos « Nous
suivons avec intérêt votre activité au sein
de l'Assemblée Mondiale Amazighe et,
entre autres, avec la responsabilité historique de notre pays dans le nord du Maroc
il y a près d'un siècle. Nous considérons
cette affaire non seulement comme une affaire de justice avec les peuples marocain
et amazigh, mais aussi une affaire plus que
la réparation de la mémoire historique de
notre pays », et qu'ils ont promis de traiter cette affaire dans le projet de loi de la
mémoire démocratique.
Dans la discussion entre les députés catalans et basques et les représentants amazighs, la question de l'importance et de
la possibilité d'offrir l'enseignement de
la langue amazighe aux garçons et filles
de la communauté amazighe a également
été abordée avec grand intérêt au sein des
communautés autonomes de la Catalogne,
du Pays Basque et de la ville de Melilla, et de promouvoir
des activités culturelles afin de rapprocher la connaissance et le respect entre les peuples des deux rives de la
Méditerranée occidentale.
En fin de mission, le président de l’Assemblée Mondiale
Amazighe a déposé au nouveau ministre espagnol des
affaires étrangères une lettre au sein de son ministère à
Madrid.

LE LEAdEr CATALAn OrIOL JUnqUErAS rEçOIT
UnE déLégATIOn AmAzIghE
Une délégation de l’Assemblée Mondiale Amazighe, composée par son président Rachid
Raha, sa présidente déléguée
pour le Maroc, Mme. Amina
Ibnou-Cheikh et sa présidente
déléguée pour la Femme, Salwa
Gharbi, a été reçue récemment
par le leader catalan du parti indépendantiste Esquerra Republicana de la Catalogne (ERC).
La délégation amazighe, accompagné par l’ex député et porteparole au parlement central
Joan Tarda, a été reçue par le
président d’ERC, monsieur Oriol
Junqueras i Vies, dans sa propre
demeure où ils ont largement
discuté de plusieurs thèmes,
et plus particulièrement de la
question de la reconnaissance
des responsabilités de l'État espagnol de l'utilisation de l’armement chimique lors
de la Guerre du Rif et de la question de l’enseignement de la langue amazighe pour les enfants de la
communauté amazighe de la région de la Catalogne.
Le président Rachid Raha a manifesté en personne,
ce qu’avait communiqué en octobre 2019, la profonde solidarité du peuple amazighe avec le peuple
catalan et la condamnation des procès politiques
auxquels ils étaient l’objet et l’espoir de la suspension des mandats d’arrêt international à l’encontre
des autres dirigeants politiques catalans. Le leader
catalan, qui a passé plus de trois en prison et qui a
eu la noble initiative d’offrir des cours d’histoire des
Amazighs aux prisonniers marocains, a exposé à la

En 1931, lorsqu’il y a
eu le renversement de
la dictature du Général Primo De Rivera en
faveur de la démocratie, sous la IIème République, les Catalans
étaient les premiers et
les seuls à défendre le
droit des Marocains du
Nord à jouir d’un statut
d’autonomie politique,
sans oublier leur soutien aux mouvements de
libération des pays de
l’Afrique du Nord dans
les années cinquantes.

délégation de l’ONG amazighe l’expérience inédite de
l’introduction de l’enseignement de la langue aux enfants amazighophones de certaines écoles publiques,
en horaires extrascolaires, en insistant que ladite
expérience devrait être renforcée avec l’implication
plus actif de tissu associatif amazigh.
Rappelons que le peuple catalan a été le seul peuple
européen, qui a réussi à organiser l’une des manifestations de masse les plus importantes du XX siècle
contre la colonisation espagnole, connu sous le nom de
«la Setmana Tràgica de Barcelona» en 1909 et qu’au
moment de la Guerre de Libération de Mohamed
Abdelkrim El Khattabi, ils avaient hissé dans les rues
de Barcelone des drapeaux de la République du Rif
lors de certaines de leurs manifestations populaires.

Ainsi, le parti ERC fût
la première formation
politique à formuler une
proposition de loi au
Parlement espagnol de «las Cortes», en faveur de la
reconnaissance des crimes contre l’humanité commis
de la part de l’Etat espagnol en ce qui concerne l’utilisation massive des armes chimiques, dans les années
vingt, contre les populations civiles rifaines. Il vient
de la relancer à l’occasion du centenaire de la bataille
d’Anoual, et par cette occasion, Les dirigeants catalans, ont concerté un rendez-vous pour la semaine
prochaine avec leurs représentants à las Cortes de
Madrid, pour discuter de l’amendement que le député Gabriel Rufian a intégré au sein des amendements
de la loi de la Mémoire Démocratique.
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L'Assemblée Mondiale Amazighe demande au ministre
espagnol des affaires étrangères une réponse à propos de
l'usage des armes chimiques contre le Rif
« Son Excellence M. José Manuel ALBARES
BUENO
Ministre des Affaires étrangères, de l'Union
européenne et Coopération du Gouvernement
du Royaume d'Espagne,
Objet : réparations en réponse aux effets de
l'usage d'armes chimiques contre les populations du Grand Rif (Nord du Maroc).
Votre Excellence Monsieur le Ministre,
Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour
votre récente nomination à la tête de la diplomatie espagnole par le Président M. Pedro
Sánchez PEREZ-CASTEJON.
Nous avons l'honneur de vous informer que
nous avions adressé une lettre à Sa Majesté Felipe VI, Roi d'Espagne, le 7 février 2015 (dont
une copie est jointe à cette lettre), au sujet de
la guerre chimique contre les populations civiles du Nord du Maroc pendant la guerre du
Rif de 1921 à 1927, lui demandant d'intervenir en faveur d'une solution amiable à ladite
question de l'utilisation d'armes chimiques de
destruction massive, par ailleurs interdite par
le droit international.
La Maison Royale a eu l'amabilité de nous répondre le 29 mai 2015, précisant qu'elle avait
adressé ladite lettre au Ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, qui était
l'organe compétent, pour qu'il l'étudie et nous
fasse parvenir la résolution appropriée. En
conséquence, notre délégation composée du Dr
Mimoun CHARQI, Amina IBNOU-CHEIKH et
moi-même, avons été convoquées en première
instance à l'Ambassade d'Espagne à Rabat
le 23 juin de la même année, et reçue par M.
Camilo VILLARINO MARZO et M. José Luis
LOZANO GARCIA, avec qui nous avons eu le
privilège de nous entretenir longuement sur
le sujet et de leur fournir des documents à ce
sujet.

En l'absence de réponse officielle, nous avons
eu l'initiative de rappeler cette affaire à M.
Alfonso DASTIS, ancien ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération du précédent
gouvernement populaire de M. Mariano RAJOY BREY, à travers une lettre envoyée le 7
novembre 2017, dans laquelle nous vous avons
demandé d'agir avec votre autorité morale et
votre responsabilité politique pour nous fournir une telle réponse. En effet, le précédent
Ministre M. DASTIS, a été sollicité par le
Député d’ERC M. Joan TARDA i COMA aux
Cortes le 7 février 2018/2968, et a déclaré à
cet égard qu'il avait bien reçu notre courrier
(https://youtu.be/JWLUlN62cMI?t=46) et
a publiquement promis de donner suite aux
demandes de notre ONG concernant l'utilisation d'armes chimiques dans les campagnes du
Rif. Malheureusement, ni M. DASTIS, ni son
prédécesseur M. José Manuel GARCIA-MARGALLO, ni M. Josep BORRELL FONTELLES et
ni Mme Arancha GONZALEZ LAYA n'ont pris
la peine de le faire. Par conséquent, ils n'ont
pas pris au sérieux ni nos revendications légitimes ni les directives royales émanant du chef
de l'État.
Cependant, M. Josep BORRELL FONTELLES,

lorsqu'il dirigeait ce portefeuille des affaires étrangères,
avant de devenir chef de la
diplomatie européenne, après
avoir été rappelé par l'ancien
porte-parole de l'ERC, M. TARDA, à la Commission étrangère
du Congrès des députés, le 19
décembre 2018, a déclaré qu’à
l’occasion du centenaire de la
bataille d'Annoual en 2021, l'Espagne et le Maroc entameraient
un processus de soigner les blessures des uns et des autres, « et
a souligné que tout processus de
réparation et de réconciliation
devrez prendre en compte ce qui
s'est passé dans Annoual".
( www.europapress.es/nacional/noticia-borrell-plantea-utilizar-centenario-batallaannual-cerrar-heridas-marruecos-guerrarif-20181219220356.html).
Votre Excellence Monsieur le Ministre,
A l'occasion de ce même centenaire de la bataille d'Annoual, que la télévision TVE a eu
le courage de nous rappeler et a diffusé un
opportun reportage le 7 août dernier (www.
rtve.es/play/videos/informe-semanal/100anos-annual-donde-espana-retorcio-suhistoria/6046999/?media=tve ), nous vous
demandons de bien prendre la bonne décision,
de soumettre cette épineuse question à votre
gouvernement progressiste, et ce, afin de nous
transmettre une bonne fois pour toutes cette
résolution officielle attendue.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de
notre très haute considération.
Signé : Rachid RAHA MIMOUN, Président de
l'Assemblée Mondiale Amazighe (AMA)
Fait à Madrid, le 11 novembre 2021. »

Des Amazighs reçus au parlement catalan
Une délégation de l’Assemblée Mondiale Amazighe, composé par son président Rachid Raha, sa présidente
déléguée pour le Maroc, Mme. Amina
Ibnou-Cheikh et la présidente
déléguée Salwa Gharbi, a été reçue
par la présidente du parlement de
la Catalogne, Mme. Laura Borràs
i Castanyer, ce vendredi matin 5
novembre.
La délégation amazighe a exposé
la question de la reconnaissance
des responsabilités de l’État espagnol et réparation des dommages
résultant de l’utilisation des armes
chimiques lors de la Guerre du Rif
et elle a demandé le soutien de
parti Junts Per Catalunya.
La présidente Laura Borràs a promis de faciliter un opportun rendez-vous pour la semaine prochaine
avec certains députés de Junts Per Catalunya à las Cortes de Madrid, pour
que les responsables de l’ONG amazighe

leurs offrent plus de détails à propos de
la reconnaissance des responsabilités
de l’État espagnol pour ses affreuses
et inhumaines actions militaires de

l’armée coloniale du régime espagnole
contre les populations civiles de la région du Rif.
Et pour rappel, l’Assemblée Mondiale

Amazighe avait déjà envoyé au chef de
l’Etat, le roi d’Espagne Felipe VI, le 12
Février 2015 une correspondance dont
l’objet d’une reconnaissance officielle
de la responsabilité de l’Etat
espagnol dans les campagnes
militaires contre la population
civile dans la Guerre du Rif et
que celui-ci avait répondu en
Juin 2015 que le message a été
transmis au ministère des Affaires étrangères et de la coopération espagnole parce qu’il
est le plus qualifié en termes
de mandat pour l’étude de ce
dossier. Et la délégation amazighe se déplace à Madrid et
va essayer de nouveau interpeller le nouveau ministre socialiste des affaires étrangères
afin de répondre aux légitimes revendications des Amazighs et de respecter
les consignes royales du chef de l’Etat
espagnol.

BlueSpace By BANK OF
AFRICA & UEMF lance son appel à candidatures en faveur
des jeunes porteurs de projet
Issu d’un Partenariat Public Privé conclu
entre BANK OF AFRICA et l’Université Euromed de
Fès (UEMF) et suite à la signature d’une convention Cadre entre les deux institutions le 27 Octobre
2021, l’incubateur BlueSpace lance un appel à
candidature du 15 Novembre 2021 au 19 Décembre
2021
Pour rappel, l’incubateur BlueSpace By BANK OF
AFRICA & UEMF est un réseau d'incubation qui a
pour vocation d'accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales.
Le programme BlueSpace intègre, pour la 1ère fois
au Maroc, deux composantes majeures :
- Une agence bancaire pédagogique offrant aux
étudiants un espace de travail, de connaissance et
d’initiation au monde de la banque et de la finance.
- Un incubateur destiné à accompagner les porteurs
de projets participants aux programmes, de la formalisation de leurs projets jusqu’à sa concrétisation. En termes de service, L’incubateur assure une
offre à 360° intégrant formations, informations,
mentorat et accès à un éco système entrepreneuriale composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de
business Angels et d’associations professionnelles.
Les candidats pourront soumettre un projet répondant à une problématique réelle et clairement définie en remplissant le dossier de candidature avant
le 19 Décembre 2021 sur www.bluespace.ma. Le
but étant de sélectionner 50 équipes ou porteurs
de projet âgés de plus de 18 ans, installés dans la
Région de Fès-Meknès et souhaitant créer leur entreprise.
Les projets soumis seront étudiés par un jury
constitué de professionnels et d’universitaires, sur
des critères de faisabilité et de qualité du dossier
de candidature.
Une fois le porteur de projet sélectionné, il pourra
intégrer l’incubateur BlueSpace pour lequel il aura
postulé et
accèdera ainsi, à une panoplie de prestations et
d’outils, visant à favoriser sa formation et à l’accompagner dans la
concrétisation de son projet. Il bénéficiera dans ce
cadre de :
- Un espace d’incubation ;
- Un cycle de formation complet sur le campus ;
- Un soutien technique et méthodologique ;
- Un appui conseil individualisé par des experts
métiers et des professionnels ;
- Un accès à l’Eco système de l’observatoire de
l’entreprenariat (l’ODE) ;
- Une synergie partenariale qui permet une mise en
relation avec des réseaux d’accompagnements existants ;
- Un « regard croisé » entre porteurs de projets lors
des temps collectifs de formation et de mutualisation d’expériences.
BANK OF AFRICA et l’UEMF souhaitent à travers
ce partenariat soutenir les jeunes dans leur lancée
professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées,
leur faciliter l’intégration dans le marché du travail
et agit concrètement sur des problématiques nationales liées à l’emploi des jeunes.
Pour toute information, contactez :
-Tél : 05 22 46 21 66 ou 0522 49 89 34
- Email : bluespace@bankofafrica.ma
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التمدرس والالمساواة يف احلظوظ
 -1التطور الكمي للتعليم والتفاوت فيه
ان الحركة التاريخية ملجتمعنا املغربي خالل العقود االخرية تدلنا
عىل ان الرتبية يف مجتمعنا ،اثبتت قدرة محدودة عىل بناء رصح
االمة وصياغة مستقبلها وفق امالها ،بل كانت لها تأثريات جانبية
سلبية احيانا ،وليس معنى ذلك ان الرتبية يف املستقبل القريب
والبعيد ال يمكنها ان تضاعف قدرتها عىل البناء وصنع املستقبل
الالحق بالرسعة املرجوة ويف االتجاه السليم ،وألجل رفع كفاية
التعليم ينبغي معالجة اسباب الضعف يف عنارصه الرئيسية:
سياسات واهداف ومناهج وادارة..
الرتبية اليوم اصبحت قضية مصريية لالمة و ذات اولوية اجتماعية
قصوى لذا تحاول كل الدول والحكومات السيطرة عىل الحقل
الرتبوي وتكييفه مع سياساتها الكربى والتحكم يف مخرجاته
حتى ال يكون التعليم عبئا ماديا وسياسيا واجتماعيا عىل الدولة
واملجتمع ،ومن اولويات االهداف التي تسطرها الدول يف سياستها
التعليمية :تعميم التعليم عىل اوسع نطاق جغرايف وديموغرايف وعىل
كل الفئات والطبقات املجتمعية وبدون ميز او استثناء مما نجم
عنه تعاظم العديد من املشكالت االجتماعية والثقافية والرتبوية
بسبب الرصاعات التي دارت من حوله بني القوى االجتماعية
التي تتناقض مصالحها املادية والرمزية بغية االمتيازات الثقافية
واالجتماعية التي يمكن اكتسابها
من التعليم .كما ان هذه السياسة
التعميمية للتعليم افرزت–
كذلك -ظهور تحوالت جديدة
مست النظام التعليمي ،ذلك ان
معظم االبحاث امليدانية اشارت
اىل قضايا شائكة عىل مستوى
البحث والدراسة من قبيل (
املدرسة والتنشئة) ( التمدرس و
الالمساواة يف الحظوظ ) (املدرسة
امليز الرتبوي).
يف هذا االطار يمكننا االسرتشاد
بمؤلف الباحث محمد مكيس
(سوسيولوجيا التعليم بالوسط
القروي)ابرز فيه بعض املتغريات
املدرسية التي تكون السبب يف
الالمساواة وامليز الرتبوي من
قبيل  :املحيط املدريس-املستوى
التعليمي  -نوعية املدرسة -
نمط الشعبة -دور املدرس
واالباء– الطبقة االجتماعية-
لغة التلقني...واغنى هذا البحث
بمقاربة سوسيولوجية خصوصا
االحالة اىل (بيري بورديو)
و(بارسون) حيث بني انه لفهم
النظام الرتبوي ال يكفي ان ننظر
اليه بالصورة التي يوجد عليها
اليوم الن هذا النظام الرتبوي
هو نتاج للتاريخ والتاريخ وحده
قادر عىل تفسريه .ويعني هذا من
وجهة نظر الباحث ان تفسري التحوالت التي تطبع النظام التعليمي
اعتمادا عىل التاريخ ترد اىل رضورتني ،االوىل نظرية(ادراك التحوالت
البيداغوجية وربطها بالتحوالت التي تخرتق البنيات االجتماعية)..
والثانية ،عملية حيث املدرس حسب وجهة نظر دوركهايم ال يمكن
ان يلعب دوره كامال يف التنظيم املدريس الذي هو عضو فيه اال اذا
استطاع التعرف عىل اجزاء هذا التنظيم والعالقات القائمة بينهما.
ومن النتائج التي استخلصها الباحث من خالل تحليالته وجود ال
تكافؤ الحظوظ يف نظامنا التعليمي ،وخصوصا يف العالم القروي.
لقد طرح الباحث عدة تساؤالت من قبيل انه اذا كان االقرار
بالالمساواة يف التعليم مسالة واردة ،فكيف يمكن تفسريه
وقياسه؟ وما طرق القضاء عليه؟ وهل تتعلق الالمساواة وعدم
تكافؤ الفرص بالتفاوتات الطبقية؟ وهل يعني هذا ان تحقيق
املساواة يف الحظوظ ازاء التعليم رهني بالقضاء عىل التفاوتات
االجتماعية يف شتى ابعادها؟
هذه االسئلة وغريها حتمت عىل الباحث قراءة مجموعة من
املنظورات واملقاربات املحافظة و الليربالية ،لكنه اكد عىل ان ال
تكافؤ الحظوظ التعليمية تعد من اعقد املسائل التي تواجه النظام
الرتبوي املغربي.

 -2تكافؤ الفرص او االنصاف :مفهوم متعدداالستعماالت

(االنصاف وتكافؤ الفرص هو ضمان الحق يف الولوج املعمم اىل
مؤسسات الرتبية والتعليم والتكوين عرب توفري مقعد بيداغوجي
للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة دون اي شكل من
اشكال التمييز) مرشوع قانون االطار رقم  17-51الخاص

بمنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي  -الباب االول – املادة
 – 2هكذا يعرف املرشع الرتبوي مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية،
فهل املفهوم ثابت او متغري؟؟
مبدا تكافؤ الفرص التعليمية يلفه الكثري من الغموض وتتعدد
الرؤى اليه ،فالتفسري املحافظ حول هذا املفهوم ينظر اىل الناس
عىل انهم خلقوا بمواهب مختلفة ومتنوعة و كل فرد يستخدم
مواهبه حسب ظروف محيطه ،كما ان املؤسسات التعليمية تقوم
عىل اختيار املوهوبني فقط إلعدادهم وتأهيلهم لخدمة املجتمع
والدولة ،اما التفسري الثاني فهو ليبريايل وظهر مع تطور االقتصاد
الحر وتوسع الرأسمالية العاملية مما يتطلب استغالل كل الطاقات
واملؤهالت البرشية لخدمة هذا االقتصاد الجديد .ولذا جاء مبدأ
تكافؤ الفرص التعليمية داال عىل ان كل فرد حني يولد اال ولديه
مقدار من الكفاية والذكاء اللذين يمكن قياسهما بوسائل شتى
مثل اختبارات الذكاء والتحصيل وغريها ،ويجب االعتماد عليهما
وحدهما يف التقييم بدال من االعتماد عىل الطبقة االجتماعية او
الخلفية االقتصادية كأساس لالنتقاء داخل املؤسسات التعليمية،
والتفسري الثالث ملفهوم تكافؤ الفرص التعليمية يركز بشكل
اكرب عىل الظروف االجتماعية واالقتصادية يف املجتمع ،ويدعو اىل
املساواة يف املسرية التعليمية من بداية الولوج اىل نهاية التخرج،

تضييق الخناق عليه،
كما ان نسبة كبرية
من االطفال الذين
ينتمون اىل ارس فقرية
هي اصال تعاني
من انتشار االمية يف
صفوفها مما يزيد
من ضعف ممتلكاتهم
الرمزية ،و يعيق
تسلقهم ونجاحهم
التعليمي واملهني.

ذ .حممد بادرة

غياب تكافؤ الفرص
والتمييز الرتبوي ال يقترص عىل بلدنا او وطننا العربي فقط ،بل
يكاد يكون ظاهرة عاملية ،ففي فرنسا مثال كانت نسبة الفرص
املتاحة امام ابناء الطبقات العليا لدخول النظام التعليمي والنجاح
فيه اىل نسبة الفرص املتاحة امام ابناء العمال الزراعيني هي 8
اىل  .1كما تفيد نفس االحصاءات بان ألبناء الطبقة العليا فرصا
تفوق  7اضعاف فرص ابناء العمال الزراعيني ،و 5اضعاف فرص
ابناء العمال يف الصناعات مما يسمح ألبناء الفئة االوىل من اختيار
انواع الدراسة التي تؤدي اىل الدراسات العليا
املطلوبة واملمتازة ،يف حني يتكدس ابناء الفئات
االجتماعية الدنيا يف الصفوف التعليمية التي
تؤدي اىل التعليم والتكوين املهني القصري االمد.
وبينت هذه الدراسة ان 74%من ابناء العمال
يتأخرون دراسيا يف حني ان 86%من ابناء الفئات
العليا ينهون دراستهم االبتدائية يف الوقت املحدد
او يتقدمون عىل هذا الوقت.
ان التجربة الفرنسية املثقلة بالالتكافؤ وبالتمييز
الرتبوي تكاد تعكس تجارب بلدان البحر االبيض
املتوسط الجنوبي.

 -4عدم التكافؤ والالمساواة يف الحظوظ
من نتائج التميزي الرتبوي

التعليم هو وسيلة لنرش العدل واملساواة ،واداة
لزيادة تالحم املجتمع وتماسك افراده ،والية
لتخفيف حدة التباين الطبقي وردم الهوة بني
الفقراء واالغنياء ،لكن الواقع كثريا ما يكون
مغايرا لذلك حيث صارت وظيفة النظام الرتبوي
احيانا اعادة انتاج التمييز االجتماعي واملحافظة
عىل بنية املجتمع القائم واعادة انتاج عالقات
النفوذ الطبقي فيه حتى اعترب بعض الرتبويني
ان الالمساواة يف املجتمع هي احدى نتائج التمييز
الرتبوي.
ان النظام الرتبوي يف كثري من دول العالم يستبدل
دوره التغيريي واالصالحي ويتحول اىل عامل من
عوامل تثبيت الظلم والالمساواة يف املجتمع ألنه
هو نفسه يفتقر اىل الصالح والعدالة والتكافؤ.
ويشدد عىل ظروف سري العمل يف املدرسة كما يركز عىل دور كل
ذلك يف ايجاد الصعوبات املدرسية ملختلف الطبقات االجتماعية.
من اهم رشوط ايجاد تكافؤ يف الفرص التعليمية ،توافر تكافؤ
يف الظروف االجتماعية واالقتصادية لألفراد يف املجتمع ،ذلك
ان تكافؤ الفرص التعليمية ال يعني مجرد فتح ابواب التعليم
باملجان لكل افراد املجتمع من دون االعتبار ألحوال هؤالء االفراد
االرسية املتباينة ،وبرصف النظر عما هم عليه سلفا من فروق
صارخة يف املستوى االقتصادي واالجتماعي ،وانما معناه انه يف
الوقت الذي تفتح فيه ابواب التعليم عىل مرصاعيها باملجان لكل
االفراد سيصبح هؤالء االفراد متكافئني ولو بمقدار يف ظروفهم
االجتماعية واالقتصادية وستصبح هذه الظروف بالحد الذي ال
يسمح بضياع فرص التعليم عىل احد او تهديدها او التأثري فيها.
مبدا تكافؤ الفرص التعليمية استخدم من قبل الباحثني والدارسني
من منظورات فلسفية واجتماعية وتربوية مختلفة ،لكن بالنسبة
ملنظمة اليونيسكو يعني غياب كل اشكال التمييز الرتبوي من قبيل
( التفرقة – االستثناء – التفضيل الذي يجري عىل اساس الجنس
او اللغة او الدين او املعتقدات السياسية – االصل االجتماعي –
الوضع االقتصادي...وينشا عنه الغاء املساواة يف املعاملة يف مجال
التعليم او االخالل بها ) تقرير عن الرتبية يف العالم – اليونيسكو
1993

 -3التفاوت وعدم تكافؤ الحظوظ ظاهرة عالمية
التفاوت وعدم التكافؤ يف الفرص التعليمية هي من املظاهر
املسترشية يف منظوماتنا التعليمية ،الن التعليم يف وطننا يهادن
الفقر بدال من ان يتصدى ملحاربته باملواجهة املبارشة والشاملة او

لقد بني التقرير الوطني املنجز من طرف
املندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع صندوق االمم املتحدة
للسكان(السكان والتنمية يف املغرب – تقرير  )2019وجود الروابط
بني الفقر والنمو ،و بني تطور مرونة النمو– الفقر االرتفاع املتزايد
ألهمية النمو يف الحد من الفقر لكن عىل الرغم من ذلك(فان
طبيعة النمو املقلصة للفقر ال يمكن ان تحجب الواقع القروي
للفقر ...حيث يضم الوسط القروي بوزن ديموغرايف يبلغ40%
نسبة  79.4%من الفقراء و  64%من الفئات الهشة) -ص12
من التقرير اعاله -وهو ما يهدد املكاسب التي حققها املغرب يف
مكافحة الفقر ويحد من تقليصه ويسهم اىل جانب عوامل اخرى
يف استمرار عدم تكافؤ الفرص ،كارتفاع معدل االرتقاء االجتماعي
بني الرجال اكثر منه بني النساء ،وبني سكان املدن اكثر منه بني
سكان القرى ،لكن تظل الفوارق يف التمدرس مصدرا هاما لعدم
تكافؤ الفرص(فالعجز يف مجال التعليم يمثل اكثر بقليل من نصف
الفقر متعدد االبعاد ) ص12
والفقر متعدد االبعاد مثله مثل الفقر النقدي ،ال يزال ظاهرة قروية
باألساس اذ تقطن نسبة  85.4%من السكان الذين هم يف وضعية
فقر متعدد االبعاد بالوسط القروي ويسبب يف اختالل يصل اىل
 34%فيما يتعلق بتعليم الكبار ،كما يساهم عدم تمدرس االطفال
بنسبة 21.3%يف الفقر متعدد االبعاد ،وعموما يفرس الخلل يف
مجال التعليم اكثر من نصف الفقر املتعدد االبعاد (.)55.3%
يبقى الفرق يف مستويات التعليم والتكوين مصدرا النعدام التكافؤ
يف الفرص ،فالتقدم بسنة يف عدد سنوات الدراسة يحسن فرص
االرتقاء االجتماعي بنسبة 13.7%يف املتوسط ويف مجال التعليم
فان اي تلميذ يستفيد من التعليم االويل يزيد احتمال تجنبه للهدر
املدريس بست مرات عن التلميذ الذي حرم منه.
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 -5تطور كمي وضعف كيفي وغياب تكافؤ الفرص
عىل الرغم من التطور الكمي الهام الذي عرفه قطاع التعليم ،اال انه ال
يزال هناك بعض العراقيل خاصة ما يتعلق بالهدر املدريس الذي يمس
بشكل خاص الفتيات بالوسط القروي ،ويتزايد مستوى الهدر سنة
بعد اخرى خصوصا بالتعليم االعدادي والتأهييل الذي وصل فيهما اىل
حدود  8%خالل املوسم الدرايس .2017
وفيما يتعلق بالولوج العادل للتمدرس فانه تم تسجيل انخفاض
تدريجي يف معدل االمية التي استقر رقمها يف  ،32.2%لكن تبقى
الساكنة النسوية اكثر ترضرا من االمية ( 41.9%مقابل 22.1%
للرجال) ويبقى الفارق اكثر وضوحا بالوسط القروي ،حيث ان
 60.1%من النساء اميات مقابل  34.9%من الرجال ) من نفس
التقرير الوطني.
كما ال يزال تمدرس االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بني  4و 5سنوات
يمثل االشكالية الكربى يف غياب تكافؤ الفرص والحظوظ ،وانه رغم
الجهود املبذولة خالل العقد االخري ال يتلقى عدد كبري من االطفال اي
تعليم اويل ومعظمهم يتواجد بالوسط القروي وخاصة الفتيات.
ان محدودية انتشار هذا التعليم االويل العمومي خلق اشكاال اخر
وهو احتكار هذا التعليم االويل من طرف القطاع الخاص وبجودة
غري متساوية .لذا فالتعليم االويل ال يمكن تعميمه دون تضافر جهود
جميع الفاعلني الرتبويني واالجتماعيني والرشكاء الوطنيني والدوليني
( الوزارات – الجماعات املحلية – املنظمات الحكومية و غري حكومية)
ان الخصاص يف التعليم االويل هو عامل قوي يف تعميق تفاوتات الولوج
والنجاح.

 -6الرؤية االسرتاتيجية ورؤيتها للمساواة وتكافؤ الفرص

من اهم الصعوبات التي تعرتي املؤسسة التعليمية هو وجود كثافة
تفاعلية بينها وبني املجتمع الن كالهما من نسيج واحد .وألجل تحقيق
املساواة االجتماعية والحد من مظاهر الفقر االجتماعي وتحايش
ظهور انواع جديدة من الطبقيات ذات الطابع املعريف ،البد ان تكون
منظومتنا الرتبوية فعالة ومؤثرة اوال للقضاء عىل الهدر املدريس الذي
يغدي التفاوتات االجتماعية للنجاح يف التعليم ،وثانيا رضورة مراجعة
الربامج وتنويع املقررات الدراسية واملمارسات البيداغوجية ومناهج
التدريس قصد الرفع من الفعالية واملردودية الداخلية املؤثرة عىل جودة
التعليم والتعلم (فالتالميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم
يف سن 15سنة ال تتعدى ) 27%
وألجل القضاء عىل امليز الرتبوي ،ووقف االختالالت تم تكليف املجلس
االعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ( )CSEFRSبمهمة وضع
خارطة طريق إلصالح املدرسة املغربية وتحسني ادائها فخرج مرشوع
الرؤية االسرتاتيجية ليمتد عىل الفرتة  2015-2030مستندا عىل عدة
ركائز تتمحور حول ثالثة افكار رئيسية:
مدرسة املساواة وتكافؤ الفرص.
مدرسة الجودة للجميع.
مدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي.
هذه الرؤية االسرتاتيجية ارتكزت يف وثيقتها عىل العديد من الدعامات
لتحقيق مدرسة املساواة وتكافؤ الفرص ومنها  :تعميم التعليم االويل
االلزامي ،وتكوين وتأهيل املدرسني ،وولوج ذوي االحتياجات الخاصة
اىل التعليم ،والنهوض باملدرسة القروية ،والتحسني املستمر للمردودية
الداخلية للمدرسة ،وتعميم التعليم الشامل والتضامني لجميع االطفال
دون اي تمييز ،وتقوية الجهود لضمان تعليم مستدام يمكن من
محاربة االنقطاع والهدر املدريس والتكرار.
ان هذه الوثيقة االسرتاتيجية تسعى اىل خلق فرص «املساواة» او»
تكافؤ الفرص» بني الجميع يف الولوج اىل املنظومة التعليمة والنجاح
فيها ،مما يؤدي اىل تكوين املجتمع بطريقة تسمح بوجود اقل درجة
من التفاوت يف صورة القوة والتميز.
فهل تتحقق النبوءة؟؟
ان التكافؤ يجب ان يكون اداة اصالح نافعة ملعالجة الطريقة التي كان
الناس يتبوؤون بها الوظائف يف مجتمع التفاوت الطبقي ،اما وفقا
لنسبهم او طبقتهم او رصيدهم املادي.
ان التكافؤ هو الذي يفتح امام كل فرد فرص الدراسة والتطور والعمل
و يسمح له بولوج كل املناصب واال يحرم منها ،الن احتكار املعرفة ال
االحتكار االقتصادي هو الذي يسبب زيادة التفاوت بني الطبقات.
ان تكافؤ الفرص هو ببساطة تكافؤ فرص للمنافسة يف مجتمع
غري متكافئ ،لذا فاآلباء واالبناء يعلمون تماما ان الطريق اىل القوة
والسلطة والتمييز يف مجتمعنا هو التعليم ،وهم ال يألون جهدا يف سبيل
الحصول عىل اعىل درجاته وشهاداته كفرصة يف النهوض واالرتقاء يف
السلم االجتماعي.
انه لتحقيق املساواة االجتماعية ،والحد من مظاهر التفاوت الطبقي،
وتحقيق التماسك بني افراد املجتمع وجماعاته ،وتنمية الشعور
باالنتماء الوطني واالعتزاز بالهوية ،البد من الربط بني املساواة
االجتماعية وطبيعة العالقة بني منظومة الرتبية ومنظومة املجتمع
ككل مدفوعني بفكرة ان املجتمع عليه ان يكون تابعا لنمط تربية
تقلص الفجوة بني قمة املجتمع وقاعدته وتؤسس ملدرسة املساواة
وتكافؤ الفرص.
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ما هكذا تورد اإلبل يا استاذ
حيث يسود الجهل ،اإلنسان
املقبول اجتماعيا من قبل
من يظن أنه املتفوق بلغته
أو أصله أو عرقه أو لونه،
هو القابل ببساطة لقواعد
اللعبة وأولها التخيل عن كل
خصوصياته ومنها لغته
وثقافته وهويته وأصله وكل
قناعاته ،والتنكر لها والطعن
فيها ،وارتداء قناع يرتضيه
ذاك اآلخر ،إرضاء له أو سعيا
لنيل نصيبه من ريع يتيحه
االنصهار يف هوية اآلخر
املصطنعة.
وألن األمازيغية ظلت ضحية
للتحقري ،ومهمشة وبعيدة
لعقود عن مواقع القرار،
وال تمارس أية سلطة ،وال
تتيح االستفادة من أي
صنف من الريع .وألن من
نشاركهم الوطن ال يقبلوننا
كما نحن ،بل يرهنون
قبولنا بأن نصبح نسخة
منهم ،انسلخ الكثريون منا،
ضعاف النفوس واملغلوبون
عىل أمرهم ،عن هوياتهم
وتخلوا عن كل خصوصياتهم
الثقافية ،وأضحى اآلخر
يمارس كل أشكال الشطط
عىل الناطق باألمازيغية،
ليصبح هذا الناطق ملزما
باالختيار بني أمرين ،أن
يسعى لقبوله من طرف
األمازيغوفوبيني
جماعة
ويتحدث
فيسايرهم
بلسانهم ،وينسلخ عن ذاته
بل ويزدريها ويتنكر لها ،أو
يتشبت ،عن علم ،بكينونته
وهويته وخصوصياته ويدود
عنها ،فيصبح ضحية لكل
أشكال التمييز واالستهداف.
إن الكثري من الناس،
وبعد عقود من التهميش
والتحقري لهم ولهويتهم
وثقافتهم ولغتهم بل وكل
خصوصياتهم ،أضحوا ال

يجدون حرجا يف التخيل عنها
بسهولة ،بل أصبحوا هم
القاعدة والشاذون هم من
وعوا بخطورة ذلك وبعده
عن الفطرة والعلم والحق،
وهم من يرمون ،من قبل
مشاركيهم الوطن ،بكل
الصفات والنعوت القدحية.
ويحدث أن تتواجد يف جمع أو
موقف أغلب املتواجدين فيه
من الناطقني باألمازيغية،
ولكنهم يأتمرون بأمر واحد
فقط غري ناطق ،فقط ألنه
وإياهم يظنون أن لسانه
يمتلك السلطة الرمزية ،أو
أنه متفوق عىل لسانهم
الذي أقنعهم البعض بدونيته
باستخدام الدين والخرافة
والعنف الرمزي.
إنها صورة مؤملة لحقيقة
يعيشها األمازيغ يف عدد من
املناطق إىل اليوم ،ومنه واقع
أساتذة اللغة األمازيغية يف
املدرسة العمومية ،سماته
التجاهل والالمباالة يف
أفضل األحوال ،التهميش
والتحقري والتتفيه والتسفيه،
االستخفاف باملادة وأهميتها،
املحارصة واملحاربة وتضييق
الخناق...
يف مغرب القرن الواحد
والعرشين ،وبعد عرش سنوات
من االعرتاف باألمازيغية
لغة رسمية ،وبعد عرشين
سنة من املصالحة معها
من قبل أعىل سلطة يف
البالد ،وبعد كل ما يبدو أنه
تحقق ،يجتهد الكثريون
من املوظفني واملسؤولني
ويبذلون كل جهدهم لفرملة
ذاك الذي تحقق ،ولن يرىض
عنك الشوفينيون ،ولن
يقبلوك حتى ترضخ مليوالتهم
املختلفة األهواء واملشارب
واملتفقة جميعها عىل
مواصلة محاربة األمازيغية،

وتنسلخ كلية عن كينونتك
وهويتك ،وتهجر ثقافتك
ولغتك ،حتى ال تنبذ كما
يخىش منا الكثريون أن
يحدث لهم.
إن ما يحدث ألساتذة اللغة
األمازيغية يف العديد من
مناطق املغرب ،معاكس
تماما لتوجهات الدولة يف
أعىل مستوياتها ،وخرق
سافر للدستور كأسمى
قانون للوطن ولكل القوانني
التي صادق عليها ممثلو
املغاربة ،ومخالف لكل
املواثيق الوطنية والدولية
لحقوق اإلنسان .فكيف
ملسؤول منتسب لوزارة
الرتبية الوطنية أو أستاذ
يفرتض فيه أن ينفذ سياسة
الدولة يف ميدان الرتبية
والتعليم ،ويف صلبها إدماج
األمازيغية يف املنظومة
الرتبوية ،أن يعاكس تلك
السياسة ويجتهد ،بعيدا
عن قرارات الدولة ،إرضاء
اإليديولوجية
لنزوعاته
املختلفة ،والتي يرصفها
مستغال سلطته وموقعه
وإمكانات الدولة ومنصبه،
ملحاربة لغة وثقافة املغرب
العريق ،وهوية وحضارة
املغرب الضارب يف القدم،
يف تحد تام لكل توجهات
وقرارات الدولة يف أعىل سلطة
بها أي القرص.
فبني مديريات متسلطة
تفرض عىل أساتذة اللغة
املتخصصني
األمازيغية
تدريس مواد أخرى ،أو توحي
لهم بالتخيل عنها نهائيا
مقابل غض الطرف عنهم
ليصبحوا أشباح ،أو تفرض
عليهم تعويض محظيني
لديها تمتعهم بالتفرغات
املشبوهة ،وبني مديرين
يعتربون تدريس األمازيغية

الطيب أمكرود
بعيدا عن مهامهم ،أو آخرين
شوفينيني يمارسون كل
أوجه امليز عىل األساتذة
ومفتشني
واألستاذات،
يعتربون األمازيغية خارج
انشغاالتهم ،بل يعملون يف
العديد من املواقع عىل عرقلة
تدريسها ،وأساتذة متزمتني
شوفينيني
نكوصيني
يواصلون النظر إىل تامازيغت
نظرة ازدراء ونظرة املتفوق
املنحدر من كوكب آخر ،وبني
ال مباالة أغلب املسؤولني
وعدم اكرتاثهم ملعاناة أساتذة
وأستاذات اللغة األمازيغية
عند مستهل كل موسم
درايس ،وبني مشاركني لنا يف
الوطن مازال البعض منهم
ينعتوننا وأوراش إنصافنا
بأقدح النعوت واألوصاف،
فقط ألننا ولدنا أمازيغ يف
بلد أمازيغي يمتد تاريخه إىل
عرشات اآلالف من السنني
حسب ما أثبته التاريخ
واألركيولوجيا ...يف خضم
كل هذا وغريه كثري ،يرزح
األمازيغ واألمازيغية ،وعىل
رأسهم أساتذتها ،يف بلد
قرارات مسؤوليه وتطلعاتهم
إىل العقد الثالث من القرن
الواحد والعرشين ،حيث
سيصبح املغرب يف مصاف
البلدان املتقدمة عىل كل
األصعدة واملستويات ،يف واد،
وطموحات الشوفينيني منا
يف واد.

موارد رقمية لدعم تدريس اللغة األمازيغية
احتضن املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،يوم الثالثاء 17
نونرب الحايل ،يوما تكوينيا حول
اعداد موارد رقمية منسجمة مع
الربامج الرتبوية الجديدة للغة
األمازيغية بالتعليم االبتدائي.
ويندرج هذا اليوم التكويني يف
إطار برنامج العمل املشرتك بني
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
ومديرية برنامج “جيني” التابع
لوزارة الرتبية الوطنية والتعليم
األويل والرياضة ،واملتعلق بتكوين
وتأطري ومصاحبة أساتذة وأستاذات اللغة األمازيغية يف مجال
إنتاج املوارد الرتبوية الرقمية لدعم تدريس اللغة األمازيغية
بالتعليم االبتدائي.
ويروم هذا التعاون تطوير درس اللغة األمازيغية باعتماد
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملنصات الرقمية لترسيع وترية
التعميم األفقي والعمودي لتدريس األمازيغية.
وقال عبد السالم خلفي ،مدير مركز البحث الديداكتيكي والربامج
البيداغوجية التابع للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،يف ترصيح
اعالمي أن هذا اليوم املخصص ألساتذة اللغة األمازيغية املبدعني
يعد امتدادا أليام دراسية وتكوينية تمت يف يناير 2021والتي
استمرت ألزيد من أسبوع”.
وأضاف أن هذه األيام شهدت تكوين أساتذة اللغة األمازيغية وعىل
إثرها أنتجوا مجموعة من املوارد الرقمية التي سيتم عرضها بهذه
املناسبة.
من جهته ،قال نوردين مازوني  ،مدير مساعد يف الوحدة املركزية

لتكوين األطر بالوزارة ،أن هذا
اليوم التكويني يأتي تنفيذا التفاقية
الرشاكة املربمة بني املعهد والوزارة
والسيما البند املتعلق بالتجديد
البيداغوجي والرفع من قدرات
األطر الرتبوية وخاصة املدرسني
واملدرسات من أجل بلورة وانتاج
موارد رقمية عىل الخصوص.
وأكد السيد مازوني يف هذا السياق،
عىل أهمية تجديد املقاربات
واملمارسات والتنمية املهنية
لألساتذة .
أما مدير املناهج بوزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة،،
فؤاد شفيقي  ،فأبرز أنه تم تجديد منهاج اللغة األمازيغية للتعليم
االبتدائي السنة املاضية وإنتاج أول كتب مدرسية يف الدخول
املدريس الحايل للسنة األوىل ابتدائي ،معتربا أن هذا املنهاج الجديد
يف حاجة للمرافقة بموارد رقمية.
وأشار شفيقي إىل أنه تم تنظيم عدة ورشات تكوينية لفائدة
األساتذة األطر الذين يشتغلون مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
حول انتاج هذه املواد  ،مربزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لهذا العمل.
من جهتها ،أكدت مديرة برنامج جيني التابع لوزارة الرتبية
الوطنية والتعليم األويل والرياضة  ،إلهام العزيز ،أن الوزارة تشتغل
يف اطار الرشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عىل تكوين
أطر اللغة األمازيغية الستعمال تكنولوجيا املعلوميات واالتصاالت
والتدريس باملضامني الرقمية وكذلك الباحثني باملعهد من أجل
انتاج موارد واملصادقة عليها.
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مرت اكثر من عشرين سنة على اعتماد تيفيناغ كخط رمسي لكتابة األمازيغية  ،لكن يالحظ ان العشوائية هي سيدة املوقف يف الكتابة هبا يف يافطات العديد من املؤسسات الرمسية والغري الرمسية ،نظرا
لكثرة األخطاء اإلمالئية والترمجية والنحوية  ،إىل درجة ان العديد من املهتمني يعتربوهنا أخطاء قاتلة ،تقرب اللغة يف مهدها ،يف حني ان هذه املؤسسات ال تكلف نفسها عناء الضبط والتدقيق يف كتابة
األمازيغية ومدى صحتها ،وال تعري اهتماما لذوي االختصاص وال تستشر مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مثال ،فجل هذه املؤسسات تكتفي بتحويل املكتوب سواء بالعربية أو الفرنسية إىل حروف تيفيناغ،
متناسني ان االمازيغية لغة قائمة بذاهتا ،تتوفر على قواعد وعلى معاجم خاصة هبا ،مثلها مثل اي لغة ،والغريب ان ال احد من املهتمني يسلط الضوء على املوضوع او التنبيه للخطورته اليت متس اهلوية البصرية
لالمازيغية ،العمل على ترسيخ هذه االخطأ يف ادهان العموم ،ما جيعل تصحيحها أمرا صعبا مستقبال الحقا ،وملعاجلة هذا املوضوع سألنا بعض املختصني يف املجال اللساين اللغوي االمازيغي حول املوضوع وكان
ردهم كالتايل:

مؤسسات تقتل األمازيغية بأخطاء امالئية وحنوية
عبد الواحد حنو:

األمازيغية على واجهات املحالت واملؤسسات استهتار هبا

بخصوص ترجمة النصوص األجنبية إىل األمازيغية ،فال يمكن
أن نقترص عن القول أنها عبارة عن جرس تمر عربه املعارف
واالفكار ليكتسبها القارئ األمازيغي ،بقدر ما هي أيضا وسيلة
مهمة من وسائل تطوير اللغة وإقحامها يف مجاالت لم يسبق
أن تداولت فيها بكثرة ،كما هو الشأن بالنسبة لألمازيغية التي
ظلت حبيسة أفواه متكلميها آلالف السنني ،يستعملونها كلغة
للتخاطب اليومي يف شؤونهم وانشغالالتهم ،ويبدعون بها أدبا
شفويا تتناقله األجيال .لكن عندما نقوم برتجمة أعمال فلسفية
وقانونية وأدبية وعلمية ...ندخل اللغة األمازيغية يف متاهات
يكون فيها املرتجم حيال عدة صعوبات ،أبرزها الفقر املعجمي
لالمازيغية يف هذه املجاالت التي تدخل فيها االمازيغية كزائر
حديث- .ولهذا ،يتوجب عىل املرتجم ،باالضافة التقانه للغتني؛
املستقبلة والهدف ،أن يكون قادرا عىل التعامل بذكاء مع املعجم
املو َّلد وحسن اختياره للمرادفات املستعمله ،ألنه بصدد صناعة
لغة عاملة ،وبصدد وضع خارطة طريق للقارئ يقتفي أثرها
ويسري عىل خطاها.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،كثريا ما نجد ان املرتجم إىل
االمازيغية يفكر احيانا بذهنية لغة أخرى ،وثقافة أخرى ،أي أنه
يكتب معجما امازيغيا عىل تراكيب حوفظ عليها كما هي يف لغات
اخرى .وهذا ما يسقطه يف تعابري بمثابة صخور تجثم عىل صدر
النص األمازيغي فتجعله نصا صلبا وغري مستساغ.
ولهذا ،وجب ان يتوفر يف املرتجم اىل االمازيغية عىل القسط

حممد فارسي:
الترمجة إىل األمازيغية من االفضل أن تتوقف
إىل حني رغبة الدولة تفعيل هذا الورش من
خالل ضبطه بشكل صحيح
تبقى املهزلة التي تتجسد عىل
يافطات مؤسسات الدولة من
خالل ما يكتب عليها من حروف
أمازيغية متداخلة ومتناثرة بدون
أي معنى ،لذلك أرى أنه ربما أن
السري عىل هذا املنوال من األفضل
أن يتوقف إىل حني أن ترغب
الدولة بشكل رصيح تفعيل هذا
الورش من خالل ضبطه بشكل
صحيح.
اليوم ما يحدث من ارتجالية
راجع ،بعد املعاينة ،أن العديد من املؤسسات حني يتم
بناؤها ،يأتي دور اليافطة للكتابة عنها باللغة العربية
واألمازيغية ،وهذه العملية ال تستند ملسطرة معينة،
والتي تقتيض التوجه إىل املؤسسات التي تعمل يف نطاق
األمازيغية من أجل ترجمة اسم املؤسسة بشكل رصيح،
بل عىل العكس ،ترمى هذه املهمة عىل عاتق صانع
اليافطات الذي يقوم بهذا الدور يف غياب وجهل تام بهذه
اللغة.
من خالل هذه الوضعية نعتقد أن املسؤول الرئييس يف هذه
املسألة هو القائم عىل مهمة تدبري اليافطات يف املؤسسة
ذاتها ،إذ عليه مراسلة مؤسسة كاملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية التي لن تتأخر يف االستجابة ،أو يلجأ إىل حل ثان
يرتبط بخلق مناصب للمرتجمني يف كل مؤسسات الدولة
للقيام بهذه املهمة السيما أن التفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية ال يقترص عىل ترجمة أسماء املؤسسات بقدر
ما أن يتم التعامل عن طريق الوثائق يف مجملها باللغة
األمازيغية ،وإذا ما بقي هذا الخطأ عالقا يف دائرة يافطات
املؤسسات فال يمكن لنا أن نتحدث عن أمازيغية باملغرب.
محمد فاريس أستاذ باحث يف سلك الدكتوراه

الكايف من الذكاء واملهارة واالبداع ،ليصنع لنا نصا أمازيغيا قابال
للقراءة والفهم ،وتتوفر فيه مقومات أسلوب أمازيغي رصف،
باستعمال التعابري االمازيغية املسكوكة ،والعبارات التي تجعل
القارئ يحس فعال أنه يقرأ نصا أمازيغيا ،ال ان يجد نفسه حيال
إسهال من املصطلحات املو َّلدة التي يلتقطها املرتجم من مختلف
املعاجم ،فيصري النص جامدا ينتظر قارئا يفك رموز محتواه وال
يجده.
وبخصوص أمازيغية الريف ،فإن أقدم وثيقة مرتجمة حسب
علمي هي االنجيل ،الذي ترجم إىل االمازيغية يف أواخر القرن
السابع عرش .اما ترجمة نصوص األدب الشفاهي الريفي،
فقد دشنه الباحثون الكولنياليون يف أواخر القرن التاسع عرش
وبدايات القرن العرشين ،وكانت تحركهم دون شك ،رغبات
استعمارية تصبوا إىل معرفة ذهنية الشعوب االمازيغية ونمط
تفكريهم وعيشهم وسلوكاتهم وطرق تدينهم واعتقادهم،
تمهيدا إلحتالل أوطانهم .ونذكر من بني هوالء ساريونانديا
 Sarrionandiaو رينيسيو  E.Renisioو صامويل بيارناي
 S.Biarnzyوروني بايس  ...R.Bassetهؤالء وغريهم دونوا العديد
من النصوص الشفاهية ،وقاموا برتجمتها اىل اللغة الفرنسية
واالسبانية .ثم بعد ذلك ،تأتي مبادرات الباحثني واألدباء لرتجمة
النصوص الشفاهية ثارة ،كما هو الشان بالنسبة ملحمد االيوبي
الذي ترجم حكايات شعبية أمازيغية اىل الفرنسية ،وترجمة
االبداعات االمازيغية املكتوبة كما هو الشأن بالنسبة للوليد

ميمون الذي ترجم ديوانه zi radjagh
 n tmurt gher ru3ra ujennaاىل اللغة
الهولندية.
لكن يف السنوات األخرية ،برزت نخبة من خريجي الدراسات
األمازيغية ،ساهموا يف ترجمة أعمال أدبية من وإىل االمازيغية.
وتبقى عىل قلتها اجتهادات يف حاجة إىل قراءات نقدية ،يف
انتظار أن تخرج األمازيغية من قوقعة األدب ،لتقتحم مجاالت
أخرى كالقانون والفلسفة والفيزياء  ...وهذا تحد يحتاج تظافر
الجهود بني املبدعني واللسنيني...
وبخصوص اليافطات املكتوبة عىل واجهات املحالت ،والتي
تشوبها العديد من العيوب يف طريقة كتابتها ،فال يمكن هنا أن
نتحدث عن أخطاء يف الرتجمة ،بقدر ما هو استهتار باألمازيغية
بحيث تستحوذ عىل كاتبيها يف واجهات املؤسسات فكرة الزخرفة
والتزيني وفقط ،وكأن لسان حالهم يقول :بغاو تيفناغ ها
تيفناغ .أو بتعبري آخر ،غري دوّز ،شكون يقراها!..
الن واجهات املؤسسات يجب أن تكتب باللغتني الرسميتني
وبطريقة صحيحة ،وكفى .وال مجال للحديث عن الرتجمة يف هذا
الباب.

انديش:

الترمجة إىل األمازيغية :مسلسل عنوانه
االستهتار بلغة دستورية

مما يمكن مالحظته
بسهولة يف الفضاء العام
فيما يتعلق بالرتجمة إىل
األمازيغية ،أن األمر ال
يتعلق بأخطاء لغوية قد
يرتكبها الكاتب أو املرتجم إىل
األمازيغية ،وهذ األمر الشائع
واملفهوم لدى لغات العالم
املكتوبة .بل يتعلق األمر هنا
بعبث معمم.
أقصد بهذا أنه حني يتم وضع
جملة أمازيغية ال صلة بها بمقابلها
يف اللغة املرتجم منها ،كحالة «املحطة
الطرقية بتازا“ التي ترجمت ب ⵍⵖⵓⵙⴰ
ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵙ والتي تعني» ترجمة
باألمازيغية» ،بماذا يمكن أن نفرس هذا
بكونه مجرد عبث واستهتار فقط؟
أو أنه يتم تحويل أسماء مؤسسات
مكتوبة بالفرنسية إىل حروف تيفيناغ،
بحيث نصبح أمام «مسخ» ال معنى له يف
لغات العالم.
أعتقد أن بعض املسؤولني عن املؤسسات،
كأنهم يريدون التخلص من ثقل
األمازيغية بإضافتهم لها يف الالفتات
بشكل عبثي وال معنى له ،باحثني عن
تثبيت هوية برصية من خالل حروف
تيتفيناغ يف الالفتات أو يف عالمات
التشوير الطرقية ،بدون االهتمام نهائيا
بمحتوى بما كتب أو ترجم.
يربر البعض هاته العبثية ،أن األمر عادي

لكون األمازيغية تنتقل من
لغة شفهية إىل كتابية ،ولكن
بعد عرشين سنة من مأسسة
األمازيغية وإدماجها يف التعليم
وقرابة عقد من الزمن منذ
ترسميها ،أظن أنه ال يوجد عذر
أمام املؤسسات التي تسري من
املال العام القرتاف مزيد من
االستخفاف واالستهتار بلغة
دستورية ،يقتيض الواجب
احرتامها ألنها لغة وطنية وملك
للمغاربة جميعا.
أقول أن ال عذر لهم ،ألن األمازيغية اليوم
لها ما يكفي من املوارد البرشية التي تتقن
خطية وقواعد هاته اللغة (مرتجمني،
أساتذة باحثني ،طلبة )...باإلضافة إىل
وجود مركز الرتجمة يف مؤسسة وطنية
ويتعلق األمر باإليركام الذي من املفروض
أنه يقوم بخدمة الرتجمة مجانا ،عىل حد
علمي.
من جانب آخر ،أرى أنه من الواجب عىل
الحركة األمازيغية ان تقوم بواجبها
الرتافعي من أجل وضع حد لهذا اإلستهتار
املتكرر باللغة األمازيغية .كما أنه من
الواجب عىل مؤسسات الدولة ،من بينها
اإلركام ،أن ينفتح أكثر عىل املرتجمني
وحركة الرتجمة إىل األمازيغية وتقوية
مركزها باملرتجمني املختصني يف املجال.

يونس غاب:

اللغة األمازيغية يف
الفضاءات العامة جمرد
إجراء شكلي وفلكلوري
أوال ،غياب استحضار الجانب
التقني املرتبط بالرتجمة يف تنزيل
العامة
بالفضاءات
األمازيغية
ومؤسسات الدولة .مثال يجب إنشاء
هيئة خاصة بذلك تتشكل من لسانيني
وباحثني متخصصني.
ثانيا ،الخلط الواقع بني اللغة
األمازيغية املعيارية املعتمدة من
طرف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 ،IRCAMواللغات األمازيغية العامية
املنترشة بمجاالت األطلس والريف
وسوس ،وما ينتج عن ذلك من سوء
توظيف املصطلحات واملفاهيم ،بل يف
بعض األحيان تكون الرتجمات بعيدة
عن التعبري الصحيح وخاطئة تماما.
ثالثا ،يبقى توظيف اللغة األمازيغية
يف الفضاءات العامة يف نظر الفاعلني
مجرد إجراء شكيل وفلكلوري الهدف
منه إسكات بعض األصوات املنتمية
للحركة األمازيغية ،التي تطالب
بتنزيل مضامني دستور .2011
* استاذ باحث يف حقل التاريخ من
قبائل ايت وراين
مناضل الحركة الثقافية األمازيغية
موقع تازا
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يف ختام املهمة الديبلوماسية التي قام بها رئيس التجمع
العاملي األمازيغي رشيد الراخا قدم رسالة احتجاجية لوزير
الخارجية اإلسباني داخل وزارته يف مدريد ،وتتضمن ما ييل:
السيد خوسيه مانويل البارس بوينو ،معايل وزير خارجية
إسبانيا.
املوضوع :تعديل الرد عىل قضية االعرتاف بآثار استخدام
األسلحة الكيماوية ضد سكان الريف (شمال املغرب).
معايل الوزير:
يف بداية األمر ،أود أن أهنئكم عىل تعيينكم كرئيس
للدبلوماسية اإلسبانية من قبل رئيس الوزراء السيد بيدرو
سانشيز برييز كاستيخون.
نترشف بإبالغكم بأننا وجهنا رسالة إىل جاللة امللك فيليب
السادس ،بتاريخ  7فرباير ( 2015أرفقنا هذه الرسالة
بنسخة) ،تتعلق الرسالة بالتدخل ألجل حل ودي لصالح
ضحايا الحرب الكيماوية التي شنتها إسبانيا ضد السكان
املدنيني يف شمال املغرب ،خالل حرب الريف التي امتدت من
سنة  1921إىل سنة  ،1927وذلك باستخدام أسلحة الدمار
الكيماوية املحظورة يف مواثيق القانون الدويل.
وتكرم البيت امللكي بالرد علينا بتاريخ  29ماي ،2015
موضحً ا أنه وجه الرسالة املذكورة إىل وزير الخارجية
باعتبارها الجهة املعنية ،لتقوم بدراستها والتوصل للقرار
املناسب .وبنا ًء عىل ذلك تم استدعاء وفد ألفته بمعية الدكتور
ميمون الرشقي وأمينة ابن الشيخ ،إىل السفارة اإلسبانية
بمدينة الرباط بتاريخ  23يونيو  ،2015واستقبل الوفد
السيد كاميلو فيالرينو مارزو والسيد خوسيه لويس لوزانو
غارسيا ،حيث كان لنا رشف مناقشة التجاوزات اإلسبانية
بالريف بإسهاب كما زودناهم بوثائق تخص هذا املوضوع.
ويف ظل غياب رد رسمي ،بادرنا بتذكري السيد ألفونسو
داستيس ،وزير الخارجية والتعاون السابق يف الحكومة
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الشعبية السابقة للسيد ماريانو راخوي بري بهذه القضية،
من خالل رسالة قمنا بإرسالها يوم  7نونرب  ،2017وطلبنا
منه من خاللها الترصف بسلطته األخالقية ومسؤوليته
السياسية لتزويدنا بالرد املنتظر .يف الواقع تم طلب الوزير
السابق بواسطة النائب السيد خوان ترادا إي كوما بتاريخ
 7فرباير  ،2018/2968وأعلن يف هذا الصدد أنه تلقى بريدنا
 ))https://youtu.be/JWLUlN62cMI?t=46ووعدنا علنًا
بمتابعة طلبات منظمتنا غري الحكومية فيما يتعلق بقضية
االعرتاف باستخدام األسلحة الكيماوية يف حرب الريف .لسوء
الحظ لم يتحمل السيد داستيس وال خلفه السيد خوسيه
مانويل غارسيا مارغايو وال السيد خويس بوريل فونتيس

وال السيدة أرانتشا غونزاليس اليا عناء القيام بذلك ،ولم
يأخذوا محمل الجد ال مطالبنا املرشوعة وال التوجيهات
امللكية الصادرة عن رئيس الحكومة.
ً
ومع ذلك عندما كان السيد بوريل فونتيس مسؤوال عن حقيبة
الشؤون الخارجية ،وقبل أن يصبح رئيس الدبلوماسية
األوروبية ،بعد استدعائه من قبل املتحدث السابق باسم
 ERCالسيد تاردا ،أعلن أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب
يوم  19دجنرب  ،2018أنه بمناسبة الذكرى املئوية ملعركة
أنوال سنة  ،2021ستبدأ إسبانيا واملغرب عملية معالجة
جروح املايض ،وشدد عىل أن أي عملية جرب ومصالحة يجب
أن تأخذ بعني االعتبار ما حدث يف معركة أنوال.
(www.europapress.es/nacional/noticia-borrell-
plantea-utilizar-centenario-batalla-annual-cerrarheridas-marruecos-guerra-rif-20181219220356.
.)html
معايل الوزير:
بمناسبة الذكرى املئوية نفسها ملعركة أنوال ،التي تجرأ
تلفزيون  TVEعىل تذكرينا بها وبث تقرير حولها يف الوقت
املناسب بتاريخ  7غشت (www.rtve.es/play/videos/
informe-semanal/100-anos-annual-dondeespana-retorcio-su-historia/6046999/?media=tve
) ,نطلب منك اتخاذ القرار الصائب ،لطرح هذا السؤال
الشائك عىل حكومتك التقدمية ،من أجل التوصل إىل الحسم
يف كل هذه التخمينات من خالل إصدار قرار موحد ورسمي.
يف انتظار ردكم ،تفضلوا معايل الوزير فائق تعابري االحرتام.
اإلمضاء :رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي األمازيغي
()AMA
حُ رر بمدريد يف  11نونرب .2021

التجمع العاملي األمازيغي حيشد من جديد الدعم الربملاين لصاحل االعتراف
مبسؤوليات الدولة اإلسبانية عن استخدام األسلحة الكيماوية ضد الريف
حرض وفد التجمع العاملي األمازيغي
املكون من رئيسه رشيد راخا ،ورئيس
فرع الجزائر خضري السكوتي ،ورئيسة
فرع املغرب السيدة أمينة ابن الشيخ،
والسيدة ناهدة اإلدرييس ،والدكتور أنطونيو
أرنيز فيلينا ،وكان يف استقبالهم الفريق
الربملاني املمثل لكل من اسكيريا ربوبليكانا
دي كاتالونيا والتكتل الكتلوني والحزب
الوطني الباسكي ،وذلك خالل  10-11نونرب.
وتم استقبال الوفد األمازيغي أول األمر من
طرف النائب غابرييل روفيان والنائبتان
مارتا روزيك إي سالتور وماريا دامتاس

عن اسكيريا ربوبليكانا دي كاتالونيا ،ثم
ماريونا إياموال داوسا عن التكتل الكتلوني،
وأخريا ً نائب إقليم الباسك آيتور إستيبان
برافو عن الحزب الوطني الباسكي.
وخالل هذا اللقاء تداول كل األطراف مواضيع
يف غاية األهمية ،تتصدرها املسألة الشائكة
املتعلقة باعرتاف الدولة اإلسبانية باستخدام
األسلحة الكيماوية املحظورة دوليًا خالل حرب
الريف ،مع تحمل مسؤوليتها فيما يخص
ذلك ،وطلب وفد األمازيغ الدعم من طرف
الفعاليات اإلسبانية لدفع حكومة بالدها
لالعرتاف بمسؤولياتها اتجاه سكان الريف.
وأعرب جميع النواب عن
تضامنهم غري املرشوط
مع الشعب األمازيغي
يف الريف ،ووعدوا ببذل
كل ما بوسعهم ،وكذا
خلق مبادرات مختلفة،
من اجل تعديالت قانون
الذاكرة الديمقراطية،
وإشعار الحكومة ووزير
الخارجية،
الشؤون
بتحقيق
ومطالبتها
العدالة ،وذلك بتعويض
ذوي ضحايا هذه الحرب
التي مر عليها قرن من
الزمان ،والتي خلفت آثار
نفسية ومادية عميقة
وقاسية ومستمرة عىل
سكان الريف ،الذين
يعانون من توارث
الطفرات الرسطانية.
كما أتيحت الفرصة
للوفد ملعالجة هذه
املسألة ،وإن كانت بشكل
مقتضب ،مع النائب
االشرتاكي ،السيد باو

ماري كلوزه ،رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
وتعذر حضور بعض العنارص املدعوة للنقاش
الكامل حول امليزانيات ،من ضمنهم السيدة
مرييتكسيل باتيت ،رئيسة مجلس النواب ،حيث
اعتذرت عن عدم تمكنها من حضور لقاء وفد
التجمع العاملي األمازيغي ،ونفس االمر انطبق
عىل األمانة العامة ووزيرة الحقوق االجتماعية
يف بوديموس ،دونيا أيوني بيالرا أورتياغا،
التي لم يسمح لها جدول أعمالها بالحضور
ً
أيضا ،وبهذا الشأن قال أمني العالقات الدولية
السيد ديفيد بريجيل ،للوفد األمازيغي إنه يف
بوديموس "عىل اطالع باهتمامكم وبنشاطكم
ضمن التجمع العاملي األمازيغي ،وباملسؤولية
التاريخية التي تتحملها بلدنا يف الشمال

املغرب منذ ما يقرب قرن من الزمان ،ونحن
نعترب األمر يتجاوز مسألة عدالة مع الشعب
املغربي واألمازيغي ،ويصبح تصحيحا للذاكرة
التاريخية ببلدنا" ،ووعدوا بمعالجة هذا
األمر يف مرشوع قانون الذاكرة الديمقراطية.
يف النقاش بني نواب الباسك والكتالونيني
وممثيل األمازيغ ،تم تناول مسألة أهمية
وإمكانية تقديم تعليم اللغة األمازيغية
للمواطنني األمازيغي داخل هذه املناطق
املتمتعة بالحكم الذاتي باهتمام كبري ،وكذا
تعزيز األنشطة الثقافية التي من شأنها
التعريف بالروابط التي تجمع بني شعوب
ضفتي البحر األبيض املتوسط.

اخبــــار
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إعداد ياسين عمران؛

الهجرة و عدم تسييس اإلعالم ضد الهجرة
اإلنسانية.

حفل االفتتاح عىل إيقاع تكريم الدكتورة
األمازيغية ليىل أمزيان و نجاة بلقاسم
توجت فعاليات املهرجان الدويل للسينما
املنعقد بمدينة الناظور ،تحت شعار «السينما
وعالم ما بعد كوفيد »19تكريم الدكتورة ليىل
أمزيان سليلة مدينة الناظور.
وحظي ت أمزيان بتكريم خاص نظري
مجهوداتها الجبارة يف خدمة قضايا الثقافة
و الهوية باملغرب ،إذ عرف عن السيدة ليىل
أمزيان تأطريها ملدارس « مدرسة كوم» الخاص
بتعليم اللغة األمازيغية يف مختلف ربوع
الوطن ،باإلضافة إىل احتضانها لربنامج تنمية
التكنولوجيات الحديثة التي تستهدف 60
مدرسة موزعة عىل  18مديرية تعليمية ،فضال
عن دعمها للعالم القروي من خالل نسبة من
أرباح بنك إفريقيا التي يملكها زوجها رجل
املال و األعمال السيد عثمان بن جلون.
و عرب السيد عبد السالم بوطيب مدير مركز
الذاكرة املشرتكة من أجل الديمق راطية و السلم
أن الثقافة هي ضمانة أساسية الستم رار
اإلنسانية اإليجابية املتضامنة ،وأضاف يف
معرض حديثه عىل أن مهرجانه حريص عىل
استخ راج األمل الذي فينا ،و الذي يكرب يف

اإلنسانية عندما تواجه األخطار التي تهدد
وجودها.
ويذكر عىل أن فعاليات املهرجان الدويل
للسينما املنعقد بمدينة الناظور عرف حضور
شخصيات وطنية وأجنية من مختلف األوساط
السياسية والثقافية والفنية ورجاالت ريادة
األعمال واملال.
وكما حظيت السيدة نجاة بلقاسم الوزيرة
الفرنسية السابقة بتكريم خاص خالل افتتاح
فعاليات املهرجان الدويل للسينما والذاكرة
املشرتكة املنعقد بمدينة الناظور ،حيث توجت
برشف تسليم الجائزة الدولية « ذاكرة من أجل
الديمق راطية و السلم».
وقال ت نجاة بلقاسم الوزيرة الفرنسية
السابقة وسليلة الناظور أنها سعيدة جدا
بتتويجها بالجائزة الدولية لحقوق اإلنسان

إسدال الستار عىل إيقاع تتويج الفائزني.

والسلم ،التي منحها مركز الذاكرة املشرتكة.
و أكدت عىل أن املهرجان يعود له الفضل يف
زيارة مسقط رأسها يف بلدة أيث شيشار
بالناظور.

ويقمن بدور هام يف مواجهة وباء كورونا ،وذلك
عىل الرغم من أن العديد من النساء تعرضنا إىل
العنف األرسي إبان الحجر الصحي و إىل فقدان
مناصب الشغل للعديد منهن ،تضيف املتحدثة
ذاتها.
وقال ت بلقاسم أن العديد من الدول اختارت
سياسة االنغالق و التقوقع عىل الذات ،بل هناك
من نزح نحو ال رصاع و التنافس عىل الحصول

موضوع “العالم ما بعد كوفيد  :19نحو روح
جديدة للبحر األبيض املتوسط” وذلك خالل
اليوم الثاني من الدورة العارشة ملهرجان
السينما والذاكرة املشرتكة.
وكشف عبد الله بوصوف ،األمني العام ملجلس
الجالية املغربية املقيمة بالخارج ،أن املهاجرين
املغاربة كان لهم دورا مهما يف املساهمة يف
مواجهة الجائحة ،إذ عملوا عىل جبهتني:
جبهة بلدان املهجر و جبهة الوطن ،حيث كانوا
يف الصفوف األمامية لتحمل املسؤولية يف إنقاذ
البرشية.
و شدد املتحدث ذاته ،أن الهجرة شكل ت منذ
األزل ظاهرة إنسانية بامتياز و ال أحد يمكن
أن يستوقف زخمها ،وأضاف بوصوف ،أن
املهاجرون إبان زمن كورونا ،أبانوا عن حس
وطني و روح وطنية عالية يف التضامن وتقديم
ا ملسا عد ا ت
لذ و يهم
باملغرب.
نجاة بلقاسم
ا لو ز ير ة
ا لفر نسية
ا لسا بقة
أ و ضح ت
معرض
يف
حديثها عن
امل رأة أن األخرية
خاصة
و
نساء شغيلة
الصحة عملن
عىل مواجهة
ا لجا ئحة

عىل املعدات الصحية ملواجهة خطر كوفيد
 ،19و زادت قائال أن دول عديدة فضل ت عدم
التعاون مع منظمة الصحة العاملية ،وفضلت
ترك الدول الفقرية ملواجهة مصريها وحدها يف
غياب مبدأ التضامن الدويل.

العالم بعد جائحة كورونا

عقد مركز الذاكرة املشرتكة من أجل
الديمق راطية والسلم ندوة علمية قاربت

خرباء وصحافيون يناقشون قضايا السينما
و اإلعالم

أعرب رشيد راخا مدير نرش جريدة العالم
األمازيغي أن القناة األمازيغية ساهمت
يف الرقي باملنتوج السينمائي األمازيغي
و بفضلها تمكنت األعمال السينمائية
األمازيغية من الولوج إىل عالم االح رتافية.
أضاف رشيد راخا أنه بفضل نضاالت املناضلني
األمازيغيني خرجت القناة إىل حيز الوجود
وشدد راخا عىل دفاعه عىل السلم السيكولوجي
باإلعالم األمازيغي وحماية الجالية األمازيغية
املقيمة بالخارج.
عبد الحق الريحاني عن جريدة اإلتحاد
االش رتاكي قال أن املهرجان شهد مواقف
للتسامح اإلنساني وذلك من خالل حضور
ملختلف الثقافات و األديان و الحساسيات
املجتمعية.
و أضاف الريحاني أن املهرجان عرض أفالم
تنبذ العنف والك راهية وتدعوا إىل السلم و إىل
ترسيخ القيم اإلنسانية النبيلة.
حورية بوطالب عن الرشكة الوطنية لإلذاعة
و التلفزة أكدت أن وظيفة اإلعالم هي نرش
قيم التواصل و عدم زعزعة السلم اإلنساني،
و أوضح ت بوطيب أنه تستوجب اللحظة
تصحيح املفاهيم حول قضايا وتداعيات

أسدل ستار مهرجان الذاكرة املشرتكة
يوم الجمعة  19نوفمرب عىل إيقاع تتويج
الفائزين،حيث فازت يف صنف قائمة الفيلم
الطويل السيناريست البلجيكية الورا
وينديل بجائزة أحسن سيناريو عن فيلم
“العالم” ،وآل ت جائزة أحسن دور رجايل لعبد
الله شاكريي عن دوره يف الفيلم األرجنتيني
املغربي “نداء الصح راء” ملخرجه بابلو سيزار،
وفيما فازت جاسنا دوريسيس بجائزة أحسن
دور نسائي عن دورها يف فيلم “صوت عايدة”
ملخرجته جاسميال زبانيك.
ويف صنف الفيلم الوثائقي ،فاز الفيلم املغربي
“مدرسة األمل” ملحمد عبود بجائزة البحث
الوثائقي.
وتوج الفيلم االسباني بحثا عن الفيلم
ملخرجه اإلسباني إنريكي غارسيا باسكيث
بالجائزة الكربى .
ويف صنف الفيلم القصري ،فاز فيلم هاكاكاش
للمخرج املغربي أسامة معتمر بالجائزة
الكربى.

وتجدر اإلشارة عىل أن فعاليات املهرجان الدويل
للسينما و الذاكرة املشرتكة عرفت مشاركة
سبعة أفالم طويلة تبارت عىل جوائز املهرجان
إىل جانب ستة أرشطة وثائقية و ثالثة عرش
رشيطا قص ريا.
وت رأست لجنة تحكيم الفيلم الطويل املخرجة
األملانية لوسيا بالسيوس ،يف حني عادت رئاسة
لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي للمؤرخ الفرنيس
ميشيل دراي ،أما املخرج املرصي باسل
رمسيس كان عىل رأس لجنة تحكيم األفالم
القصرية.

قضايا نسائية
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تميز حفل افتتاح فعاليات الدورة
العارشة للمهرجان الدويل للسينما
والذاكرة املشرتكة ،واملنظمة تحت
شعار «السينما وعالم ما بعد كوفيد
  ،»19والذي حرضته شخصياتوطنية ودولية وفنانني من مختلف
قارات العالم ،بمنح الجائزة الدولية
«ذاكرة من أجل الديمقراطية
والسلم» ،للوزيرة الفرنسية السابقة
للرتبية الوطنية والتعليم العايل
والبحث العلمي ،نجاة فالود بلقاسم،
وذلك نظري جهودها يف خدمة السلم
والتعايش املشرتك ،باإلضافة إىل تكريم
السيدة ليىل مزيان بنجلون ملبادراتها
املتميزة يف إنعاش الثقافة والفنون ،وكذا
النهوض بقطاع الرتبية والتعليم خصوصا
يف املجال القروي.
وعرفت هذه التظاهرة السينمائية ،التي
نظمها مركز الذاكرة املشرتكة من أجل
الديمقراطية والسلم ،مشاركة  28فيلما
يف املسابقة الرسمية ،تم انتقاؤها من بني
ما يقارب  600فيلما منتميا إىل أزيد من
 40بلدا.
ويف كلمة له باملناسبة ،أكد رئيس مركز
الذاكرة املشرتكة من أجل الديمقراطية
والسلم ومدير املهرجان ،عبد السالم
بوطيب ،أن هذه التظاهرة تزداد إشعاعا
سنة بعد أخرى بفضل اإلقبال املتزايد

أمينة بوعياش  :حتقيق املساواة
بني الرجل واملرأة رهني ببناء
أكدت رئيسة املجلس الوطني لحقوق
االنسان ،أمينة بوعياش ،اليوم الخميس
بدبي  ،أن أي مقاربة لتحقيق املساواة
بني النساء والرجال والعمل عىل تحقيق
املناصفة ،تحتاج اىل بناء ثقافة مجتمعية
داعمة وحاضنة للمشاركة النسائية.
وأضافت أمينة بوعياش التي كانت
تتحدث خالل ندوة بجناح املغرب
باملعرض العاملي «إكسبو دبي « 2020
نظمت حول موضوع «حقوق النساء
يف املغرب  ..نظرة تاريخية وآفاق
مستقبلية» ،أن هذه املقاربة يجب
أن تكفل رصدا موضوعيا ودقيقا
لإلشكاليات عىل مستوى ولوج النساء
لحقوقهن ،وتكثيف الجهود لتغيري
املعطيات االجتماعية والثقافية.
وأشارت خالل الندوة التي حرضتها عدة
شخصيات مغربية وأجنبية ضمنها،
القنصل العام للمملكة املغربية بدبي ،
خالد بن الشيخ  ،أن مسار املساواة بني
الرجل واملرأة  ،الذي انطلق وطنيا وامتزج
بما هو كوني ،سيتواصل «من أجل
تغيري العقليات التي تقوم عىل معتقدات
وأفكار تجانب الحق والعقل يف تعريف
االنسان وحماية كرامته».
وبعد أن استعرضت مسار تطور الحركة
النضالية النسائية باملغرب منذ القرن
املايض وصوال اىل اإلنجازات واملكتسبات
التي حققتها خالل العرشين سنة
املاضية عىل املستويات السياسية
واالجتماعية  ،أكدت رئيسة املجلس
الوطني لحقوق االنسان ،ان املغرب
اليوم يعمل من خالل الربط بني الحق
يف التنمية وحقوق االنسان عىل بناء
سياسات عمومية مناهضة للتمييز ،ال
تكتفي فقط بإصالح القوانني بل أيضا
بإزالة االسباب العميقة للتمييز يف ابعاده
االجتماعية والثقافية والبيئية .
من جهتها تطرقت أميمة عاشور
رئيسة جمعية جسور  ،ملتقى النساء
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عليها من طرف السينمائيني الوافدين من
مختلف األقطار.
وأضاف أن هذا الحدث السينمائي يعترب
فرصة حقيقية لتالقي كل الفعاليات
الهادفة لصناعة الفن والسالم ،والطامحة
لبناء مجتمعات األمل والتعايش.
وتبارت األفالم املختارة للفوز بجوائز
املهرجان املختلفة يف فئات األفالم الطويلة
والوثائقية والقصرية ،التي تمثل عىل
الخصوص ،دول البوسنة والهرسك،
وبلجيكا ،وفرنسا ،والواليات املتحدة.
كما خا ض الفيلم الوثائقي عن الرتاث
اليهودي
املوسيقي
 املغربي بعنوان «يفعينيك ،أرى وطني»،
املغربي
للمخرج
كمال هشكار ،غمار
املنافسة عىل جوائز
الدويل
املهرجان
والذاكرة
للسينما
املشرتكة يف دورته
العارشة.
الدورة
وتميزت
العارشة للمهرجان
للسينما
الدويل
املشرتكة
والذاكرة
بربنامج ثري ومتنوع
يتضمن أيضا تنظيم
العديد من الورشات والندوات واللقاءات.

برنامج "دي جي غريلز" ..استفادة
 450فتاة من  21مدينة مغربية

املغربيات ،خالل هذه الندوة التي
أدارتها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق
االنسان بالداخلة  ،ميمونة السيد ،اىل
اهم اإلصالحات القانونية التي اعتمدها
املغرب يف مجال النهوض بحقوق النساء،
مربزة ان نساء املغرب ساهمن منذ
القرن املايض يف تطور الحركة النسائية
الحقوقية التي ناضلت من اجل ترسيخ
مبدإ املساواة واملناصفة .
وأضافت ان الحركة النسائية يف اململكة
استطاعت عرب نضاالتها ،خلق حوار
مجتمعي حول املناصفة  ،مشرية بهذا
الخصوص اىل انه تم قبل االنتخابات
األخرية اعتماد تعديالت تهم الرفع من
تمثيلية النساء ،فسحت امامهن الفرصة
الظهار امكانياتهن يف تدبري الشأن العام
املحيل والوطني .
وقالت يف هذا الصدد ان النساء اليوم
باملغرب حارضات يف مراكز املسؤولية،
«لكن يجب أن تتم مواكبة هذا الحضور
عرب القوانني « مؤكدة وجود دينامية
كفيلة بالنهوض بحقوق املرأة يف اململكة
عىل الرغم من استمرار العقلية الذكورية
التي تمثل عرقلة أمام هذا املسار.
من جانبها أبرزت مريم العثماني ،رئيسة
الجمعية املغربية للتضامن مع النساء يف
وضعية صعبة (إنصاف) املكتسبات التي
حققتها املرأة املغربية خاصة عىل صعيد
الحقوق االرسية ،واالجتماعية ،مشرية
اىل مختلف التحديات التي يتعني عىل
نساء املغرب رفعها لبلوغ املناصفة.
وناقشت الندوة السبل الكفيلة بتشجيع
التنزيل الفعيل والكامل ملبدأ املساواة
واملناصفة ،عىل املستوى القانوني
والفعيل ،وتعزيز التمثيلية السياسية
للمرأة واعتماد مقاربات تهدف إىل دعم
اإلدماج العرضاني ملقاربة النوع يف
السياسات العمومية ،خاصة يف سياق
وطني وإقليمي ودويل يشهد تطورا
مستمرا.

استفاد  450فتاة من  21مدينة يمثلن
مختلف جهات اململكة من دورة 2021
من برنامج "دي جي غريلز" ()DigiGirlz
الذي يروم دعم الفتيات املغربيات إلنجاز
مشاريعهن عىل أرض الواقع.
وأوضح بالغ للمنظمني أن هذا الربنامج،
الذي بادرت إليه كل من جمعية
أنوال ،والسفارة األمريكية بالرباط،
ومايكروسوفت املغرب ،استفادت منه
أكثر من ألف فتاة منذ أول نسخة سنة
.2017
وأضاف املصدر ذاته ،أن هذه السنة عرفت
مشاركة  450فتاة يف نسخة  ،2021من
بينهم  250تلميذة بالتعليم الثانوي و200
طالبة جامعية ،يمثلون كال من وجدة،
وتازة ،والحسيمة ،وطنجة ،والقنيطرة،
والرباط ،واملحمدية ،والدار البيضاء،
وخريبكة ،ومراكش ،وبن جرير ،وتزنيت،
وكلميم ،وتافراوت ،وبني مالل ،وسطات،

وفاس ،والصويرة ،وورززات ،وإفران،
وبرشيد.
وحسب املصدر ذاته ،فإن الهدف من هذا
الربنامج يتجىل يف تعزيز التعليم العلمي
بني الفتيات املغربيات ،واملساواة بني
الجنسني ،وتشجيع تدريس التقنيات
الحديثة والربمجة وإبراز مهارات املرأة يف
ميدان التكنولوجيا.
وخلص البالغ إىل أن حفل االختتام ملبادرة
"دي جي غريلز" تعقد أيام  19و 20و21
نونرب الحايل بالدار البيضاء ،وخالل هذه
األيام الثالث ،ستستفيد املشاركات من
تدريب نظري وورشات عمل يف مواضيع
مختلفة  :الرشكة والتكنولوجية،
والتخطيط الوظيفي ،والتواصل الشبكي،
ولقاءات مع خرباء يف امليدان .كما ستقدم
املشاريع الستة النهائية أمام لجنة
التحكيم الختيار الفائزين.

ثقــافـة وفن
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تستضيف إموزار كندر  ،يف الفرتة من  25إىل
28نونرب الجاري ،الدورة  17للمهرجان الدويل
لسينما الشعوب بمشاركة العديد من األعمال
الفنية الوطنية و األجنبية.

وتتميز الدورة ،التي تنطلق يوم  25نوفمرب
بتكريم املنتج و املخرج محمد بوزكو سليل
الناظور ،الذي سيحظى بتكريم خاص خالل
فعاليات مهرجان سينما الشعوب ،و ذلك
اعتبارا ملجهوداته وأعماله السينمائية يف خدمة
السينما األمازيغية املغربية.
وقال بوزكو بخصوص تكريمه أنه «شعور ال
يمكن أن يوصف حني يتم االعرتاف باملجهودات
التي تقوم بها تكرب فيك روح املسؤولية ،ويزداد
فيك الشعور برضورة االستمرار ،خاصة حني
يتم االلتفاتة اليك من خارج أسوار مدينتك».
و أضاف بوزكو أنه األحىل يف هذا اإلحتفاء هو
أنه يصادف يوم ميالدي.

فنانون يتربعون بعائدات
مبيعات لوحاهتم للفنان
الكبري بيزماون
بمبادرة عدد من الفنانني وبتعاون مع مجلة نبض
املجتمع واملقهى الثقايف أمازيغ كربيس ،قام عدد من
الفنانني بالتربع بعدد من لوحاتهم للفنان الكبري الرايس
حماد بيزماون الذي يرقد يف احدى املصحات بأكادير بسبب
املرض.
وستعرض اللوحات يف املقهى كربيس للبيع وسيذهب
ريع مبالغ بيعها إىل حساب الفنان مساعدة له يف محنته
الصحية  ..وتدخل هذه املبادرة االنسانية والتضامنية من

الدورة  18ملهرجان أكادير الدويل
للسينما واهلجرة تسلط الضوء على
توطيد العالقات بني املغرب وإسرائيل
تسلط الدورة الثامنة عرشة ملهرجان أكادير الدويل للسينما والهجرة ،الذي
تنظمه جمعية “املبادرة الثقافية” ما بني  13و  18دجنرب املقبل ،الضوء عىل توطيد
العالقات بني املغرب وإرسائيل ،ومساهمة الفنون ،ومن بينها السينما ،يف تعزيز
الروابط الثقافية بني الدول.
وذكر بالغ لرئيس مهرجان السينما والهجرة ،ادريس مبارك ،أن “تكريم الثقافة
اليهودية يف املغرب وتسليط الضوء عىل مساهمة الثقافة والسينما يف الرشاكة
بني املغرب وإرسائيل هو أيضا وسيلة لخلق فضاء للحوار والوئام والتسامح بني
األجيال الحالية والصاعدة”.
وباملناسبة ،فإنه سيتم تنظيم محارضة ،بمشاركة سفري إرسائيل باملغرب ،ديفيد
غوفرين ،كضيف رشف ،يتم من خاللها تسليط الضوء عىل تنوع ومتانة هذه
العالقة ومناقشة سبل تعزيز التبادل الثقايف بني البلدين.
وستعرف هذه املحارضة ،التي سيؤطرها األستاذ الجامعي ،عبد الرحيم حيمد،
مشاركة املخرج الفرنيس املغربي كمال هشكار ،املعروف لدى الجمهور بفيلمه
“تنغري القدس” ،ومديرة ومحافظة املتحف اليهودي املغربي بالدار البيضاء ،السيدة
زهور رحيحل ،والكاتب العام للفيدرالية الفرنسية ليهود املغرب ،سيمون حاييم
سكريا ،ومؤسس ومحافظ متحف الفن اليهودي املغربي بربوكسل ،بول داهان،
ومديرة اإلنتاج ،ألكسندرا طهار ،واملخرج الفرنيس باتريك أتايل.
وسيتم ضمن فعاليات النسخة الثامنة عرش من هذه التظاهرة الثقافية تنظيم
معرضني فنيني يؤطرهما بول دهان ،مؤسس ومحافظ متحف الفن اليهودي
املغربي بربوكسل.
وستكون للجمهور فرصة لزيارة هذين املعرضني اللذين يتناوالن موضوعي
“هجرة اليهود املغاربة” و “أحياء املالح باملغرب” ،وهما ثمرة عمل دقيق من
أرشيف الرتاث اليهودي املغربي خالل حقبة تميزت باندماج ثقايف مثايل وأسلوب
عيش مشرتك.

زمالء الفنان ضمن باقي املبادرات التي تم االعالن عنها من
جهات رسمية ومدنية..وهي كلها مبادرات تستحق التقدير
والتنويه وتعرب عن سعة املغاربة وأريحيتهم يف دعم الفنان
والتضامن معه ومع ذويه .
وسينظم معرض اللوحات ابتداء من يوم األربعاء  24نونرب
 2021يف فضاء املقهى أمازيغ كربيس عىل الساعة  5مساء
وهي دعوة لكل من يرغب يف اقتناء لوحة لدعم الفنان حماد
بيزماون يف محنته مع املرض  ،عىل أن يسلم املنظمون رقم
الحساب البنكي للفنان ،لكل من تفضل بإقتناء لوحة لكي
يحول له املبلغ.
كما سيتم توزبع اللوحات عىل أصحابها يف لقاء إختتام
املعرض ،اللقاء الذي سيكون مناسبة لفتح النقاش
حول سبل دعم الفنانني والنهوض بأوضاعهم الصحية
واالجتماعية.

وأضاف نفس املصدر أنه منذ توقيع االتفاقية الثالثية بني املغرب والواليات املتحدة
وإرسائيل يف دجنرب  ،2020عرف التعاون بني الرباط وتل أبيب دينامية كبرية وعىل
جميع املستويات لصالح التنمية املتبادلة والعيش املشرتك والسلم ،مشريا إىل أن
العالقة بني البلدين تستمد قوتها من االرتباط الطويل األمد للجالية اليهودية من
أصل مغربي باململكة والطابع املميز للهوية الثقافية املغربية ،والذي يعد املكون
العربي أحد روافدها املتعددة كما نص عىل ذلك الدستور املغربي.
وللتذكري فإن املسلمني واليهود قد تعايشوا جنبا إىل جنب لعدة قرون يف املغرب ،مع
تواجد يهودي مهم يعود إىل ألفي سنة .واليوم ،يوفر الشتات اليهودي املغربي الهام
والدينامي بإرسائيل وعرب العالم حول العالم أساسا متينا للتبادالت املستمرة عىل
املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية.
واملغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يتواجد به سكان يهود مستقرون ،مع وجود
نظام عدالة يهودي ،ومواقع يهودية باململكة ،ومتحف يهودي ومقابر يهودية
عديدة.
وذكر املصدر أنه بفضل قيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،يتم اآلن تدريس
الرتاث اليهودي املغربي يف املدارس ،وتم بناء مركز مخصص للثقافة اليهودية
بمدينة الصويرة ،مشريا إىل أن مبادرة جاللة امللك لرتميم املقابر واملعابد اليهودية
ومواقع يهودية أخرى ،عززت صورة املغرب كبلد للتسامح والحوار بني األديان.
وخلص إىل أن أبناء الجالية اليهودية املغربية ،هم اليوم ،أحد أعمدة الثقافة
اإلرسائيلية يف املجال التلفزي واملرسح واألدب واألغنية والشعر والسينما.

يف املخيال الشعيب
األمازيغي الريفي
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«ليس قصة هذه املرأة إال كقصة ذاك املريض
الذي بلغ منه املرض أقصاه ،ثم أجهز عليه
مرض مُضاف».
أهل هالل العيد ،وأخذ الخرب ينترش يف القرية
وكانت هناك امرأة فقرية أرملة كانت تكسب
لقمة عيشها مما تبيعها من النعناع يف األسواق
واألحياء الشعبية .وفور سماعها بالخرب راحت
تستعد بكل عزم وحزم ،لتب ِّكرغدا ببضاعتها إىل
السوق ،حتى تعجل يف بيعها وتتمكن من العودة
يف الوقت املناسب إىل صغارها ،لتعد لهم طعام
الكسكس.
يف ذلك املساء آوت هذه املرأة إىل فراشها يف وقت
مبكر ألنها كان عليها االستيقاظ مع آخر ظلمة
الليل فنامت وكل همها مركز حول هذا األمر.
وبعد مدة ،داهمتها استفاقة من كوابيسها
وأحالمها املزعجة التي رأتها يف منامها ،ونهضت
دون أن تسمح لنفسها بالرتدد برهة مذعورة،
معتقدة أن آن لها ان تستيقظ من نومها؛ بيد أن
الصبح لم ي َْسفر بعد ،فألقت نظرة عابرة عىل
السماء لتحديد الوقت ،ومضت يف طريقها تسري
وحيدة إىل السوق البعيدة ،وهي ترسع الخطى
مؤملة بيع كل بضاعتها مبكرا.
وفيما هي تقرتب من موضع به بركة مائية
أسفل الوادي ،كان يف سالف األيام تورد منها
الدواب فإذا بها يرتائ لها فيها شبح يف صورة
امرأة يعلوها املاء إىل ركبتيها ،وتبني لها أنها
تغسل ثيابا ،فاستشعرت املسكينة تأخرها
الكبري ،فجعلت تلوم نفسها و حملت عىل نفسها
فزادت من رسعة خطواتها تطوي الطريق،
و فيما هي تحاول أن تعرب مجرى الوادي إىل
الضفة األخرى ،أدارت وجهها نحوها ويف ظنها
أنها ليست إال واحدة من نساء املدرش ،وهي
تود أن تحييها بيدها من مسافة بعيدة ،فما
أن قامت بذلك ،حتى وجدت نفسها تحيي امرأة
بدت لها بوجه شديد السمرة وفيه بشاعة ،لم
تكن رأتها من قبل .وإذ رأتها بهتت ،وفجأة رأتها
تهم بالخروج عليها ،كردة فعل مباغثة ،من
عمق تلك الربكة الراكدة وهي تكرش فيها .حينها
فقط ،تفطنت أن هذه املخلوقة جنية عىل صفة
إمرأة و ليست إمرأة عادية كما كانت تعتقد،
فاحتواها الخوف والفزع من مظهرها البشع،
ماذا يف إمكانها أن تفعل؟ !! فعولت عىل الهرب،
وفرت منها بعيدا ،فأحست بها أنها تتبعها ،بل
ما لبثت أن سمعتها تستوقفها بأعىل صوتها،
وتلح يف ذلك .فزادت عدوا بفزع ولم تلتفت إليها،
وهي مربكة و مرعوبة من صدى صوتها.
ولم تحس أنها نجت بنفسها حتى ابتعدت عنها
بعيدا ،و ملا نظرت وراءها وهي ترتعش من
شدة الخوف ،وجدت أن تلك الجنية قد تبخرت،
وأصبحت اليشء.
و أثناء ذلك ،واصلت السيدة طريقها بخطوات
متعبة وقد نهكها الجري ،وبعد وصولها إىل حيث
تقام السوق ،وهي ترزح تحت ثقل حمولتها،
نظرت يف محيطها فإذا بها لم تجد أحد غريها،
السوق فارغة كلها .و خاللها أحست من ذلك
بأن الوقت متأخر جدا.
عند ذلك انزوت إىل ركن فمكثت فيه وقد
نال التعب والشقاء من جسدها ،السرتجاع
األنفاس ،و هي ذا انكمشت عىل نفسها ،وبدأت
الرعشة تهدأ ،فصربت إىل أن بدأت تظهر تباشري
الصبح بعد ألي ،وطفق املارة يتقاطرون من كل
جهة من أجل التسوق للعيد.
وعندئذ جمعت نفسها بهدوء وفتحت كيسها
فتزاحم عليها الرشاة و اشرتوا منه كل بضاعتها
املعروضة من النعناع .و ملا أصابت غرضها
عادت بعد ذلك إىل بيتها باكرا ،كما كانت تأمل
باألمس ،لتهيء طعام الكسكس لصغارها الذين
كانوا يف انتظارعودتها.

بقلم :عبد الكريم بن شيكار

