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ورززات كلمة من ستة حروف،
وتعني يف اللغة األمازيغية «بدون
ضجيج» ،وهي بالفعل اسم عىل
مسمى ،مدينة جميلة ليس بها ال
ضجيج وال فوىض وال أزبال ،مدينة
اسمها يتكون من ستة أحرف ال
تجمعها ال حروف الجر وال حروف
النصب وال حروف الكرس وال
حروف الضم .مدينة استطاعت أن
تجر إليها األنظار والسياح من كل
بقاع العالم ،مدينة استطاعت أن
تنصب عىل أراضيها خيم التعايش
بني كل الشعوب ،مدينة استطاعت
أن تضم إىل صدرها الحنون كل
الثقافات فنجحت يف استقطاب
الزوار من كل أنحاء العالم ومن كل
الجنسيات ،مدينة استطاعت أن
تكرس روتني وملل كل املدن ،فهي
مدينة الفن السابع ،مدينة عشقت
الفن وحضنت الفنانني فتالحم
العشق بالفن فولدا أفالم الفن
السابع أمثال فيلم «لورانس ؤوف
ارابي» و«جويل ؤوف دو نيل» و»
دو مومي» و» كالدياتور» و» بابل»
و»الكسندر» وغريها كثري منها

أفالم فازت بجائزة االوسكار.
مدينة ورززات تميزت عن باقي
مدن بالدي بتفردها ،أوال بطبيعتها
الجميلة ،التي جمعت بني الرمال
والجبال ،ثانيا بهندستها املعمارية
االمازيغية االصيلة ،ثالثا بدينامية
شبابية مهمة يف التسيري الرتابي.
شباب عاشق للتجديد واالبداع يف
السياسة والتسيري ،شباب رغم
صغر سنهم وحداثة تجربتهم
السياسية اال انهم خربوا الواقع
بكل مواقعه ،النهم ببساطة أمنوا
بقدرات بعضهم البعض وبمؤهالت
منطقتهم ،فاستطاعوا ان يكونوا
كثلة متجانسة من كفاءات شبابية
من خرية أبناء وبنات ورززات
أمثال الشاب فريد ،وهو بالفعل
فريد يف كل يشء ،فريد يف نشاطه
الدؤوب ،فريد يف تعدد مواهبه ،فريد
يف ابتسامته الدائمة التي لم تغادر
محياه طيلة أيام مقامنا يف مدينته،
وكفريد هناك ايمان ذات الروح
املرحة وايمان هي شابة جميلة
حارضة بقوتها وبحسن تسيريها
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مـــنهـــــــا

والكورد ....
اىل كل هؤالء وغريهم ممن ساعدونا
عىل إنجاح هذا امللتقى من سلطات
محلية ،وفنانني تألقوا يف السهرة
الختامية ،التي انخرطوا فيها
فرادى و جماعات ،دون طمع يف
مال وال يف شهرة ،ومناضيل الحركة
االمازيغية ،وأخص بالذكر منهم
مناضيل منظمتنا التجمع العاملي
االمازيغي باملغرب ،وزمالئي يف
جريدة العالم االمازيغي ،وكل
الضيوف الكرام الذين تحملوا عناء
السفر من داخل الوطن وخارجه
تلبية لدعوتنا.
اىل كل هؤالء ،اغتنم منربي هذا
ألقدم عربه ،إليهم واليهن أسمى
عبارات الشكر والتقدير.
وقديما قال الحكيم االمازيغي:

ملرشوعها االقتصادي الذي يجمع
بني كل الفنون ،فن الطهو وفن
االستقبال ،انها صاحبة مرشوع
«أفولكي» لالستقبال ،يضم املأوى
واملطعم وهو «أفولكي» يف كل يشء
بأطباقه اللذيذة وبحرارة استقبال
العاملني والعامالت فيه وبنظافة
املكان و بموقعه القريب من كل
يشء.
انها ورززات ذات الطبيعة الخالبة
والواحات الجذابة فمن لم يزر
«واحة فينت» وتمتع برشب الشاي
وبنغمات احواش عىل ضفافها
فليعترب حياته عبث .نعم انها
ورززات التي استقبلت ضيوف
منظمة التجمع العاملي االمازيغي،
بدعوة كريمة من جمعية «تاروا
ن تينريي» أبناء الصحراء أي أبناء
الكرم والجود ،ضيوف قدموا اليها
شماال من أوربا ،من أملانيا وبلجيكا ⵉⴽⵍⵓⴼⵙⵉ ⵏⵉⴽⵍⵓⴼⵉ ⵙⵍⵉ
ⵙⵏⵏ ⴱⴰⴱ
وفرنسا واسبانيا ،وجنوبا من مايل
والنيجر وموريتانيا ،ورشقا من Ils ifulkin ifulki baba nns
الجزائر وليبيا ومرص .انهم امازيغ ما معناه :يعرف اإلنسان الطيب
العالم واصدقائهم الكطالن ،العرب
من حديثه.

خمرجات مباحثات امللك حممد السادس ورئيس احلكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز
اعتمد املغرب وإسبانيا بيانا مشرتكا يف ختام املباحثات التي
أجراها صاحب الجاللة امللك محمد السادس ورئيس الحكومة
اإلسبانية بيدرو سانشيز الذي يقوم بدعوة من جاللة امللك بزيارة
للمملكة يف إطار مرحلة جديدة للرشاكة بني البلدين.
ويف ما ييل النص الكامل لهذا البيان املشرتك :
” بدعوة من صاحب الجاللة امللك محمد السادس ،قام رئيس
الحكومة اإلسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيز بزيارة رسمية
إىل اململكة املغربية يوم  7أبريل .2022
خالل هذه الزيارة ،أجرى صاحب الجاللة وفخامة رئيس
الحكومة اإلسبانية محادثات معمقة حول العالقات الثنائية.
يف ختام هذه املباحثات تم اعتماد البيان التايل:
فتحت الرسالة املوجهة من رئيس الحكومة اإلسبانية فخامة
السيد بيدرو سانتشيز إىل صاحب الجاللة امللك محمد السادس
يوم  14مارس  2022واملحادثة الهاتفية بني جاللته ورئيس
الحكومة اإلسباني يوم  31مارس ،صفحة جديدة يف العالقات
بني اململكة املغربية واململكة اإلسبانية.
وعيا من إسبانيا واملغرب بحجم وأهمية الروابط االسرتاتيجية
التي تجمعهما ،والتطلعات املرشوعة لشعبيهما للسالم واألمن
والرخاء ،فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة يف عالقاتهما
الثنائية.
وفضال عن استنادها إىل مبادئ الشفافية والحوار الدائم
واالحرتام املتبادل واحرتام وتنفيذ االلتزامات واالتفاقات املوقعة
بني الطرفني ،فإن املرحلة الجديدة تستجيب لنداء صاحب الجاللة
امللك محمد السادس “بتدشني مرحلة غري مسبوقة يف عالقة
البلدين” ،وصاحب الجاللة امللك فيليبي السادس “للسري سويا
لتجسيد هذه العالقة الجديدة” ،كما تتوافق هذه املرحلة مع إرادة
رئيس الحكومة اإلسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيس ” لبناء
عالقة عىل أسس أكثر صالبة”.
وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خارطة طريق دائمة وطموحة.
تشكل زيارة رئيس الحكومة اإلسبانية إىل املغرب لحظة مهمة

لتعزيز خارطة الطريق املذكورة ،وتحديد األولويات لالجتماع
املقبل ،الرفيع املستوى ،املقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.
عىل هذا األساس ،تتضمن خارطة الطريق العنارص التالية:
 -1تعرتف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب،
وبالجهود الجادة وذات املصداقية للمغرب يف إطار األمم املتحدة
إليجاد حل متوافق بشأنه .ويف هذا اإلطار ،تعترب إسبانيا املبادرة
املغربية للحكم الذاتي التي قدمها املغرب سنة  2007هي األساس
األكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.
 -2سيتم معالجة املواضيع ذات االهتمام املشرتك بروح من الثقة
والتشاور ،بعيدا عن األعمال االحادية أو األمر الواقع.
 -3سيتم االستئناف الكامل للحركة العادية لألفراد والبضائع
بشكل منظم ،بما فيها الرتتيبات املناسبة للمراقبة الجمركية
ولألشخاص عىل املستوى الربي والبحري.
 -4سيتم إعادة الربط البحري للمسافرين بني البلدين ،حاال
وبشكل متدرج إىل حني فتح مجموع الرحالت.

 -5يف نفس اإلطار ،سيتم إطالق االستعدادات لعملية مرحبا.
 -6سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد املجال البحري
عىل الواجهة األطلسية ،بهدف تحقيق تقدم ملموس.
 -7سيتم إطالق مباحثات حول تدبري املجاالت الجوية.
 -8سيتم إعادة إطالق وتعزيز التعاون يف مجال الهجرة .ويف هذا
اإلطار سيتجتمع الفريق الدائم املغربي اإلسباني حول الهجرة
قريبا.
 -9سيتم القيام بالتنسيق يف إطار رئاسة كل منهما ملسلسل
الرباط للفرتة  ،2022-2023بشكل يسلط الضوء عىل التعاون
املثايل يف هذا املجال ،لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة
الهجرة.
 -10سيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي يف جميع املجاالت
ذات االهتمام املشرتك ،من بينها :االقتصادي والتجاري والطاقي
والصناعي والثقايف.
 -11سيكون تسهيل املبادالت االقتصادية واملواصالت بني البلدين
موضوع اجتماع سيُعقد قريبا.
 -12سيشكل مجال الرتبية والتكوين املهني والتعليم العايل
أولوية خالل هذه املرحلة الجديدة .ولهذا الغرض ،سيتم إحداث
فريق عمل متخصص.
 -13سيتم تعزيز التعاون الثقايف .ويف هذا اإلطار ،سيتم إحداث
فريق عمل قطاعي يف مجال الثقافة والرياضة .كما سيتم إعطاء
دفعة جديدة ملجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثالث.
 -14سيتم رفع تقارير أنشطة االجتماعات وفرق العمل املحُ دثة
أو ا ُملفعّ لة لالجتماع رفيع املستوى.
 -15سيبدء البلدان يف التواصل حول تحيني معاهدة حسن الجوار
والصداقة والتعاون لسنة  ،1991عىل أساس املبادئ واملحددات
واألولويات التي ستوجه العالقات الثنائية يف السنوات املقبلة.
 -16سيقوم صاحب الجاللة امللك محمد السادس وفخامة رئيس
الحكومة اإلسبانية السيد بيدرو سانتشيس بتعيني لجنة مكلفة
بالسهر عىل تنفيذ هذا البيان ،يف أجل  3أشهر “.
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بعد التئامهم يف املؤمتر العاشر بورزازات...
أمازيغ العامل يشيدون باإلرادة السياسية للحكومة املغربية إزاء امللف األمازيغي
ويطالبون بوضع املؤسسة العسكرية يف اجلزائر حتت الوصاية الفعلية لسلطة مدنية
يف إطار العقد الدويل للغات الشعوب األصلية  ،2022-2032الذي أطلقته منظمة اليونيسكو ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية ،وحتت
شعار “ما هي التدابري العاجلة اليت ينبغي اختاذها حلماية ،تنشيط وتعزيز اللغة األصلية لسكان مشال إفريقيا ومنطقة الساحل” ،احتضنت مدينة ورزازات على
مدى ثالثة أيام  26 ،25و 27مارس املاضي ،أشغال املؤمتر العاشر ألمازيغ العامل ،والذي نظمه «التجمع العاملي األمازيغي» بتعاون مع جريدة “العامل االمازيغي”،
ومجعية “تاروا ن تينريي” للفن والتنمية ،وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل احلرية.
تحولت املدينة السينمائية إىل قبلة ألمازيغ
العالم املشاركني واملؤتمرين والضيوف الذين أتوا
من مختلف بلدان شمال إفريقيا والدياسبورا
للمشاركة يف أشغال املؤتمر العارش الذي تأجل
مرتني بسبب اإلجراءات الحكومية جراء تفيش
وباء كوفيد ـ  ،19وعىل مدى ثالثة أيام ،إىل عرس
نضايل أمازيغي بامتياز.

ويف ذات الجلسة االفتتاحية ،قدمت املستشارة
الرتبوية بسفارة اسبانيا ،الوزيرة السابقة
ماريا انطونيا تروخيلو رينكون ،مداخلة حول
مبادرة اإلدماج والنهوض باللغة األمازيغية
داخل املراكز اإلسبانية باملغرب.
ويف الفرتة املسائية ،ألقى األنثروبولوجي
واألستاذ بجامعة الرباط الدولية ،الدكتور محمد
اشتاتو ،ندوة افتتاحية حول موضوع “تعزيز
وحماية وتنشيط اللغة األمازيغية” .تلتها مائدة
مستديرة حول “االجراءات التي يجب اتخاذها
عىل املستوين الوطني والدويل لحماية والنهوض
باللغة األمازيغية”.

االستقبال:
توافد املشاركون خالل اليوم األول ،الجمعة
 25مارس ،عىل قرص املؤتمرات وسط املدينة
للتسجيل يف أشغال املؤتمر ،والحصول عىل
الشارات والتوجيهات من اللجنة التنظيمية،
وهو ما استمر عىل مدى أزيد من أربع ساعات،
حيث شهد مكان االستقبال الذي تزين بالالفتات
والشعارات األمازيغية ،حضور وازن للفعاليات
املشاركة.

أمسية فنية:
اختتم اليوم الثاني من أشغال املؤتمر العارش
ألمازيغ العالم ،بأمسية فنية وثقافية تنوعت
فقراتها بني الشعر واملوسيقى .بمشاركة
مجموعة «تاما ّكيت باند» والفنان موحى
مالل والثنائي عادل ومهدي والشاعرة سعيدة
لكبري...

االفتتاح:
بعد استكمال تسجيل املشاركني واملشاركات
يف أشغال املؤتمر العارش ألمازيغ العالم ،أعلن
صباح السبت  26مارس ،عن االفتتاح الرسمي
للمؤتمر ،بدقيقة صمت ترحما عىل روح عدد
من الفاعلني األمازيغيني الذين غادرونا إىل دار
البقاء ،كاملحامي األمازيغي ،أحمد الدغرني،
محمد أجعجاع ،حسن بنعقية ،الحسني امللكي
وكمال الدين ّ
فخار وجميع من ودّع الساحة
النضالية األمازيغية.
وجدّد رشيد الراخا ،رئيس التنظيم الدويل
األمازيغي ،يف كلمة االفتتاح ،تأكيده عىل أن
الهدف الرئييس للتجمع العاملي األمازيغي هو
«جمع خرية القوى املناضلة حول مرشوع
اجتماعي يقوم عىل قيم الحرية واملساواة
والتسامح والديمقراطية وحقوق اإلنسان،
ومكافحة جميع أشكال التمييز واإلقصاء
والتهميش».
كما أكد أن أ ّكراو أمازيغ يسعى للدفاع عن
حقوق الشعوب األصلية األمازيغية وتعزيزها
وتطويرها؛ والدفاع عن مبدأ الحق يف الحكم
الذاتي للجهات ،وإقامة مؤسسات ديمقراطية
يف جميع أنحاء تامازغا ،وفق ما جاء يف ميثاق
تامزغا الذي يتبناه التنظيم األمازيغي.
وأشار إىل أن املؤتمر العارش للتجمع العاملي
األمازيغي يركز عىل دور «التدابري العاجلة التي
ينبغي اتخادها لحماية ،تنشيط وتعزيز اللغة
األصلية لسكان شمال إفريقيا والساحل».
تماشيا مع العقد الدويل للغات الشعوب
األصلية (2022ـ )2032الذي أطلقته منظمة
اليونيسكو ،ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعني
بقضايا الشعوب األصلية.
وأوضح أن فكرة تأسيس املؤتمر العاملي
األمازيغي ،قبل  27سنة كانت من خالل
السينما ،وقال «ها نحن نجتمع مرة أخرى
يف املؤتمر العارش ألمازيغ العالم بهذه املدينة

اليوم الختامي:
السينمائية» .مربزا أن الغاية هي «لم شمل
أمازيغ العالم وتجاوز اإلرهاصات والحدود التي
فرضها االستعمار عىل بلدان شمال إفريقيا.
داعيا يف سياق كلمته االفتتاحية إىل «فتح
الحدود املغلقة بني املغرب والجزائر».
وأشاد املتحدث بالدور الكبري الذي لعبه
أمازيغ املغرب يف االنتخابات األخرية ،من خالل
التصويت العقابي عىل الحزب اإلسالمي املعادي
للقضية األمازيغية ،واملساهمة بقوة يف صعود
حزب التجمع الوطني لألحرار املعروف بمواقفه
الجادة إزاء امللف األمازيغي.
واستحرض رئيس التجمع العاملي األمازيغي،
يف سياق كلمته الدور الكبري الذي لعبه أعضاء
جيش التحرير الذين ذهبوا من إقليم ورزازات
إىل منطقة الريف يف العرشينات القرن املايض،
للمشاركة يف تأسيس جيش التحرير املغربي.
من جهته ،أكد ممث ُل مؤسسة فريديريش
ناومان للحريات باملغرب ،سيباستيان فا ّكت،
أن دعم املنظمة األملانية للتجمع العاملي
األمازيغي ،والتعاون معه ،طبيعي باعتبار
الهيئة األمازيغية تدافع عن الحريات الفردية
والجماعية وعن املساواة والديمقراطية.
كما عرف افتتاح أشغال املؤتمر ،كلمات
ومداخالت للضيوف واملشاركني من كاتالونيا،
كورد سوريا ،الجزائر ،مرص ،النيجر ،أزواد،
أملانيا وبلجيكا ...حيث أجمع املتداخلون عىل
رضورة االعرتاف بحقوق الشعوب األصلية يف
حماية لغتها وهويتها وثقافتها.
وحرض يف املؤتمر ،مناضالت ومناضلون وممثلون
محليون ،وشخصيات أمازيغية ومندوبون عن
الجمعيات واملنظمات غري الحكومية األمازيغية

بدول شمال افريقيا والدياسبورا ،فضال عن
شخصيات أوروبية وممثيل بعض الشعوب
الصديقة كالكاتالن ،ممثلون (بالسيدة ماريا
دانتاس (الحزب الجمهوري الكتالني )ERC
والسيدة ماريونا إياموال دوسا عن “معا من
اجل كاتالونيا”) ،والكورد (يف شخص السيد
ابراهيم حكمت) ،وأعضاء أرس املقاومة وجيش
التحرير الوطني املغربي ،ضمنهم السيد خليل
املساعدي ،وخرضيتو محند حموتي ،والدكتور
محمد شطاطو ،والسيدة امينة بن الشيخ،
وشخصيات جزائرية منها السيد هشام عبود…
كما شهد املؤتمر حضور أعضاء وعضوات
املجلس الجماعي لتارميكت الذي يرتأسه النائب
الربملاني يوسف شريي ،وأعضاء املجلس البلدي
لورزازات ،وعدد من الشخصيات املنتخبة
والفعاليات الجمعوية.
وعرفت أطوار الجلسة االفتتاحية ألشغال
املؤتمر العارش ألمازيغ العالم ،تكريم بعض
الشخصيات األمازيغية كالسيدة بلقيس
األنصاري ،رئيسة مؤسسة محمد عيل اغ عيل
طاهر األنصاري ،والسيد محمد مماد ،مدير
القناة الثامنة-تامازيغت ،والسيد ابراهيم
اقديم املناضل األمازيغي والسيد فؤاد احيذار،
رئيس برملان بروكسيل ،فيما تعذر عىل عدد من
املكرمني األخرين املشاركة يف أشغال املؤتمر،
وأعلن املنظمون أنهم سيتوصلون بشواهد
التكريم..
بعد ذلك تم عرض رشيط وثائقي للمخرج
رضوان هربال املوسوم بـ”لغة امي” ،الذي
أنتجته اإلذاعة والتلفزة البلجيكية الفرنكفونية،
برشاكة مع الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
املغربية ،وبدعم من اليونيسكو.

استهل املؤتمرون واملؤتمرات اليوم األخري ،األحد
 27مارس ،بعرض حول الوضعية الحقوقية
يف مختلف بلدان شمال إفريقيا ،حيث قدم
ممثلني عن الدول الوضعية الحقوقية ذات
الصلة بالقضية األمازيغية يف هاته البلدان،
واستعرضوا التحديات واإلكراهات والصعوبات
التي تعرتض طريق األمازيغية والتمييز
والتهميش الذي تتعرض له.
ثم انتقل املؤتمرون إىل تقديم التقريرين األدبي
واملايل ملنظمة التجمع العاملي األمازيغي برسم
الفرتة ،2968-2971 / 2018-2021وبعد
مناقشة التقريرين املذكورين أعاله واملصادقة
عليهما ،أسفرت أشغال املؤتمر عىل إعادة
انتخاب السيد رشيد الراخا باإلجماع يف منصبه
كرئيس ألكراو أمدالن أمازيغ ،ووضعت فيه
الثقة من أجل تشكيل املكتب الكونفدرايل
الجديد ،كما انتخب املؤتمر أعضاء املجلس
الكونفدرايل.
لتختتم أشغال املؤتمر العارش ألمازيغ العالم،
بزيارة ميدانية ملتحف واستوديوهات السينما
بمدينة ورزازات ،قبل أن يكون للمشاركني
والضيوف موعد مع أمسية فنية لفرقة
«أحواش» محلية بفينت.
يشار إىل أن التجمع العاملي األمازيغي ،ومنذ
تأسيسه سـنة  1995بجنـوب فرنسا ،عقد
عدة مؤتمرات دورية ،وفقا لنظامه األسـايس
وقرارات أجهزته ،كان أولها يف تافريا بجزر
الكناري سنة  ،1997والثاني يف ليون الفرنسية
سنة  1999وبمدينة ليل سنة  ،2002وبعدها
بالناظور سنة  ،2005وتيزي وزو بالجزائر سنة
 ،2008ويف بروكسيل سنة  ،2011وتزنيت سنة
 ،2013وإفران سنة  ،2015ومراكش .2018
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الهدف الرئييس للتجمع العالمي األمازيغي هو جمع خرية القوى المناضلة حول مرشوع اجتمايع يقوم عىل قيم الحرية والمساواة والتسامح والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومكافحة جميع
أشكال التميزي واإلقصاء والتهميش.
ويسعى التجمع للدفاع عن حقوق الشعوب األصلية األمازيغية وتعزيزها وتطويرها؛ والدفاع عن مبدأ الحق يف الحكم الذايت للجهات ،وإقامة مؤسسات ديمقراطية يف جميع أنحاء تامازغا.
والمقرتح أن يظل هذا المؤتمر ،شأنه يف ذلك شأن المؤتمرات السابقة ،فضاء للتفكري والتبادل والمناقشة بخصوص رضورة إنجاح المشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنني والشعوب
والقبائل األمازيغية يف انزتاع الديمقراطية ببلدانها ،والمساعدة يف مواجهة التجاوزات االستبدادية ألنظمة دول تمازغا من جهة ،ومواجهة اإلسالموية السياسية والبعثية الشمولية من
جهة أخرى.

مداخالت المشاركني يف المؤتمر العارش ألمازيغ العالم بورزازات
حكمت إبراهيم ممثل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

نضال الشعب األمازيغي ومصريه يتماهى بكل تفاصليه مع نضال الشعب الكردي
قال الناشط الكوردي ،ممثل اإلدارة الذاتية
لشمال ورشق سوريا ،حكمت إبراهيم ،إن
«نضال الشعب األمازيغي ومصريه يتماهى
بكل تفاصليه اللغوية والثقافية والتاريخية
مع نضال الشعب الكردي ،وخاصة من جهة
تعرض كال الشعبني إىل سياسات الصهر
واالنكار هويتهم الوجودية بسبب سياسات
ثقافية ولغوية خاطئة أو بشكل متعمد من
قبل األنظمة القومية والدينية واملذهبية
املتطرفة».
وأضاف حكمت إبراهيم يف كلمة خالل افتتاح
أشغال املؤتمر العارش ألمازيغ ،أن «الشعب
الكردي يتقاسم مع الشعب األمازيغي كل
تفاصليه الحياتية والوجودية ،من حيث
تعرضه إىل سياسة الصهر واإلبادة اللغوية
والثقافية وصوال ً إىل تصفية إرادته السياسية
وحرمانه من موارده املادية الرضورية ،وال
يمكن ردع هذه السياسيات إال من خالل
تكثيف النضال والتضامن بني الشعوب
األصلية وأحرار يف العالم».
وطالب يف مداخلته بـ»حماية حقوق
الشعوب األصيلة ،وتعزيز النضال املحيل
والسيايس والثقايف واللغوي ضد جميع
أشكال سياسة القمع واإلبادة املمارسة من
قبل األنظمة املركزية واألحادية املتطرفة».
وقال إن «الشعب الكردي يتعرض منذ قرون
إىل سياسة الصهر واإلبادة تحت مقلصة
األنظمة الفاشية يف كل من تركيا وإيران
والعراق وسوريا ،تارة عرب سياسة الصهر
الثقايف واللغوي ،وتارة عرب اإلبادة الجسدية
مبارشة ،وأحيانا ً أخرى عرب القمع املادي
والسيايس».
يف املحصلة ،يضيف املتحدث «تجتمع هذه
املمارسات يف بوتقة واحدة من أجل إزالة
حقيقة شعبنا الذي يمتد جذروه التاريخي
إىل بداية حضارة ميزبوتاميا يف كردستان،
والذي ساهم بشكل مبارش يف تدشني الثورة
الزراعية الكونية».
وزاد ممثل اإلدارة الذاتية لشمال ورشق
سوريا يف مداخلته »:اليوم ،تستمر الدولة
الرتكية جنبا ً إىل جنب مع الحكومات
القائمة يف كل من سوريا وإيران عىل نحو
مبارش يف ترسيخ هذه السياسة االقصائية
والقمعية ،من خالل تسخري الحرب والعنف
والتنظيمات اإلرهابية بغية إبادة تاريخنا
الثقايف واللغوي العريق» .مضيفا أن هذه
األنظمة وعىل رأسها الدولة الرتكيةّ ،تتغذى

من النظرة األحادية االنغالقية لنظريات
القومية املتطرفة واملركزية املتشددة ،ومن
أجل ذلك ،تحرم الشعوب التاريخية األصلية
من إدارة شؤونهم الذاتية ،وتتفق فيما بينها
عىل الدوام لنسف كل أشكال التنوع الثقايف
واللغوي والديني ،وبل تعترب هذا التنوع
واختالفات الهويات بمثابة خطر عىل األمن
القومي».
ومن أجل ذلك ،يسرتسل الناشط الكوردي
«تشن الدولة الرتكية عىل وجه الخصوص
الحمالت العسكرية عىل كل مناطقنا يف
كردستان تركيا ومناطق شمال رشق سوريا
التي تحتوي عىل القوميات واألمم الثقافية
مثل الكرد والعرب واألشوريني والرتكمان
واألرمن ،وكذلك تطال انتهاكاتها العنيفة
ضد اإليزيديني الكرد عىل سفوج جبال
سنجار « شنكال» يف كردستان العراق حتى
بعدما تعرضوا مؤخرا ً إىل حملة اإلبادة عىل يد
تنظيم « داعش اإلرهابي»».
و»من أجل إفشال سياسة القمع واإلنكار

واإلبادة بحق شعبنا الكردي وكذلك الشعوب
األصيلة يف عموم العالم وعىل رأسهم الشعب
األمازيغي» ،دعا حكمت إبراهيم إىل «تكثيف
القيم الكونية التي ترشعها املنظومة
االخالقية والقانونية العاملية لحماية حقوق
الشعوب األصلية ،إضافة إىل تعميق أوارص
الصداقة والتضامن بني الشعوب التي
تتعرض إىل حملة اإلبادة والصهر الثقايف».
مربزا أن «التضامن والتبادل أشكال النضال
والتجارب والخربات املحلية من خالل
دبلوماسية الشعوب األصيلة ،ستقوي جبهة
املقاومة السلمية وحماية حقوق الشعوب
األصيلة بصورة أكثر متانة».
وأفاد املتحدث يف معرض مداخلته »:إننا يف
شمال رشق سوريا -روج آفا ،ومنذ اندالع
األحداث يف سوريا ،سلكنا مسارنا السيايس
واألخالقي والقانوني واملعريف وفق قاعدة
التنوع الثقايف واللغوي لحقوق جميع
الشعوب والجماعات الثقافية وبالتالحم
مع مفهوم وحدة املواطنة بني جميع

األفراد يف املجتمع ،وتاليا ً نسعى منذ بداية
األحداث وبكل طاقتنا عىل كافة األصعدة،
ترجمة هذه املقاربة الكونية يف حق الشعوب
األصيلة يف منطقتنا إلدارة شؤونهم الذاتية
عرب مؤسسات اإلدارة الذاتية ،وهي تصون
حقوق جميع املكونات عرب املؤسسات
القانونية املحلية وفق العقد االجتماعي
املشرتك ،وبذلك تغدو اإلدارة الذاتية املحلية
ذات الطابع الديمقراطي والتشاركي بخالف
النزعة املركزية املستبدة واملتطرفة لدى
حكومة البعث السوري».
وأشار املتحدث إىل أن مسار األحداث القائمة
يف سوريا منذ سنوات ،برهنت أن «جوهر
الرصاع يكمن يف النضال من أجل حقوق
التنوع الثقايف والشعوب األصلية وإرصار
االنظمة املستبدة مع الجماعات والتشكيالت
اإلرهابية عىل خنق التنوع يف الحياة
االجتماعية والتاريخية والثقافية املتنوعة».
مؤكدا أن « تنظيم داعش شكل أبشع صورة
متطرفة من جهة نسف أي اختالف وتنوع
ممكن يف الهويات الدينية والقومية واملذهبية
املتنوعة».
«غري ّ
أن نضال املجتمعات والشعوب يف
شمال رشق سوريا إضافة إىل روح التعاون
والتكاتف معاً ،اجهضت كل هذه املشاريع
التي تقف ضد حق الحياة والهوية والوجود،
ومع ذلك ،تستمر الدولة بكل قدراتها
العسكرية ومؤسساتها العنيفة مواصلة
سياسة االبادة والصهر ضد منطقتنا وكذلك
ضد عموم الشعب الكردي يف كل مكان».
يورد الناشط الكوردي.
وأضاف املتحدث« :قبل أيام قليلة باركنا عيد
نوروز عىل جميع الشعوب يف العالم ،وقدم
شعبنا يف كل مكان ،رغم كل محاولة الدولة
الرتكية يف كرس إرادتنا منذ سنوات ،رسالة
واضحة ورصيحة ،مفادها ،مهما طالت
سياسة الصهر واإلبادة من جربوتها ضد حق
الشعوب واألمم ،فإن روح املقاومة السلمية
تتكثف وتتضاعف وتتصلب أكثر وأكثر
باملثل ،وفق هذه املعادلة ،عربت شعبنا عن
إرادته يف عيد نوروز ،والذي نعتربه عىل الدوام
رمز للمقاومة والحرية الوجودية ضد جميع
الطغاة يف العالم».
وختم ممثلية اإلدارة الذاتية الديمقراطية
لشمال ورشق سوريا «من شمال رشق
سوريا وكردستان نبعث أحر التحيات إىل
نضال الشعب األمازيغي العريق».
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ماريا دانتاس برملانية عن اليسار اجلمهوري الكتاالين

ثريا أبركان رئيسة فيدرالية اجلمعيات األمازيغية بأملانيا

كتالونيا تساند مشال املغرب يف ملف الغازات السامة

غايتنا احلفاظ على اهلوية األمازيغية لدى املهاجرين بأملانيا
أزول ،باسمي وباسم الجمعيات املدنية املدافعة
عن الحقوق اللغوية والثقافية لألمازيغ بأملانيا
أشكر رئيس التجمع العاملي األمازيغي رشيد
راخا ،واألستاذة أمينة ابن الشيخ ،وجميع
القيمني عىل إنجاح هذا املؤتمر ،والذين قاموا
بعمل جبار انعكس باإليجاب عىل أشغال هذا
الحدث األمازيغي العاملي ،والذي نال إعجابنا
كثريا ،وأنا جد سعيدة باجتماعي مع إخواني
األمازيغ من كل بقاع العالم.

سعيدة بحضوري املؤتمر العارش ألمازيغ العالم،
وأن نحتفي بثقافة يصل تقويمها التاريخي
لسنة  ،2972أنا أصويل برازيلية ترعرعت
بربشلونة ،وبكتالونيا نجد اللغة الثالثة األكثر
تحدثا هي األمازيغية ،وهذه املنطقة تنعم بغنى
ثقايف يجعلها وجهة العالم ،والحضارة األمازيغية
تمثل محطة تاريخية مهمة بكتالونيا ،وتدافع
عن حقوقها الهوياتية واللغوية والثقافية
للساكنة األمازيغية ،ونعمل ككتالن عىل حفظ
األصول األمازيغية داخل املجتمع ،وليشعروا أن
الفرق بينهم وبني سكان شمال إفريقيا ال يتعدى
البعد املجايل ،والفكرة واضحة تعني االستقرار
خارج مسقط الرأس ال يعني االنسالخ من الهوية
األصلية.
واألمازيغ لهم معاناة شبيهة بمعاناة الكتالونيني،
ونشعر جميعا باالنتماء الواحد ،ونتحد معا يف
عدة قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية ،حيث
نجد األحزاب الكتالونية دائما إىل جانب أمازيغ
شمال املغرب ،فيما يخص حقوقهم الضائعة
غداة حرب الغازات السامة ،ونطالب انصافهم
من قبل الدولة اإلسبانية ،التي شنت عليهم حرب
جعلتهم يعانون من تبعاتها إىل يومنا هذا ،ونحن
معهم إىل أن تتكلل معركتهم بالنجاح الذي يعترب
نجاح لإلنسانية وتحقيقا للعدل.
يجب علينا حمل هوياتنا والعيش بها يف بلد
االستقرار ،وكتالونيا مهتمة جدا بالثقافة
األمازيغية ويتجىل ذلك بوضوح عىل مستوى

اإلصدارات ،أهمها املعجم األمازيغي الكتالوني،
الصادر سنة  ،2006وفق معايري تحرتم املعايري
اللسنية األمازيغية والرشوط السوسيوثقافية
األمازيغية ،رغم الحيف والعنرصية التي تتعرض
له الفئة األمازيغية املهاجرة لكتالونيا وباقي
بقاع إسبانيا ،من قبل أحزاب اليمني املتطرف
اإلسباني .وأباعتباري مهاجرة واآلن عضو
الكونغرس اإلسباني ،يعني أن املهاجرين لديهم
إمكانيات سياسية اجتماعية هائلة ،وبمعية
أصدقائي األمازيغ بكتالونيا يمكننا أن نشن
مواجهة ضد كل أشكال العنرصية التي تمارس
عىل املهاجرين ،وذلك لن يتم إال بالعمل جنبا إىل
جنب يف اتحاد تام.

فكرت يف لغة إلقاء الكلمة االفتتاحية يف هذا
املؤتمر ،ومع كامل احرتامي للغات األجنبية
التي تلقيتها يف املدرسة ،وجدتني أتحدث
إليكم بلغة أمي وأجدادي ،التي أجدها كفيلة
بإيصال جميع أحاسييس وما أرغب يف التعبري
عنه ،فهي تمثل كينونتي ،وتشكل ذاكرتي،
وتشعرني بحنان أمي ،وبإمكاني أن أتحدث من
قلبي وتصل عباراتي لقلوبكم من خالل اللغة
الريفية ،التي عشت طفولتي معها وتلقيت
تربيتي بها ،وهي لغة األمان واإلحساس املمتد
بيني وبني أمي منذ نعومة أظافري إىل اليوم.
جمعيتنا بأملانيا لديها قيمة مضافة وهذا ال
ينقص من قيمة الجمعيات األخرى ،لكنها
تحمل هم األجيال املقبلة من املهاجرين كي ال
يفقدوا هويتهم ولسانهم األمازيغي ،وتعمل
جمعيتنا عىل حفظ لغة األم للمهاجرين،
وحقهم يف االنتماء األصيل ،دون أن يفقدوا
عاداتهم وتقاليدهم األوىل ،وهذا ال يمنعهم

من تعلم األملانية واللغات األخرى ،وأنا بأملانيا
تلقيت تعليم أوروبي ،وهذا لم يمنعنا كأرسة
ريفية من احتضان عاداتنا واحتفاالتنا بالسنة
األمازيغية وغريها من املناسبات التي تعمق
انتماءنا األمازيغي ،وأنا اآلن بينكم لنجدد من
أفكار جمعيتنا ونتعلم تجارب أخرى ،تفيد
تعميق الهوية األمازيغية لدى أبناء املغارب
املهاجرين ،وأنا متأكدة أننا سنعود إىل أملانيا
برؤى جديدة وعدة مستحدثة ،وسنستفيد من
املجهودات التي قام بها منظمني املؤتمر ،أجدد
شكري لكم.

كلمة جريدة «العامل األمازيغي»

فريد إ ّكيسن رئيس املنظمة الدولية لدعم احلكم الذايت بالصحراء

املؤمتر فرصة لتسليط الضوء على أمهية
اللغات األم يف التعليم

التجمع العاملي األمازيغي يسعى إىل ترسيخ قيم احلرية واملساواة والتسامح والدميقراطية وحقوق اإلنسان

قالت رشيدة إمرزيك ،الصحافية بجريدة «العالم األمازيغي» ،يف
كلمة ترحيبية يف افتتاح املؤتمر العارش للتجمع العاملي األمازيغي،
أن املؤتمر اختار ان يؤطر اشغاله تحت شعار« :تدابري حماية
وتعزيز اللغة األصلية لسكان شمال إفريقيا» ،وذلك من اجل
تسليط الضوء عىل األهمية التي تحظى بها اللغات األم باعتبارها
أول لغة يتعلمها الطفل ألنها لغة أهله وأجداده وعليها تربّى ومنها
تع ّلم أول حروفه ولفظ أول كلماته.
وأضافت ان الشعار جاء انسجاما وتماشيا مع ما جاء يف العقد
الدويل للغات الشعوب األصلية (2022ـ )2032الذي أطلقته منظمة
اليونيسكو ،ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب
األصلية.
وأكدت عىل أن املؤتمر هو مناسبة لتحاور والنقاش يف اهم القضايا
التي تؤرق اإلنسان األمازيغي يف كل ربوع تمازغا ،من اجل الدفاع
عن حقوق الشعوب األصلية األمازيغية وتعزيزها وتطويرها؛
والدفاع عن مبدأ الحق يف الحكم الذاتي للجهات ،وإقامة مؤسسات
ديمقراطية يف جميع أنحاء تامازغا ،ومن أجل مكافحة جميع
أشكال التمييز واإلقصاء والتهميش ضد األمازيغية.
ودعت الحارضين إىل اعتبار املؤتمر مناسبة من اجل فتح النقاش
وفضاء للتفكري والتبادل واملناقشة بخصوص رضورة إنجاح
املشاركة الفعالة للمواطنات واملواطنني والشعوب والقبائل
األمازيغية يف انتزاع الديمقراطية ببلدانها ،واملساعدة يف مواجهة
التجاوزات االستبدادية ألنظمة دول تمازغا.

اعترب رئيس املنظمة الدولية لدعم الحكم
الذاتي بالصحراء ،فريد إ ّكيسن املؤتمر
العارش ألمازيغ العالم «فرصة لتمتني
أوارص األخوة والتالحم بني كل مكونات
الشعب األمازيغي من املغرب وتونس
والجزائر وليبيا فضال عن أمازيغ الطوارق
بأزواد والنيجر».
وقال املتحدث يف كلمته ،خالل افتتاح
أشغال املؤتمر« :ظل التجمع العاملي
األمازيغي يسعى إىل ترسيخ قيم الحرية
واملساواة والتسامح والديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،ومكافحة جميع أشكال
التمييز واإلقصاء والتهميش».
وأضاف إ ّكيسن« :من جانبنا كأعضاء
باملنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي
بالصحراء ،نثمن عاليا مجهودات أخواتنا
وإخواننا األمازيغ يف جميع بقاع العالم
سعيا لرتسيخ ونرش الهوية األمازيغية
فضال عن دسرتة اللغة األمازيغية كلغة
رسمية».
وأكد عىل «أهمية خطاب أجدير التاريخي
الذي وضع من خالله صاحب الجاللة
امللك محمد السادس ،تصورا جديدا
بخصوص الهوية املغربية ،مؤكدا جاللته
أن األمازيغية تشكل مكونا أساسيا من
مكونات الثقافة املغربية ،وأن النهوض
باألمازيغية يعد مسؤولية وطنية».
«كما نعلن اصطفافنا إىل جانب كل من
يسعى إىل الدفاع عن القضايا العادلة ،ويف
مقدمتها قضيتنا الوطنية التي حققت
نجاحات اسرتاتيجية بفضل الدبلوماسية
املغربية الفعالة ،واالشتغال املتواصل
واالسهامات الفعلية لكل الفعاليات
املجتمعية ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد الساد نرصه الله
وأيده .،يورد املتحدث.
وقال إن املغرب قطع «أشواطا مهمة يف
سبيل تسوية هذا امللف ،مستحرضا «عودة

املغرب للعضوية داخل االتحاد االفريقي
سنة  ،2017واعرتاف دول عديدة بمغربية
الصحراء وسحب اعرتافاتها بالجبهة
الوهمية».
وأضاف أن «جل الدول أكدت عىل أن
مقرتح الحكم الذاتي هو الحل السيايس
الواقعي لفض النزاع املفتعل حول
األقاليم الجنوبية ،فبعد اعرتاف الواليات
املتحدة األمريكية السنة املاضية بمغربية
الصحراء ،جاء مؤخرا املوقف االسباني
الذي أكد عىل أهمية الحكم الذاتي معتربا
إياه بمثابة األساس األكثر جدية وواقعية
ومصداقية من أجل تسوية الخالف
السيايس».

كما استحرض رئيس املنظمة الدولية
لدعم الحكم الذاتي بالصحراء «مواصلة
فتح القنصليات االجنبية باألقاليم
الجنوبية التي تجاوز عددها العرشون
قنصلية بمدينتي الداخلة والعيون ،وجلب
واستقطاب االستثمارات الخارجية لتنمية
األقاليم الجنوبية للمملكة» ،باإلضافة إىل
«تأمني معرب الكرارات بعد االستفزازات
التي أقدمت عليها املليشيات املوالية لجبهة
البوليساريو».
ودعا فريد إ ّكيسن يف ختام كلمته «جميع
الفاعلني لدعم هذه القضية العادلة كل من
مكانه وكل بصفته».

ملف العدد

www.amadalamazigh.press.ma

ⵏⵓⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⵙⴰ

Amadalpresse

7

العدد  - 255أبريل 2022

ⵓⵟⵟⵓⵏ 255 - ⵉⴱⵔⵉⵍ 2972

كلمات المشاركني يف المؤتمر العارش ألمازيغ العالم بورزازات
املناضل األمازيغي اجلزائري هشام عبود

ملاذا ال يعلمون أوالدنا األمازيغية كما علموهم العربية والفرنسية واإلجنليزية؟
بدعوة كريمة من املناضل والصديق رشيد الراخا ،الذي
أشكره جزيل الشكر عىل ذلك ،فإنه يرشفني كثريا
املشاركة معكم يف أشغال املؤتمر العارش للتجمع العاملي
األمازيغي الذي ينظم بمدينة ورزازات.
من األوراس االشم مهد ثورة التحرير الجزائرية أحييكم،
كما تعلمون ،فمنطقة األوراس أمازيغية منذ األزل،
ويشهد لها الجميع بالكفاح والنضال واملقاومة يف
سبيل األمازيغية ومن أجل تمازغا ،فجميعكم سمع
عن «ديهيا» التي سموها بالكاهنة ،وليس منكم يف
هذه القاعة من لم يسمع ب»أكسيل» الذي أطلقوا عليه
«كسيلة» .إذن من هذه املنطقة أرفع لكم التحية ولو
أني أعيش خارج هذه املنطقة ،يف املنفى الذي فرض عىل
من طرف نظام استبدادي يرفض كلمة الحق.
أنا سعيد جدا بوجودي معكم ،والشكر الجزيل ألخي
رشيد راخا ،والصديق موحند الحموتي خضري اللذين
بعثا يل بالدعوة للمشاركة يف أشغال املؤتمر العارش
ألمازيغ العالم .أغتنم هذه الفرصة أيضا ألؤكد أن شعار
املؤتمر من األسباب الرئيسية التي دفعتني للحضور
بالنظر ألهميته القصوى وقوته.
«التدابري العاجلة لحماية وتنمية وتطوير اللغة
األمازيغية» موضوع مهم وجديد ،فلم يتم التطرق
إليه بعد يف امللتقيات األمازيغية ،وخري دليل عىل ذلك،
أننا نتكلم يف هذا اللقاء إما بالعربية أو الفرنسية وقليل
من اإلسبانية واألمازيغية .مشكلتنا نحن األمازيغ أن
لغتنا اضطهدت منذ قرون ،ومنعت وحرمت وقمعت
من طرف أنظمة تداولت عرب السنني ،سواء من طرف
النظام الرسمي أو األنظمة االستعمارية .إنها أنظمة
جميعها تعادي األمازيغية ،وتعمل كل ما يف وسعها
ملناهضة اللغة األمازيغية وتعتربها ميتة.
سؤال إىل الذين يعتربون األمازيغية لغة ميتة ،ما حجتكم
يف ذلك؟ إنها اللغة التي استطاعت الحفاظ عىل ذاتها
وتداولها ومكوناتها منذ قرون ،بحيث مازالت تحافظ
عىل بنياتها منذ آالف السنني ،إنها اللغة التي تعيش
داخل متكلميها ،ورغم كل اإلكراهات استمرت وحصنت
وجودها خارج املؤسسات الرسمية والتعليمية ،بل
قمعت وهجرت وعاشت غريبة يف ديارها ،ولكنها بقيت
صامدة بفضل املرأة وبفضل األم ولهذا سميناها لغة
األم ،ألنه لوال األم ملا بقيت هذه اللغة.
اللغة األمازيغية تعرضت لالعتداءات والنكران ،ولم

يتم االعرتاف بها أبدا ،وحني اعرتف بها كان الهدف
استغاللها ،كما نالحظ أن الكثريين يعتربون األمازيغية
فلكلورا .يف الجزائر مثال أدرجت األمازيغية يف الدستور
كلغة رسمية ،ولكن ال تدرس إال يف بعض املناطق
األمازيغية مثل منطقة القبايل او منطقة األوراس
ولكن ليس يف كل املدارس ،وال ندري ملاذا كل هذا القمع
ضد اللغة األمازيغية؟ فإىل يومنا هذا لم استوعب ملاذا
األنظمة يف أقطار تامازغا تقمع يف اللغة األمازيغية
وتسعي إىل اعتبارها دائما مجرد فلكلور.
ال أخفى عليكم أنه خالل زيارتي للمغرب ومشاهدتي
لعالمات التشوير عىل جنبات الطرق السيار ،وكذا
يافطات املؤسسات الرسمية مكتوبة باألمازيغية
وبخطها تيفيناغ ،فهذا األمر يشعرني بالفرح والرسور،
ألن هذا مكسب تحقق نتيجة نضاالت رجال ونساء،
ولكنها تبقى مجرد فلكلور ،ملاذا؟ ألن العديد من
الناس يشاهدون هذه الكتابة ولكنهم ال يستطيعون
قراءتها ،ملاذا؟ ألنها لم تدرس بصفة جدية ،فلو درسونا
األمازيغية مثل ما درسونا العربية ،حيث استقدموا
أساتدة من مرص وسوريا والعراق وتعلمنا اللغة العربية
رغم جهلنا بها ،فلماذا ال يعلمون أوالدنا األمازيغية كما
علموهم العربية والفرنسية واإلنجليزية وغريها من
اللغات ،إذن األمازيغية غريبة يف وطنها.
ملا كنت يف الجزائر قبل أن أنفى ،استدعوني يف جمعية
ثقافية كان يرأسها األديب الكبري واألمازيغي الطاهر
وطار رحمه الله ،من اجل إلقاء محارضة ،وحينها
سألني مسري املحارضة عن اللغة التي سأحارض بها
هل الفرنسية ام بالعربية ،وقلت له بأنه ال مشكل لدي
سواء تحدثت بالعربية أو بالفرنسية وإنما مشكلتي مع
لغتي األم ،اللغة األمازيغية التي ال اعرفها ألني ضحية
السياسة القمعية التي تعرضت لها اللغة األمازيغية،
وبان اللغة العربية واللغة الفرنسية تصارعتا يف أرض
غري أرضهما ،وصاحبة األرض قمعوها وهمشوها وال
تدخل يف حسابات واسرتاتيجيات األنظمة الحاكمة.
إن ما تعانيه اللغة األمازيغية من مشاكل يف التعليم ويف
اإلعالم ويف كل املؤسسات ،ليس بسبب الغري فحسب،
ولكن بسببنا أيضا ،ونحن نتحمل جزءا من املسؤولية،
فليس كل اآلباء يتحدثون األمازيغية مع أبنائهم كما أكد
عىل ذلك األستاذ فؤاد احيضار ،بكونه يعيش مع أرسته
يف بلجيكا ،ما يفرض عليه الحديث باللغة األمازيغية

الريفية .اليوم يتقن هو وأبناؤه أيضا الريفية ،لكن هذا
ليس حظ العديد من األمازيغ خاصة القاطنني باملدن
الكربى والذين ينسون لغتهم األم شيئا فشيئا.
إننا نناضل من أجل اللغة األمازيغية ،لكن ال نقوم
بما يلزم لتوحيدها ،فلما تقرر تدريس األمازيغية يف
املدارس ،فقد تم ذلك عىل أساس جهوي ،بحيث يتم
تدريس القبايلية ألطفال منطقة القبايل ،واألمازيغية
املزابية ألبناء منطقة مزاب ،ألنهم يعتربون القبايلية
والشاوية والتاركية لهجات متفرقة ومختلفة وليست
لغة ،والعكس هو الصحيح ،فاألمازيغية هي اللغة األم،
ومن بعد تفرعت عنها عدة تعابري تعترب ثروة وغنى يميز
اللغة األم .والغريب أنه يتم تدريس القبايلية بالحروف
الالتينية وتدرس الشاوية بحروف عربية متجاهلني أن
هناك حرفا امازيغيا أصيال هو تيفيناغ وهو الحرف
املالئم بيداغوجيا وديداكيكيا لتدريس االمازيغية.
إن الغاية من تدريس اللهجات هو التمييز بني االمازيغ
وتشتيتهم ،وحني نلتقي يف املناسبات واملنتديات ،نجد
أنفسنا متباعدين ،هذا قباييل واألخر شاوي وذاك
شلحي أوريفي وهكذا .مع أننا جميعا أبناء تمازغا
التي ال حدود لها ،وال وجود فيها ال لجزائر وال ملغرب
وال لتونس ،تمازغا أرض شاسعة من جزر الكناري
إىل سيوا بمرص ،والعلم األمازيغي هو علم توحيدي.
فلما قرر النظام أن يرسق من الشعب الجزائري ثورته
التي سميت بحراك الجزائر يف  ،2019اعترب هذا العلم
أجنبيا ،وبذلك منع حمل العلم األجنبي يف الوقفات
واالحتجاجات وتظاهرات الحراك ،وكل من رفع العلم
األجنبي (األمازيغي) تم اعتقاله حينها ،وكم من
شاب وشابة تم سجنهم بسبب رفع العلم االمازيغي
(األجنبي) التوحيدي الذي يوحد كل شعوب بلدان
تمازغا.
ويف هذا اإلطار نجد أن هناك أعالم أجنبية تم رفعها
يف الحراك ومنها العلم الفلسطيني ،ولم يعتربوه علم
أجنبي عكس العلم االمازيغي.
اشكر التجمع العاملي االمازيغي عىل شعار الدورة
العارشة ملؤتمره ،الذي ركز عىل دور اللغة األم ،واستعمل
مصطلحات موزونة مثل توفري الحماية للغة وتنميتها،
لرد االعتبار لالمازيغية وإعادة األمور إىل نصابها .فمن
الرضوري توحيد جهودنا .وهي مناسبة ألديل بمالحطة
هي أن هناك غيابا لالمازيغ من ليبيا ومن الجزائر

الربملاين ورئيس مجاعة تارميكت يوسف شريي
نرحب بأمازيغ العامل يف ورزازات
ونشيد بـ «اخلطوات اإلجيابية» لصاحل األمازيغية

عرب النائب الربملاني عن إقليم ورزازات ورئيس جماعة
تارميكت ،يوسف شريي عن شكره للمناضلني واملناضالت
يف التجمع العاملي األمازيغي ،مشيدا «بالدور الذي يقومون
به وبإمكانيتهم البسيطة واملحدودة يف سبيل الدفاع عن
القضية األمازيغية».
كما عرب شريي يف كلمته خالل أشغال املؤتمر العارش
ألمازيغ العالم عن سعادته باستقبال أمازيغ العالم يف
إقليم ورزازات.
وقال نرحب بكم/ن يف « هذه املدينة املعروفة عرب التاريخ

بالتنوع الثقايف واللغوي».
وأشاد الربملاني يوسف شريي بمجموعة من الخطوات
التي قطعها املغرب يف ملف األمازيغية ،مشريا إىل أن «بلدنا
قطعت أشواطا ً مهمة ،واليوم نحن نخطو خطوة إيجابية،
ونناضل جميعا ً يف أجل تحصني املكتسبات الثقافية
واللغوية املرتبطة بالقضية األمازيغية».
وأضاف «ورزازات عاصمة السينما والقصبات ،وعاصمة
الثقافة األمازيغية».

ومن تونس عىل الرغم من أن التجمع هو عاملي يضم
األمازيغ.
يمكن القول إن األمازيغ مكتوب عليهم اإلختالف فيما
بينهم ،وعدم االتفاق عىل الوحدة ،وهذا ما يستغله
أعداء األمازيغية .إذن لنبدأ بأنفسنا ونتوجه إىل ذواتنا
بالنقذ ،ونعرتف أننا معرضون للخطأ ،ونعمل عىل
تصحيح أخطائنا لنتصدي ألعداء األمازيغية ولكل من
يريد استغاللها ،وال يجب ان نعطي الفرصة لآلخرين
لإلزدراء بثقافتنا ولغتنا التي سوف تتطور وتتقدم
وتجد مكانا الئقا لها مستقبال.
أتمنى يف املؤتمر القادم أن تكون هناك تمثيلية لكل
مناطق تمازغا حتى ال يعاب عىل التجمع خاص
بامازيغ املغرب ،كما أأمل أيضا ان يعقد املؤتمر يف كل
بلدان تمازغا ،كما أتمنى ان يتم التفكري يف عقد املؤتمر
يف األوراس التي يشهد لها التاريخ بأنها دائما سباقة إىل
املقاومة ،إن تم سقوط االمربطورية الفرنسية عيل يد
الجزائريني ،فالفضل يعود قبل كل يشء لألوراس التي
قدمت خرية أبناء الجزائر يف سبيل الثورة الجزائرية،
وإن شاء الله نطمح أن تكون مهد للنهضة األمازيغية.

هشام األزماين املنسق الوطين ملنتدى احلداثة والدميقراطية

املنتدى مستعد لالشتغال مع «التجمع العاملي األمازيغي»
حول مواضيع وملفات مشتركة
عرب هشام األزماني ،املنسق الوطني
ملنتدى الحداثة والديمقراطية ،عن
شكره للجنة التنظيمية عىل الدعوة
لحضور أشغال املؤتمر العارش
ألمازيغ العالم بمدينة ورزازات.
وقال األزماني خالل الجلسة
االفتتاحية ،إن األعمال التي قام بها
«منتدى الحداثة والديمقراطية»
منذ التأسيس «لها ارتباط وثيق
باألمازيغية» ،مشريا إىل «االشتغال
عىل مرشوع  26.16املتعلق بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية مرورا
بمجموعة من املبادرات التي قام
بها املنتدى والغاية منها الدفاع عن
االمازيغية والتعريف بها».
وأشار املتحدث إىل أن «الغرض
من تواجد املنتدى باملؤتمر هو
التعرف عىل اإلطارات املدنية التي
تتواجد باملؤتمر والتي تشتغل حول
األمازيغية وكذا تبني جزء من
توصيات املؤطر لالشتغال عليها يف

املستقبل القريب».
وأكد املنسق الوطني للمنتدى أن هذا
األخري مستعد لالشتغال مع التجمع
العاملي األمازيغي حول مواضيع
وملفات مشرتكة «كتنظيم شبابي
يشتغل حىل الحريات بشكل عام».

ملف العدد
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التجمع العالمي األمازيغي يكرم أمازيغ العالم
تمزي المؤتمرالعارش للتجمع العالمي األمازيغي الذي نظم بمدينة ورززات بتكريم بعض الفعاليات األمازيغية التي بصمت النضال األمازيغي يف كل المجاالت الحقوقية والجمعوية والسياسية
والتاريخية واإلعالمية ،حيث تم تكريم كل من األمرية بلقيس األنصاري من أمازيغ الطوارق ،و فؤاد أحيدار ،رئيس الربلمان الجهوي بربوكسيل (الدياسيورا) ،محمد مماد مدير القناة األمازيغية
وإبراهيم أقديم ،مناضل وفاعل أمازيغي.
يف حني تعذر عىل المناصلة األمازيغية وعضو المجلس اإلقليمي بتنغري هنو أوماروش ،الحضور نظرا للزتامها مع وزيرة االرسة والتضامن عىل هامش زيارتها لمدينة تنغري ،كما تعذر أيضا عىل الفاعل
األمازيغي النوري النمري (تونس) وعيل أيت جودي ،رئيس المنظمة الحقوقية "( "Riposte Internationalالجزائرومحمد مسعود قنان (ليبيا) الحضور للمشاركة يف اشغال المؤتمر.

فؤاد أحيذار رئيس الربملان اجلهوي بربوكسيل
ألقي اليوم كلمتي بينكم باللغة الفرنسية،
باعتبارها اللغة التي نفهمها جميعا ،ومن باب
احرتام جميع املدعوين والحضور ،لكن يف الواقع
هذا ال يتوافق مع مبادئي التي تعتمد نرش لغة األم،
خاصة وأن البعض يعترب أننا مجربين أن نتحدث
بلسان غري األمازيغية ،دون أن يبذلوا أي مجهود
للحديث بلغة أمهاتهم ،ويجب عىل األمازيغ أن
يعرفوا أن لهم لغة ،ولديهم أرض وثقافة مشرتكة،
واليوم وبفضل رشيد راحة رئيس التجمع العاملي
األمازيغي وزوجته أمينة ابن الشيخ ،والذين

التعدد الثقايف رافعة اقتصادية

أتيت خصيصا من أجلهما ،ألنهما يدافعان عن
األمازيغية كل من جهته ،أحرتم كل من يدافع عن
ثقافته ويعترب ذلك واجب يومي ،يقوم به إىل جانب
مهنته.
أشكر كل من ساهم يف إنجاح هذا املؤتمر وكل
املنظمني ،واألرسة امللكية وكل مكونات الساكنة
املغربية ،وكل أمازيغ العالم ،أتحدث اآلن الكثري من
اللغات لكني أحفظ لساني الريفي ،وبهذه املناسبة
أكرم والدي الذي علمني عىل حفظ هويتي ،أذكر

أنه يف يوم من األيام ويف سن العارشة ،دخلت منزلنا
ببلجيكا أنادي أمي باللغة الفرنسية ،وقال يل قل
«آيما» ألننا ريفيني نحن ريفيني ،تحدث اللغة التي
تريدها ،لكن تحدث بالريفية يف املنزل ،رغم أنك
مزداد ببلجيكا تظل ريفي ،وهذا حفزني أن أربي
أرستي التي تتكون من زوجة وخمسة أطفال عىل
اللسان األمازيغي ،ألتمم الجيل الرابع من أمازيغ
الريف ببلجيكا املمتد من أجدادي ،وال نعيش يف
املغرب ،وأعرف مهاجرين داخل املدن املغربية ال
يعرفون كلمة واحدة باللغة األمازيغية.
نحن كأمازيغ يجب أن نعرف أن لدينا لغة وثقافة
وتاريخ وهوية ،وأن اللغة األمازيغية لغة رسمية
إىل جانب اللغة العربية ،ونشكر الله عىل التعدد
الثقايف الذي يزخر به املغرب ضمن شمال إفريقيا،
ال يمكنني أن أختار بني بلجيكا واملغرب من
األفضل األول وأبي والثاني أمي ،وأحب اإلثنني،
وأشعر أن هويتي تشكلت من كليهما ،األمازيغية
هويتي ولم أخرتها ،وأنا فخور بها ،وأنا سعيد أن
أكون بينكم اليوم ،وسعيد من أجل رئيس التجمع
العاملي األمازيغي وزوجته ،خاصة فيما يخص
تطوير الجريدة بحس أمازيغي وجعلها تغطي ما
هو ثقايف اجتماعي وسيايس.
وباعتباري رجل سيايس ببلجيكا التي خصصت
برملان للفالمانيني وآخر للجرمان ،...والكل يحب
عاصمة بروكسيل ،بمعنى يجب أن نعطي لكل

مكونات املغرب حقوقهم الثقافية ،وأن يتمتعوا
بتنزيل لغاتهم يف الربملان والعدل واملدرسة،...
لتنعم الدولة بحب كل مواطنيها ومواطنتهم،
ويف هذا الصدد أقول أن مكونات كل دولة رافعة
اقتصادية وخصوصية ثقافية ،وننعم اليوم بهذا
اللقاء الذي يشعرنا بوحدتنا األمازيغية مرة أخرى،
وباملزيد من العطاء للمنظمة غري الحكومية
التجمع العاملي األمازيغي.

حممد مماد مدير القناة األمازيغية

اإلعالم يلعب دورا مصرييا يف جمال النهوض باللغة والثقافة األمازيغية
عرب محمد مماد ،مدير القناة األمازيغية (الثامنة)
عىل هامش تكريمه يف املؤتمر العارش ألمازيغ
العالم بورززات ،عن تشكراته للمرشفني عىل
تنظيم هذا املؤتمر والقائمني عىل هذه املبادرة.
واعترب مماد أن هذه اإللتفاتة هي مناسبة
لتكريم جميع الصحفيني والتقنيني واإلداريني
وكل العاملني الذين يشتغلون باإلذاعة والتلفزة
األمازيغية.
وأشار مدير القناة الثامنة إىل تدخالت بعض
الفعاليات األمازيغية يف هذا امللتقى الذي جمع
األمازيغ من مختلف بقاع العالم الذين تحدثوا
عن أهمية النهوض باللغة والثقافة األمازيغية،
مسرتشدا بالخطاب امللكي بأجدير الداعي إىل
الرفع من قيمة األمازيغية يف جميع املجاالت.
وقال مماد إن مسؤولية النهوض باألمازيغية
ثابتة وملقاة عىل أي كان وكيفما كان موقعه
االجتماعي والثقايف والسيايس..
وفيما يتعلق بدور اإلعالم يف النهوض باألمازيغية،

أرض الواقع ،من بينها إنشاء القناة األمازيغية
التي لعبت دورا مهما يف النهوض والتعريف باللغة
والثقافة األمازيغية».
وأوضح أنه رغم ذلك «يجب الذهب بعيدا بهذا
الورش» ،داعيا إىل «اإلنفتاح عىل القطاع الخاص
مع رضورة إطالق قنوات وإذاعات محلية باللغة
األمازيغية بروافدها املتعددة التي ال تنحرص يف
التعابري الثالث املعروفة فقط بل باستحضار
الروافد األخرى التي يجب أن تحظى باألهمية يف
اإلعالم».
وأضاف أن الصحافة املكتوبة لعبت دورا مهما يف
النهوض باللغة والثقافة األمازيغية ،مشريا يف هذا
الصدد إىل جريدة «العالم األمازيغي» التي كان لها
السبق يف التعريف بالثقافة واللغة األمازيغيتني،
ودعا يف ختام كلمته إىل تكثيف الجهود من أجل
الرقي والنهوض باإلعالم األمازيغي الذي يحتاج
يف نظره إىل استثمارات كبرية ومهمة ،عىل
أكد املتحدث ،أنه مصريي يف مجال النهوض باللغة قامت بمجهودات مهمة يف هذا املجال ،وأن أشياء اعتبار أن نجاح أي مرشوع إعالمي رهني بحجم
والثقافة األمازيغية ،موضحا أن «الدولة املغربية كثرية تحققت يف هذا اإلطار ،وتم تنزيلها عىل االستثمارات وامليزانية املخصصة له.
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Allocution de Riposte Internationale
ONG de Défense des Droits Humains

Chers amis de l'Assemblée mondiale Et nous mesurons tous les efforts déployés
Amazighe.
pour enjamber toutes les embûches qui n’en
manquent pas.
Cher(e)s frères et sœurs .
Notre message de soutien d'encouragements
Cher président Mass Rachid Raha
et de reconnaissance se double de celui de
la reconnaissance votre démarche s'inscrit
Azul
en droite ligne dans celui des peuples
Nous nous excusons de n'avoir pas pu être d'Afrique du Nord Tamazgha.
présents à votre dixième Assemblée.
L'Histoire retiendra l'engagement qui est
Madame Mansouri Lila que nous avions le votre, auquel nous nous associons sans
dépêchée pour prendre part à vos travaux réserve, permettra aux générations futures
et nous représenter par la même s'est vue de le porter à leur tour, car les sillons que
refouler à l'aéroport de Paris Orly pour des vous creusez seront les fondations solides
motifs de raisons sanitaires.
d'un ensemble Nord-Africain Amazigh.
Elle était entre autre chargée de vous Oeuvrons ensemble pour un Maghreb libre
délivrer un message de soutien et vous , et pour un espace de libre échange et de
exprimer notre profond attachement au libre circulation dans frontières .
combat que nous partageons à savoir la
Pour que Tamazight prenne pleinement
langue et la culture amazighes.
sa place son territoire , et réinventer la
Nous vous présentons toutes nos excuses de nouvelle Numidie .
n'avoir pas pu honorer l'engagement pris.
- Vive Tamazgha Libre .
Nous tenons à vous témoigner notre soutien
sans réserves pour toutes les actions que - Pour un Maghreb des peuples
vous menez au jour le jour et les perspectives - Pour une fédération des pays de
qui en découlent.
Tamazgha .
Nous tenions aussi à vous exprimer notre
solidarité pleine et entière lorsque les - vive la fraternité Algero- Marocaine .
moments sont difficiles et nous les savons
Paris le 25 Mars 2022
fort nombreux depuis quelques années.
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Allocution de la députée Mariona
Illamola Dausa

Bonjour, c'est un honneur d'être ici avec
vous, et je le fais en tant que représentant
de Junts per Catalunya.
Junts est un parti qui travaille pour
l'indépendance de notre pays qu’est la
Catalogne. Je suis ici en tant que député
du Congrès avec ma collègue María Dantas
de l'ERC et nous avons partagé ce que nous
voulonsvous dire.
Et je vous parle en catalan, ma langue. Une
langue interdite par le général Francisco
Franco. A cette époque, on ne pouvait pas
étudier en catalan, mes parents ne savaient
pas l'écrire. Les prénoms catalans ne
pouvaient pas être donnés, par exemple, ils
devaient me donner María, et après la mort
de Franco, j'ai pu le traduire en catalan et
c'est Mariona.
Avec la démocratie, il est vrai que la situation
de notre langue a changé. Désormais en
Catalogne, le catalan et l'espagnol sont coofficiels, mais c'est sur le papier. Car bien
qu'il soit co-officiel, il n'est pas utilisé
normalement dans les tribunaux ou dans
l'administration où l'espagnol continue de
prévaloir. On peut vivre en Catalogne sans
connaître notre langue, et c'est triste car
cela la met davantage en danger.
Et nous, Junts per Catalunya, nous
défendons que la seule façon de préserver
notre culture et notre langue est d'avoir
notre propre État, un état indépendant.

Pour cette raison, le 1er octobre 2017,
le gouvernement catalan et la société
civile ont organisé un référendum et le
oui à l'indépendance a été prononcé à
une très large majorité. Non seulement le
gouvernement espagnol n'a pas reconnu ce
référendum, mais il l'a durement réprimé.
Ce jour-là, nous avons été battus pour
avoir voté. Plus tard, le gouvernement
légitime de Catalogne et deux militants
sociaux sont allés en exil et l'autre en
prison. Les tribunaux ont condamné des
militants à entre 9 et 13 ans de prison et à la
disqualification. Ils bénéficient désormais
d'une grâce partielle. Les exilés (en Suisse
et en Belgique) ont comparu devant la
justice de ces pays, et parmi eux se trouve le
président Puigdemont qui est actuellement
député européen au Parlement européen.
Nous voulons juste pouvoir décider de notre
avenir en tant que peuple.
Je remercie Rachid et Amina, que j'ai
rencontré à Madrid, de nous avoir invités
à participer à cette 10ème Assemblée.
Je pense que tous les échanges que nous
pourrons faire seront très productifs. Ici,
bien que nous parlions tous des langues
différentes, nous nous comprenons, et nous
le faisons parce qu'il y a une volonté de le
faire. J'espère que nous aurons de bonnes
séances de travail. Merci pour votre aimable
et affectueuse hospitalité.

Texte de Chona Del Toro, Présidente de l'Association Azar des Iles Canaries
En ce qui concerne les sessions que vous
proposez, nous sommes très intéressés
à y assister, car comme je vous l'ai déjà
informé, ici aux îles Canaries, nous faisons
un travail titanesque pour récupérer la
langue de nos ancêtres grâce à l'éducation
de base obligatoire pour nos infants et
adolescents, ainsi que comment établir le
tifinagh sur les panneaux de nos rues et
autoroutes, mais malheureusement, bien
que la distance qui nous sépare ne soit pas si
grande, nous sommes toujours une colonie
de l'État espagnol et nous n'avons pas les
installations pour visiter le continent,
qui par nature nous est commun, de sorte
que presque tous les vols passent par
Madrid, Barcelone ou Paris, ce qui rend

le voyage extrêmement cher, sans compter
le nombre d'escales et les temps d'attente
que nous devons faire. C'est pourquoi, si
l'organisation envisage la possibilité de
faire une vidéoconférence via l'une des
applications les plus populaires, telles que
Zoom, Meeting, streaming vidéo ou toute
autre, ainsi que la traduction simultanée
en espagnol, nous pourrions participer
depuis n'importe quelle île de l'archipel
des Canaries.
Nous attendons que vous nous en informiez
afin que nous puissions participer et
saluer à distance l'Assemblée Mondiale
Amazighe.
Un salut cordial des îles Canaries.
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Les Amazighs du monde se concertent à Ouarzazate

Par: Dr. Mohamed Chtatou
Cette dixième rencontre mondiale des
Amazighs s’est organisé dans le cadre de
la Décennie internationale des langues
autochtones 2022-2032, lancé par
l’UNESCO et l’Instance Permanente
des Nations unies pour les questions
autochtones, sous le thème de: «Quelles
mesures urgentes à prendre pour protéger,
revitaliser et promouvoir la langue
autochtone dans l’Afrique du Nord et dans
le Sahel?».
Les axes de la conférence inaugurale de
cette assemblée, dans le contexte des
langues autochtones avec référence à la
langue Tamazight, ont porté sur les points
suivants :
Importance de la langue
La langue joue un rôle de plus en plus
important dans le développement, en
garantissant la diversité culturelle et la
discussion interculturelle, ainsi qu'en
stimulant la coopération et en assurant une
éducation de qualité pour tous. La Journée
internationale de la langue maternelle met
en lumière le pouvoir des langues et du
multilinguisme pour promouvoir l'inclusion.
En outre, de nombreuses langues
autochtones ont fait l'objet d'un linguicide
(meurtre de la langue). L'histoire, les
cultures et les identités des peuples
autochtones sont incarnées et partagées
dans leurs langues. Le risque d'extinction
linguistique s'accompagne du risque
de perdre des siècles d'information,
de connaissances traditionnelles, de
compréhension de la terre qui nous entoure,
et la capacité de transmettre pleinement
la culture et les traditions aux générations
futures.
Revalorisation des langues autochtones
La revitalisation des langues autochtones
est essentielle pour assurer la pérennité et
la transmission de la culture, des coutumes
et de l'histoire, mais elle est également
importante pour faire face à la perte de
biodiversité et au changement climatique
Les méthodes les plus courantes utilisées
pour protéger la langue :
- La création de ressources enregistrées et
imprimées : Les documents enregistrés et
imprimés sont essentiels pour préserver le
son et le contexte des langues ;
- Enseigner et suivre des cours de langues ;
- Utiliser les médias numériques et sociaux,

et ;
- Insistez pour parler sa langue maternelle.
Pourquoi les langues disparaissentelles? Au cours des dernières décennies,
un ensemble complexe de circonstances
a accéléré la disparition des langues
autochtones: contacts avec d'autres peuples,
décès des locuteurs natifs, changements
radicaux dans leur mode de vie, perte de
terres, migrations massives, etc.
Approches et stratégies de revitalisation
linguistique de Tamazight
La revitalisation d'une langue peut
emprunter plusieurs voies, mais elles ne
s'excluent pas mutuellement. Un aspect
central de la revitalisation d'une langue
est la création de nouveaux locuteurs.
L'une des voies possibles est que les
familles apprennent et transmettent la
langue menacée à la maison. Les écoles
sont aussi des lieux importants pour
l'apprentissage des langues. D’ailleurs, les
nids linguistiques et les écoles d'immersion
se sont avérés particulièrement efficaces.
L'éducation linguistique des adultes est
également devenue un élément essentiel de
la revitalisation des langues. Sans oublier
pour autant, les universités et les méthodes
de "démarrage" telles que le programme
maître-apprenti qui ont permis d'amener
des adultes à un niveau de compétence élevé.
Les archives linguistiques ont été utiles
pour accéder à la langue, surtout lorsqu'il
n'y a plus de locuteurs. La modernisation
de la langue est également inévitable,
y compris un nouveau vocabulaire et le
développement de systèmes d'écriture.
Plus important encore, la revitalisation de
la langue devrait impliquer une utilisation
accrue de la langue, par les locuteurs natifs
comme par les apprenants.
Le renouveau linguistique présente
des avantages moraux, esthétiques,
psychologiques, cognitifs et économiques.
Il englobe la justice et l'harmonie sociale,
la diversité, l'employabilité et la santé
mentale.
Une langue revivifiée est une langue qui,
après avoir connu une extinction quasitotale ou complète en tant que langue
parlée ou écrite, a été intentionnellement
ravivée et a retrouvé une partie de son

statut antérieur.
Défis à la préservation de Tamazight
Le plus grand défi pour la préservation de
la langue et de la culture amazighes est
le manque de mise en œuvre. Cela inclut
un manque d'enseignants formés qui
n'enseignent que tamazight et un manque
de ressources matérielles des étudiants et
des enseignants.
En outre, il y a une stigmatisation sociale
négative attachée à Tamazight qui doit
être éliminée dans un effort conscient et
une disparité entre les recherches qui ont
été effectuées par des institutions et les
mesures de mise en œuvre qui ont été prises
par les différents pays de l’Afrique du Nord.
En dehors des questions de ressources
et d'accessibilité, il y a ceux qui sont
complètement opposés à l'enseignement
de Tamazight. Ces opposants avancent
l'argument suivant : les pays de Tamazgha
ont déjà un paysage linguistique complexe
avec des étudiants apprenant le Fusha
(Arabe standard) et le français et que s'il est
nécessaire pour les étudiants d'apprendre
une troisième langue, ce devrait être une
langue globale comme l'anglais.
De plus, beaucoup de ceux qui sont contre
l'enseignement de Tamazight croient qu'elle
n'a aucune valeur fonctionnelle réelle et
qu'elle n'est incluse dans le programme
d'études qu'à titre symbolique.
Bien que la langue amazighe ait été
reconnue par certains états d'Afrique du
Nord, il est également important de se
rappeler que ces états peuvent utiliser la
reconnaissance comme un outil politique et
comme un moyen de maintenir la paix et le
soutien aux régimes pendant les périodes
d'instabilité.
Par conséquent, bien que les gouvernements
aient pu inclure l’amazighité dans la
constitution, il ne s'agissait peut-être
pas d'un simple acte de bonne volonté,
mais d'un geste soigneusement calculé
pour conserver le soutien de la population
amazighe dans une période d'instabilité
dans toute la région nord-africaine.
Développer l’éduction dans Tamazgha
L'importance de l'éducation a été soulignée
par un certain nombre de conventions

internationales, notamment la Déclaration
universelle des droits de l'homme et le
Programme d'action de la Conférence
internationale sur la population et le
développement de 1994. La quatrième
conférence mondiale sur les femmes, qui
s'est tenue à Pékin en 1995, a reconnu
que l'alphabétisation des femmes était
essentielle pour leur permettre de participer
aux décisions de la société et d'améliorer
le bien-être des familles. En outre, les
Nations Unies ont défini les Objectifs
du Millénaire pour le développement
(OMD), qui comprennent des objectifs
d'amélioration de l'éducation, d'égalité
des sexes et d'autonomisation des femmes.
Les OMD soulignent le rôle essentiel de
l'éducation dans la construction de sociétés
démocratiques et la création des bases
d'une croissance économique soutenue.
Même La Banque Mondiale a publié un
rapport où il déclare qu’il est essentiel de
fournir aux enfants une instruction dans
la langue qu’ils parlent au foyer pour
éliminer la pauvreté des apprentissages
(www.banquemondiale.org/fr/news/
press-release/2021/07/14/teachingyo u n g - ch i l d r e n - i n - t h e - l a n g u ag e they-speak-at-home-is-essential-toeliminate-learning-poverty).
L'éducation contribue directement à
la croissance du revenu national en
améliorant les capacités productives de
la main-d'œuvre. Une étude récente
portant sur 19 pays en développement,
dont l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, a
conclu que la croissance économique à long
terme d'un pays augmente de 3,7% par
année d'augmentation du niveau moyen de
scolarisation de la population adulte.
L'éducation est donc une stratégie clé pour
réduire la pauvreté. Selon le Fonds des
Nations Unies pour la population -UNFPA-,
les pays qui ont fait des investissements
sociaux dans la santé, la planification
familiale et l'éducation ont une croissance
démographique plus lente et une croissance
économique plus rapide que les pays qui
n'ont pas fait de tels investissements.
En outre, les avantages de l'éducation des
femmes pour l'autonomisation des femmes
et l'égalité des sexes sont largement
reconnus :
Lorsque l'éducation des femmes augmente,
la fécondité, la croissance démographique et
la mortalité infantile et juvénile diminuent
et la santé des familles s'améliore.
L'augmentation de la scolarisation des
filles dans le secondaire est associée à
une augmentation de la participation
des femmes à la main-d'œuvre et de leur
contribution au revenu du ménage et au
revenu national.
L'augmentation de la capacité de gain des
femmes a, à son tour, un effet positif sur la
nutrition des enfants.
Les enfants - en particulier les filles - de
mères instruites sont plus susceptibles
d'être scolarisés et d'avoir un niveau
d'instruction plus élevé.
Les femmes éduquées sont plus actives
politiquement et mieux informées de leurs
droits légaux et de la manière de les exercer.
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ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵟⵓⵕ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ

ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ

ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ

ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ:

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ
ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏ
ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ
ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ
ⵍⵃⴰⵙⴰ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴷⵓⵖⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵙⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⴼⵟⵓⵕ ⵅⴼ
ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ
, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ .
ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵍⴼⵟⵓⵔ
ⴰⴷ ⵙⴳ
ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ,ⵎⴰⵡⵙⴰⵙ

ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ
ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵅⵓⵚⵉ
ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴰⵍⴱⴰⵔⵉⵙ , ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ
ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ
ⵔⵉⴽⴰⵔⴷⵓ ⴷⴱⵉⵔ-ⵀⵓⵛⵍⵢⵜⵏⵣ
ⴷ ⵙⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ,
ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ
ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⵄ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵀⵉⵎⴰ ,
ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ
ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ
ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ.

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ "ⵓⴼⵓⵖ" ⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵇⴰⴹⴰⵡⵉ
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ
ⵙⵍⵡⴰⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ
ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵓⴼⵓⵖ
ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵇⴰⴹⴰⵡⵉ. ⵔⴰⴷ
ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵙ
ⵏ ⵓⵚⵉⴷⵢⴰⵙ 9 ⵉⴱⵔⵉⵔ
2022 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ
14.30 ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ
ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ
ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵍⵡⴰⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⴷ
ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
ⵉⵙⴰⵍⵎⴰⴷⵏ:
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⴷⵀⴰⵏ,
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵡⵔⵢⴰⵛⵉ,
ⵎⴰⵙⵙ ⵇⵙⵙⵓⵃ ⵍⵢⴰⵎⴰⵏⵉ.

"ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ
ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ
ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ
ⵙ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ
ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ
ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵄⵓ ⵏ
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ
ⴳ 31 ⵎⴰⵕⵚ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ
ⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵏ ⴳ 14
ⵎⴰⵕⵚ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⵉ
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ
ⵜⵣⵓⵛⵛⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ
ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ
ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ
ⵓⵍⴰ
ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ
ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ 20
ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⴳ
ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ .
ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵢⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ
ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ
ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ
ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ
ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵖⵓⵔⵙ
ⵊⵊⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵉⵍⴰⵡ ⴷ ⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ
ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ
ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵙⵎⴰⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ

ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ
ⵏ ⵓⵏⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ
ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ
ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴷ
ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ
ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴼⴰⵡ
ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵏ
ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ
ⵏ ⵖⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵖⵎⵓⵙ
ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ
ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ
ⵖⵓⵔⵙⵏ
ⴰⴷⴷⵓⵔ
ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ , ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ
ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵏ
ⵉⴳⵔⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ
ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ
ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ
ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏⴷⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴷ ⵙⴳ
ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ,ⵎⴰⵡⵙⴰⵙ
ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ
ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵅⵓⵚⵉ
ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴰⵍⴱⴰⵔⵉⵙ , ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ
ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ
ⵔⵉⴽⴰⵔⴷⵓ ⴷⴱⵉⵔ-ⵀⵓⵛⵍⵢⵜⵏⵣ
ⴷ ⵙⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ,
ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⵄ ⵄⴰⵍⵉ
ⵍⵀⵉⵎⴰ , ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ
ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ
ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵙⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ
ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴽⵔⵉⵎⴰ ⴱⵏ ⵄⵉⵛ."
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ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ

ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵏ

ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ
ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⴰⵔⵉⴼ ⵉⵙⴽⵔⵏ
ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ
ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
ⵅⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵖⵓⵔⵉⵏ, ⴷ
ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ, ⵢⵉⵡⴹ
ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ
ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴷ
ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ
ⴰⴷ:
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ
ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ
ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ
ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ
ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ

ⴷ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ
ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ
ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ,
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ,
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵉ
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ
ⴷ
ⵜⴻⵜⵔⴰⵔⵜ,
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵓ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵣ ⴰⵎⴳⵔⵓ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ
ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ
ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 4
ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴰⵔ 23 ⵉⴱⵔⵓⵔ
ⵎⴰⵢ 2022.

ACTUALITES

NUMERO 255 - AVRIL 2022

ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

ⵙ

ⵡⴰⵙⵙ

ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵡ
ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙ
ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏ
ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ 25 ⴷ 26 ⴷ
27 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵅⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰ ⵍⵍⵉ
ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ
ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ
ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⴷⵓ
ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⴰⵜ " ⵉⵏⵥⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴷⴼ ⵏ

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷⴰⵔ
ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ " ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ
ⵓⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏ
ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴰⵣⴳⵓⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
ⵉⵔⴰ ⵓⵎⵄⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ
ⵜⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ
ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴳⴰⵔ
ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⴰⴽⴽⵯ
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ.
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ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵓ ⵜⵥⵍⵉ
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵜ
ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵓⴱⵔⵙⵙⵉⵡⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ
ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ
ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ.

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ
ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⵉⵙ
ⵓⵏⵚⵓⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵎⵍ
ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵎⵣⵢⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵉⵅⴼ ⵏ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ
ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ
ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⴰ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ”
ⵙ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ”, ⴷ
ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ
ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⴰⵡ
ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ
ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ
ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵇⴱⵉⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴷⵣⴰⵢⵔ :
ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉ
ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴼ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ
ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ
ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ
ⵉⵎⵏⵄⴰⵕⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ
ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ.
ⵉⵜⵜⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵙⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ
ⵜⴰⵖⴰⵡⴰⵍⵜ
ⵉ
ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⵏ
ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.
ⵉⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ
ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ
ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ
ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵖⵓⵍ ⵏ
ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ
ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ
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ⴰⵔ
ⵢⴰⵇⵔⴰ
ⵓⴳⵔⴰⵡ
ⵉ
ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷ
ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⴽⴷ
ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ
ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴼⵓⵖⵏ
ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴽⴰⵍ
ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵓ ⵏ
ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ
ⵡⴰⵜⵜⵙⵏⵉⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ
ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ
ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⵍⴰ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ
ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ :

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ
ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⵓⵎⴰⵏ
ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵣⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ 24
ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ
ⵢⴰⵡⵉ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ
ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵏⵜ
ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴳ
ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷⵉⵎⵇⵔⴰⵟⵉ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ.

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ
ⵏⵏⵙⵏⵜ
ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ
ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏⵜ
ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ
2022-2032 ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ
ⴰⴽⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⴷⴷⵢⴰⵙⴱⵓⵔⴰ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ
ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ
ⵍⵉⴱⵢⴰ.
ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵥⴰⵡⴰⴹ ⴷ
ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ;
ⵉⵙⵙⵀⵔⵛ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹⵏ ⵏ
ⵓⴱⵔⵙⵙⵉⵡⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵉⵖⵔ ⵉ
ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⴰⴷⵏ ⴰⴷ.
ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ
ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵅⴼ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⴷ ⵚⵚⵃⵕⴰ
ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ
ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⴹ.
ⵉⵙⵙⵀⵔⵛ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ
ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵣⵓⵎ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴷ
ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ACTUALITES

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵉ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ
ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ
ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ
ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ
ⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ
ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ
ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,
ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⵟⵟⵓⵕⴼⴰ ⴷⴰⵔ
ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ
ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ
ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ 20182021, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ
ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ.
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ:
• ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ
ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

• ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵛⵛⵔⵇⵉ,
ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ
ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷⵓⵃⵓ, ⴰⵎⵖⴰⵔ
ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.
• ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⴰⵍⵡⴰ ⵖⵔⴱⵉ,
ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ
ⵏ
ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴽⴽⵓⵜⵉ ⵅⴰⴹⵉⵕ,
ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ.
• ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏⵛⵛⵉⵅ,
ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ
ⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵇⵉⵙ ⴰⵏⵚⴰⵕⵉ,
ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ
ⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⴹ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷⵓ ⴽⴰⵡⵙⵉⵏ ⵎⴰⵢⴳⴰ,
ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴳ ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ,
ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.
• ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵓⵔⵉⵢⵢⴰ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏⵉ,
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ
ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵜⴰⵚⵉⵕ ⴰⵃⵓⵍⵉ,
ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵉⵀⵎⵉⴷⵏ,
ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵉⵙⴰ ⵄⵇⵇⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵔⵉ
ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ.
• ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ ⴰⴳ ⵛⵉⵅⵓ,
ⴰⵎⵙⵇⵇⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ
ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.
ⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ
ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵉ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵉⵎⵔⵣⵉⴳ, ⴷ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵎⴰⵙⵙ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷⵓⵃⵓ.

ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ
2022-2032,
ⴷⴷⵓ
ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ”ⵎⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ
ⵉⵖⴰⵡⴰⵍⵏ
ⵉ
ⵓⴼⵔⴰⴳ
ⴷ
ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ”,
ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⴰⵖⵎⵉⵙ
“ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ
“ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ”, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ
ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵛ
ⵏⵢⵓⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵡⴰⵔⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⴳⵜ
ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙⴳ 25
ⴰⵔ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2022/2972.
ⵃⴰⴹⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ
ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵉⵏ ⴷ
ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ
ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ
ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵙⴳ
ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰ ⴷⴰⵏⵜⴰⵙ
(ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵉ),
ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵔⵢⵓⵏⴰ ⵉⵢⴰⵎⵓⵍⴰ
ⴷⵓⵙⴰ (ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏⵏⵖ
ⴰⴽⴷ ⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵓⵢⴰ, ⴷ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ
(ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵃⵉⴽⵎⴰ) ⴷ
ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ
ⴷ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ
ⵍⵎⵙⴰⵄⴷⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⴹⵉⵕⵉⵟⵓ
ⵎⵃⵏⴷ
ⵃⴰⵎⵓⵜⵉ,
ⵎⴰⵙⵙ
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⵟⴰⵟⵓ, ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ, ⴷ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵙⴳ
ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ
ⵄⴰⴱⴱⵓⴷ...
ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴽⵓ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙⴳ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵖⵎⴽ
ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ,
ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ
ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵛⵉⵔⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ

ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ.
ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ
ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵢⴰ
ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ
ⵜⵔⵓⵅⵉⵍⵓ
ⵔⵉⵏⴽⵓⵏ
ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ
ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ,
ⴼ ⵜⵙⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⵟⴰⵟⵓ, ⴰⵙⴰⵍⵎⴰⴷ
ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵜ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼ
ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⴳⵜ, ⴷ ⵡⵉⴷⴰ
ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ
ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ.
ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ
ⵕⴰⵅⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ
ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳⵉⵙⵏ: ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵍⵇⵉⵙ
ⴰⵏⵚⴰⵕⵉ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⵍⵉ ⴰⴳ ⵄⵍⵉ ⵟⴰⵀⵉⵕ
ⴰⵏⵚⴰⵕⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⴰ ⴰⴳ
ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⴳ
ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⵎⴷ
ⵎⴰⵎⵎⴰⴷ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ
ⴰⵇⴷⵉⵎ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ

ⵄⵍⵉ ⴰⵢⵜ ⵊⵓⴷⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ
ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ
“ⵔⵉⴱⵓⵙⵜ
ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵙⵢⵓⵏⴰⵍ”,
ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵔⵉ ⵏⵉⵎⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵙ,
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵄⵓⴷ
ⵇⵉⵏⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ
ⴰⵃⵉⴷⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ
ⵏ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ.
ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ
ⵏ ⵓⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴼⵖ ⵕⵉⴹⵡⴰⵏ
ⵀⵔⴱⴰⵍ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵢⵎⴰⵜ,
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⴷ ⵜⴼⵔⵙ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ
ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⴼⵓⴽⵓⵏⵉⵜ
ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵓⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ
ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵙ

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ,
ⵉⵜⵜⵔ
ⵓⴳⵔⴰⵡ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ
ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ
ⵡⴰⵔⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ
ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⴰⵡⵜ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ
ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ 20222032, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ
ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ
ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴼ
ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏⵜ
ⴳ ⵓⵎⵇⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⴰⵏⵏ
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴳ
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tout en réitérant sa demande de libération
de tous les détenus de la contestation du
«Hirak Rif» qui restent en prisons, pour
clore une fois pour toute ce dossier, et de
satisfaction du dossier revendicatif des
populations du Rif et l’arrêt de la spoliation
des terres collectives des tribus amazighes
marginalisée.
En ce qui concerne la République d’Algérie:
L’Assemblée Mondiale Amazighe exige aux
autorités algériennes, et plus concrètement
aux généraux militaires, qui détiennent le
vrai pouvoir, la remise immédiate en liberté
et sans conditions de tous les détenus
politiques et de mettre fin à toutes les formes
d’intimidation, de harcèlement judiciaire,
de criminalisation et d’arrestation ou de
détention arbitraires à l’encontre des
journalistes, des blogueurs, des défenseurs
des droits de l’homme, des avocats, des
manifestants et de tous les militants notamment kabyles accusés à tort d'appartenance
à un mouvement terroriste en l'occurrence
le Mouvement pour l'autodétermination de
la Kabylie (MAK) sans que ne soit retenue
contre ce mouvement la moindre action
terroriste.
L'Assemblée Mondiale Amazighe exige,
également, des autorités algériennes de
répondre immédiatement à toutes les
revendications légitimes et démocratiques
du «Hirak d’Algérie».
L’Assemblée Mondiale Amazighe exige à ces
plus hautes autorités militaires algériennes
à garantir une reddition de comptes et un
contrôle démocratique et en l’occurrence
la subordination effective de ces derniers
à une autorité civile légalement constituée,
et à faire en sorte que le rôle de l’armée,
qui devrait être redéfini dans une nouvelle
Constitution populaire soit explicitement
limité aux questions touchant à la défense
nationale. Et d’organiser par conséquent,
d’immédiates et transparentes élections
présidentielles et législatives. Sans oublier
de revenir à la reprise des relations
diplomatiques et économiques avec le
Royaume du Maroc, et de procéder à
l’ouverture des frontières avec lui; et
d’arrêter sur le champ le terrorisme d’Etat
qu’il sème contre le peuple algérien et les
peuples de la région, en l’occurrence au
Sahel.
En ce qui concerne la République de Libye:
L’Assemblée
Mondiale
Amazighe
demande aux Nations-Unies et à l’Union
Européenne de faire plus de pressions
pour que les «mercenaires étrangers»
quittent le territoire libyen et de faire
participer activement les Amazighes
dans les pourparlers qu’elles parrainent
pour trouver une solution consensuelle et
participative à la paix dans la Libye posterévolutionnaire;
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande
la promulgation d’une nouvelle charte
constitutionnelle
démocratique
et
inclusive, à la suite de l’échec des élections
du 24 décembre dernier; et qui décrète
un Etat fédéral permettant au peuple
libyen de s’autogérer et de conserver ses
spécificités dans le cadre d’une démocratie
participative;
L’Assemblée Mondiale Amazighe affirme
son soutien aux Amazighes de Libye, et
au Haut Conseil des Amazighs de Libye,
de leur ferme position de boycotter
toute consultation électorale, qu’elle soit
présidentielle ou législative, tant que
la réforme du texte constitutionnelle ne
reconnaisse pas officiellement la langue et
l’identité amazighes au sein de la nouvelle
Lybie ;
En ce qui concerne les Touarègues d’Azawad
et de Niger:
L’Assemblée
Mondiale
Amazighe
condamne avec toute ses forces les abjectes
crimes commis par les groupes terroristes
à l’encontre des populations civiles dans la
région de Sahel des trois frontières, et plus
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particulièrement à Azawad et demande à
la communauté internationale d’intervenir
en urgence afin de stopper ce nettoyage
ethnique.
L’Assemblée Mondiale Amazighe affirme
que la clé de la stabilité dans la région du
Sahel et du Grand Sahara, devrait dépasser
les Accords d’Alger, et de se pencher
sérieusement à octroyer à la région de
l’Azawad une autonomie politique, qui
permettrait à la population locale de
s’autogérer, dans le cadre d’un Etat malien
civil, fédéral et pluriel.
L’Assemblée
Mondiale
Amazighe
condamne vigoureusement, les propos du
nouveau Président Nigérien, M. Bazoum
Mohamed, qui affirme vouloir «combattre
l’irrédentisme Touareg», comme l’avait fait
son prédécesseur, une façon de stigmatiser
à nouveau les Imazighen du Niger. De tels
propos relèvent du temps colonial, et on
connaît les conséquences de tels propos sur
la Paix Sociale.
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande
incessamment aux ONG amazighes et des
droits humains de se solidariser avec les
communautés «Imouhar» et d’appeler
l’attention des organisations et institutions
internationales de s’impliquer à assurer
la défense et la sécurité des populations
civiles.
En ce qui concerne les Amazighes de la
Diaspora des pays européens:
L’Assemblée
Mondiale
Amazighe
demandent aux citoyen-ne-s amazighes
des pays de l’Union Européenne et
d’Amérique du Nord, d’entreprendre plus
d’actions à l’égard de la sensibilisation
à leurs caractéristiques identitaires et
linguistiques et de protester activement
d’être traités comme des «Arabes» venus du
Golf arabique et non comme des Amazighes
venus d’Afrique du Nord.
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande
aux gouvernements des Etats de l’Union
Européenne (UE) et à leurs institutions
diplomatiques de Tamazgha à s’impliquer
dans la Décennie Internationale des langues
autochtones 2022-2032 et à collaborer avec
l’UNESCO afin de revaloriser, urgemment,
la langue, la culture et l’identité amazighes,
en l’enseignant aux enfants de la diaspora
qui constituent la majorité absolue des
émigrés dans les pays européens d’origine
du sud de la Méditerranée et de l’intégrer au
sein de leurs centres culturels et éducatifs
accrédités dans les pays de Tamazgha.
L’Assemblée Mondiale Amazighe insiste
pour que l’identité et la langue amazighes
soient prises en considération par les
gouvernements européens dans leurs
politiques d’intégration et programmes
éducatifs relatifs aux enfants des
communautés émigrés, de même au niveau
de sa politique étrangère et de ses relations
avec les Etats d’Afrique du Nord; et ce afin
de freiner la radicalisation salafiste des
jeunes issues de ladite émigration nordafricaine.
En définitive, l’Assemblée générale
des Amazighs du monde à Ouarzazate a
permis le renouvellement des structures
d’AGRAW AMADLAN AMAZIGH (AMA),
en élisant un nouveau Bureau Confédéral
et un nouveau Conseil Confédéral, pour le
prochain mandat 2022-2026/2972-2976.
Conformément à ses statuts, l’Assemblée
Générale a été présidée par Mme. Souad
Benkachouh, et les travaux ont donné
lieu à la présentation du rapport moral
et du rapport financier pour la période
de
2018-2021/2968-2971.
Après
discussion et validation des rapports
précités, l’Assemblée Générale a conduit à
l’élection du président, en reconduisant M.
Rachid Raha à l’unanimité dans son poste
de président de l’ONG et en lui faisant
confiance pour former les membres du
nouveau Bureau Confédéral. Cela étant,
l’Assemblée Générale élit les membres du
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Maria A. Trujillo, la Conseillère de l'éducation de l'ambassade
espagnole envisage d'enseigner la langue amazighe
dans les centres éducatives espagnoles du Maroc

J'exprime ma gratitude à tous les représentants
du peuple amazigh - en tant que gardiens de sa
langue - qui participent à cette Assemblée, tant
les représentants des institutions nationales
qu'internationales…
La Consejería de Educación est le service de
l'Ambassade d'Espagne chargé des relations
avec le Maroc dans le domaine de l'éducation,
et en particulier la diffusion de la langue et de
la culture espagnoles dans le système éducatif
du pays, agissant, en ce sens, dans le cadre
plus général de l'Action éducative espagnole à
l'étranger.
Dans ce travail, nous voulons souligner les
excellentes relations de coopération dans le
cadre linguistique et éducatif et la coordination
entre les institutions espagnoles et marocaines.
Signalons, dans cette lignée, l'intérêt croissant
des familles marocaines pour le système éducatif
espagnol, ce qui a conduit à une augmentation
constante de la demande d'élèves dans les 11
établissements scolaires appartenant à l'État
espagnol au Maroc.
En ce qui concerne les références juridiques, qui
tentent de refléter la diversité présente à la fois
dans le Royaume du Maroc et dans le Royaume
d'Espagne, je dirai ceci: Premièrement, il
existe toute une série d'accords et de traités
internationaux signés entre les deux pays dans
le domaine de la coopération internationale,
selon lesquels «chaque Partie promeut
l'enseignement et la diffusion de la langue, de
l'histoire et de la civilisation du pays de l'autre
Partie dans ses programmes éducatifs officiels
(...)»…
Le contexte général est celui d'un changement
de paradigme au niveau international (textes
de l'UNESCO ou du Conseil de l'Europe)
concernant la reconnaissance des droits
linguistiques et de la pluralité linguistique.
Nous parlons de deux pays, l'Espagne et
le Maroc, le Maroc et l'Espagne, dont les
sociétés sont multilingues. Chacun, selon ses
particularités, ouvre depuis longtemps la voie à
la reconnaissance de sa diversité
En ce sens, l'Espagne a fait de grands progrès
dans la reconnaissance de son multilinguisme
depuis le début de la phase démocratique.

En premier lieu, environ 40% de la population
espagnole vit sur des territoires où il existe
deux langues co-officielles (ou trois en
Catalogne, dont l'aranais), reconnues depuis la
Constitution de 1978. Comme vous le savez, il y
a aussi un débat actuel qui est en train de percer
sur la reconnaissance de la langue asturienne
dans les Asturies, de l'arabe à Ceuta et de la
langue rifaine à Melilla…
Finalement, l'action éducative espagnole
à l'étranger est représentée dans 47 pays
du monde à travers différents programmes,
dont le CTEE. Au Maroc nous avons 11 CTEE
(sur 17), de Nador à El Aaiún, dans lesquels
l'enseignement est dispensé de 13 à 17 ans et
où les cours sont dispensés en arabe, français,
anglais, la langue véhiculaire est l'espagnol
et se parle aussi en dialecte Darija. Nous
promouvons et diffusons également la langue et
la culture espagnoles.
Au Maroc et avec l'arrivée du monarque
actuel en 1999, on assiste à une évolution des
politiques de gestion de sa diversité, orientées
vers une reconnaissance de la pluralité
linguistique et culturelle du pays, incarnée dans
la Constitution de 2011 et dans les mesures qui
venir prendre la défense de la langue tamazight.
Que pouvons-nous faire pour les Amazighs de
l'action éducative espagnole au Maroc, dans nos
centres éducatifs?.
En premier lieu, nous allons intégrer cette
langue dans la signalétique du Ministère de
l'Education et des centres éducatifs espagnols
au Maroc.
Dans un second temps, nous étudions la
meilleure manière d'introduire l'enseignement
de cette langue (ou démarrer une expérience
pilote, avant d'envisager sa généralisation
dans toutes les écoles d'espagnol au Maroc,
en respectant les dispositions de la loi-cadre
marocaine 51.17, du 19 août 2019) dans les deux
centres dont la population est majoritairement
locutrice du même dans sa variante rifaine:
l'IE Lope de Vega à Nador et l'IE Melchor de
Jovellanos à Alhucemas. L'argument est que la
meilleure façon de défendre une langue est de
l'enseigner et de l'utiliser.

Conseil confédéral.
Ainsi, le nouveau Bureau Confédéral est,
désormais, composé comme suit:
- M. Rachid Raha, président de l’Assemblée
Mondiale Amazighe (AMA) ;
- M. Dr. Mimoun Charqi, Président
d’honneur et chargé des affaires juridiques;
- M. Hassan Douhou, Président délégué
pour la France ;
- Mme. Salwa Gharbi, Présidente déléguée
pour l’Espagne et la Catalogne ;
- M. Sekouti Khoudir, Président délégué
pour l’Algérie ;
- Mme. Amina Ibnou-Cheikh, Présidente
déléguée pour le Maroc ;
- Mme. Belkiss Al Ansari, Présidente
déléguée pour les Touaregs d’Azawad
- M. Seydou-Kaocen Maiga, Président
délégué pour les Touaregs de Niger
- M. Hamma Ag Mahmoud, Président
délégué pour la Mauritanie
- Mme. Touria Abarkani, Secrétaire général

et représentante en Allemagne;
- M. Montacer Ahouli, Secrétaire général
adjoint ;
- M. Mhamed Bihmedn, Trésorier général
- M. Aissa Akaoui, Trésorier général adjoint
;
- M. Alhousseini Ag Chekhou, Ambassadeur
itinérant de la Culture Touarègue.
Un comité préparatoire est constitué,
sous la coordination de Mme. Rachida
Imerzigue, pour la création de l’antenne
marocaine de l’Assemblée Mondiale
Amazighe-Maroc, selon la jurisprudence
marocaine. De même, M. Hassan Douhou
se chargera de renouveler les instances
de l’antenne française de «Assemblée
Mondiale Amazighe-France (AMAF)». La
nouvelle direction se penchera, cette année
et dans les années à venir, à la création
d’autres antennes en Tamazgha et au sein
des pays d’Europe, et en commençant par la
représentativité de la Libye, de Tunisie et
des Îles Canaries.
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l'Assemblée Mondiale Amazighe demande aux ONGs de s'impliquer activement dans la
stratégie de la Décennie Internationale des langues autochtones 2022-2032
L’ONG internationale de défense des droits
du peuple amazighe, AGRAW AMADLAN
AMAZIGH, dite Assemblée Mondiale
Amazighe (AMA), en collaboration avec le
journal «Le Monde Amazigh», l’Association
«Tarwa n-Tiniri» pour le Développement et
l’Art, et en coopération avec la Fondation
allemande Friedrich Naumann pour la
Liberté, a organisé la dixième assemblée
générale des Amazighs du monde, dans le
cadre de la Décennie internationale des
langues autochtones 2022-2032, et sous
le thème de «Quelles mesures urgentes
à prendre pour protéger, revitaliser et
promouvoir la langue autochtone des
peuples d’Afrique du Nord et du Sahel?»
dans la région marocaine d’Oued DraâTafilalet, à la ville de Ouarzazate Commune de Tarmigte, du 25 au 27 mars
2022/2972.
Etaient présents
des militant-e-s,
des représentants municipaux, des
personnalités amazighes et des délégués
des associations et ONG amazighes
des pays d’Afrique du Nord et de la
Diaspora européenne, ainsi que certaines
personnalités des pays européens et des
représentants de certains peuples amis tels
les catalans (représenté par Mme. Maria
Dantas d’ERC & Mme. Mariona Illamola
Dausa de Junts Per Catalunya (Catalans),
les kurdes (représenté par M. Ibrahim
Hekmat), et des membres des familles de
la Résistance et de l’Armée de Libération
Nationale marocaine (ALN) tels M. Khalil
Messaadi, Khadarito Mohand Hamouti, Dr.
Mohamed Chtatou, Mme. Amina IbnouCheikh, et algérienne tel M. Hicham
Aboud…
L’Assemblée Mondiale Amazighe remercie
profondément tou(te)s les participant-es de Tamazgha et d’Europe, les autorités
municipales et provinciales, et plus
particulièrement le député et maire de la
commune de Tarmigte, M. Youssef Chiri,
qui ont contribué activement à la grande
réussite et au bon déroulement de cette
10ème assemblée générale des Amazighs
du Monde, caractérisée par une ambiance
encore plus fraternelle, conviviale et
constructive par rapport aux précédentes
éditions.
Ladite assemblée a commencé par
l’allocution
du
président
sortant
Rachid Raha, le mot des organisateurs
et des responsables des ONG invitées
à l’inauguration, l’hommage à des
personnalités amazighes (Mme. Belkiss Al
Ansari, présidente de la Fondation Mohamed
Ali Ag Ali Taher Al-Ansari; M. Hamma
Ag Mahmoud, ex-ministre (touarègues),
M. Mohamed Mamad, directeur de TV8TAMAZIGHT, M. Brahim Akdime du Maroc,
M. Ali Ait Djoudi, président de Riposte
International d’Algérie), Nouri Nemri
de Tunisie), M. Mohamed Masoud Gnan
de Libye et M. Fouad Ahidar, président de
parlement bruxellois de la diaspora. Elle
s’est suivie de la diffusion du documentaire
du jeune réalisateur Redouane Harbal:
«La langue de ma mère», réalisé par RTBF
belge en coproduction avec la SNRT et
en collaboration avec l’UNESCO. Après,
l’allocution de la conseillère de l’éducation

de l’Ambassade d’Espagne, l’ex-ministre
Mme. Maria Antonia Trujillo Rincon sur
l’initiative d’intégration de la promotion
de la langue amazighe au sein des centres
espagnols au Maroc, l’anthropologue et
linguiste de l’Université Internationale
de Rabat, Dr. Mohamed Chtatou, a offert
une conférence inaugurale sur le thème
de «Promouvoir, protéger et revitaliser la
langue amazighe».
À la suite de ses travaux, l’Assemblée
Mondiale Amazighe demande à ses
membres de renforcer le réseau associatif
et de mobiliser, le plus possible, les
ONG et la société civile, ainsi que les
formations politiques pro-amazighes,
et ce, afin de défendre plus activement
les droits et intérêts du peuple amazigh
et des communautés amazighophones
des pays de Tamazgha et de la diaspora
euro-nordaméricaine, et de s’impliquer
activement dans la stratégie de la Décennie
Internationale des langues autochtones
2022-2032, d’une part. Et d’autre part,
de faire un travail pédagogique en faveur
d’une politique de la régionalisation
fondée sur un pouvoir d’autonomie des
régions tel formulé par notre «Manifeste
de Tamazgha» à l’assemblée générale de
Tiznit en 2013/2963 (http://amamazigh.
org/wp-content/uploads/2018/10/
AMA_MANIFESTE-DE-TAMAZGHA_5langues.pdf); A cet effet, l’Assemblée
Mondiale Amazighe salue profondément
la position du gouvernement fédéral
d’Allemagne de M. Olaf Scholz et de la
récente décision du gouvernement espagnol
de Pedro Sanchez par rapport à la résolution
du conflit au Sahara Amazigho-marocain,
qui s’encadre parfaitement dans le projet
pan-amazighe de Manifeste de Tamazgha.
En relation au rythme de changements
politiques qui touchent aux intérêts du
peuple amazigh et des communautés
amazighophones, au sein des Etats de
Tamazgha et dans le cadre de la dégradante
situation des droits humains, l’Assemblée
Mondiale Amazighe, déclare et revendique
ce qui suit:
Concernant le Royaume du Maroc:
L’Assemblée Mondiale Amazighe salue
le désir de volonté politique du nouveau
gouvernement marocain, surgit des
dernières élections législatives du 8
septembre 2021/2971, de prendre au
sérieux le dossier amazigh et de lui avoir
dédié, en conséquence, un budget annuel.
L’Assemblée Mondiale Amazighe demande
l’application des lois relatives à la mise en
œuvre du caractère officielle de l’amazighe
et comme urgence, de généraliser
l’enseignement de la langue amazighe
dans le préscolaire et dans l’enseignement
primaire, et de nommer une personnalité
qui maîtrise fort bien le thème de la
normalisation et standardisation de la
langue amazighe à la tête du Conseil
National des langues et de la culture
marocaine.
L’Assemblée Mondiale Amazighe insiste sur
la reconnaissance du calendrier et de nouvel
an amazigh et rappelle sa revendication de
changement de l’appellation discriminatoire
du «Maghreb arabe» en «Grand Maghreb»,

Pourquoi une fondation allemande
s’engage pour la cause amazighe?

Chers ami(e)s et membres de l’Assemblée marocain et notre organisation. Depuis,
nous nous engagions dans une multitude
Mondiale Amazighe,
de projets avec les institutions étatiques
Mesdames et Messieurs,
et la société civile. Pourtant, nous pouvons
La Fondation Friedrich Naumann pour compter dans tous ces projets sur des parla Liberté est un partenaire fier de tenaires marocains qui démontrent une
l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA). volonté impressionnante de s’engager pour
Ce partenariat, qui perdure déjà depuis leur cause et une capacité vive de mobiliser
2014, n’est pas seulement construit sur la les bonnes personnes. C’est pourquoi
couleur bleue que partage notre fondation l’AMA se veut l’un des meilleurs exemples
avec les peuples Amazighs, mais surtout d’un partenariat fructueux et constructif,
sur des valeurs intrinsèques innées dans qui favorise la pérennité du travail de la
fondation au Maroc.
l’esprit de chacun.
Aujourd’hui, je vous parlerai de trois Vous, chers amis et membres d’AMA,
éléments qui lient fortement les «hommes militez pour la valorisation de votre
culture, votre langue et votre identité
libres» avec la Fondation pour la liberté.
amazighes. Cet engagement contribue
Notre fondation, créé en 1958 après à la reconnaissance et l’appréciation de
l’échec de la démocratie et la société la diversité de la société marocaine et
civile allemande pendant la dictature bénéficie conséquemment aussi à d’autres
du troisième Reich, a pour mission de groupes défavorisés et marginalisés. C’est
réaliser la vision de son éponyme: mettre pour cette raison que la mission d’AMA
à disposition des citoyens une plateforme s’aligne parfaitement avec la vision de notre
sociétale pour promouvoir l’éducation fondation et ses partenaires marocaines: la
civique et faciliter le dialogue et le débat promotion de la liberté individuelle dans
politique. Cette même idée se trouve déjà une société ouverte.
depuis des siècles dans la culture amazighe
sous le titre «Agraw» (plus connu sous le Je tiens à féliciter l’AMA pour l’organisation
nom grec Agora). L’AMA et notre fondation de cette 10ème Assemblée Mondiale et à
ont cette ambition en commun, c’est des remercier tous les militants qui ont voyagé
de loin pour y assister. Je vous souhaite bon
Agraws modernes.
courage pour les débats et délibérations
Quelques années après sa création, des prochains jours et plein de réussite
la fondation pour la liberté commen- dans votre ambition noble de promouvoir
çait à étendre sa mission à l’étranger l’amazighité.
avec le Maroc étant en 1969 le deuxième pays à l’accueillir. Le premier Sebastian Vagt
fruit de l’établissement au Maroc était Directeur de la Fondation Friedrich
l’Institut Supérieur de l’Information Naumann pour la Liberté au Maroc
et de la Communication (ISIC), lancée à l’initiative du ministère de la (Texte dédié à Madame Zahira, qui m’a
communication et étant jusqu’aujourd’hui posé lors du congrès la question pourquoi
une preuve de la collaboration étroite une fondation allemande s’engage pour la
et fructueuse entre le gouvernement cause amazighe).
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األمرية بلقيس األنصاري تقدم ملحة عن األمري حممد علي أك الطاهر األنصاري يف املؤمتر العاشر ألمازيغ العامل

األنصاري متسك مبغربية الصحراء ورفض سياسة االضطهاد والتطهري ضد شعب الطوارق
عربت األمرية بلقيس األنصاري ،رئيسة مؤسسة
محمد عيل أك الطاهر األنصاري ،عن سعادتها
باملشاركة يف أشغال املؤتمر العارش ألمازيغ
العالم «نيابة عن املجاهد ،املرحوم ،محمد عيل
أك الطاهر األنصاري ،الذي اسرتخص حياته
وتاريخه كله يف سبيل الدفاع عن حق الشعب
الطوارقي يف الحرية والتحرر ،وتحقيق العيش
الكريم».
وقدمت نور الهدى األنصاري ،التي تلت الكلمة
نيابة عن والدتها األمرية بلقيس «ملحة عن
املجاهد الكبري ،األمري محمد عىل األنصاري بن
الطاهر ،الذي قمنا بتأسيس منظمة تحمل
اسمه وتسعى لتخليد تاريخه وذاكرته ،التي هي
ذاكرتنا الجماعية جميعا».
وقالت نور الهدى إن «املجاهد محمد عيل أك
الطاهر األنصاري ،تمسك بمغربية الصحراء
ورفض سياسة االضطهاد والتطهري اللذين
تمارسهما حكومة مايل ضد شعبه الطوارق».
وهو «القائد الطوارقى الكبري الذي يعترب من
الزعماء األقوياء الذين قلما نجدهم يف وقتنا
الحارض ومواقفه الشجاعة فيما يخص عدالة
قضية الطوارق وأيضا انتمائهم إىل االمازيغ».
وأضافت أن «املجاهد الكبري األمري محمد
عىل األنصاري ،أول سيايس وزعيم طوارقي
يف منطقة تمبوكتو بعد اسم مايل الحايل عىل
املنطقة وقيام الفرنسيني بتسليم زمام السلطة
إىل السود الذين سيطروا عىل جميع موارد البالد
االقتصادية والسياسية وحرمان الطوارق من
أبسط حقوقهم حيث تفاقمت األمور وأصبح
شعب تموزغا محروما ومضطهدا من قبل
الدولة الجديدة التي يختلف شعبها عن الطوارق
بأشياء ومسميات فرضها املستعمر وأراد أن
تبقى موجودة خدمة ملصالحه يف املنطقة».
وقالت يف معرض كلمتها ،إن «األمري محمد
عيل األنصاري ،حمل قضية الطوارق والعرب
عىل عاتقه وطالب بحقوقهم السياسية
واالقتصادية وأرسل الكثري من أبناء شعبه
إىل ليبيا والسعودية ومرص ملتابعة دراستهم
واستقبلتهم هذه الدول بصدر رحب وقدمت لهم
كافة التسهيالت املمكنة وكانوا معروفني بأبناء
تمبوكتو وقد تمكن هذا األمري البطل والفذ من
إيصال قضية الطوارق إىل العديد من الزعماء
العرب طالبا منهم الدعم واملساندة لهذا الشعب

املقهور واملضطهد يف الصحراء الكربى».
«يف سنة  1962وبعد نشوب حرب الرمال بني
املغرب والجزائر تدخلت الدولة املالية برئاسة
موديبوكيتا للوساطة بني البلدين إلنهاء هذا
النزاع رشيطة أن يتم تسليمها كافة الزعماء
الطوارق املتواجدين عىل أراضيهم ومن بينهم
األمري محمد عىل األنصاري الذي كان يعيش
يف املغرب يف ضيافة ملكها آنذاك الحسن الثاني
رحمه الله .فتحقق ملايل ما كانت تتمناه فألقي
القبض عىل األمري محمد عىل وسلم للجزائر
الذي سلمته هي أيضا ملايل ليتم إيداعه السجن
قضاها فيها ثالثة عرش سنة بتهمة التمرد عىل
النظام القائم يف مايل ،وبعد خروجه من السجن
رجع إىل املغرب واستقر فيه وهو يناضل يف سبيل
أن يحصل الطوارق يف شمال مايل عىل حقوقهم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،»..تورد
املتحدثة.
وقالت إن «رئيس الحكومة املغربية آنذاك،
عبدالله بن ابراهيم ،حرم الراحل من مالقاة
املغفور له جاللة امللك محمد الخامس ،وبقي

 15يوما يف العاصمة الرباط ينتظر لقاء امللك،
عاد إىل السعودية ثم إىل اململكة الليبية؛ إال أن
امللك السنويس أمره باملغادرة بسبب جنسيته
املغربية ،حاولت الحكومة املالية إغرائه بكل
الطرق للتخيل عن مواقفه ،إال أنه رفض وتشبث
باالنضمام إىل أصلنا اململكة املغربية ،فجدد
البيعة باسم بالده يف كتاب وأرسله إىل جاللة
امللك ،فكان جواب املغفور له محمد الخامس
أنداك »:ال يسامح وال يصالح وال يتخىل عن شرب
من األرض كانت يف حكم املغرب فيما مىض».
بعد ذلك ،تضيف األمرية بلقيس األنصاري
«كونت فرنسا اتحاد ما سمته باتحاد مايل
ومنعت بالد الطوارق من التصويت لرغبة
االستعمار ،إال أن األمري أك الطاهر األنصاري
رفض كل رغبات االستعمار التي حاولت أن
تفرقنا مع املغرب ،فكتب حينها يف الجرائد
ولجميع الدول ضد االستعمار الذي قطعه عن
املغرب الذي هو أصلنا ونحن جزء منه».
وأردفت املتحدثة« :ملا بلغ إىل علمه ،رجوع امللك
محمد الخامس من املنفى وتحصل املغرب عىل

االستقالل ،تخىل عن الجنسية الفرنسية وأخذ
الجنسية املغربية بالسفارة املغربية بالسعودية.
ومنذ ذلك الحني ،جعل األمري محمد عيل مسألة
مغربية صحراء تمبوكتو ،أمرا محسوما خاصة
أن روابط البيعة والوالء بني سكان املنطقة
وملوك وسالطني املغرب ،ظلت قائمة طوال
العهود املاضية».
واستطردت املتحدثة يف معرض مداخلتها «من
املواقف الشجاعة التي عرفت عنه رفضه التام
انضمام شعب الطوارق إىل ما يسمى دولة مايل
وتشبنه الدائم بروابط البيعة والوالء التي كانت
بني سكان تمبوكتو وامللوك املغاربة».
«أما عالقة الطوارق باململكة املغربية ،فهي
ضاربة جذورها يف أعماق التاريخ العتبارات
متعددة وكثرية تاريخية ودينية وثقافية منذ
قرون مضت ستبقى عالقة يف أذهان شعب
الطوارق .واليوم يوجد يف املغرب العديد من
الطلبة الذين يتابعون دراستهم ىف الجامعات
املغربية وىف تخصصات شتى مما يؤكد االهتمام
الكبري والعناية الفائقة التي يوليها املغرب ملكا
وحكومة ألبناء الطوارق من اجل التحصيل
العلمي واالستفادة من التجربة املغربية ..كما
يتواجد باملغرب اليوم العديد من الطوارق الذين
استقدمهم األمري محمد عىل األنصاري معه يف
سنوات السبعينات .وقد توىف األمري محمد عىل
األنصاري ،رحمه الله يف صيف  1994وقربه
موجود بمدينة تمارة ضواحي مدينة الرباط».
وانطالقا من هذا التاريخ الحافل للمجاهد
الكبري ،تضيف «قررنا تأسيس هذه املؤسسة
التي تحمل اسمه ،والتي نسعى من خاللها
إىل العمل عىل مساعدة الطوارق يف مزيد من
االندماج داخل نسيج املجتمع املغربي وتأهيلهم
ومتابعة أخبارهم باملغرب وبالخارج».
كما نسعى من وراء تأسيس هذه املؤسسة ،وفق
رئيسة املؤسسة ،إىل جمع الوثائق واملعلومات
التي تتعلق بتاريخ الطوارق ،والقيام بالدراسات
وتشجيع البحث يف امليدان الثقايف وتاريخ
الطوارق ،والتعاون مع كل املنظمات الوطنية
أو الدولية ذات األهداف املماثل ،مشرية إىل أن
«املؤسسة لن ترتدد كذلك يف إعانة املحتاجني،
واملساهمة يف األنشطة الثقافية واالجتماعية،
وتنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات ثقافية ،تهم
الطوارق باملغرب وخارجه».
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التاريخ والمقاومة األمازيغية بعيون أبناء المقاومني

أمينة ابن الشيخ ابنة املقاوم احلاج امحاد أوكدورت :

علينا كأبناء املقاومني وأعضاء جيش التحرير النبش والبحث يف تارخينا وتوثيقه لألجيال القادمة
شكرا لكل من قدم من أجل املشاركة يف أشغال
هذا املؤتمر العارش للتجمع العاملي األمازيغي،
شكرا لضيوفنا سواء من داخل املغرب ومن
خارجه ممن تحملوا عناء السفر للحضور معنا
يف فعاليات امللتقى العارش ألمازيغ العالم ،وشكرا
جزيال لألصدقاء وأبناء وبنات العالم األمازيغي
والتجمع العاملي األمازيغي الذين تحملوا بدورهم
مسؤولية التنظيم والتأطري يف اللجنة التنظيمية
عىل مجهوداتهم وحسن تدبريهم ،شكرا كذلك لكل
أبناء وبنات مدينة ورزازات وأخص بالذكر منهم
مناضيل جمعية «تاروا ن تانريي» الذين منحوا
لنا هذه الفرصة من أجل التواصل والنقاش يف
القضايا التي تهمنا جميعا كأمازيغ.
اليوم لن أتحدث باسم العالم األمازيغي وال بإسم
التجمع العاملي األمازيغي ،وال بصفتي الرسمية
كمستشارة لرئيس الحكومة ،ولكنني سأتحدث
كإبنة مقاوم وكرئيسة مؤسسة الحاج احمد
اوكدورت للثقافة والتنمية اإلجتماعية ،فاملؤسسة
تأسست حديثا ،وسأبدأ كلمتي تعقيبا عىل كلمة
السيد الخضري الحموتي «بأننا ال نقرأ التاريخ»،
وأقول أننا فعال ال نقرأ التاريخ ألنه غري مكتوب،
وكتابته تقع عىل عاتقنا نحن أبناء املقاومني
وعلينا الدفاع عنه من خالل إنشاء مؤسسات
تعنى بحماية والحفاظ عىل املوروث التاريخي
ألبائنا املقاومني ،وما تأسيس مؤسسة الحاج
أحمد أبن الشيخ اوكدورت إال من أجل إبراز هذا

الحاج أحمد اوكدورت ساهم أيضا يف الدعم املادي
لجيش التحرير حسب ما ذكره األستاذ عبدالله
الصنهاجي يف مذكراته ،وهذا التاريخ الغني واملهم
يجب علينا نحن أبناء املقاومني وأعضاء جيش
التحرير النبش فيه والبحث والتعمق فيه أكثر
وتوثيقه لألجيال القادمة.

التاريخ ،تاريخ هذا املقاوم الكبري الذي يجهله
العديد من الناس وأنا إبنته أوىل هؤالء ،فإىل تاريخ
قريب كنت أجهل تاريخ والدي سواء كمقاوم
وكذلك األدوار االجتماعية والتنموية التي كان
يقوم بها يف مسقط رأسه تافراوت ونواحيها،
وتعرفت عليه فقط عن طريق الرواية الشفوية
ملن عايشوه ،فوالدي تويف وأنا يف عمري سنة وترك
أختي الصغرى يف بطن أمي ،ولكن تعرفنا عىل وأن انخراطنا يف النضال األمازيغي نابع يف عمقه
تاريخه انطالقا من الناس الذين عايشوه وناضلوا من اقتناعنا وايماننا بالقضية األمازيغية ،فإن
كان أباؤنا وأجدادنا مقاومني حملوا السالح
معه.
من أجل تحرير الوطن ،فنحن كذلك األن نقاوم
وتعرفنا عليه أيضا من خالل الحكايات التي باستعمال القلم والعلم والكلمة الحرة لتحرير
يحكيها أهل تافراوات عنه وخاصة من قدم لهم العقول من األفكار املظلمة والصور النمطية سواء
مساعدات إجتماعية وإنسانية انطالقا من أعماله عىل األمازيغي أو عىل اإلنسان بصفة عامة.
اإلجتماعية التي كان يقوم بها مع الساكنة ،بحيث
يف األخري أتمنى أن يكون هذا املؤتمر فرصة
يعترب أول من دشن ما يعرف بالتنمية البرشية.
لفتح نوافذ عىل رجال ونساء هذا الوطن لرد
فالحاج أحمد اوكدورت غادر تافراوت يف اتجاه اإلعتبار لهم ،وال أريد أن يفوتني أن أنوه بجريدة
الرباط كجميع أبناء تافراوت ،واشتغل يف التجارة ،العالم األمازيغي التي كان لها رشف فتح ملف
ثم انخرط يف صفوف املقاومة وقام بتمويلها الشخصيات التاريخية املنسية هذه امللفات التي
ماديا ومعنويا ،وقد سبق للدكتور زكي مبارك تعترب لألسف وإىل اآلن من الطابوهات ،وتعترب أول
رحمه الله ان كتب أن أول رصاصة تم اطالقها جريدة مغربية فتحت ملف حول شخصية عباس
يف مدينة الرباط ،يف إطار مقاومة االستعمار املساعدي وملف محمد الخضري الحموتي ،الحاج
الفرنيس ،كانت من مسدس الحاج احمد اوكدورت أحمد اوكدورت ،والريف وعبد الكريم الخطابي،
الذي اشرتاه من تونس ،باعتباره كان يتاجر يف الغازات السامة وإىل غري ذلك من املواضيع التي
القطاني التي يشرتيها من تونس ،وهذه كانت الزالت تعترب من الطابوهات التي ال يتم النبش
وسيلة من أجل استقدام األسلحة من تونس ،أن فيها ،ولنا رشف اإلستمرار يف هذا النضال

رزق املدين صحفي مصري يكتب حديقة الزهور

جتمع أمازيغ العامل بعيون مصرية
الستارَ ،
بعد أن إلتأم الحضورُ ،رفع ِ
طاف َ
صوت
أسكرَ
زهرة ،كطائر يشدو ،صوتها جبيل ،عميق ّ
ً
رهبة و للزمان عنوان.
الحُ ضور ،اضاف للمكان
أشبع األَذان طرباً ،فكتبت سطرا ً من سطور
الجمال ،تُؤكد عىل َ
تف ّرد ثقافة الشعوب األمازيغية،
وإن إختلفت جغرافية األماكن وامتداد الزمان.
بدعوة كريمة من السيدة أمينة رئيسة تحرير
جريدة «العالم األمازيغي» ،تَرشفت بحضور
املؤتمر العارش ألمازيغ العالم بمدينة ورزازات،
عاصمة الصفاء والنقاء والهدوء.
تنَاوبت كلمات الرتحيب وقت االفتتاح ،أذابت كل
رواسب اإلرهاق من وعثاء السفر ،كلماتهم ُكتبت
بحروف من الحب واالبتسامة أضاءت أرجاء
املكان.
عىل مدى ثالثة أيام ،رسم الحضور لوحة فنية
غارقة يف الجمال.
فاألصالة كانت حارضة ،ألوان الثياب ،أسماء
األمكان ،السهول والوديان ،لغة الخطاب ،روايات
عن حضارة قامت منذ قديم الزمان ،قصص
غارقة بعيدة ،بطوالت حارضة تحكي أمجاد رجال

ونساء رهنوا حياتهم دفاعا ً عن الهوية واألغنية
والحرف األمازيغي ،فلسفة حياة شكلت عنقود
وجودي حباته من الحَ رف ،األرض واإلنسان ،الذي
عاش فوق هذه الربوع قبل امليالد بميالد ،حامالً يف
قلبه حب األوطان ،مدافعا ً عن حضارته.
عىل الرغم من تكرار غروب الشمس ملئات القرون
ومرور املستعمرون إال أن ثقافة األمازيغ لم تتغري،
تلك أهم سمات عبقريتهم التي تأبى ،الطمس
والهرولة ناحية الغرب أو االستسالم ألهل الرشق,
وأنت مستغرق يف تفاصيل روعة األصالة ال يمكنك
أن تغفل ،تأكيد الحضور عىل ركب قطار الحداثة
واملعارصة ،قوال ً وفعالً ،قيادات عدة كانت حارضة
طوارق الصحراء من النيجر ومايل إىل إقليم الباسك
وهموم أكراد سوريا والعراق وأمازيغ الجزائر
والكناري ،لغاتها مختلفة ،رسالتها واحدة،
رضورة احرتام حق الشعوب يف هويتها.
مباديء الديمقراطية يف إدارة الجلسات ،كذلك
آلية إختيار أعضاء الكونجرس قواعد ثابتة ،حتى
الحديث عن اإلكراهات التي يتعرض لها الحرف
األمازيغي وبعض الساكنة الذين يعانون التهميش

تارة وسلب حقوقهم تارة أخرى ،تم مناقشتها يف
إطار رضورة احرتام القانون من ناحية والسعي
للمطالبة بمزيد من الحقوق من ناحية أخرى ،مع
اإللتزام الكامل بواجبات العمل واإلخالص للوطن
تحت قيادته الرشيدة ،وتلك هي أجل وأرفع قيم
املوطنة.
يف النهاية يمكنني القول بأن املؤتمر استطاع أن
يؤكد عىل عدة نقاط ،وحدة املصري اإلنساني مهما
تباعدت املسافات.
التعايش السلمي مع األخر.
اإلختالف والتنوع ،قيمة حضارية تقوى
املجتمعات.
ال يضيع حق وراءه مطالب.
أيام مرت كالسويعات ،جمالها ،تأثريها ،افرازاتها،
ذكرياتها ،طريقة إدارتها ،ستبقى طويالً يف
األذهان بانتظار صورة أخرى تجمعنا يف محطة
نضال سلمي وحق إنساني أصيل يرفض عوامل
التجريف.

واختم كلمتي انطالقا من شعار املؤتمر حول
التدابري التي يمكن اتخاذها لحماية اللغة االم،
ألقول أن أول تدبري للحفاظ وصيانة وتنشيط
اللغة األمازيغية هو أن نتكلم بها مع أبنائنا.
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البيان اخلتامي للمـؤمتر العا شـر ألماز يـغ العامل

يف إطار العقد الدويل للغات الشعوب
األصلية  ،2022-2032وتحت شعار
“ما هي التدابري العاجلة التي ينبغي
اتخاذها لحماية ،تنشيط وتعزيز
اللغة األصلية لسكان شمال إفريقيا
ومنطقة الساحل” ،وبتعاون مع
جريدة “العالم االمازيغي” ،وجمعية
“تاروا ن تينريي” للفن والتنمية،
ودعم من مؤسسة فريدريش ناومان
من أجل الحرية ،نظمت املنظمة
الدولية غري الحكومية للدفاع عن
حقوق الشعب االمازيغي“ ،أكراو
أمادالن أمازيغ” ،املعروف بـ
”التجمع العاملي األمازيغي“(،)AMA
املؤتمر العارش ألمازيغ العالم،
يف جهة درعة-تافياللت ،بمدينة
ورزازات – جماعة ترمي ْكت ،من 25
إىل  27مارس .2022/2972
حرض هذا املؤتمر ،مناضالت
ومناضلون وممثلون محليون،
وشخصيات أمازيغية ومندوبون عن
الجمعيات واملنظمات غري الحكومية
األمازيغية بدول شمال افريقيا
والدياسبورا ،فضال عن شخصيات
أوروبية وممثيل بعض الشعوب
ممثلون
كالكاتالن،
الصديقة
(بالسيدة ماريا دانتاس (الحزب
الجمهوري الكتالني  )ERCوالسيدة
كاريونا إياموال دوسا عن “معا من
اجل كاتالونيا”) ،والكورد (يف شخص
السيد ابراهيم حكمت) ،وأعضاء أرس
املقاومة وجيش التحرير الوطني
املغربي( ،)ALNضمنهم السيد خليل
املساعدي ،وخرضيتو محند حموتي،
والدكتور محمد شطاطو ،والسيدة
امينة بن الشيخ ،وشخصيات
جزائرية منها السيد هشام عبود…
وال يسع “أكراو العاملي األمازيغي”
إال أن يتقدم بالشكر الجزيل لكل
املشاركات واملشاركني من تامازغا
واوروبا ،وكذا السلطات املحلية
واالقليمية ،وباألخص إىل السيد
النائب الربملاني ورئيس جماعة
تارمي ٌكت ،السيد يوسف شريي ،الذين
ساهموا بنشاط يف النجاح الكبري
والتنظيم الجيد لهذا املؤتمر العارش
ألمازيغ العالم  ،والذي تميز بأجواء
أخوية وودية وبناءة أكثر مقارنة
بالدورات السابقة.
وقد افتتح هذا اللقاء ،بكلمة للرئيس
السابق رشيد الراخا ،وكلمات
املنظمات
ومسؤويل
املنظمني
املدعوين لحضور االفتتاح ،وتكريم
بعض الشخصيات األمازيغية
(السيدة بلقيس االنصاري ،رئيسة

الصحراء األمازيغية املغربية ،والتي
يتناسب تمامً ا مع مرشوع أ ْكراو
أمازيغ “ميثاق تامازغا“.

مؤسسة محمد عيل اغ عيل طاهر
االنصاري ،والسيد حاما اغ محمود،
وزير سابق (الطوارق) ،والسيد
محمد مماد ،مدير القناة الثامنة-
تامازيغت ،والسيد ابراهيم اقديم
من املغرب ،والسيد عيل ايت جودي،
رئيس املنظمة الجزائرية غري
الحكومية “ريبوست إنرتناشيونال،
ونوري نمري من تونس ،والسيد
محمد مسعود قنان من ليبيا ،والسيد
فؤاد احيدار ،رئيس برملان بروكسيل
عن الدياسبورا.

يف ما يتعلق باملغرب:

بعد ذلك تم عرض رشيط وثائقي
للمخرج الشاب رضوان هربال
املوسوم بـ ”لغة امي” ،الذي
انتجته االذاعة والتلفزة البلجيكية
الفرنكفونية ،برشاكة مع الرشكة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية،
بدعم من اليونيسكو.

يرحب “أكراو األمازيغي العاملي”
بالرغبة واإلرادة السياسية للحكومة
املغربية الجديدة ،التي انبثقت عن
االنتخابات الترشيعية األخرية يف 8
سبتمرب  ،2021/2971ألخذ امللف
األمازيغي عىل محمل الجد ومن ثم
تخصيص ميزانية سنوية له.

واستمع الحضور ،إىل كلمة املستشارة
الرتبوية بسفارة اسبانيا ،الوزيرة
السابقة السيدة ماريا انطونيا
تروخيلو رينكون ،حول مبادرة
اإلدماج والنهوض باللغة األمازيغية
داخل املراكز اإلسبانية باملغرب.

يدعو “أكراو األمازيغي العاملي”
إىل تطبيق القوانني املتعلقة بتنفيذ
الطابع الرسمي لألمازيغية .كما
يدعو ،وعىل وجه الرسعة إىل تعميم
تدريس اللغة األمازيغية يف التعليم
األويل واالبتدائي ،وتعيني شخصية
تتقن جيدا موضوع معرية وتوحيد
اللغة األمازيغية ،عىل رأس املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية.

كما ألقى األنثروبولوجي واللغوي
بجامعة الرباط الدولية ،الدكتور
محمد اشطاطو ،ندوة افتتاحية حول
موضوع “تعزيز وحماية وتنشيط
اللغة األمازيغية”.
بعد هذه األشغال ،طالب “أكراو
العاملي االمازيغي” من أعضائه تقوية
الشبكة الجمعوية والعمل ما أمكن
عىل تعبئة املنظمات غري الحكومية
واملجتمع املدني ،وكذا التشكيالت
السياسية املؤيدة للقضية األمازيغية،
من أجل الدفاع بحيوية أكثر عن
حقوق ومصالح الشعب األمازيغي
واملجتمعات الناطقة باألمازيغية
يف بلدان تامازغا والشتات يف أوروبا
وشمال أمريكا ،واملشاركة بنشاط
يف اسرتاتيجية العقد الدويل للغات
الشعوب األصلية  2032-2022من
جهة ،ومن ناحية أخرى ،القيام بعمل
بيداغوجي لصالح سياسة الجهوية
القائمة عىل أساس الحكم الذاتي
للجهات كما صاغها “بيان تامازغا”
يف مؤتمر تيزنيت سنة .2013/2963
وال يفوت “أ ْكراو أمدالن أمازيغ”
بهذه املناسبة ،أن تشيد بقوة بموقف
الحكومة االتحادية األملانية بزعامة
السيد أوالف شولتز وكذا القرار األخري
للحكومة اإلسبانية برئاسة بيدرو
سانشيز ،فيما يتعلق بحل الرصاع يف

وعالقة بإيقاع التغريات السياسية
التي تمس مصالح الشعب األمازيغي
واملجتمعات الناطقة باألمازيغية،
داخل دول تامازغا وما يعرفه وضع
حقوق اإلنسان من تدهور ،فإن
“أكراو العاملي االمازيغي” يعلن
ويطالب بما ييل:

يرص “أكراو العاملي األمازيغي” عىل
االعرتاف الرسمي بالتقويم األمازيغي
ورأس السنة االمازيغية ،ويذكر
بمطلبه املتعلق بتغيري اسم “املغرب
العربي” التمييزي بـ “املغرب
الكبري” ،كما يجدد مطالبته باإلفراج
عن جميع معتقيل “حراك الريف”
الذين ما زالوا رهن االعتقال ،إلغالق
هذا امللف بشكل نهائي ،وتلبية امللف
املطلبي لسكان الريف ووقف نهب
ونزع األرايض الجماعية للقبائل
األمازيغية املهمشة.
بخصوص الوضع يف الجمهورية
الجزائرية:
يطالب “أكراو العاملي األمازيغي”
السلطات الجزائرية ،وتحديدا من
الجنراالت العسكر الذين يتحكمون
فعليا بزمام السلطة ،باإلفراج
الفوري وغري املرشوط عن جميع
املعتقلني السياسيني ووضع حد
لجميع أشكال التخويف واملضايقة
القضائية والتجريم والتوقيفات
واالعتقاالت التعسفية للصحفيني
واملدونني واملدافعني عن حقوق
اإلنسان واملحامني واملتظاهرين
وجميع النشطاء ،وال سيما املناضلني

يف منطقة القبائل ،املتهمني جورا
باالنتماء إىل حركة إرهابية ،املتمثلة
يف “حركة تقرير املصري يف منطقة
القبائل ( )MAKوالتي لم يثبت قط
أنها مارست أي عمل إرهابي.
كما يطالب “أكراو العاملي األمازيغي”
من السلطات الجزائرية االستجابة
الفورية لكافة املطالب املرشوعة
والديمقراطية لـ “حراك الجزائر”.
يطالب “أكراو العاملي األمازيغي”
السلطات العسكرية الجزائرية
العليا بضمان املساءلة والرقابة
الديمقراطية ،وجعل املؤسسة
العسكرية تحت الوصاية الفعلية
لسلطة مدنية مش َّكلة بشكل رشعي
وقانوني ،والعمل عىل حرص دور
الجيش وجعل مهامه تقترص بشكل
رصيح ،بمقتىض دستور شعبي
جديد ،عىل األمور املتعلقة بالدفاع
الوطني .كما يجب تنظيم انتخابات
رئاسية وترشيعية فورية وشفافة،
دون نسيان العودة إىل استئناف
العالقات الدبلوماسية واالقتصادية
مع اململكة املغربية وفتح الحدود
معها ،والوقف الفوري إلرهاب الدولة
الذي يمارس ضد الشعب الجزائري
وباقي شعوب املنطقة ،وخاصة يف
منطقة الساحل.
الوضع يف جمهورية ليبيا:
يدعو “أكراو العاملي األمازيغي”
األمم املتحدة واالتحاد األوروبي إىل
ممارسة املزيد من الضغط بهدف
مغادرة “املرتزقة األجانب” لألرايض
الليبية وإرشاك األمازيغ بشكل فعال
يف املحادثات التي ترعاها إليجاد حل
توافقي وتشاركي من أجل السالم يف
ليبيا ما بعد الثورة.
يدعو “أكراو العاملي األمازيغي” إىل
إصدار ميثاق دستوري ديمقراطي
جديد وشامل ،وذلك عقب فشل
انتخابات  24ديسمرب  ،2021يقيض
بإرساء دولة اتحادية تسمح للشعب
الليبي باإلدارة الذاتية والحفاظ عىل
خصوصياته يف إطار ديمقراطية
تشاركية.
يؤكد “أكراو العاملي األمازيغي” دعمه
الكامل ألمازيغ ليبيا ،وللمجلس
األعىل ألمازيغ ليبيا  ،وموقفهم الثابت
بمقاطعة أي استشارة انتخابية،
سواء كانت رئاسية أو ترشيعية،
طاملا لم يتم التنصيص واالعرتاف
الرسمي يف النص الدستوري املعدل
باللغة والهوية األمازيغيتني ،داخل
ليبيا الجديدة ؛

بخصوص طوارق ازواد والنيجر:
إن “التجمع العاملي األمازيغي”
يدين بكل قوته الجرائم النكراء التي
ترتكبها الجماعات اإلرهابية ضد
السكان املدنيني يف منطقة الساحل
عىل الحدود الثالثة  ،وال سيما يف
أزواد ،ويدعو املجتمع الدويل إىل
التدخل العاجل لوقف هذا التطهري
العرقي.
يؤكد “أكراو العاملي األمازيغي” أن
مفتاح االستقرار يف منطقة الساحل
والصحراء الكربى يجب أن يتجاوز
اتفاقيات الجزائر ،وأن ينظر بجدية
يف منح إقليم أزواد الحكم الذاتي،
والذي من شأنه أن يسمح للسكان
املحليني باإلدارة الذاتية ،يف إطار دولة
مدنية اتحادية ومتعددة يف مايل.
يدين “أكراو العاملي األمازيغي”
بشدة ترصيحات الرئيس النيجريي
الجديد ،السيد بازوم محمد ،الذي
يدعي أنه يريد “محاربة التعصب
القومي للطوارق” ،كما فعل سلفه،
كوسيلة لوصم أمازيغ النيجر مرة
أخرى ورسم صورة سيئة عنهم.
وهي ترصيحات تذكرنا بالحقبة
االستعمارية البائدة ،ونحن نعلم ما
يمكن أن تسببه من عواقب وخيمة
عىل السلم االجتماعي.
إن “أكراو العاملي األمازيغي” يطالب
بشكل عاجل من املنظمات األمازيغية
ومنظمات حقوق اإلنسان بإبداء
تضامنها مع مجتمعات “إيموهاغ”
ولفت انتباه املنظمات واملؤسسات
الدولية للعمل عىل ضمان الدفاع عن
أمن السكان املدنيني.
أمازيغ
األوروبية:

الدياسبورا

يف

البلدان

يدعو “أكراو العاملي األمازيغي”
املواطنني األمازيغ يف دول االتحاد
األوروبي وأمريكا الشمالية إىل اتخاذ
املزيد من اإلجراءات فيما يتعلق
بالتوعية بهويتهم وخصوصياتهم
اللغوية ،واالحتجاج بقوة ورفض
معاملتهم كـ “عرب” من الخليج
العربي وليس كأمازيغ من شمال
إفريقيا.
يطالب “أكراو العاملي األمازيغي”
دول االتحاد األوروبي ومؤسساتها
الدبلوماسية يف تامازغا املشاركة يف
العقد الدويل للغات الشعوب األصلية
 2032-2022والتعاون مع اليونسكو
من أجل إعادة االعتبار ،بشكل عاجل،
للغة والثقافة والهوية األمازيغية ،من
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خالل تعليمها ألبناء الدياسبورا الذين
يشكلون األغلبية املطلقة للمهاجرين
يف البلدان األوروبية ،القادمني من
دول جنوب البحر األبيض املتوسط،
ودمجها يف مراكزهم الثقافية
والتعليمية املعتمدة يف بلدان تامازغا.
ويرص أكراو العاملي األمازيغي عىل
أن تأخذ الحكومات األوروبية بعني
االعتبار الهوية واللغة األمازيغيتني
ضمن سياسات االندماج والربامج
التعليمية املتعلقة بأطفال الجاليات
املهاجرة ،وكذا يف سياستها الخارجية
وعالقاتها مع دول شمال إفريقيا؛
وذلك من أجل كبح التطرف السلفي
يف أوساط الشباب املنحدر من أصول
شمال إفريقية.
وأخريا ،تجدر اإلشارة إىل أن املؤتمر

العارش ألمازيغ العالم املنعقد
بورزازات ،أفىض إىل تجديد هياكل
” AMA” (AGRAW AMADLAN
 ،)AMAZIGHمن خالل انتخاب
مكتب كونفدرايل جديد ومجلس
كونفدرايل جديد ،برسم الفرتة املقبلة
. 2972-2976 / 2022-2026
ووفقا ً للنظام األسايس لـ”،”AMA
ترأست السيدة سعاد بنقشوح
أشغال هذه الدورة ،وتم عرض
التقريرين األدبي واملايل برسم الفرتة
 ،2968-2971 / 2018-2021وبعد
مناقشة التقريرين املذكورين أعاله
واملصادقة عليهما ،أسفرت أشغال
املؤتمر عىل إعادة انتخاب السيد رشيد
الراخا باإلجماع يف منصبه كرئيس
للمنظمة غري الحكومية ،ووضعت
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فيه الثقةمن أجل تشكيل املكتب
الكونفدرايل الجديد ،كما ثم انتخب
املؤتمر أعضاء املجلس الكونفدرايل.
ويتكون املكتب الكونفدرايل الجديد
من األعضاء اآلتية أسماؤهم:
السيد رشيد الراخا ،الرئيس الدويل ل
أكراو العاملي األمازيغي (.(AMA
السيد د .ميمون رشقي ،الرئيس
الرشيف ،ومكلف يالشؤون القانونية.
السيد حسن دوحو ،رئيس منتدب
بفرنسا.
السيدة سلوى غربي ،رئيسة منتدبة
بإسبانيا وكتالونيا.
السيد سكوتي خضري ،رئيس منتدب
بالجزائر.
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السيدة أمينة بن الشيخ ،رئيسة
منتدبة باملغرب.

السيد الحسيني آغ شيخو ،السفري
املتجول لثقافة الطوارق.

السيدة بلقيس األنصاري ،رئيسة
منتدبة لدى طوارق أزواد

وتم تشكيل لجنة تحضريية ،بتنسيق
من السيدة رشيدة إمرزيك ،من
أجل إحداث فرع “أكراو العاملي
األمازيغي” باملغرب ،وفقا للقوانني
والترشيعات املغربية .كما سيكون
السيد حسن دوحو مسؤوال ً عن
تجديد هياكل الفرع الفرنيس لـ ”
أكراو العاملي األمازيغي – فرنسا
( . .”)AMAFويرتكز املكتب الجديد
 ،هذا العام ويف السنوات املقبلة ،عىل
إنشاء فروع أخرى يف تامازغا ويف
البلدان األوروبية ،بدءًا بتمثيليات
ليبيا وتونس وجزر الكناري.

السيد سيدو كاوسني مايغا ،رئيس
منتدب لدى طوارق النيجر
السيد حما أغ محمود ،رئيس منتدب
بموريتانيا
السيدة ثريا أبركاني ،كاتبة عامة
وممثلة أكراو يف أملانيا.
السيد منترص احويل ،نائب الكاتب
العام.
السيد محمد بيهمدن ،أمني املال
السيد عيىس عقاوي ،نائب أمني املال.

خمتلفات
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سعيد أومعسو معاجل مكفوف :املكتب الوطين للمكفوفني باملغرب رفض منحي
املنحة للدراسة باخلارج وطلبوا مين التنازل عليها
سعيد أومعسو مرحبا بكم عىل صفحات جريدة العالم األمازيغي ،يف
البداية نود ان تعرف قراء العالم االمازيغي بشخصكم ؟
بداية أشكر فريق عمل جريدة «العالم األمازيغي» ،أنا سعيد أومعسو،
من مواليد سنة  1970بقرية صغرية قرب مدينة تنغري ،عشت بها
حوايل أربع سنوات ،وبحكم اشتغال والدي يف مجال التجارة اضطررنا
لالستقرار بمدينة مراكش يف حي شعبي ،وكنت طفل عادي أنعم
بنعمة البرص ،ولدي طموحات من ضمنها دخول املدرسة كباقي أبناء
أعمامي ،وكان لدي حب االستطالع ورؤية أي يشء بإمعان وكأني عىل
علم أنه يوما ما سأفقد نعمة البرص ،وكان كل يشء يثري انتباهي يف
الطبيعة من نبات وحرشات ،...وأعجب بحركات النحل ،إىل أن بلغت
ست سنوات ،أصبت بمرض أجهله إىل يومنا هذا ،ورغم زيارتي ملجموعة
من األطباء ،الذين أكدوا لوالدي أني أصبت بمرض يستهدف الجهاز
البرصي ،وأجريت عملية عند طبيب فرنيس بمدينة الدار البيضاء ،الذي
أخرب عائلتي بأن مريض خطري واحتمالية استمراري يف الحياة أمر شبيه
باملعجزة ،لكن لألسف بعد العملية بشهر وبعد معاناة القيام بالتحاليل
الطبية بني املغرب وفرنسا ،تويف الطبيب وأخذ معه أرسار مريض.
تحدث لنا عن الفرتة التي عشتها بعد عودتك من مدينة الدار البيضاء،
وبعد أن فقدت نعمة البرص.
عشنا جو كئيب ،وأنا طفل كنت أشعر بآالمهم بسبب فقدان برصي،
وبدأت اتخيل كيف ستكون حياتي الجديدة التي سأعتمد فيها عىل
اآلخر يف كل تحركاتي ،وفقدت حيويتي وحقي يف اللعب ولكن ويف ظل
خوف أهيل ،بدأت أتعلم التأقلم مع الحياة من جديد.
ما هو السبيل الذي سلكته للتمتع بحقك يف التعلم بعد هذه الحادثة،
وما هي طبيعة عالقتك باملحيط واملجتمع؟
يف يوم من األيام دخل والدي بعد يومه الشاق يف عمله التجاري املعتاد،
وبعد لقاء مع صديق له نصحه بتعليمي ،وأخرب أمي بأن املكفوفني أيضا
بإمكانهم التعلم ولهم مدارس خاصة ،وأجابته بوجهة نظر بسيطة،
كيف له أن يدرس؟ سيظل معنا وسنرعاه إىل أن يحسن موعد الوداع
اإلالهي ،وحينها غضب والدي وأكد أن صديقه نصحه بمدرسة خاصة
باملكفوفني ،وعيل أن أذهب إليها وأتعلم ،وسعدت كثريا بهذا الخرب،
خاصة وأن حلمي الكبري كان دخول املدرسة ،وعانيت كثريا يف وسط

األطفال الذين كانوا يرمونني بالحجارة ويضايقونني لكني كنت ألقنهم
درسا عند سماعي مصدر اإلزعاج وأنقض عىل صاحبه ،وعند دخويل
املدرسة ،كان والدي يوصلني كل فجرعىل الدراجة النارية «موبيليط»،
حيث أميض يومي كامال ،وأتناول وجبة غذاء بسيطة هناك ،ويعيدني
إىل البيت عىل الساعة السادسة والنصف مساء إىل البيت ،وكنت أحاول
االعتماد عىل نفيس وأخرج بمفردي ،وكنت أتوه ويجدونني ،يف وسط
عبارات اإلحباط والشفقة ،وكنت أتأكد يوما عن يوم أني وسط مجتمع
متخلف عانيت فيه الكثري ربما عطف منهم لكنه كان يؤذيني ،أتممت
مراحل دراستي األوىل ،وكان عيل أن أتمم دراستي الثانوية مع التالميذ
العاديني ،وتم قبويل بصعوبة يف تلك الثانوية ،التي كانت قرب املعهد
اإلنجليزي الذي كنت أدرس به ،وكنت أحب الفلسفة ومجموعة من
املواد ،ونسجت عالقات جميلة مع تالميذ الثانوية ،وكنت أحتل الرتب
األوىل واملدير الذي كان ضد تسجييل أصبح يعتذر مني ،وأصبحت أمثل
الثانوية يف التظاهرات الجهوية ،ومثلت جهة الجنوب والتهنئة كانت بالعالج الطبيعي ،واستمر ذلك إىل غاية  ،2019أي  18سنة من التكوين
املستمر ،لكن سنة  2013بدأت أطور من قدراتي ،ووضعت قاعدة
باسمي ،وحصلت عىل شهادة البكالوريا بميزة جيدة.
معلوماتية تتضمن كل ما راكمته يف مساري العلمي ،وقمت بدورات
بعد تحصيلك شهادة البكالوريا ،ايت كانت الوجهة؟
حول العالم بني الدول اإلفريقية والعربية واألوربية ،...وعرب ربوع
بعد حصويل عىل البكالوريا ،كانت هناك اقرتاحات االستعداد للمركز اململكة ،وأقدم من خاللها دورات تكوينية يف مجال تخصيص.
اإلفريقي لدراسات العالج الطبيعي باملدرسة العليا لتقنيات وعلوم ثانيا من الناحية الشخصية ،ونظرا إىل نظرة املجتمع للشخص
الصحة بتونس ،وكنت من بني املرشحني الذين سيتم انتقاء ستة املكفوف ،فقد كنت ضد فكرة الزواج ،لكن والدتي أقنعتني بذلك ،وفعال
منهم فقط ،وسعد والدي بالخرب ،وتويف بعد ذلك بثالثة أشهر ،ومررت تزوجت ورزقت من زوجتي ببنتني ،األوىل تكمل حاليا دراستها العليا
بانتكاسة جديدة ،وذهبت لعائلة والدي بورززات التي دعمتني ألتمم باملعهد العايل للمعلوميات بفرنسا ،والثانية تتم دراستها تخصص
هذه الدراسات ،وذهبت إىل تونس ،غري أن املكتب الوطني للمكفوفني التجارة واالقتصاد بمدينة نيس ،وتمكنت فعال من تأسيس أرسة.
باملغرب رفض منحي املنحة ،وأخربوني أنه عيل توقيع تنازل عن حقي
يف املنحة وقمت بذلك ،واعتمدت عىل عائلتي يف كل ما هو مادي إىل جانب ماهو اهم حدث ميز مسريتك الحياتية والعملية؟
منحة حصلت عليها من تونس ،وحصلت عىل الدبلوم من تونس بتفوق .اكيد اهم ما ميز مسريتي هو أنه يف سنة  2017توصلت باتصال من
ما الذي تغري يف حياتك بعد أن أصبحت متخصص يف العالج الطبيعي؟ الترشيفات واألوسمة يخربونني فيه أن صاحب الجاللة امللك محمد
السادس ،سيستقبلني بالقرص امللكي بتطوان بمناسبة عيد الشباب،
كانت بالنسبة يل مرحلة املواجهة الحقيقية ،أوال من الناحية ورشفني بوسام من درجة ضابط ،هذا بعد أن قام ببعثي إىل الحج
العملية ،حيث كنت اود ان افتتح عيادة خاصة بي ،وكنت أحاول بمعية والدتي سنة  ،2012واليوم أشكر كل من رماني بالحجارة وكل
أن أرشح لعائلتي رضورة فتح العيادة ،لكنهم لم يساندوني ،من قلل من شأني وكل من جعلتني انتقاداته أكثر قوة وأبلغ ما بلغته
وأقنعتني أمي بأن أفتح عيادة بمنزلنا العتيق باملدينة العتيقة بمراكش .اليوم.
وفعال فقد بدأت منذ سنة  2001مرحلة التكوين بكل ما له عالقة
حاورته :نادية بودرة

حوار
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بعزيمة وإرصار كبريني يميض الفنان األمازيغي انب منطقة الريف نوح ثاومات يف تحقيق أحالمه ،يداعب أوتار القيثارة بأنامله المبدعة فينتج أنغاما بعبق األرض والتاريخ ،ويتحف جمهوره األمازيغي العريض،
يف هذا الحوار يتحدث نوح ثاومات عن عشقه للقيثارة وعالم الموسيقى ،ويتقاسم معنا بعضا من طموحاته وأحالمه ،وكذا بعض الصعوبات التي واجهته منذ بداية مسريته الفنية ،..ويؤكد عىل أن األغنية
األمازيغية يجب أن تجدد نفسها من خالل اإلنفتاح عىل إيقاعات جديدة ومقامات متنوعة تساهم يف إيصالها للعالمية ،مشريا إىل أن غياب ثقافة موسيقية لدى الكثريني يجعل الموسيقى األمازيغية صعبة الوصول
واإلنتشار الواسع بني الجماهري.
وأكد نوح عىل أن "الفنون الموسيقية األمازيغية تعيش صعوبات عىل مستوى اإلنتاج والرتويج ،ما يجعلها ال تصل إىل الجمهور الواسع ،بسبب غياب الدعم من أجل إنتاج وإصدار ألبومات جديدة وتسويقها ،سواء دعم
الدولة أو دعم القطاع الخاص ،وغياب فضاءات التأطري والتكوني الفني الخاص باألغنية األمازيغية".

الفنان األمازيغي نوح ثاومات يف حوار مع "العالم األمازيغي":

املوسيقى األمازيغية تعيش صعوبات على مستوى اإلنتاج والترويج
األغنية األمازيغية جيب أن جتدد نفسها من خالل اإلنفتاح على إيقاعات جديدة ومقامات متنوعة
األمازيغية يجب أن تجدد نفسها من خالل االنفتاح
عىل إيقاعات جديدة ومقامات متنوعة تساهم يف
إيصالها للعاملية ،كما أن غياب ثقافة موسيقية
لدى الكثريين يجعل املوسيقى األمازيغية صعبة
الوصول واإلنتشار الواسع بني الجماهري.

حاوره :خريالدين الجامعي

__________________________
نرحب بكم عىل صفحات جريدة "العالم األمازيغي"،
كيف تريد أن تقدم نفسك لقراء الجريدة؟
أنا جد سعيد بأن أكون ضيفكم الفني لهذا العدد
من جريدة العالم األمازيغي ،ويرشفني أن أتواصل
مع الجمهور والقارئ من هذا املنرب اإلعالمي
الحر واملناضل يف سبيل الحفاظ عىل املوروث
الثقايف األمازيغي ،نوح عثماني امللقب فنيا بنوح
ثاومات ،ملحن ومغني وكاتب كلمات وعازف عىل
آالت متعددة ،منذ الصغر وأنا مولع باإلستماع
إىل األغنية األمازيغية الرتاثية ،وجد شغوف
بالبحث عن معاني األشعار األمازيغية املغناة،
هذا ما ساعدني عىل اإلرتباط بهويتي األمازيغية
والتطوير من إمكانياتي وقدراتي يف مجال الكتابة
والتلحني والغناء ،نوح ثاومات من مدينة زايو
بإقليم الناظور أو كما أحب أن أقولها مدينة
ثايوث بمعني مدينة الضباب ،املدينة التي ترعرعت
فيها وبدأت فيها مشواري الدرايس الذي واصلته
بجامعة محمد األول بوجدة.

كيف بدأتكم رحلتكم يف غمار الموسيقى األمازيغية؟

وما يه مشاريعكم المستقبلية؟

واإلمكانيات املادية واملؤسساتية لتطوير األغنية
األمازيغية ودعم الشباب الحاملني ملشعلها،
وبالرغم من ذلك فنحن نقوم بمجهودات فردية
لتجاوز هذه الصعوبات من إمكانياتنا املادية
الشخصية ،والتي برغم قلتها فإننا نحاول أن نوفر
الرشوط الالزمة للحضور يف املهرجانات وامللتقيات
الفنية الوطنية رغم قلتها وصعوبة الولوج إليها،
باإلضافة إىل إبداع أغاني جديدة تغني الريربطوار
الغنائي األمازيغي وتتشبث برتاثه وتلهم املستمعني
ليبقوا أوفياء لثراتهم وثقافتهم األصلية.

التالقي واالحتكاك بني الفنانني األمازيغ هي جد
قليلة بسبب تراجع الفنانني القدامى عن الظهور
يف الساحة الثقافية والفنية ،باإلضافة إىل هجرة
الكثري منهم نحو الديار األوروبية أو تراجعهم عن
ممارستهم للموسيقى أو توقفهم النهائي ،وكل
هذه اإلشكاالت والصعوبات تختلف حدتها وأثرها
من بلد آلخر ومن منطقة جغرافية ألخرى حسب
طبيعة الحركة الثقافية والفنية وقوتها يف ذلك
البلد أو يف تلك املنطقة.

ما يه الرشوط واألسس التي يجب أن تتوفر عليها
كما قلت سابقا ،أنا أعيش يف أرسة أمازيغية من ما يه التيمات واألنماط الغنائية التي تشتغلون عليها؟ اي فرقة موسيقية حتى تنجح ،تتألق وتحقق الشهرة
طرف األب واألم ،وأعيش يف مدينة تقع ضمن
واإلنتشار حسب رأيك؟

خارطة الريف األمازيغي ،وأعيش يف وسط
إجتماعي يهتم بالثقافة األمازيغية وتراثها
الفني ويعشق التشبث بالرتاث يف أعياده وأفراحه
ومناسباته السنوية ،وكان هذا بداية لزرع الفضول
عندي ألكتشف األغنية األمازيغية وروادها القدامى
والحديثني من مغنيني وشعراء وعازفني وملحنني
من شمال إفريقيا والبحث يف ثقافاتهم وفنونهم
الرتاثية األمازيغية ،وقد عززت هذه البداية بدراسة
املوسيقى بمعهد اللة مريم ومعهد صولو وأخذت
أفكار وتجارب عىل يد مجموعة من الفنانني
واألساتذة املعروفني يف الساحة الفنية ،حيث
تعرفت عىل القواعد املوسيقية األساسية وتاريخها
وأنواعها وتطورها ،وكان هذا هو املدخل الحقيقي
لولوج عالم الفن والغناء وإصدار ألبوم غنائي
حرصي بعنوان «تاحنجريت» ،يحمل  6أغاني
متنوعة من حيث املواضيع واأللحان ،أتمنى أن
تروق للمستمعني الكرام من أمازيغ شمال إفريقيا
وجميع الشغوفني بالفن والثقافة األمازيغية.

ما يه الصعوبات التي واجهتكم يف بداياتكم الفنية،
وكيف تغلبتم عليها؟
من طبيعة الحال الصعوبات موجودة دائما يف
العمل الفني ،لكن عندما يرتبط املوضوع باألغنية
األمازيغية فنجد هناك صعوبات كبرية وكثرية
تبتدئ من غياب وسط يشجع ويدعم الفنان
واملغني األمازيغي لتصل إىل حدود غياب الفرص

رصاحة أنا ال أتقيد بموضوعات معينة أو حتي
بأسلوب غنائي أو موسيقي واحد ،بل أحاول
التنويع والخروج عىل النمطي والسائد ،ألنني
أحاول يف أغاني أن أكون قريبا من الشباب
واهتماماتهم الحارضة باإلضافة إىل ربط جذور
املايض بالحارض ،لذلك تجدني أغني أغاني تراثية
لكن بآالت وأداء عرصي ،أما املقامات فإنني
أحاول التنويع فيها حسب طبيعة موضوع األغنية
وفكرتها والقضية التي تعالج ،من طبيعة الحال
فاألنماط الغنائية عند نوح ثاومات ال تخرج
عن أربع أنماط وهي :الروك ،فالمينغو ،سيلتيك،
ريغي ،لكن بروح أمازيغية حرة.

ما هو تقييمكم لواقع الموسيقى الريفية واألمازيغية
عموما؟
كجميع الفنون املوسيقية األمازيغية فهي تعيش
صعوبات عىل مستوى اإلنتاج والرتويج ،ما
يجعلها ال تصل إىل الجمهور الواسع ،وذلك بسبب
غياب الدعم من أجل إنتاج وإصدار ألبومات جديدة
وتسويقها ،سواء دعم الدولة أو دعم القطاع
الخاص ،باإلضافة إىل غياب فضاءات التأطري
والتكوين الفني الخاص باألغنية األمازيغية،
فرغم وجود املواهب الشابة الصاعدة إال أنها تعيد
إنتاج نفس األغاني القديمة دون تطوير تجربتها
بألبومات جديدة تساهم يف إغناء الخزانة الفنية
األمازيغية بالجديد الفني ،كما أن غياب فضاءات

من طبيعة الحال ال بد من وجود حد أدنى للدعم
واملساندة املادية واملعنوية حتى تتمكن هذه
املجموعات من املواصلة واإلنتاج ،ألن الدعم
اللوجستيكي واملادي واملعنوي يلعب دورا مهما
يف صقل التجربة الفنية وتطويرها حتى تصل
للجمهور بشكل فيه كثري من اإلبداع واإلبتكار
الذي ينهل من حضن الثقافة األمازيغية األم
ويساير التحوالت الجديدة يف املجال املوسيقي
والفني ،باإلضافة إىل انفتاح القنوات التلفزية
واملحطات اإلذاعية واملواقع اإلخبارية عىل التجارب
الفنية الجديدة ودعم حضورها يف اإلعالم حتى
يتم تقريبها من الجمهور الذي يتعطش إىل سماع
أشياء جديدة وقريبة من ثقافته واهتماماته،
كما يجب عىل املنتجني الثقة يف األغنية األمازيغية
واإلستثمار فيها حتى تجد موقعا لها ضمن سوق
اإلنتاج الفني.

برأيك أيهما يعترب أكرث تأثريا عىل الجمهور ،الكلمات
أم اللحن؟
دائما ما يكون اللحن واإليقاع هو أقوى مصدر
للتقرب من املستمعني خاصة بالنسبة لألغنية
العرصية ،وهذا ال يلغي من طبيعة الحال دور
الكلمات وقوتها يف تبليغ املعاني والصور الجمالية
والشعرية ورسالة الفنان وما يريد إيصاله
للجمهور ،وهذا ما تحدثت عنه سابقا ،كون األغنية

من طبيعة الحال اإلشتغال عىل الجديد املوسيقي
لنوح ثاومات مع فرقة ثاومات فيزيون
 THAWMAT FUSIONيتواصل دائما ،فبعد
انتهائنا من تسجيل ألبوم «تحنجريت» ،نعمل اآلن
عىل إيجاد فرصة حقيقية للرتويج له وتسويقه،
كما أننا بصدد وضع اللمسات األخرية عىل
مجموعة من األغاني الجديدة كتابة وتلحينا ،يف
انتظار توفر اإلمكانيات من أجل تسجيلها والعمل
عىل ترويجها عرب اإلمكانيات القليلة التي نتوفر
عليها.

ثالث أسماء فنية أثرت يف مسريتكم الموسيقية؟
سؤال صعب جدا ،فال يمكنني أن أحرص إعجابي
وتأثري بثالث أسماء فنية موسيقية فقط ،لكن عىل
العموم فبداياتي كانت مع خالد إزري ،بحيث شكل
إزري مرحلة مهمة من مساري الفني ومخيلتي
املوسيقية ،إذ أعتربه سفريا لألغنية األمازيغية
يف العالم ،ألنه عمل عىل تطوير أغانيه من خالل
اإلنفتاح عىل ثقافات موسيقية جديدة ،باإلضافة
إىل الوليد ميمون الذي أعتربه مرحلة عميقة من
تجربتي املوسيقية ،ألن الوليد ميمون ليس مغنيا
عاديا ،بل هو أيقونة غنائية أمازيغية تميزت
ببساطتها وعمقها الفني ،سواء عىل مستوى
اختيار املوضوعات وكلماتها أو عىل مستوى اللحن
وإيقاعاته ،وهذا ما يجعله يبصم بقوة يف مساري
الفني ،وال يفوتني أن أستحرض مجموعة إثران،
املجموعة الغنائية القوية بمنطقة شمال إفريقيا،
التي عرفت إنتشارا واسعا يف شمال إفريقيا
وأوروبا بحكم تواجد عدد كبري من األمازيغ فيها،
فرقة إثران هي محطة مهمة يف مساري الفني ويف
مسار األغنية األمازيغية عىل العموم.

كلمة حرة؟
كل ما يمكنني قوله هو أنني جد سعيد بأن أتواصل
مع الجمهور الكريم عرب منصتكم اإلعالمية ،كما
أقدم شكري وامتناني لجريدة «العالم األمازيغي»
عىل هذا اللقاء الفني املمتع ،متمنيا لطاقمها
الصحفي التوفيق والنجاح يف إيصال الكلمة الحرة
والرأي الرصني وصوت الحق لكل القراء واألحرار
يف هذا العالم ،كما أوجه رسالة لكل الفنانني
األمازيغيني الشباب ،حب املوسيقى األمازيغية
هو ما يجمعنا ويوحدنا من أجل الوصول بها إىل
العاملية ،وهذا ال يمكن أن يتم دون إحياء الثرات
األمازيغي العتيق ،ألنه ال يمكن الوصول باألغنية
األمازيغية للعاملية دون الغوص يف مصادرها
املحلية.
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السيناريست حممد بوزكو:

«رسائل مرزوق» هو رسالة متخمة باملواضيع اليت
تشغل بال القرية الريفية
يتبادلون أخبارهم… وكان ساعي الربيد
من الشخصيات املهمة يف حياة السكان
مع بزوغ الهجرة نحو الخارج… كان صلة
وصل… يقرأ الرسائل عىل الناس… يكتبها
لهم… أي أنه يطلع عىل كل أرسار الساكنة…

يف السنة املاضية أنجزنا مسلسل
«مغريضو» ،مسلسل يتحدث عن األحداث
الراهنة؛ مافيا الهجرة والعقار ،ترصفات
مستشارين الجماعة وغريها… قبلها
تناولنا من خالل مسلسل «النيگرو» كذلك
أحداثا راهنة آنذاك تمثلت يف سمك الدلفني
الذي كان يمزق شباك البحارة… هما معا كما أن منطقة الريف تعرف دائما ،وإىل اآلن،
تنامي زواج األقارب وما يرتتب عنه من أبناء
مسلسالن تدور أحداثهما يف املدينة…
يصابون بتشوهات خلقية وذهنية… أضف
هذه السنة قررنا الرجوع للقرية… إىل ذلك ظاهرة رسقة األطفال الزهريني من
للذاكرة… خاصة وأننا لم ننجز عمال أجل ذبحهم بحثا عن الكنز … باإلضافة
يرجع بنا لذاكرتنا منذ مسلسل «ميمونت» ملشاكل أخرى كالعنف األرسي ورفض
الذي شاهد بدوره إقباال كبريا… ذاكرتنا املوسيقى إىل غري ذلك…
الجماعية مملوءة باألحداث… باملواضيع
الهامة؛ منها موضوع الرسائل التي كانت هذه كلها مشاكل يتناولها مسلسل رسائل
الوسيلة الوحيدة التي تربط بني أفراد العائلة مرزوق يف إطار أحداث مشوقة ومفاجئات
املتواجدين بني الضفتني… وعربها كانوا عديدة من خالل حكايات كثرية متقاطعة
ومتباينة… أضف إىل ذلك حضور بعض

العادات التي كانت سائدة خالل السبعينات
والثمانينات… كل هذا تم وضعه ضمن
نسق موسيقي من املرحلة تلك عرب األغاني
الريفية الرتاثية املنبعثة من املذياع…
مسلسل «رسائل مرزوق» بخالصة هو
رسالة متخمة باملواضيع التي كانت تشغل
بال القرية الريفية وبعضها ال يزال مطروحا
حتى اآلن… هي رسائل ضد الجهل…
ضد العنف… ضد الفساد… وضد رمزية
الفقية… هو أيضا رسالة وصلت إلينا حاملة
يف طياتها ذاكرتنا الجماعية بكل تمثالتها…
ليس من أجل مشاهدتها واإلستمتاع
بها ولكن أيضا ،وهذا هو األهم ،من أجل
توثيقها وتخزينها يف الذاكرة الرقمية حتى
تكون مرجعا لألجيال القادمة.

الفنان األمازيغي عبد الواحد زوكي يقول عن دوره يف مسلسل «رسائل مرزوق» :
شخصية سايع الربيد ساهمت يف تبليغ رسائل تهم المرأة والفساد اإلداري واإلتجار بالبرش ونظرة
المجتمع الريفي للفنان
الفنان عبد الواحد زوكي عرف قراء جريدة «العالم األمازيغي»
بمساركم الفني ،وتجاربكم األوىل
يف البداية أشكر جريدة «العالم األمازيغي» عىل بديع االهتمام،
تجربتي األوىل يف التمثيل كانت يف مرسح ثانوية محمد بن عبد
الكريم الخطابي ،الذي كانت تنظمه لجنة األنشطة بشكل أسبوعي،
وأسسنا نادي املرسح الصاعد بدار شباب بني نصار برئاسة عبد
السميع لكبري ،ولعبت دور البهلوان يف مجموعة من املؤسسات
التعليمية بالناظور وبني نصار مليلية ،وكونا فرقة أجاج للمرسح،
وذلك قبل اطالق قناة األمازيغية ،وكانت «ذشومعت» أول مرسحياتي
من حيث التأليف واألداء ،وكنت مع محرتف رموز اإلبداع املرسحي،
وشاركنا بمرسحية دوار الحطابة بالدارجة املغربية يف مهرجان
الشباب وغريه من املهرجانات ،كما فزنا بمرسحيات أخرى مثل
«ذوافيت» ورماس يف تظاهرات فنية عاملية ،وكانت يل تجربة يف
الصنف الكوميدي مع الفنان كمال مخلويف وقمنا بتقديم عروض
عرب العالم ،ومثلت فيلم إذاعي «تنحيسني نحموا « من إخراجي،
وشاركت يف برنامج كامريا خفية ملوسمني ،ثم عشت تجربة السينما
يف فيلم «لوميرتاج» من إخراج جمال باملجدوب ،ثم مثلت يف فيلم
«ميغيس» ألحمد زاهد ،الذي كان أول تجربة يل عىل التيلفزيون ،ثم
مثلت يف «ذمنت أوريري» ملخرجه عيل الطاهري ،وكانت يل أعمال مع
رشكة «ذزيري بروديكسيو» ملحمد بوزكو الذي مثلت معه سلسلة
«ماني ذاش غذودار» من إخراج أكسيل فوزي ،وسلسلة تارس حد
رهنا إخراج محمد أمني بنعمراوي ،ومثلت يف أعمال أخرى مثل
ذودارث ملخرجه سعيد أزار ومسلسل خيوط رفيعة ،...وتيليفيلم
مع املخرج أكسيل فوزي أسوسم إنقن ،وتيليفيلم رومانس
ملخرجه سعيد أزار مع رشكة يان بروديكسيو ،والفيلم السينمائي
«مويسرتز» الذي لم يعرض بعد ،والذي حصلت من خالله عىل
جائزة أفضل ممثل بمهرجان سينيفا بأكادير ،وحصلت عىل أفضل
ممثل عىل نفس الفيلم يف املهرجان الدويل بجنوب إفريقيا ،كما
حصل الفيلم عىل جوائز أخرى أحسن فيلم أفضل إخراج أفضل
سيناريو ،...وآخر عمل يل «ذيرباثني نمازوق» إخراج طارق اإلدرييس
سيناريو محمد بوزكو إنتاج ذازيري بروديكسيو.

ما هو تقييمكم للدور التمثييل الذي قمتم به يف ذبراثني
نمازوق؟

بالنسبة للدور الذي لعبته يف مسلسل
«ذيرباثني نمازوق» لم أكن أتوقع أن
يلقى كل هذا النجاح ،وتلقيت اتصاالت
تشجيعية داخل وخارج الوطن ،رغم أني
اشتغلت عىل الدور بجد إال أني لم أتوقع
كل هذا النجاح ،كان يل رشف املشاركة يف
هذا املسلسل إىل جانب نخبة فناني الريف،
وأشكر من رشحني لدور البطولة ،وعىل
رأسهم أحمد زاهد ومحمد بوزكو.

ما هي الرسائل التي تعترب أن دور
ساعي الربيد بلغها للمتفرج؟
وبالنسبة للرسالة التي يبلغها املمثل هي
الفرجة والحبكة واملتعة والجودة للمتلقي
الريفي وباللسان الريفي ،ونالحظ تحسن
ملحوظ عىل مستوى األداء ،وبالنسبة
لشخصية ساعي الربيد فقد بلغ مجموعة
من الرسائل التي تهم مجموعة من القضايا
تهم املرأة والفساد اإلداري واالتجار بالبرش
ونظرة املجتمع الريفي للفنان...

هل لديكم مشاريع أعمال فنية أنتم
بصدد إنجازها؟
أنا اآلن بصدد تحضري مونودراما عمل
مرسحي تأليف جمال الدين الخضريي،
تأجل بسبب كورونا لكننا اآلن بصدد
االشتغال عليه ،ويف السينما لدي عملني
سننتهي أشغالهما قبل سنة .2023
حاورته :نادية بودرة

