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احتفلنا هذا األسبوع بالذكرى الواحدة
والعرشين لخطاب جاللة امللك الذي ألقاه يف
 17أكتوبر سنة  2001بأجدير ،إنه الخطاب
الذي اعترب منذ الوهلة األوىل مرجعا رئيس يف
تأسيس املعهد امللكي للثقافة االمازيغية،
واسرتاتيجيا يف رسم خارطة طريق ملأسسة
األمازيغية وطنيا.
وعىل امتداد عرشون سنة ،دأب املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية عىل االحتفال وتكريم
كفاءات مغربية ،نساء ورجال يشتغلون يف
مجاالت مختلفة ومتنوعة تندرج يف صلب
النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني،
كالتعليم ،اإلعالم ،اآلداب ،الفنون ،الرتجمة،
والتاريخي
األنثروبولوجي
البحث
واإلعالميات وغريها.
هذه اللحظة تستدعي من الحركة
األمازيغية وقفة تأمل لتقييم الحصيلة
والنتائج واملكتسبات املحققة أيضا جراء
العمل الرتافعي والنضايل لهذه الحركة ،كما
أن اللحظة هي أيضا فرصة لتقييم عمل
املؤسسات يف تعاطيها مع ملف األمازيغية،
سواء كانت هذه املؤسسات ترشيعية،
أومجالس منتخبة وقطاعات حكومية.
وهي مناسبة كذالك لتقويم أي اعوجاج من
شأنه تدليل الصعاب التي تواجه الفعل
االمازيغي داخل مؤسسات الدولة وكذالك
داخل املجتمع املدني االمازيغي.
ان الخطاب امللكي لسنة  ،2001ال يزال
يعترب خطابا اسرتاتيجيا ،مكن من وضع
قطار االمازيغية لغة وثقافة عىل السكة
الصحيحة ،سكة آمنة ،قطعت الطريق عىل
كل متحامل ،خطاب أحدث قطيعة مع
مرحلة نالت فيها األمازيغية ما نالته من

اإلقصاء والتهميش.
بعد إثنني وعرشين سنة ،وجدت نفيس ،ملدة
أسبوع ،يف مواجهة لحظات جد مؤثرة
إيجابيا نظرا للزخم الهائل من االحتفاالت
بهذه الذكرى ،وللحظات القوية التي فرضت
التوثيق لها ومن ضمنها:
اللحظة األوىل هي لحظة تكريم مدرسة ابي
القاسم الشابي بالخميسات ،وهي حسب
علمي األوىل من نوعها ،وأن تكرم مدرسة
بتالمذتها وأساتذتها واألطر الرتبوية العاملة
بها ،وهي سابقة من نوعها  ،بادرت بها
مؤسسة عتيدة،إنها املعهد امللكي للثقافة
االمازيغية ،التي ألفنا منها االحتفاء بالرواد
والفاعلني يف حق األمازيغية.
يف التكريم األخري تمتع ،كل الحارضين ،ليس
فقط بالفقرات الفنية التي قدمها تالميذ
وتلميذات املدرسة بتأطري من استاذتهم
جميلة الجميلة ،ولكن تأثرت واعجبت
بمستوى تمكن هؤالء التالميذ والتلميذات
من اللغة االمازيغية ،عرب إلقائهم وقرأتهم
للقصائد  ،بلغة أمازيغية سليمة ،جذاذات
تعريفية عن جغرافية املغرب وتاريخه
وهويته.
اللحظة الثانية ،هي تلك التي استدعيت فيها
اىل برنامج «تيعورما» وهو برنامج إذاعي
يذاع عىل أمواج اإلذاعة االمازيغية الوطنية،
للحديث عن وضعية األمازيغية بعد سنة من
عمر الحكومة ،فكانت املفاجأة أني وجدت
شباب يف عمر الزهور ،أعمارهم عمر
الخطاب امللكي بأجدير ،لم تكن لتتجاوز
الست سنوات ،واالن يشتغلون بلغة
أمازيغية سليمة ويتداولون يف مواضيع
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أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا
مختلفة بكل ثقة يف النفس ،ما يؤكد أننا يف
االتجاه الصحيح لتثبيت أسس اللغة
االمازيغية ،وتفاعل املغاربة معها ،وأننا عىل
الطريق الصحيح يف الرتافع عليها من جهة

امغار أخنوش جيتمع مع فعاليات أمازيغية ويؤكد التزام
احلكومة بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية

عقد رئيس الحكومة املغربية ،عزيز
أخنوش ،يومه الثالثاء  18اكتوبر،
بحضور غيثة مزور الوزيرة املنتدبة
لدى رئيس الحكومة املكلفة
باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،
وأمينة ابن الشيخ ،مستشارة رئيس
الحكومة املكلفة بامللف األمازيغي،
لقا ًء مع مجموعة من الفعاليات
األمازيغية تطرقت من خالله إىل
مجموعة من اإلكراهات والتحديات
التي تواجه تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية.
وخصص اللقاء الذي دعا إليه رئيس
الحكومة ،ملناقشة اسرتاتيجية

الحكومة يف تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية يف الحياة العامة ،وكذا
“االستماع إىل وجهات نظر هذه
الفعاليات فيما يخص مأسسة
وتمكني اللغة األمازيغية” .وفق ما
نرشه رئيس الحكومة يف صفحته.
وأضاف رئيس الحكومة يف صفحته
عىل موقع التواصل االجتماعي أن
“هذا االجتماع ستتبعه مجموعة من
اللقاءات مع مختلف القطاعات
الحكومية املعنية بهذا الورش”.
وأكد رئيس الحكومة خالل االجتماع
عىل “التزامه التام و بقناعة راسخة
عىل الوفاء بكل ما جاء به الربنامج

املجتمع املدني ومأسستها يف املؤسسات
املغربية من طرف املعهد امللكي للثقافة
االمازيغية والحكومة اآلن.
اللحظة الثالثة ،هي لحظة تكريم الفائزين
والفائزات ،بالجوائز التقديرية باملعهد
امللكي للثقافة االمازيغية ،كل يف مجاله
وتخصصه ،ويف مقدمتهم الفائز بالجائزة
التقديرية الوطنية األستاذ عيل أمهان،
قيدوم األنثروبولوجيني ،ومؤسس العمل
الجماعي والجمعوي التنموي باملغرب
واملعروف بنضاله املستميت يف سبيل
األمازيغية ويف سبيل املجال الذي ينتمي إليه،
أرض آبائه وأجداده ب «أيتءيكتل» باألطلس
الكبري.
اللحظة الرابعة ،هي تلك اللحظة التي صادق
فيها املجلس الوزاري برئاسة جاللة امللك
محمد السادس ،عىل الخطوط العريضة
ملرشوع قانون املالية لسنة  ،2023الذي
قدمته أمام أنظار وزيرة االقتصاد واملالية،
ويتضمن من بني ما يتضمنه من تدابري،
استعمال اللغة األمازيغية يف مختلف مجاالت
الحياة العامة.
اللحظة الخامسة ،مناسبة االجتماع الذي
عقده السيد رئيس الحكومة مع فعاليات
من الحركة االمازيغية ،وكانت فرصة
لالستماع ومناقشة االكراهات واستعراض
بعض الجوانب التي يجب ان تشملها
السياسة الحكومية فيما يتعلق بالتفعيل
السليم للطابع الرسمي لألمازيغية.
اللحظة السادسة ،هي كل تلك اللحظات
التي استقبل فيها دعوات الجمعيات املهتمة
بالشأن االمازيغي ،عرب ربوع الوطن

للحضور ألنشطتها ،وهذه مناسبة،
اغتنمها فرصة لتقديم اعتذاري لكل من لم
أستطع تلبية دعوته .اذن هذا الزخم الهائل
من االحتفاالت بهذه الذكرى ما هو اال دليل
عىل ان خطاب اجدير الزال يلعب دوره
الفعال يف تفتيت عقدة االمازيغية عند
املغاربة ويف القطع مع احتقار الذات
االمازيغية.
أكيد أن هناك تعثرات وهناك أيضا»مسامر
امليدة» كما يقال ،ال زالت تعرقل التفعيل
السليم للطابع الرسمي لألمازيغية يف
الورش الهام والكبري الذي أعطى جاللة امللك
انطالقته الرسمية منذ سنة  ،2001لكن يف
املقابل نرى ونلمس بأن هناك إرادة ملكية
مستمرة يف دعم امللف االمازيغي ،حيث
صادق املجلس الوزاري الذي ترأسه جاللته
أثناء عرض قانون املالية لسنة  ،2023عىل
أنظاره ،عىل استعمال االمازيغية يف مختلف
مجاالت الحياة الوطنية.
هذه اإلرادة امللكية واإلرادة السياسية
للحكومة ستمكن ما ال يدع مجاال للشك من
تجديد االلتزام بوضوح للعمل عىل التمكني
لألمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي
باعتبارها رصيدا مشرتك لجميع املغاربة
بدون استثناء.
وقديما قال الحكيم االمازيغي:
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املجلس الوزاري برئاسة امللك يصادق على استعمال
األمازيغية يف خمتلف جماالت احلياة الوطنية

الحكومي يف ما يتعلق بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية  ،وفق مقاربة
تشاركية مع الفاعلني األمازيغيني و
األخذ بكل مالحظاتهم التي تصب يف
اتجاه رد اإلعتبار لثقافتنا الوطنية و
يف صلبها األمازيغية”.
كما أكد عىل التزام الحكومة بتنفيذ
ما جاء يف برنامجها فيما يتعلق
باألمازيغية بكل تفاصيله ،مشريا إىل
أن “امليزانية املخصصة لألمازيغية
سرتتفع إىل  300مليون درهم يف
ميزانية  ،2023يف أفق أن تصل إىل
مليار درهم يف نهاية الوالية كما جاء
ذلك يف الربنامج الحكومي”.

صادق املجلس الوزاري املنعقد مساء يومه الثالثاء
 18أكتوبر ،برئاسة امللك محمد السادس ،خصص
للتداول يف التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية
برسم سنة  ،2023عىل استعمال اللغة األمازيغية يف
مختلف مجاالت الحياة الوطنية.
وقدمت وزيرة االقتصاد واملالية عرضا أمام جاللة
امللك ،حول الخطوط العريضة ملرشوع قانون املالية
لسنة  ،2023وفق بالغ للناطق الرسمي باسم القرص
امللكي عبد الحق املريني.
وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا املرشوع يف سياق
دويل غري مستقر ،وما نتج عنه من تضخم واضطرابات
يف سالسل اإلنتاج.
وترتكز التوجهات العامة ملرشوع قانون املالية لسنة
 2023عىل أربعة محاور أساسية :
• أوال  :ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية :من خالل
تنزيل مختلف مكونات الورش امللكي لتعميم الحماية
االجتماعية ،السيما استكمال تعميم التغطية الصحية
اإلجبارية لكل الفئات االجتماعية ،والتعميم التدريجي
للتعويضات العائلية ،وذلك عرب مقاربة جديدة
لالستهداف املبارش للفئات الهشة ،ترتكز عىل إعمال
السجل االجتماعي املوحد ،وترسيع تعميمه عىل
جميع جهات اململكة.
وبموازاة ذلك ،ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة
الوطنية ،من خالل الرفع من االعتمادات املخصصة
لقطاع الصحة والحماية االجتماعية.
كما سيتم تفعيل خارطة الطريق املتعلقة بإصالح
منظومة الرتبية والتكوين ،وتشجيع املشاركة الكاملة

للمرأة يف كل املجاالت االقتصادية وصيانة حقوقها،
والعمل عىل إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة.
واعتبارا ألهمية تسهيل الولوج للسكن ،وضمان
رشوط الحياة الكريمة ،تم إقرار دعم مبارش من
طرف الدولة يف هذا املجال ،لفائدة الفئات املستهدفة.
• ثانيا :إنعاش االقتصاد الوطني من خالل دعم
االستثمار :عرب تنزيل ميثاق االستثمار الجديد ،وتنفيد
االلتزامات املقررة يف إطار مشاريع االستثمار
الصناعي.
• ثالثا :تكريس العدالة املجالية :عرب مواصلة تنزيل
الجهوية املتقدمة ،وبرنامج تقليص الفوارق املجالية
واالجتماعية.
كما سيتم العمل عىل ترسيع إصالح اإلدارة ،عرب
تبسيط املساطر ،وإطالق اسرتاتيجية وطنية جديدة
لالنتقال الرقمي ،إضافة إىل مواصلة الجهود يف مجال
الالتمركز اإلداري ،واستعمال اللغة األمازيغية يف
مختلف مجاالت الحياة الوطنية.
• رابعا  :استعادة الهوامش املالية من أجل ضمان
استدامة اإلصالحات  :من خالل تعبئة كل املوارد
املالية املتاحة ،عرب تحصيل محكم للجبايات واعتماد
آليات تمويل مبتكرة ،والحرص عىل عقلنة نفقات
تسيري اإلدارة ،وتفعيل اإلصالح املتعلق بالصفقات
العمومية ،والقانون التنظيمي لقانون املالية ،وإعادة
تقييم املحفظة العامة وتحسني أدائها.
وصادق املجلس الوزاري عىل التوجهات العامة
ملرشوع قانون املالية برسم سنة .2023
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العالقات املغربية -الفرنسية على املحك
يف سياق ما وصفه عدد من املحللني « األزمة الصامتة» اليت تعيشها العالقات الدبلوماسية املغربية/الفرنسية يف األشهر األخرية ،وبداية أفول العالقات
الفرنسية/اإلفريقية ،ارتأت جريدة «العامل األمازيغي» تناول هذا املوضوع يف ملف هذا العدد ،عرب استقراء اراء ا عددا من الباحثني واملختصني يف
العالقات الدولية واملتابعني للقضايا السياسية والدولية ،والذين أمجعوا على أن هناك عالقة متوترة وأزمة سياسية غري معلنة يف األشهر األخرية بسبب
«عدم استيعاب فرنسا للتغريات اجليوسياسية واجليوستراتيجية اليت تشهدها البلدان اإلفريقية عامة ،وكذاختوفها وانزعاجها من ما أصبح حيققه املغرب
من مكتسبات يف إطار انفتاحه على حميطه اإلفريقي والدويل.
إعداد امللف :هيئة التحرير

املغرب فرنسا االزمة الصامتة
ال يختلف إثنان أن العالقات املغربية الفرنسية
الضاربة يف التاريخ تعرف يف الوقت الحارض
أزمة هامة و خانقة قد تعصف بها يف
نهاية املطاف بالرغم من أن أي جانب لم
يتطرق بصفة رسمية إىل هذه اإلشكالية،
إذن ما هي الجوانب األساسية لهذه االزمة؟

 - 1أزمة التأشريات:

أصنافها ولكن ال ترغب البتة يف زيارتهم لها و
هذا وجه من أوجه التعنت النيو كولونيايل Néo-
:colonialisme
وقد ظهرت عىل الشبكة العنكبوتية مجموعة من
التيارات الشعبية التي تدعو إىل رد فعل مغربي
قاتل من خالل مقاطعة املنتوجات الفرنسية اال أن
السلطات العليا ال تشجع ذلك يف الوقت الحارض .

 - 2قضية الصحراء المغربية :

قررت الحكومة الفرنسية منذ فرتة تخفيض
عدد التأشريات املمنوحة للمغرب والجزائر
وتونس بوترية  % 50للضغط عىل هذه
الحكومات يف موضوع الهجرة الرسية ،إال أن
هذا القرار الجائر تعدى الضغط ليصبح عقوبة
مسلطة عىل رؤوس املواطنني الدين يريدون
زيارة أبنائهم املتواجدين يف الجامعات الفرنسية
أو أولئك الدين يزورون هذا البلد ألسباب
طبية أو حتى رجال األعمال الدين يتعاملون

مند أن اعرتفت الواليات املتحدة االمريكية بمغربية
الصحراء يف ديسمرب  2020و تطبيع املغرب
لعالقاته مع إرسائيل تكون نوع من التحالف
السيايس و العسكري بني املغرب من جهة و
أمريكا و إرسائيل من جهة أخرى ومع مرور الزمن
تقوى هذا التحالف.
وربما تشعر فرنسا بنوع من الغرية السياسية

مع الرشكات الفرنسية ووزراء سابقني الخ.
ويظهر هذا املنحنى أن فرنسا ال ترغب يف زيارة
املغاربة لديارها كفعل سيايس مخض موجه
أساسا للهرم السيايس املغربي بكل تجلياته.
ففرنسا تريد من املغاربة رشاء منتوجاتها بكل

ألنها فقدت األولوية التاريخية يف مساندتها
للمغرب ،وأصبح هذا التحالف برض بمصالحها
الجيوسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية.ومع
مساندة أملانيا و اسبانيا للمغرب يف ملف الصحراء

أصبحت فرنسا اليشء ،بالنسبة للمغرب و كرد
فعل جهنمي قامت فرنسا يف اآلونة األخرية برد
الدفء لعالقاتها املكهربة مع الجزائر.

 - 3الغاز مقابل رد االعتبار للعالقات الفرنسة
الجزائرية :

بالرغم من مشاكل الذاكرة التاريخية التي تسمم
العالقات الفرنسية الجزائرية مند أكثر من
نصف قرن ،قام الرئيس الفرنيس ماكرون بزيارة
تاريخية للجزائر توددا لغازها الطبيعي علما أنه
نتيجة للحرب الدائرة يف أوكرانيا منذ مدة ربما
ال يمكن ألوروبا أن تعتمد هذا الشتاء عىل الغاز
الرويس للتدفئة .وبحثا عن منتجني اخرين قررت
فرنسا الرسمية التغايض عن مشاكلها مع الجزائر
و التودد لها للحصول عىل غازها.
وزيارة ماكرون للجزائر هو اعرتاف ضمني
بالطغمة الحاكمة من هذا البلد وربما حتى
الوقوف بجنبها يف قضية الصحراء ويف تنافسها
مع املغرب يف كل املجاالت.
وبالرغم من أن الرئيس الفرنيس قد أشار اىل زيارة
مرتقبة للمغرب اال أن العديد من املحللني السيايس
يظنون أن فرنسا باعت املغرب من أجل الغاز
الجزائري يف الوقت الحارض .وتخلت ضمنيا عن
مساندتها للقضية املغربية األوىل أال و هي قضية
الصحراء املغربية.

 - 4المغرب منافس لفرنسا يف افريقيا:

يعلم الجميع أن املغرب له نفود تاريخي يف افريقيا
منذ قرون .فاإلسالم دخل إىل إفريقيا ليس بالسيف
ولكن عن طريق تجار أمازيغ خالل االمرباطوريات
األمازيغية للمرابطني واملوحدين ومن تالهم ،ومن
خالل التيار الديني الصويف لسيدي أحمد التيجاني
يف القرن الثامن عرش ،والتيار الصويف التيجاني
تيار ديني قوي يف كل غرب افريقيا وله امتداد
سيايس كبري يف هذه املنطقة من القارة االفريقية.
ومازال العديد من االفارقة يكنون الحب والصداقة
والعطف مللوك املغرب ويعرتفون بإمارة املؤمنني
املغربية والدليل عىل دلك الحفاوة التي لقي بها

د .محمد اشتاتو
امللك محمد السادس خالل زياراته املتعددة للدول
االفريقية يف العقود املاضية .ومنذ مدة طويلة
تعرف الرشكات املغربية نماءا مطردا يف افريقيا
يف مجاالت متعددة كاألبناك والطريان والتأمني،
واملاء ،والكهرباء ،واملعادن.
ويتواجد باملغرب األالف من الطلبة األفارقة الدين
يدرسون بالجامعات واملعاهد بمنح مغربية
رصفة ،ويعد هؤالء سفراء املستقبل للمغرب يف
بلدانهم.
ومند فتح معرب الكركرات عىل القارة االفريقية
أصبح تدفق البضائع املغربية عىل موريتانيا
والسنغال ومايل والنيجر أمر عادي وتأكيدا للحضور
االقتصادي الكبري للمغرب يف القارة االفريقية
وهذا الحضور هو أساسا عىل حساب املصالح
االقتصادية الفرنسية .وتعرف فرنسا انحدارا
سياسيا قوي يف اآلونة األخرية يف غرب افريقيا.
ويمكن القول إن انتعاش املغرب يف افريقيا عىل
حساب فرنسا ربما دفع هذه األخرية اىل معاقبة
املغرب بطريقتها الخاصة وأدى دلك اىل االزمة
الصامتة الحالية.

ملف العدد
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أكد بدر الزاهر األزرق دكتور يف قانون االعمال ودكتور يف التاريخ الدبلومايس وخريج المدرسة الوطنية العليا لإلدارة ،يف حوار مع
جريدة "العالم األمازيغي" حول المسار الديبلومايس الذي قطعته العالقات المغربية الفرنسية ،أن األزمة الحالية بني البلدني برزت
"بعد احتضان باريس لعدد من المعارضني المغاربة وعدم وضوح مواقفها من مسألة الوحدة الرتابية للملكة المغربية  ،اىل جانب انزعاج فرنسا الجيل
من سعي المملكة المغريب اىل تقوية حضورها االقتصادي يف القارة االفريقية بالتعاون مع عدد من القوى االقتصادية الكربى كالصني والواليات المتحدة
االمريكية".

إمازيغن وفرنسا

وأكد االزرق "أنه ال يعتقد أن العالقات بني البلدني سوف تصل مرحلة القطيعة ،غري أنني عىل يقني بأن االزمة الراهنة ستدفع باتجاه اعادة وضع قواعد

املتخصص يف التاريخ الدبلوماسي بدر الزاهر األزرق جلريدة «العامل األمازيغي»:

املغرب وفرنسا تاريخ طويل من العالقات املتقلبة
◊ حوار :نادية بودرة

يف ظل الوضع الذي تعيشه العالقات
املغربية الفرنسية ،وبما أنكم متخصصني يف
التاريخ الدبلومايس؛ بالنسبة لكم ما هي أبرز
االختالالت التي عرفتها العالقات املغربية
الفرنسية منذ االستعمار إىل اآلن؟

** عىل امتداد تاريخيها الطويل ظلت العالقات املغربية
الفرنسية تتأرجح تارة نحو التقارب والتعاون وتارة
أخرى نحو التباعد والصدام ،الذي بلغ يف مرات عديدة
مستوى املواجهة العسكرية كتلك التي حدثت يف معركة
اسيل سنة  1844عقب احتالل املغرب األوسط من قبل
فرنسا ،ناهيك عن العالقات املتوترة طيلة القرن التاسع
عرش وبداية القرن العرشين دفعت باملغرب يف مرات
عديدة اىل محاولة االستعانة بعدد من القوى الكربى
من أجل كبح جماح فرنسا االستعمارية التي لم تكن
تخفي نواياها يف ضم االمرباطورية الرشيفة إىل قائمة
مستعمراتها ،وهو ما دفع باملغرب بعدما ما استشعر
بدنو فرنسا من تحقيق غايتها خاصة بعد اقتطاع أجزاء
شاسعة من صحرائه الرشقية وضمها اىل مستعمرتها
رشق املغرب واطالق يد اسبانيا يف الجنوب املغربي ابتداء
من ثمانينات القرن التاسع عرش اىل االستعانة بخصوم
باريس سعيا لثنيها عن مساعيها االستعمارية إزاء
املغرب ،وهو ما دفع املغرب اىل استقبال االمرباطور
االملاني غيوم الثاني سنة  ،1905وهي الزيارة التي أكد
من خاللها االمرباطور االملاني استقالل املغرب االمر
الذي دفع باريس اىل تأجيل خططها اىل حني احتواء
املوقف االملاني.
وعىل الرغم ،من مساعي املغرب الحثيثة لتجنب الوقوع
يف براثن االستعمار الفرنيس ،اال ان االوضاع الداخلية
املضطربة والوضع االقتصادي املرتدي دفع فاس اىل
القبول بوجود فرنيس عىل الرتاب املغربي مؤطرة
باتفاقية الجزيرة الخرضاء سنة  1906و بمعاهدة
الحماية التي وقعت سنة  ،1912وهي معاهدة التي
سعت باريس اىل تجاوزها عرب سن مجموعة من
السياسات االستعمارية حولت معها املغرب من بلد
خاضع ملقتضيات خاصة تتعلق باالصالح االداري واملايل
اىل مستعمرة شأنها يف ذلك شأن بقية املستعمرات
الفرنسية ،وهو االمر الذي كان وراء بروز تيار قومي
وطني رافض لهذه التوجهات رسعان ما التحقت به
املؤسسة امللكية ،حيث أعلن السلطان محمد الخامس
سنة  1947دعمه املطلق ملساعي االستقالل وهو االمر
الذي أغضب االقامة العامة ودفعها اىل نفيه سنة 1953
بعد أن اضحت مشاريعها االستعمارية عرضة للعرقلة
والتشويش ،وهي السنة التي شهدت اندالع ثورة عارمة
رسعان ما تطورت اىل حرب تحرير ضد الوجود الفرنيس
توجت باعالن االستقالل سنة  .1956ليدشن بعد ذلك
املغرب املستقل ملرحلة جديدة من العالقات مع باريس.
استهلت هذه املرحلة بأزمة بني البلدين عقب رفض
املغرب مقرتح فرنسا بتسليمه ما سبق أن استلب
من أقاليمه الجنوبية الرشقية مقابل التوقف عن
دعم الثورة الجزائرية اىل جانب احتجاج اململكة عىل
التجارب النووية التي قامت بها باريس يف املنطقة،
وهي العالقات التي سوف تعرف رجة قوية عقب
تفجر قضية ما بات يعرف باختطاف املهدي بنربكة،
وما تالها من اتهام مبارش لعدد من املقربني من امللك
الراحل الحسن الثاني بالضلوع يف هذه الجريمة ،وهي
القضية التي هيمنت عىل العالقات بني البلدين طيلة
عقود طويلة ،عرفت خاللها مدا وجزا خاصة عىل عهد
الرئيس الفرنيس فرانسوا ميرتان ،غري أن العالقات

احلسن بنضاوش

رسعان ما سوف تعرف منحى ايجابيا خاصة عىل
عهد الرئيسني الفرنسيني جاك شرياك وساركوزي،
لتعود خالل فرتة ايمانويل ماكرون اىل االضطراب
خاصة بعد احتضان باريس لعدد من املعارضني
املغاربة وعدم وضوح مواقفها من مسألة الوحدة
الرتابية للملكة املغربية يف الوقت الذي سارعت
فيه عدد من القوى االوروبية والدولية كإسبانيا
والواليات املتحدة االمريكية إىل االعرتاف بمغربية
الصحراء ،اىل جانب انزعاج فرنسا الجيل من سعي
اململكة املغربي اىل تقوية حضورها االقتصادي
يف القارة االفريقية بالتعاون مع عدد من القوى
االقتصادية الكربى كالصني والواليات املتحدة
االمريكية يف الوقت الذي تسجل فيه باريس تراجعا
حادا لتأثريها وحضورها داخل القارة.
* بالنسبة لكم أين يكمن الوجه املرشق
للعالقات املغربية الفرنسية وهل يمكن
لهذه العالقات أن تصل حد القطيعة؟

** هذه العالقات املتقلبة ال تعكس بأي شكل من
األشكال العالقات االقتصادية والثقافية القوية
بني البلدين ،ففرنسا تتموقع اليوم كثاني رشيك
اقتصادي للمملكة ومن بني أكرب املستثمرين يف املغرب،
ناهيك عن التعاون االمني الوثيق بني البلدين والحضور
الثقايف الوازن للفرنكوفونية يف االدارة والقطاع الخاص
واملشهدين الثقايف والتعليمي ،وهي عنارص ومحددات
اال يمكن تجاوزها عند التعرض بالدراسة والتحليل
للعالقات املغربية الفرنسية ،الن شبكة املصالح
املتبادلة بني البلدين كان عىل امتداد التاريخ أقوى
من االزمات التي شهدتها هذه العالقات وكانت أحد
ضمانات استمرارها ،غري أنه عند التعاطي الراهن مع
هذه العالقات يجب استحضار التطورات السياسية
واالقتصادية الدولية التي قلصت من وزن فرنسا
الدويل وجعلت مواقفها تبدو أكثر اهتزازا وضعفا من
ذي قبل ،وهو ما ظهر بشكل جيل حني رضخت فرنسا
لالبتزاز الجزائري يف ملف الغاز يف مقابل املوقف القوي
السبانيا ،وهو ما دفع اململكة اىل ابراز خيبة أملها من

ورث املغرب نظامني تعليميني
أحدمها فرنسي واالخر
عريب أفرز جمموعتني
متناحرتني من النخب
املغربية وهو التناحر الذي
طبع املشهدين الثقايف
والتعليمي منذ االستقالل إىل
اآلن وقوض امكانية صياغة
منوذج تعليمي وثقايف مغريب

املواقف الفرنسية سواء تلك املتعلقة بالتقارب مع
الجزائر أو االنزعاج الفرنيس من الحضور املتعاظم
للملكة بإفريقيا وسعيها للتشويش عليها بمختلف
الطرائق والوسائل.
خالصة القول ،ال اعتقد ان العالقات بني البلدين سوف
تصل مرحلة القطيعة ،غري انني عىل يقني بأن االزمة
الراهنة ستدفع باتجاه اعادة وضع قواعد جديدة لهذه
العالقات ،بالشكل الذي سيحفظ املصالح االسرتاتيجية
لكال الطرفني ،فحجم املصالح الكبري ،سيكون له حتما
أثر يف ضمان استقرارها ،غري أن هذا االستقرار ال يجب
أن يكون بأي شكل من االشكال عىل حساب املصالح
االسرتاتيجي العليا للمملكة املغربية.
* ما هو تقييمكم للتجربة الفرنكوفونية
باملغرب ،ثم ما هو رأيكم بالتوجه نحو التجربة
األنجلوسكسونية ،وهل هذا ناتج عن فشل
املغرب يف إنتاج نظام أصيل مغريب الهوية؟

** بخصوص مسألة الحضور الثقايف الفرنكفوني يف
املشهدين الثقايف والتعليمي يف املغرب ،فاألمر لديه جذور
تاريخية تعود لفرتة الحماية ،حيث ورث املغرب عن
هذه الحقبة نظامني تعليميني أحدهما فرنيس واالخر
عربي أفرز مجموعتني متناحرتني من النخب املغربية،
وهو التناحر الذي طبع املشهدين الثقايف والتعليمي
منذ االستقالل إىل اآلن وقوض امكانية صياغة نموذج
تعليمي وثقايف مغربي متفرد ،وفوت عىل البالد فرصة
ثمينة من أجل النهوض الثقايف باالستناد إىل املقومات
الثقافية املحلية ،كما أبعد املغرب عن التطورات املعرفية
والتكنلوجية الكربى التي كانت تحدث يف عوالم أخرى
بعيدة كل البعد عن السياقات العربية والفرنكوفونية.
واليوم ،وعىل الرغم من كل الدروس املستخلصة ،اال
ان ارادة التغيري الزلت تنقص النخب املغربية ،التي
الزالت تعيش يف سياقات ما بعد االستقالل املتجاوزة،
والزال إصالح التعليم وترميم املشهد الثقايف تلك
الغاية املنشودة غري املدركة ،والزال املشهد التعليمي
يعكس سياقات التنافر والتناحر والتضاد بني نخب
عروبية وأخرى فرنكوفونية عاجزة عن تقديم نموذج
فعال قادر عىل تصحيح مسار املنظومة التعليمية
واالستجابة ملتطلبات العرص والحفاظ عىل مقومات
الهوية املغربية.

الدولة
هي
فرنسا
لشمال
املستعمرة
افريقيا ،وهي التي وقعت
الحماية مع املغرب،
وغزت أرايض إمازيغن
والجنوب،
بالوسط
وحاولت القضاء عىل
الكيان األمازيغي بعد
مقاومتها من طرف
أبطال الجنوب وأسوده.
فرنسا هي التي وضعت
قانونية
ترسانة
مجحفة يف حق اإلنسان
ومجال
األمازيغي
تواجده ،لتضييق عليه،
والحد من تحركاته،
وايقاف نضاالته التي
كانت من أجل األرض
وضد كل إستغالل.
لكن فرنسا هي التي
دونت تاريخ شمال
افريقيا ،وكتبت عرب
مؤريخها تراثنا املادي
الشعبية،
وثقافتنا
وكانت اليوم مصدر
واملهتمني
للباحثني
بالشأن الثقايف والفني
وتاريخ إمازيغن عموما.
فرنسا كذلك هي التي
أرسلت «موغا» النتقاء
العمال من املغرب
للعمل يف مناجم الفحم
واملعادن بفرنسا ،مما
فتح عىل إمازيغن أبواب
العمل والربح الوفري،
واملساهمة يف التنمية
املجالية ملسقط رأسهم.
فرنسا هي التي سجلت
للفنانني األمازيغ يف
بداية مسارهم الفني،
وفتحت لهم أبواب
والعاملية.
النجومية
فرنسا
هي
إذن
التي تحمل يف يد
إستغالل  ،ويف اليرسى
واستثمار.
تحفيز
إنها الدولة التي خرجت
من الثورة لتبدأ املسار
الوطني والدويل ضمن
الدول العظمى والقوية
الدويل.
املنتظم
يف
إنها الدولة التي تريد
األخر تابعا ومريدا
لها  ،إنها الدولة التي
تعترب نفسها أستاذة يف
حقوق اإلنسان ،والنمو
والتقدم.
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الباحث يف العلوم االجتماعية سعيد بنيس يف حوار مع "العالم األمازيغي":

يت ...آلية ثقافية ملواجهة التوغل الثقايف وخاصة منه الفرنسي
سردية َت َم ْغ ِر ِب ْ
يت أساسا للوحدة والفرادة والتميز املغريب الذي يستمده املغاربة من تارخيهم وحضارهتم
تشكل َت َم ْغ ِر ِب ْ

َ ْ ْ
ََ ْ ْ
األمازيغية ألن رسدية ت َمغ ِر ِبيت
قال الباحث يف العلوم اإلجتماعية سعيد بنيس ،إن «تمغ ِر ِبيت كنسق وكمنظومة تؤطر الرابط االجتمايع ومقولة التعايش المجتمعي ال يمكنها إال أن َ َ ْ
تحتضن ْ
تقوم أساسا عىل تمفصالت التعدد والتنوع وخصوصا التعدد اللغوي والتنوع الثقايف ،واألمازيغية توجد يف قلب مسالة التعدد والتنوع" ،وأضاف أن «تمغ ِر ِبيت كرسدية يف شقها اإلنساين
والتاريخي والحضاري تؤكد عىل كون شخصية المملكة المغربية يه شخصية مستقلة عن كل تبعية لآلخر".
َ ْ ْ
وبخصوص االزمة الفرنسية-المغربية أكد أستاذ بنيس ،صاحب كتاب ”ت َمغ ِر ِبيت ..محاولة لفهم اليقينيات المحلية” ،بأن «التوتر يف العالقات الدولية هو معطى جيوسيايس يدخل يف السياقات
السياسية ويعرف عدة تموجات» وأشار إىل أن "األزمة السياسية بني البلدني وتعارض المصالح االقتصادية ألقت بثقلها عىل التمثالت المجتمعية ،وخصوصا عند المغاربة الذني أصبحوا يرون
يف فرنسا عدوا رصيحا انطالقا من ضبابية موقفها من القضية الوطنية» ،موضحا أن هذا الموقف ساهم يف «إعادة النظر فيما كان يعترب انسجاما وتداخال ثقافيا بل وانتماء رمزيا للمجموعة
الفرنكوفونية ،إذ صار استعمال الفرنسية يوصف باإلدمان اللغوي وأن التفاعل مع الثقافة الفرنسية أصبح بمثابة تبعية عمياء وأن االرتكاز عىل المرجعية العلمية الفرنسية أضحى انهزاما».

◊ حوار :رشيدة إمرزيك
* بصفتك باحثا يف العلوم االجتماعية اال ترى أن
الثقافة االمازيغية قادرة عىل تحصني الذات املغربية
من املؤثرات السلبية الخارجية ؟

** عىل العموم ،كل ثقافة متجذرة يف ترابها هي
بمثابة مصل لتحصني الذات من املؤثرات السلبية
الخارجية .لهذا فاألمازيغية يف الحالة املغربية،
وبالنظر لعمقها الحضاري وشخصيتها الضاربة
يف التاريخ ألكثر من  33قرنا وألثرها يف التواجد
البرشي عىل تراب اململكة املغربية من خالل
التقائها بحضارات متنوعة وتالقحها بتجارب
إنسانية مختلفة تمثل عنرصا محوريا من عنارص
ترسيخ الخصوصية املغربية وإبراز النبوغ املغربي
واستمرار املنظومة القيمية لتَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت يف تأطري
املجتمع والحفاظ عىل مقومات الرابط االجتماعي
ومرجعيات العيش املشرتك.

* ما موقع األمازيغية من تمغربيت باعتبارك من بني
املنافحني عن هذه الخاصية؟ وهل يمكن اعتبار
تمغربيت آلية ثقافية ملواجهة الغزو الثقايف وخاصة
الفرنيس؟
ْ
َ
** من الرضوري التذكري بأن تمَ غ ِر ِب ْ
يت كنسق
وكمنظومة تؤطر الرابط االجتماعي ومقولة
التعايش املجتمعي ال يمكنها إال أن تحتضن
األمازيغية ألن رسدية تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت تقوم أساسا
عىل تمفصالت التعدد والتنوع وخصوصا التعدد
اللغوي والتنوع الثقايف ،واألمازيغية توجد يف
قلب مسالة التعدد والتنوع .من هذه الزاوية،
يمكن اعتبار رسدية تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت ،انطالقا من
كونها رسدية حاضنة للتنوع والتعدد ووعاء
حضاري وتاريخي و إنساني لكل ما هو مغربي
وتجسيدا لليقينيات املحلية والنبوغ املغربي
والهوية املواطنة ،آلية ثقافية ملواجهة التوغل
الثقايف وخاصة منه الفرنيس .يف املقابل ،ال يمكن
لتَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت بمفردها أن تشكل آلية ناجعة إال إذا تم
إدراجها وإدماجها يف سياسة ثقافية تروم الدفاع
والحفاظ عىل املقومات الثقافية املغربية ،املادية
منها والالمادية  ،من خالل يقظة ثقافية وترافع
علمي ومؤسساتي هدفه بناء تنشئة مجتمعية
تجعل من تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت مادة ومضمونا يتخلل جميع
مناحي الحياة العامة وال سيما منها محاضن
الرتبية منها ال للحرص األرسة واملدرسة والجامعة
والحزب والجمعية والنادي والنقابة ...
* أال ترى أن مفهوم تمغربيت يتوفر عىل كل
املقومات التي يمكن أن تجعل من املغرب دولة
مستقلة عن كل تبعية لالخر؟
** فتَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت كرسدية يف شقها اإلنساني
والتاريخي والحضاري تؤكد عىل كون شخصية
اململكة املغربية هي شخصية مستقلة عن كل
تبعية لآلخر  .ويف هذا يمكن أن نحيل عىل النظام
السيايس للمملكة وعىل تعايش الساكنة داخل
ترابها وعىل نهجها الديني .وألن الهوية تنبني
أساسا عىل االختالف والتفرد فالهوية ترتبط
بالدرجة األوىل بأوجه اإلختالف مع الهويات
األخرى .فمنطلق رسدية تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت هو منطلق
يرتكز عىل منطق دستوري (دستور اململكة املغربية
لسنة ،)2011ويدمج السياق التوطيني (تراب
اململكة املغربية) ،ويتقاطع مع االنتماء اإلقليمي
(املغرب الكبري) ،ويحاكي العوملة عرب التموقع

عىل جرس الخصوصية
املغربية ،التي ترتكز عىل
اليقينيات املحلية ومنها
ال للحرص النظام امللكي
املغربي والهوية املزيجة
والعربية
(األمازيغية
واإلفريقية
واألندلسية
واملتوسطية
والعربية
واألطلسية) .لهذا ،تقوم
تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت كرسدية للعيش
املشرتك وكمبدأ للتعدد
والتنوع عىل عنارص
بعينها تحيل عىل فرادة
املغاربة ووحدتهم .كما أن
رسدية تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت تندرج
تباعا يف إطار التحول
من انهزامية هوياتية
واالنتقال إىل يقظة ثقافية
وانتصار ترابي ،يعتمد
عىل مرتكزات تاريخية
(تاريخ الدولة واألمة املغربية) وحضارية (النبوغ
األندليس) وبرشية (جميع املواطنني املغاربة ) و
ترابية (تراب اململكة املغربية) ولغوية (اللغتني
األمازيغية والعربية) وانتمائية (املغرب الكبري
وشمال افريقيا والرشق االوسط) .فالجميع
يتواجد بداخلها عىل أساس أنها بنية يحكمها
محرك التكامل والتمازج ،وعىل أنها دينامية بقيم
قارة من قبيل أن االندماج املحيل أساس اإلندماج
الوطني.
لهذا ،يجدر التأكيد عىل أن كينونة تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت ال
ترتبط فقط بالخصوصية يف طريقة اللباس
واملأكوالت التقليدية والتعددية اللغوية والتنوع
الثقايف والطقوس الدينية  ...بل هي بمثابة جواب
ْ
«»،ش ُك ْ
ون حْ نَا» و»من
عىل سؤال «من نحن
نكون» ،لتبيان وبناء رسدية محلية حول سيادة
وطنية وتراث فكري و فلسفي وحضاري عابر
للتاريخ.
يمكن كذلك اكتشاف تجليات تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت ،من
خالل تلك املمارسات التي ينفرد بها املغاربة عن
باقي الشعوب ،التي تتجىل يف طريقة التعامل مع
الدين االسالمي ،وكيف استطاع املغاربة فهمه
بشكل روحاني تصويف ،وخلق زوايا لتعليمه.
ومن التمظهرات الجلية لتَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت تميزها يف
تدبري الشؤون السياسية و االقتصادية ،من خالل
نظام ترابي وإداري يف شكل جهوية متقدمة ،تجد
مصدرها منذ القدم يف استقالل القبائل عن املركز
يف األمور الخاصة بها  ...من هذا الباب ،تشكل
تَمَ ْغ ِر ِب ْ
يت أساسا للوحدة والفرادة والتميز املغربي،
الذي يستمده املغاربة من تاريخهم وحضارتهم.
يف هذا الصدد ،تعود بوادر الشخصية املغربية إىل
القرن الثامن امليالدي ،وكذلك مع ظهور املغرب
األقىص يف منتصف القرن الحادي عرش ،واكتمال
املجال املغربي مع املرابطني يف النصف األول من
القرن الثاني عرش .فتكون يف خضمها فضاء
موحد ،يدمج البعض يف الكل يف إطار الذهنية
الجماعية والوجدان ،والدفاع عن املجال يف عالقته
بالشعور باالنتماء والسيادة الوطنية ،وتحديدا مع

توحيد املذهب والعقيدة
(املذهب املالكي والعقيدة
األشعرية) اللذان شكال
عنرصان لتكون األمة
املغربية .وباملوازاة ،يمكن
إضافة بعض املمارسات
التي ساهمت يف بلورة
شعور االنتماء لألمة
املغربية ،منها تنظيم
ركب الحجيج املغربي،
ابتداء من القرن السابع
الهجري املوافق للقرن
الثالث عرش ميالدي ،بعد
تبنيها من طرف الدولة
املرينية الحقا ،فسمي
الركب املغربي .ويف باب
اإلنتمائي،
االنسجام
تم تعميم االحتفاالت
باملولد النبوي يوم الثاني
عرش من ربيع األول منذ
العهد املريني ،مما زاد من الشعور باإلنتماء إىل
أمة واحدة وبلد واحد ،ال سيما أن هذا اإلحتفال
تم تبنيه من طرف الفقهاء املتصوفة .ومن
زاوية أخرى ،يبدو أن مرشوع بناء رسديات األمة
املغربية كأمة مستقلة عن كل تبعية لآلخر ،ابتدأ
مع رشوع اإلخباريني املغاربة منذ العرص املريني
بكتابة تاريخ مرتبط باملجال املغربي ،أو ما سمي
باملغرب األقىص ،مرشوعا يؤصل لهوية رمزية
مشرتكة ،وحدود جغرافية مُمَ يِّ َزة .وتم تدشني هذا
املرشوع مع ابن أبي زرع الفايس بكتابه « األنيس
املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب
وتاريخ فاس».
* أخريا تعرف العالقات املغربية الفرنسية توثرا

يت ال ترتبط
كينونة َت َم ْغ ِر ِب ْ
فقط باخلصوصية يف طريقة
اللباس واملأكوالت التقليدية
والتعددية اللغوية والتنوع
الثقايف والطقوس الدينية ...
بل هي مبثابة جواب على سؤال
«من حنن» ْ
«ش ُك ْ
ون ْح َنا» و «من

خاصة عىل املستوى السيايس والثقايف ،ماهي
قرأتك لهذه األزمة من وجهة نظر علم االجتماع؟

** تجدر اإلشارة إىل أن التوتر يف العالقات الدولية
هو معطى جيوسيايس يدخل يف السياقات

السياسية ويعرف عدة تموجات  ،فالعالقات
املتوترة قد تصبح وتتحول إىل عالقات جيدة
ومتينة والعكس صحيح .وتظل املحددات القارة
يف هذا الشأن هي طبيعة ورهانات املصالح
املتبادلة .أما عىل املستوى السوسيولوجي،
فالتوترات يف العالقات بني الدول تكون أقل وقعا
بل يف بعض الحاالت تظل األزمة حبيسة البنيات
والدوائر السياسية وليس لها تأثري عىل الديناميات
والعالقات االجتماعية بني املجتمعات .يف الحالة
املغربية الفرنسية ألقت األزمة السياسية بني
البلدين وتعارض املصالح االقتصادية بثقلها عىل
التمثالت املجتمعية ،وخصوصا عند املغاربة الذين
أصبحوا يرون يف فرنسا عدوا رصيحا انطالقا
من ضبابية موقفها من القضية الوطنية .ومن
تبعات هذا املوقف ،تمت إعادة النظر فيما كان
يعترب انسجاما وتداخال ثقافيا بل وانتماء رمزيا
للمجموعة الفرنكوفونية ،إذ صار استعمال
الفرنسية يوصف باإلدمان اللغوي وأن التفاعل مع
الثقافة الفرنسية أصبح بمثابة تبعية عمياء وأن
االرتكاز عىل املرجعية العلمية الفرنسية أضحى
انهزاما .مما حدا ببعض األصوات إىل املطالبة
بالتحرر اللغوي من خالل اعتماد االنجليزية كلغة
انفتاح وترافع علمي عوض الفرنسية وبالتايل
املبادرة إىل االستقالل الثقايف والتميز األكاديمي
واالنعتاق املجتمعي .ومن التبعات املبارشة لهذه
املواقف ،يبدو أن املصفوفة اللغوية للدبلوماسية
املغربية انتقلت من الفرنسية كلغة انفتاح
وتواصل إىل اإلنجليزية كلغة لتدبري فاعلية االنفتاح
عىل اآلخر وتخطيط لجدوى الرتافع عن املصالح
والقضايا الوطنية.
* هل يمكن لهذا التوتر ان يجعل املغرب مستقل
ثقافيا عن فرنسا؟

** سؤال االستقاللية كان دائما حارضا ،فهناك
من كان يعترب أن الثقافة الفرنسية امتياز
وإرث تاريخي ويف املقابل كان هناك من يتمثلها
كاستمرارية لالستعمار وكنوع من االستالب
الثقايف .لهذا ،ويف سياق الراهن السيايس املوسوم
بالتوتر بني اململكة املغربية وفرنسا ،يمكن
أن نرصد نوعا جديدا من التفاعل مع الثقافة
الفرنسية عىل أساس أنها ثقافة ليست عاملية
بل منحرصة يف بلدان بعينها وجدواها الوظيفية
صارت أكثر من منعدمة وخاصة مع هيمنة
االنجليزية عىل التداوالت والتفاعالت واالتصال
العاملي .مما أفىض إىل تحول الفرنسية إىل لغة
هوياتية ال يمكن لها أن تلعب أدوارا وظيفية
يف مجاالت العلوم واالكتشافات والصناعات
والتعامالت املالية حتى داخل الرتاب الفرنيس
والدول الناطقة بها  ...من هذا املنظور ،وانطالقا
من مقتضيات الدستور وسعيها إىل ترسيخ الهوية
الثقافية واللغوية للمملكة املغربية من خالل
االنتقال إىل ثنائية لغوية رسمية أمازيغية وعربية
وإحداث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية،
وتصاعد التوجهات املؤسساتية نحو األنكلوفونية
واالعتماد عىل االنجليزية كجرس لغوي للتفاعل مع
باقي دول العالم ،يمكن أن نسترشف استقاللية
تامة عن الثقافة الفرنسية واملرور بشكل تدريجي
ومتسارع إىل فضاء مفتوح وأوسع أال وهو فضاء
االنكلوفونية.
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أستاذ العالقات الدولية وحتليل األزمات إدريس ل ّكريين يف حوار مع «العامل األمازيغي»

فرنسا مزنعجة من تنامي وتطور العالقات املغربية
وقضية الصحراء حمدد لرسم معامل االستراتيجية املستقبلية بني البلدين

ْ
أكد إدريس لكريني ،أستاذ العالقات الدولية والقانون الدويل يف كلية الحقوق بجامعة القايض عياض يف مراكش ،أن «فرنسا قلقة من التحول الكبري الذي حدث فيما يتعلق بالموقف األمريكي تجاه
قضية الصحراء المغربية وكذلك الشأن بالنسبة للموقف الذي طرحته إسبانيا والذي يمثل تحوال كبريا».
وأوضح مدير مخترب الدراسات الدستورية وتحليل األزمات والسياسات يف حوار مع «العالم األمازيغي» أن فرنسا قلقة من «استكمال الوحدة الرتابية للمغرب وتعزيز العالقات المغربية مع الواليات
المتحدة ومع عدد من القوى الدولية الكربى وكذلك تعزيز العالقات االقتصادية ما من شأنه أن ينعكس سلبا عىل العالقات المغربية الفرنسية وبالتايل يقلل من مكانة فرنسا التي كانت تعترب الكثري
من دول اإلفريقية بمكانة أو بمثابة مناطق إسرتاتيجية ومناطق نفوذ ال يمكنها أن تتعرض للمنافسة من قبل دول أخرى».
وأضاف أن المكتسبات التي يحققها المغرب يف إطار انفتاحه عىل محيطه اإلفريقي من بني األمور التي أزعجت بعض القوى الفرنسية» وزاد المتحدث بأن «فرنسا تبدي بشكل أو بآخر انزعاجها من ما
أصبح يحققه المغرب من مكتسبات يف إطار انفتاحه عىل محيطه اإلفريقي ،وهذه المكتسبات التي تعززت وتطورت مع تموقع المغرب داخل اآللية التقريرية لالتحاد اإلفريقي و تنامي وتطور العالقات
المغربية اإلفريقية».
◊حاوره :منترص إثري
* هل تمر العالقات الدبلوماسية بني الرباط وباريس
بـ»أزمة صامتة»؟
** يمكن القول عىل أن العالقات املغربية ـ الفرنسية ،شهدت يف
األواني األخرية تبدالت حقيقية تحيل إىل أن األمر يتعلق بأزمة حقيقية،
هذه األزمة ،ساهمت فيها مجموعة من الظروف واألحداث ،هذه
األحداث قرأها املغرب بأن فرنسا غري جادة يف إرساء رشاكة متوازنة
وتأخذ بعني االعتبار التحوالت والتطورات التي شهدها املغرب ،سوء
عىل املستوى الداخيل ،اإلقليمي والدويل ،ومع األسف هناك كثري من
النخب الفرنسية التي تنظر للمغرب بقدر من التعايل كما هو الشأن
بالنسبة ملجموعة من البلدان اإلفريقية التي بدأت بدورها تتنصل من
التبعية والهيمنة الفرنسية التي تحاول أن تفرضها عىل هاته الدول
اإلفريقية.
* يف نظركم ماهي الوقائع واألحداث التي يستند عليها هذا
التحليل؟
** أعتقد أن هناك مجموعة من املؤرشات التي يمكننا أن نقرأ من
خاللها هذه األزمة ،مثال مسألة التأشريات التي فرضت بموجبها
فرنسا رشوط مجحفة يف حق املغاربة عىل مستوى الحصول عىل
التأشرية ،وكذلك املوقف الفرنيس الضبابي من قضية الصحراء
املغربية ،خصوصا وأن الخطاب امللكي األخري كانت فيه رسائل
واضحة بأن املغرب لن يقبل إرساء رشكات و تعزيز العالقات مع
محيطه الدويل إال استنادا إىل املوقف من قضية الصحراء املغربية
خصوصا وأن فرنسا ظلت تمسك العصا من الوسط وظلت تبلور
وتطرح مواقف ضبابية وغامضة يف هذا الخصوص ،يعني املغرب كان
واضحا يف هذا الشأن عندما أكذا عىل أنه أو عىل أن رؤيته للعالقات مع
محيطه الخارجي تنبني أو تتأسس عىل املوقف من قضية الصحراء
املغربية ،ثم كذلك ال ننىس الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنيس إىل
الجزائر ،وفرنسا طبعا تتقن بشكل جيد املناورات التي تحاول من
خاللها تارة أن تلعب يف هذا الجانب وتارة تلعب مع الجانب اآلخر
خدمة ملصالحها ،وتساهم يف تعزيز هذا العداء املغربي الجزائي أكثر
واستثماره لصالحها بدل من السعي لحل هذا الرصاع والنزاع بني
املغرب الجزائر ولذلك فهي مع األسف تكرس هذا العداء وتحاول أن
تحبط أي محاولة يمكنها أن تدعم التقارب املغربي الجزائري و يدعم
البناء املغربي خصوصا وأنها عىل رأس املستفيدين من الوضع القاتم
الذي تشهده املنطقة املغاربية .
* من املؤرشات األخرى التي أشار إليها بعض املحللني
تجاهل باريس لقرار إدارة الرئيس األمرييك السابق بعد
االعرتاف بمغربية الصحراء وصوال إىل دعم كل من أملانيا
وإسبانيا ملرشوع الحكم الذايت ما تعليقكم؟
** فعال ،التحول الكبري الذي حدث فيما يتعلق باملوقف األمريكي تجاه
قضية الصحراء املغربية وعىل أعىل مستوى وكذلك الشأن بالنسبة
للموقف الذي طرحته إسبانيا والذي أيضا يمثل تحوال كبريا ،خصوصا
وأن إسبانيا هي البلد الذي كان يحتل األقاليم الجنوبية و يعرف
خلفيات األزمة وخلفيات النزاع ،فبكل تأكيد أن هذه املعطيات كلها
خلقت نوعا من القلق الفرنيس ،القلق من استكمال الوحدة الرتابية
للمغرب وتعزيز العالقات املغربية مع الواليات املتحدة ومع عدد من
القوى الدولية الكربى وكذلك تعزيز العالقات االقتصادية من شأنه أن
ينعكس سلبا عىل العالقات املغربية الفرنسية وبالتايل يقلل من مكانة
فرنسا التي كانت تعترب كما قلت يف البداية الكثري من دول اإلفريقية
بمكانة أو بمثابة مناطق إسرتاتيجية ومناطق نفوذ ال يمكنها أن
تتعرض للمنافسة من قبل دول أخرى ،يف تنكر تام ملا شهده املغرب من
تطورات ومن تحوالت اقتصادية وسياسية وكذلك أخذا بعني االعتبار
التمدد وما أصبح يحققه املغرب من مكتسبات يف إطار انفتاحه عىل
محيطه اإلفريقي والذي بكل تأكيد أيضا كان من بني األمور التي
أزعجت بعض القوى الفرنسية خصوصا وأنها كانت تنظر إىل كثري من
البلدان اإلفريقية من منظور أنها هي األحق بالتواجد يف هذه املناطق.

* هل تخفي هاته األزمة «غري املعلنة» تخوف فرنسا من
فقدان نفوذها االقتصادي لصالح دول أخرى داعمة
للمغرب؟
** بالفعل ،يالحظ بأن فرنسا حقيقة تبدي بشكل أو بآخر انزعاجها
من ما أصبح يحققه املغرب من مكتسبات يف إطار انفتاحه عىل
محيطه اإلفريقي ،وهذه املكتسبات التي تعززت وتطورت مع
تموقع املغرب داخل اآللية التقريرية لالتحاد اإلفريقي و تنامي
وتطور العالقات املغربية اإلفريقية ،هذا القلق الفرنيس مقرون أيضا
بحجم الرفض الذي أصبحت تبديه الكثري من النخب السياسية
واالقتصادية وحتى «األنتجلسيا» النخبة املثقفة اإلفريقية ،خصوصا
وأن هناك نخب واعدة تعي مصالح إفريقيا الحقيقية أصبحت تعرب
عن رفضها للهيمنة التي تبديها فرنسا أو التي ظلت تفرضها فرنسا
عىل كثري من الدول اإلفريقية ال عىل املستوى االقتصادي واملايل أو
عىل املستوى الثقايف أو عىل املستوى العسكري أو حتى عىل املستوى
السيايس خصوصا بعد تورطها يف دعم كثري من النظم املستبدة
ودعم الكثري من االنقالبات حفاظا عىل مصالحها الضيقة ،فلذلك
ال يمكن لفرنسا إال أن تكون قلقة و منزعجة من الجهود التي
يبذلها املغرب يف إطار تعزيز ما نسميه بالتعاون جنوب  -جنوب هذا
التعاون الذي سمته األساسية هي التعاون املشرتك ،تبادل املصالح،
التوازن يف العالقات ،خدمة املصالح املشرتكة البلدان اإلفريقية،
البحث عن االستقرار واألمن داخل إفريقيا ..فرنسا ال يمكنها إال أن
تكون منزعجة لهذه التوجهات التي تخدم القارة وتخدم مصالح
شعوبها وبالتايل فال يمكنها إال أن تكون قلقة من ما حققه املغرب
من مكتسبات لصالحه ولصالح دول القارة اإلفريقية يف إطار عالقته
الثنائية وعالقته الجماعية أيضا أو عالقته من داخل املؤسسات
االتحاد اإلفريقي .يمكننا أن نطرح طبعا عىل املستوى األول جهود
بناء أو إحداث أنبوب الغاز بني نيجرييا واملغرب تجاه أوروبا وغريها
من املشاريع التي يمكنها أن تدعم تطور وتنمية القارة.
* لكن هناك من يصف هذا التحليل «باالستهالك
اإلعالمي» ويتحدث عن استمرار التعاون األمني
والعالقات االقتصادية ودعم فرنسا لقضية الصحراء ما
تفسريكم؟
** ال أعتقد بأن األمر يتعلق بنقاش مسخر لالستهالك اإلعالمي،
ألنه فعال اليوم فرنسا أبانت بسياستها الواضحة عىل أنها لم تكون يف
مستوى تطلعات املغرب أوال ،ويف مستوى الرشاكة التي أرصها املغرب
بقدر من الجدية وحسن النية عىل عدة مستويات مع هذا البلد التي
تربطه به عالقات تاريخية ،ألنه يف العالقات الدولية دائما تحددها
املصالح وعندما نتابع املواقف والسياسات الفرنسية خصوصا تجاه
املغرب يف األواني األخرية نجد بأن فرنسا بالفعل لم تكن يف مستوى
بعض املحطات التاريخية .أعتقد بأنه يف الوقت الذي قامت فيه
الواليات املتحدة األمريكية وهي التي ال تربطها عالقات متينة كما
هو الشأن بالنسبة للعالقات املغربية الفرنسية وكذلك عندما قامت
إسبانية نفسها بإبداء رأيها إزاء قضية الصحراء وخصوصا فيما
يتعلق بدعم مرشوع الحكم الذاتي باعتباره الحل األنسب األوحد
الكفيل بإنهاء هذا النزاع املصطنع ،أعتقد بأن فرنسا لم تكن يف املوعد
ولم تكن يف مستوى اللحظة التي تقتضيها أو تتطلبها متطلبات
الصداقة ومتطلبات الرشاكة التي كان يراهن عليها املغرب ،طبعا من
هذا املنطلق كل املؤرشات تربز كما قلت منذ البداية بأن تمت أزمة
حقيقية و املغرب يبدو أنه قرأ األمر واتخذ قراره بأن ال يمكنه أن
يراهن عىل رشاكة أو يسعى إىل تطوير هذه الرشاكة مع بلد ال ينظر
إال ملصالحه وال يستحرض مصالحه البلد اآلخر ،واملغرب طبعا سبق
له أن أشار بصورة واضحة يف مواجهة إسبانيا وأملانيا يف السابق
عندما اعترب أنه ال يقبل برشاكة انتقائية أو برشاكة تراهن فقط
عىل تحقيق مصالح من جهة واحدة سواء كانت مصالح أمنية أو
اقتصادية وسياسية دون أن تعامل املغرب بنفس املنطق وبنفس
السلوك ،ولهذا أعتقد بأن فرنسا بالفعل لم تكن يف املستوى الحدث
ويف مستوى اللحظة الحاسمة التي كانت تتطلب منها التموقع إىل
جانب الحق والتموقع إىل جانب املغرب يف هذه املرحلة التي طبعا كلنا

يعرف حجم التحديات واإلشكاالت املطروحة اآلن ليس فقط بالنسبة
للمغرب ولكن بالنسبة للمنطقة املغاربية والتي تفوت عىل املنطقة
الكثري من املكتسبات واإلنجازات.
* الواضح أن سماء العالقات بني باريس والرباط ملبدة
بالغيوم ،كيف تنظر ملستقبل عالقات البلدين يف ظل
التحوالت والتوازنات الجيوسرتاتيجية الجديدة؟
** أعتقد بأن املغرب واعي بحجم التبدالت واملتغريات الكربى التي
يشهدها العالم ولذلك فهو ال يتوقف عن بلورة عالقات وتحالفات
تخدم مصالحه املختلفة ،وهذا من حقه عىل اعتبار أن العالم يشهد
متغريات كربى تحيل إىل أن هناك متغريات ستطال النظام الدويل وطبعا
املغرب يبحث كما قلت عن تحالفات يف إطار التوازنات املقبلة ،سواء
يف عالقاته مع القوى الدولية الكربى أو يف عالقة ذلك مع مجموعة من
الدول يف إطار التعاون جنوب ـ جنوب .بالنسبة لفرنسا ،أعتقد بأن
اإلدارة الفرنسية الحالية مرتبكة عىل مستوى أوال سياستها الداخلية
وكذلك عىل مستوى سياستها الخارجية عىل مستوى بعض الدوائر
كالدائرة األوروبية يف إطار ما يجري اآلن يف أوكرانيا أو الحرب الروسية
عىل أوكرانيا وكذلك عىل مستوى الدائرة اإلفريقية.
يبدو أن فرنسا فقدت الكثري من هيبتها والكثري من حضورها بعد
الفشل يف منع حصول هذه الحرب وكذلك بعد تنامي الرفض اإلفريقي
للتواجد الفرنيس ال عىل املستوى السيايس واالقتصادي والعسكري
يف إفريقيا ووجود مجموعة من القوى الدولية التي أصبحت تتمدد
وتحقق الكثري من املكتسبات داخل القارة كما هو الشأن بالنسبة
للصني وروسيا واملغرب وغريها من الدول.
أعود إىل مستقبل العالقات بني البلدين ،أعتقد بأن املغرب ،ومن حقه
طبعا ،ال يمكن أن يذهب بعيدا يف رشكات تستحرض الربح من جانب
واحد ،وهذا طبعا يعكس كذلك حرص املغرب عىل مصالحه الشاملة
وحرصه أيضا عىل نسج عالقات متوازنة يف مستوى ما وصل إىل
املغرب من مكتسبات ومن تطورات عىل عدة مستويات اقتصادية
أو اجتماعية وسياسية وغريها ،فلذلك ،قضية الصحراء املغربية ال
يمكنها إال أن تكون محددا ومنطلقا لرسم معالم هذه االسرتاتيجية
أو هذه الرشاكة املستقبلية مع فرنسا ،ما دامت فرنسا تتخذ
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د .محمد المرابطي أستاذ العالقات الدولية والقانون الدويل كلية الحقوق بجامعة محمد نب عبد اهلل بفاس ل "العالم االمازيغي":

استمرار سريان قوانني يعود سنها إىل احلقبة االستعمارية حتت مسمى احلماية أضحى غري مقبول ويف غاية االستهجان
◊حاورته نادية بودرة
* كمتخصصني يف العالقات الدولية كيف يمكن
أن تعربوا عن وضعية العالقات املغربية الفرنسية
الحالية؟
** من الثابت أن براديغمات السياسة الخارجية
ألي دولة ذات سيادة تتأرجح بني املبادئ
واملصالح ،وإن كانت كفة املصالح هي الراجحة
عىل الدوام ،والعالقات املغربية الفرنسية ال تشذ
عن هذه القاعدة ،بالرغم مما تتسم به من ثبات
واستقرار يف الغالب .وهي تمر اآلن بأزمة غري
مسبوقة واضحة للعيان ،حتى وإن كانت أزمة
صامتة غري مصاحبة بقرارات وردود أفعال
تحدث ارتجاجات عنيفة ،مثل سحب البعثات
الدبلوماسية وتوقيف اتفاقيات الرشاكة وإغالق
الحدود واألجواء وما إىل ذلك.
من املؤكد أن املغرب وفرنسا كالهما مترضران
من هذا الربود الذي أصاب العالقات الثنائية منذ
السنوات األخرية ،وإن تعافت لربهة من الزمن
بعد زيارة الوزيرة األوىل الفرنسية إىل املغرب سنة
 ،2014إال أن رسعان ما هجرها الدفء مرة أخرى
لتستمر األزمة التي أضحت مظاهرها تتجىل
أكثر فأكثر يف اآلونة األخرية ،وثمة مؤرشات
واضحة تدل عىل ذلك ،من قبيل توقف الزيارات
الرسمية الرفيعة حيث أن الرئيس الفرنيس
ايمانويل ماكرون لم يزر املغرب منذ  ،2018كما
ألغى زيارات كانت مرتقبة منذ  ،2020يف الوقت
الذي كثف فيه نشاطه الدبلومايس مع الجزائر
سعيا وراء مصالح مؤقتة تتعلق أساسا بالتزود
بالغاز مقابل تفريطه يف قاعدة كادت أن تكون
محل إجماع لدى الرؤساء السابقني لفرنسا
املتمثلة يف الحفاظ عىل عالقات متوازنة بني
األقطار املغاربية خاصة املغرب والجزائر ،ومن
بني تجليات التوتر أيضا تأخر فرنسا يف تعيني
سفري لها بالرباط منذ مغادرة السفرية السابقة
لتويل منصب آخر باالتحاد األوربي ،وجاء قرار
خفض منح التأشريات للمغاربة ليؤجج الوضع
بشكل استفزازي غري مبارش للضغط عىل اململكة
للرضوخ لعودة العالقات إىل طبيعتها دون رشوط،
واعتزام فرنسا طرح نزاع الصحراء يف القمة
األورمتوسطية وهذه سابقة لم تكن مطروحة
ضمن أجندة القمم السابقة ،حسب ما أفادت به
بعض الصحف االسبانية مؤخرا.
وال بد أن أشري إىل أن وراء هذا الفتور يف العالقات
أسباب ودوافع ذاتية وموضوعية ،فمن املعروف
أن العالقات املغربية الفرنسية كانت يف أوج
ازدهارها يف عهد جاك شرياك صديق العائلة

امللكية ،وحتى يف عهد نيكوال ساركوزي نسبيا،
ويرجع ذلك إىل طبيعة العالقات الشخصية بني
القادة والنخب املتواجدة بمحيط الحكم بالبلدين.
أما بالنسبة لألسباب املوضوعية ،فنقطة
الخالف الرئيسية تتعلق بموقف الالموقف من
قضية الوحدة الرتابية للمغرب ،حيث تميض
فرنسا يف االستغراق يف موقفها التقليدي ،الذي
أضحى متقادما ،خاصة بعد املواقف التي عربت
عنها دول مهمة يف املجتمع الدويل مثل الواليات
املتحدة األمريكية واسبانيا وأملانيا وغريها من
دول عربية وافريقية ،هذا يف الوقت الذي الزلت
تحظى فيه باالمتياز واألولوية يف االستفادة من
الصفقات واملشاريع الكربى باملغرب ،مما يعتربه
املغرب مفارقة ال يستقيم استمرارها مع تطور
املستجدات التي تعرفها القضية الوطنية.
مما حدا باملغرب إىل القيام بخطوة أربكت حسابات
فرنسا ،تتعلق بتنويع رشكائه االقتصاديني،
باالنفتاح عىل خيارات أخرى ،حيث قام امللك
محمد السادس سنة  2016بزيارة إىل كل من
روسيا والصني ،الزيارات التي أثمرت بتوقيع عدة
اتفاقيات تعاون ورشاكة يف عدة مجاالت ،اليشء
الذي تعتربه فرنسا مزاحمة وتهديدا ملكانتها
االقتصادية ،خاصة إذا تاكدت األنباء عن منح
صفقة انجاز القطار الفائق الرسعة بني الدار
البيضاء ومراكش للصني عىل سبيل املثال.
خالصة القول ،يبدو أن فرنسا تحن بترصفاتها
هاته إىل العهد االستعماري البائد ،حيث لم
تستوعب بعد كيف أصبحت إحدى مستعمراتها
السابقة تعاملها بالندية توخيا لرشاكة متوازنة
عىل قاعدة رابح – رابح وليس لرشاكة اإلذعان،
وكيف تجرأ املغرب يف منافستها يف االستثمارات
بمنطقة غرب إفريقيا التي تعتربها فرنسا مجالها
املحفوظ األبدي ،وكيف أصبح املغرب يحتضن
مبادرات الوساطة وتقريب وجهات النظر بني
الفرقاء بليبيا .ورغم ذلك ،يف الواقع تبقى عالقة
املغرب بفرنسا ذات خصوصية مميزة عن باقي
عالقاته الخارجية ،فخيوط االرتباط شائكة
ومتقاطعة ،تتجاوز ما هو اقتصادي وسيايس إىل
ما هو ثقايف متغلغل وسط النخب واملؤسسات،
يصعب التخلص منها بقرار أحادي من هذا
الجانب أو ذاك ،وبقليل من الحكمة سيعود الدفء
إىل العالقات بني البلدين التي تعرف مدا وجزرا
حسب التوجهات السياسية بفرنسا ذات اليمني
وذات الشمال.
* هل بإمكان املغرب أن يتخلص من التبعية
الفرنسية رغم أن مجموعة من القوانني املغربية
هي من قامت بصياغتها منذ استعمارها للمغرب؟

موقفا ضبابيا وغامضا إزاء القضية التي أصبحت الكثري من الدول
اإلفريقية واألوروبية وغريها وحتى الواليات املتحدة تتخذ مواقف
واضحة منها ،خصوصا موقفها الداعم ملرشوع الحكم الذاتي
والخيار املغربي يف هذا الخصوص.
فأعتقد بأن هذا يعرض العالقات املغربية الفرنسية للمزيد من
االنتكاسات وللمزيد من الرتاجعات ،ولكن أعتقد بأن اليوم هناك كما
قلت مشكالت سياسية أو مشكالت عديدة تواجه الرئيس الفرنيس
الحايل وأعتقد بأنه قد تكون أو قد يدفع األمر السلطات الفرنسية
إىل استحضار املصالح الحقيقية لفرنسا ببلورة موقف أكثر وضوحا
وموقف أكثر موضوعية خصوصا عىل مستوى دعم مرشوع الحكم
الذاتي بشكل واضح ودعم الوحدة الرتابية من داخل األمم املتحدة
بشكل أكرب ،وهذا بكل تأكيد ستكون له انعكاسات إيجابية عىل
مستقبل العالقات بني البلدين ،وهي العالقات التي قلت عىل أنه من
جانب املغرب أبد منذ استقالليه مبادرات وسياسات تدعم تمتني
هذه العالقة وتطويرها يف إطار خدمة مصالح البلدين.
* كتبت مؤخرا عن «األفول الفرنيس يف إفريقيا» ماهي
سياقات وخلفيات ذلك؟
** الحديث عن األفول الفرنيس يف إفريقيا ،أعتقد بأنه تمت الكثري
من املؤرشات والتي يمكننا أن نجزئها أو نقسمها إىل نوعني من هذه
املشكلة:
املؤرش األول هو مؤرش داخيل باألساس وهو متصل بوصول نخب
سياسية شابة واعدة إىل الحكم بطرق الديمقراطية ،أصبحت

** لألسف استمرار رسيان قوانني يعود
سنها إىل الحقبة االستعمارية تحت
مسمى الحماية أضحى غري مقبول ويف
غاية االستهجان ،األمر يستلزم حملة
تطهري وتنظيف للمنظومة القانونية
املغربية ومراجعة عامة لـ «الخردة»
الترشيعية التي تعود نشأتها إىل العهد
الكولونيايل ،من أجل تحقيق السيادة
الترشيعية باإلرساع إىل إلغاء جميع
القوانني التي صنعتها اإلقامة العامة
بدعوى اإلصالح.
وأول ما أقدم عليه املقيم العام الفرنيس
بعد توقيع معاهدة الحماية ،هو إحداث
لجنة الترشيع يف سنة  ،1913حيث قام
بإصدار العديد من القوانني يف مختلف
املجاالت الحيوية ،باستثناء تنظيم
الشؤون الدينية واألوقاف التي اكتفى
بمراقبتها بشكل غري مبارش ،لضمان
مالءمتها للسياسة العامة االستعمارية
من أجل تحقيق مآربها وتطويع كل
وسائل النهب واالستغالل واإلكراه بإضفاء صبغة
الرشعية عليها بنصوص قانونية.
إىل حدود اآلن ،هناك عدة معامالت قطاعات
حيوية باملغرب الزلت تؤطرها ظهائر متقادمة
ونصوص متهالكة فرضت من طرف سلطات
االستعمار الفرنيس منذ أزيد من قرن ،ويحق
لنا أن نتساءل عن رس هذا التلكؤ والرتاخي من
طرف املرشع املغربي ،وما هي األسباب الحقيقية
وراء ذلك ،وهل يتعلق األمر بكسل نظام الترشيع
واستهتاره ،أعتقد أن املغرب يف حاجة إىل فتح
ورش التنقيح واملراجعة والتعديل وتطهري
املنظومة القانونية من هذه النصوص الرثة،
وهذا ال يتطلب أية تكاليف وال أية أعباء مالية ،ما
يتطلبه سوى توفر اإلرادة السياسة لدى املرشع
املغربي ملحو هذه العار الجاثم عىل الوطن كله.
* بالنسبة لكم هل معاهدة إكس ليبان جاءت
إلنهاء الحماية أم لتكريس التبعية ،وما هي
حدودها القانونية والزمنية أي أنها ستبقى سارية
املفعول إىل متى؟ خاصة وإنها قابلة للتجديد؟
** أنا لست متخصصا يف التاريخ ،وليس
لدي اطالع جيد عىل املصادر التاريخية بهذا
الخصوص ،بيد أن ما أعرفه أن املعاهدة غري
منشورة وغري متاحة للباحثني ،اليشء الذي يطلع
العنان لتأويالت متضاربة واستنتاجات متباينة
هي أقرب إىل تخمينات منها إىل آراء مؤسسة عىل
معطيات دقيقة يف غياب وثيقة املعاهدة .وهذا
يحتاج إىل دراسة علمية معمقة من فرق بحث
متعددة التخصصات تاريخية وقانونية وسياسية

تستوعب حجم التحديات واإلشكاالت التي تواجه إفريقيا ،وأصبحت
تبلور سياسات وخيارات يف صالح األفارقة وال تتوانى وال ترتدد يف
انتقاد السياسات الفرنسية داخل إفريقيا خصوصا عىل املستوى
املايل واالقتصادي أو عىل املستوى السيايس واألمني والعسكري،
وهذه االنتقادات مردها إىل حجم السياسات الفرنسية املجحفة يف
إفريقيا ،فمثال القوات الفرنسية التي كانت متواجدة يف مايل وعدد
من دول الساحل لعدة سنوات لم تدعم تأسيس جيش وطني داخل
هذه البلدان يحمي أمنها ولم تسمح بالقضاء عىل اإلرهاب مطلقا،
والسؤال الذي طرح هنا لدى الكثري من الدول اإلفريقية هل القوات
الفرنسية باألساس جاءت لكي تحقق األمن واالستقرار أم لتؤدب
هذه النزاعات وتحافظ عىل الهيمنة الفرنسية عىل هذه املناطق؟
وطبعا بأبعادها االقتصادية والسياسية وغريها ..ثم كذلك ال ننىس
حجم املصالح االقتصادية يف إفريقيا والذي وصل إىل حد فرض
الفرنك اإلفريقي يف سنوات سابقة والتحكم يف االقتصاد اإلفريقي
وثم أيضا حجم الرشكات التي تستغل كثري من املوارد الطبيعية من
غاز ونفط وحديد وغريها من املعادن النفيسة يف إفريقيا لصالح
فرنسا ،وبرشوط يعني ربما ال تخدم كثريا الدول اإلفريقية ،لذلك
عىل املستوى السيايس وهناك الكثري من املؤرشات التي تربز أو الكثري
من املعطيات التي تؤكد عىل أن فرنسا لجأت إىل دعم بعض النظم
االستبدادية يف سبيل املحافظة عىل مصالحها االقتصادية واملالية،
بل يف رواندا تواطأت مع النظام الذي قاد مذابح ومجازر جماعية
من أجل املحافظة عىل املصالح الفرنسية هناك وهذا ما جعل فرنسا
تتعرض النتقادات كبرية يف هذا الخصوص ،ثم كذلك ال ننىس أيضا

وسويولوجية ،عساها تساهم يف إجالء الحقيقة
وتقديم إجابات عن هذه اإلشكالية.
من املعروف أن معاهدة اكس ليبان كانت نتيجة
للمفاوضات وحدا دون االستعانة بضغط املقاومة
وجيش التحرير الذي كان محارصا من الداخل
والخارج ،مما جعل األمري محمد بن عبد الكريم
الخطابي يقدم توصيفا دقيقا للوضعية الجديدة
وسماها بـ «االحتقالل» يف إشارة إىل أن االستقالل
كان ناقصا ومرشوطا برشوط وضعتها فرنسا
مقابل االنسحاب الشكيل من املغرب ،لتبقى يف
الواقع متحكمة يف ناصية الخيارات السياسية
واالقتصادية املصريية للمغرب بالشكل الذي
يسمح لها باالستمرار يف نهب الخريات واستغالل
املوارد واحتكار التجارة والتحكم يف السوق.
ويف هذا اإلطار ،ال بد من استحضار محاوالت
حكومة املرحوم عبد الله إبراهيم يف سبيل التخلص
من التبعية للعملة الفرنسية وفك االرتباط
التدريجي بمنظومة االقتصاد الفرنيس ،وذلك
بإحداث بنك املغرب سنة  1959واعتماد الدرهم
كعملة وطنية ،ومحاولة إلغاء االتفاقيات املجحفة
التي كانت تقيد الحركة التجارية للمغرب.
وبهذا الخصوص ،فقد سبق للعاهل املغربي أن
عرب عن موقف يعترب األكثر جرأة يف املواقف
الرسمية ،حيث اعترب يف خطاب له يف القمة
املغربية الخليجية بالرياض يف  20أبريل  2016أن
«املغرب حر يف قراراته واختياراته وليس محمية
تابعة ألحد» ،وتزامن هذا الخطاب مع زيارة
رسمية إىل روسيا وأخرى إىل الصني.

عىل املستويات الداخلية ،كثري من البلدان أو النظم والنخب اإلفريقية
أصبحت تعترب بأن إفريقيا اليوم تطورت وبأن هناك تحوالت ثقافية
واجتماعية تفرض التنصل من هذه الهيمنة الفرنسية التي اعتربتها
الكثري من النخب السياسية واملثقفة بأن هذا البلد مسؤول بموروثه
االستعماري عن كثري من املآيس التي تعيشها القارة.
الجانب الثاني أو االعتبار الثاني وهو اعتبار دويل مرتبط بوجود
مجموعة من القوى الدولية التي ليس لها مايض استعماري يف القارة
كما هو الشأن بالنسبة مثال للصني ،اليابان ،تركيا ،الواليات املتحدة
األمريكية ،املغرب وروسيا التي أصبحت تسعى إىل تعزيز عالقاتها
مع البلدان اإلفريقية يف إطار من التنافسية ويف إطار رشوط متوازنة
وبرشوط تربز أو تكشف أو تعري عن حجم االستغالل الذي ظلت
فرنسا تبارشه داخل إفريقيا ،فلذلك يعني يمكن القول عىل أن كل
هذه املؤرشات تحيل إىل أن هناك رفض أو تراجع للتواجد الفرنيس
داخل إفريقيا ،وهذا الرتاجع كما قلت هو طبيعي عىل اعتبار أن
األفارقة تطوروا سواء يف إطار داخيل وطني عىل مستويات سياسية
واقتصادية وثقافية واجتماعية أو يف إطار العمل الجماعي من داخل
االتحاد اإلفريقي وعدد من املؤسسات اإلفريقية الفرعية األخرى
التي أصبحت تدعم العمل اإلفريقي املشرتك وتدعم كذلك تنسيق
املواقف وأصبحت بكل تأكيد تسعى إىل تجاوز كل من شأنه أن يعرقل
التنمية داخل هذه القارة وأن كل ما من شأنه أن يطيل أمد الكثري
من األزمات واملعضالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية داخل
القارة.
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L’Ambassadeur de l'Union Européenne traduit sa plaque
de signalisation en langue Amazighe et en Tifinagh
Après l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, c’est le
tour de l’ambassadeur de l’Union Européenne de
confectionner sa plaque de signalisation en langue
amazighe et en son caractère tifinagh, répondant,
ainsi par de simples actes, aux appels de l’Assemblée
Mondiale Amazighe.
L’Assemblée Mondiale Amazighe, en tant qu’ONG
internationale de défense des droits des Amazighs,
salue profondément ce geste d’ouverture envers
la langue et la culture amazighes et vous dévoile
le contenu de la correspondance que son président
lui avait adressé en juin dernier, à côté des autres
ambassadeurs des Pays Bas, des USA, du Canada,
de l’Espagne, de France, de l’Italie, d’Israël et de
Grande Bretagne.
«Excellence Madame Patricia Pilar LLOMBART
CUSSAC
Ambassadeur et Chef de la Délégation de la
Commission Européenne au Maroc
Objet : respect des droits des Amazighs
Excellence,
Nous avons le plaisir de vous joindre la copie de
notre récente correspondance au ministre de
l’Education nationale marocain qui vient d’exclure
l’enseignement de la langue officielle amazighe aux
enfants des Marocains résidents à l’Etranger, et qui,
malheureusement continue à ignorer et à manquer
au respect des droits des Amazighs.
Nous profitons aussi de cette correspondance pour
vous joindre les conclusions de notre dernière et
dixième assemblée générale des Amazighs du monde,
et de vous rappeler de nouveau nos légitimes droits
amazighs:
* du fait que la loi organique N° 26.16, concernant
la mise en œuvre du caractère officiel de la langue
amazighe est entrée officiellement en vigueur,
publié au Bulletin Officiel sous le numéro 6816,
depuis 26 septembre 2019, nous vous prions de ne
pas oublier d’inclure la langue amazighe dans tous les
programmes éducatives et conventions bilatérales,
et plus particulièrement au sein des accords
bilatérales avec le Royaume du Maroc concernant les
«Enseignements de Langue et de Culture d’Origine
(ELCO)».
* d’intégrer l’enseignement de la langue amazighe
dans vos centres scolaires et/ou instituts qui se
trouvent à la capitale Rabat ou dans d’autres villes
marocaines, au sein des ONG collaboratrices et surtout
dans les programmes d’alphabétisation des adultes
et des programmes de développement destinés aux
femmes rurales, sans oublier de penser à organiser
des activités sociales, culturelles, artistiques et
académiques au sein de vos centres culturels en
faveur de la promotion et de la connaissance de la
culture et civilisations amazighes.
* au cas où vous l’avez pas encore fais, de bien
vouloir traduire en amazighe et d’écrire en graphie
Tifinagh vos écriteaux et vos plaques de signalisation
de votre ambassade et de vos divers départements
consulaires.
* de respecter l’identité historique de toute l’Afrique
du Nord en rectifiant l’appellation discriminatoires
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de «Maghreb Arabe», car il est tout-à-fait
incohérent de continuer à utiliser des terminologies
à connotation idéologique, qui ne font que blesser
profondément les sentiments, la sensibilité, l’identité
et la fierté des millions de citoyennes et citoyens
originaires du continent africain, et celles et ceux de
vos propres compatriotes d’origine nord-africaine.
En effet, il est plus correct d’utiliser «Afrique du
Nord», «Tamazgha», ou encore «Grand Maghreb».
Surtout depuis la découverte mondiale en 2017 que
l’homo sapiens le plus vieux du monde, est désormais
découvert, au Maroc, à 70 km de Marrakech, à
«Adrar n Ighud» (ou «Djebel Irhoud» en arabe)
datant de 315 mille ans, et qui est, en fin de compte,
l’ancêtre de tous les peuples du monde. En effet,
toutes les dernières découvertes archéologiques et
toutes les conclusions des différentes disciplines
scientifiques et historiques attestent que presque
toutes les populations actuelles d’Afrique du Nord,
qu’elles soient marocaines, algériennes, tunisiennes,
libyennes, égyptiennes, mauritaniennes, canariennes
et touarègues, sont toutes d’origine «Amazighe».
En espérant avoir attiré votre attention et vous
conduire à vous pencher consciencieusement sur
ces requêtes, nous vous prions d’agréer, Excellence,
l’expression de notre considération fort distinguée.
Signé : Rachid RAHA - Président de l’Assemblée
Mondiale Amazighe (AMA)
Rabat, 14 juin 2022/2972».

La Haute Autorité
de la Communication
Audiovisuelle, présidente
du Réseau des Instances
Africaines de Régulation de
la Communication

La Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle a officiellement accédé à la
présidence du Réseau des Instances Africaines
de Régulation de la Communication (RIARC),
vendredi 23 septembre 2022 pour un mandat
de deux ans et après avoir été élue en décembre
2018 à la vice-présidence de cette plateforme
continentale réunissant 36 pays.
La cérémonie de passation entre M. Joseph
Chebongkeng Kalabubsu, président du Conseil
National de la Communication du Cameroun
et président sortant du RIARC et Mme Latifa
Akharbach, présidente de la HACA s’est déroulée
en présence des chefs de délégation des instances
de régulation des 18 pays participant à la 10ème
Conférence des Instances de Régulation de la
Communication d’Afrique organisée à Marrakech
du 21 au 23 septembre 2022. Lors de cette
même conférence statutaire importante ayant
constitué une relance des activités du RIARC,
après l’interruption imposée par la pandémie de la
Covid-19, Maitre René Bourgoin, président de la
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
de Côte d’Ivoire a été élu vice-président pour le
biennium 2022-2024.
Outre la forte participation d’instances de régulation
représentant des pays africains anglophones,
lusophones, francophones et arabophones, la
conférence de Marrakech a été marquée également
par l’adhésion d’un nouveau membre au RIARC.
Il s’agit de l’Independant Media Commission du
Sierra Leone dont la délégation était conduite par
son président M.Victor Massaquoi.
Créé en 1998 à Libreville au Gabon, le RIARC
constitue le cadre multilatéral de coopération et
de concertation de référence entre les instances
de régulation des médias du continent africain
et contribue à asseoir l’autorité technique,
professionnelle et institutionnelle de ses 36
instances membres. Son objectif premier est de
renforcer la contribution des régulateurs des médias
à la consécration d’un paysage audiovisuel africain
pluraliste, promoteur de la diversité des sociétés
africaines, respectueux des principes des droits
humains et vecteur des valeurs démocratiques et
humanistes.
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langagier, cognitif et méthodologique
relatives à la connaissance de soi, à la
vie en société et à la communication»
qui ne pourront se matérialiser que sur
la base de la langue maternelle.
Nono, violation à l’encontre des
directives de prestigieux experts
comme Le Professeur Alain Bentolila
qui a souligné lors de son intervention
inaugurale du 15 novembre 2019, à
Paris, à la Conférence des ministres
des Etats et gouvernements de la
Francophonie, que: «les systèmes
éducatifs de certains pays, aussi coûteux
qu’ils soient, sont devenus des machines
à fabriquer de l’analphabétisme et de
l’échec scolaire parce qu’ils n’ont jamais
su (ou voulu) résoudre la question qui
les détruit: celle du choix de la langue
d’enseignement. Ils conduisent des
élèves à des échecs cruels parce que
l’école les a accueillis dans une langue
que leurs mères ne leur ont pas apprise
et c’est pour un enfant une violence
intolérable et que sur la base solide
de leur langue maternelle qu’on leur
donnera une chance d’accéder à la
lecture et à l’écriture et que l’on pourra
ensuite construire un apprentissage
ambitieux des langues officielles».

langue parlée et écrite et simultanément
avec la maîtrise de la langue arabe et
de la langue française, relevant qu’il
s’agit d’une expérience extrêmement
importante pour l’ensemble du système
éducatif au Maroc qui montre de ce que
cette dynamique est possible lorsque
les conditions sont réunies(7)».
En définitive, si vous voulez,
Monsieur le Ministre, que votre
ambitieux programme et réforme
gouvernementale,
affichés,
de
l’éducation nationale ne soient pas
condamnés à l’échec annoncé, il vous
appartient de vous ressaisir et de
changer de cap. Vous devriez intégrer,
le plus urgemment possible, la langue
amazighe dans toutes les classes du
préscolaire et la généraliser dans
le cycle primaire. Le cas contraire,
votre réforme et votre «modèle
de développement» passeront à la
poubelle de la mémoire collective
comme «le programme d’urgence»
de l’irresponsable ministre Ahmed
Akhchichène du PAM, dont l’histoire
ne retient bien tristement que le
gaspillage, les détournements et les
malversations des deniers publics,
comme l’avait dénoncé l’ex-président
de la Cour Des Comptes, M. Driss
Jettou (8).

Decimo, violation à l’encontre des
pertinents conseils de la Banque
Mondiale, qui souligne l’importance
cruciale de la langue maternelle dans
l’éducation des enfants (4).

En espérant que ma note
d’interpellation trouvera écho auprès
de vous, et ne restera pas lettre morte,
veuillez agréer, Monsieur Le ministre,
l’expression de mes salutations
Undecimo, violation à l’encontre de distinguées.
la volonté politique de votre propre
Rachid RAHA – Amghar de
chef du gouvernement Amghar Aziz
l’Assemblée Mondiale Amazighe
Akhennouch, exprimée lors de son
discours d’ouverture au parlement et * Copie à Monsieur le Chef du
de son programme gouvernemental où Gouvernement
il insiste sur l’indispensable promotion NOTES :
de l’amazighité et de la dotation d’un
https://tbinternet.ohchr.
budget conséquent. Une volonté (1)o r g / _ l ayo u t s / t r e a t y b o dyex t e r n a l /
qu’il vient d’exprimer de nouveau et Download.aspx?symbolno=E/C.12/MAR/
ouvertement lors de son intervention CO/4&Lang=Fr
à la quatrième édition de l’Université (2)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/
d’été des jeunes de votre formation lonu-demande-au-maroc-dintensifier-lespolitique, le RNI, qui a eu lieu à Agadir efforts-pour-que-les-amazighs-ne-soientles 8 et 9 septembre derniers ( https:// pas-victimes-de-discrimination-raciale/
(3)- https://www.un.org/development/
youtu.be/nPpGzaqs0nY).
desa/indigenouspeoples/wp-content/
Duodecimo, négation à l’encontre de
vos propres propos lorsque vous avez
effectué, le 21 janvier 2022, une visite
à l’école Medersat.com (6), à la localité
de Bouskoura, du réseau de la Fondation
BMCE Bank pour l’éducation et
l’environnement. Vous avez manifesté
que: «ce réseau se distingue par rapport
aux autres fondations par l’importance
accordée à l’enseignement des langues,
en particulier la langue amazighe,
notant que comme on peut le constater
dans cette école qui ne se situe pas
dans une région amazighophone, la
langue amazighe est enseignée depuis
le préscolaire jusqu’à la 6e année
du primaire». Vous avez ajouté que:
«l’amazigh est enseigné en tant que

uploads/sites/19/2018/11/
UNDRIP_F_web.pdf
(4)- https://fr.unesco.org/idil2022-2032
(5)- https://documents1.worldbank.org/
curated/en/778161626203742899/
pdf/Effective-Language-of-InstructionPolicies-for-Learning.pdf
(6)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/
lassemblee-mondiale-amazighe-interpellele-ministre-chakib-benmoussa-sur-lecomment-assurer-un-meilleur-departpour-leducation-de-la-petite-enfance-aumaroc/
(7)www.facebook.com/
ChakibBenmoussaMinistre/
posts/132826212578989 .
(8)http://www.courdescomptes.ma/
f r / Pag e - 2 7 / p u b l i c a t i o n s / r ap p o r t thematique/rapport-sur-l-evaluation-duprogramme-durgence-du-ministere-de-leducation-nationale/2-224/.
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ACADÉMIE BERBÈRE *
C’est ainsi que l’année 1966 a vu
la création de la grande «Dame»:
L’Académie Berbère d’Echanges et de
Recherches Culturelles.
Cette association régie par la Loi 1901
fût fondée par quelques intellectuels
Franco-Kabyles
dont
Rahmani
Abdelkader, Hanouz Med Saïd, Naroun
Amar, Mohamed Arkoun, Augustin
Ibazizen, Youcef Achour, Khelifati
Med Amokrane, Marguerite Taous
Amrouche, Hamici Chabane (Hamid)…

de l’histoire, la réhabilitation des
grands personnages et autres héros de
l’histoire et de la civilisation amazighes,
en direction de l’immigration et dans les
pays d’origine. Sur le conseil de feu Mas
Mahdjoubi Aherdan qui a publié dans
son hebdo Tidmi n° 38 octobre 1995
mon premier plaidoyer pour l’usage du
Tifinagh, l’Académie Berbère avait eu
l’intelligence de réhabiliter l’alphabet
amazigh qui avait servi de support
à la prise de conscience identitaire
amazighe. C’est ainsi qu’elle a su
redonner la fierté à tous les Amazighs
d’Afrique du Nord et des Iles Canaries.
Toutes les générations qui ont suivi le
Printemps amazigh de 1980 lui doivent
leur conscientisation politique et
identitaire.

A partir des années 1970, le bureau
de cette académie comprenait:
Un Président: Hanouz Med Saïd,
pharmacien, un Vice-président:
Youssef Achour, Ancien Sénateur, un
Secrétaire Général: Hamici Hamid,
animateur de la chaîne de radio kabyle,
conception
du
drapeau
une Trésorière Mme Mina Charlette. La
amazighien (achenyal amazghan),
Bessaoud Med Arab assurait la la standardisation de l’alphabet
permanence de l’association où il a élu Tifinagh, le premier livret de prénoms
domicile au 5 rue d’Uzès.
Berbères, le départ de l’an amazigh, la
L’Académie berbère avait été durant réappropriation de l’identité amazighe
une dizaine d’années le rendez-vous et de la dénomination du peuple
de toute une génération de militants amazigh, de Tamazgha sont l’œuvre
amazighs mobilisés pour la défense de l’Académie Berbère de Paris, de
et la réhabilitation de l’identité et de l’Académie Berbère Direction du
la langue amazighes dans les pays de Nord, de l’association Afus Deg Wfus
de Roubaix, de l’Union du Peuple
l’Amazighie* (Tamazgha).
Amazigh (UPA) et de l’organisation
Le premier travail de vulgarisation, de des Forces Berbères (OFB). Grâce
sensibilisation et de conscientisation à ces organisations, les Amazighs se
des populations a été principalement sont réappropriés de leur identité
l’œuvre de l’Académie Berbère «Agraw d’hommes libres. Aujourd’hui l’espace
Imazighen» de Paris, de l’Académie amazighien (Sous-Continent Africain)
Berbère de Roubaix fondée par moi- s’étend de l’Egypte aux Îles Canaries,
même en 1971, de l’Union du Peuple d’Est en Ouest, de l’Algérie au Sud du
Amazigh (UPA) fondée en 1974 par le Niger, du Nord au Sud.
regretté et ami Amar Neggadi ainsi que
de l’OFB fondée en 1975 en Algérie par ---------------------mes compagnons de combat identitaire * Extrait actualisé de la conférence
feu Haroun Mohamed héros de la débat donnée par Med Ouramdane
nation amazighe, Smail Medjber et en KHACER le 3 mai 1972 au Foyer de
Jeunes Travailleurs à Roubaix et le 1er
France par moi-même.
janvier 1991 dans la salle de l’ancienne

L’Académie
berbère
«Agraw Mairie de Taourirt Mimoun à At Yanni
Imazighen» avait une communication (Béni yenni) après son retour d’exil le
pédagogique basée sur la vulgarisation 20 décembre 1990.
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ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵙⵉⵡⵍ ⴰⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵔⵣⵣⵓⵜ ⵏⵏⵛ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵅⴰⵕⵕⵚ ⵉⵏⵓ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ
ⵏⵏⵛ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ? ⴷ ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵖⴰ ⵏⴳⴳ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵔ
ⵎⴰ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⵖⵔ ⵣⵣⴰⵜ ⵏⵉⵖ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⴰⵔ? ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵇⴰⴷⵉⵖ ⵛⵎⵎ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⵔⵏⵉ ⵅⴰⴼⵙ, ⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵖⴰⵔ
ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴱⵓⴷⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵢⵏⵉⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵇⵓⴷⴰⴷ
ⵏⵏⵎ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⴷⵉ ⵏⴷⴷⴰⵔ. ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵎⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵢⵓⴹⴰⵏ ⴷⴳ
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⵇⴰⴷⵉⵖ ⵛⵎⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵡⵊⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.
ⵏⵏⵎ ⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⴷ ⵜⴳⴳⵉⴷ ⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴽⴷ ⴷ ⵏⵎⵖⴰⵔ.
ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵔⵣⵣⵓⵜ ⵉⵏⵓ, ⵙⵙⵏⵜⵉⵖ
ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴷⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ (ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ) ⵙⴰⴷⵓ
ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⴰ
ⵉⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵎⵃⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022
-ⴰⴷ ⵜ ⵉⵔⵃⵎ ⵔⴱⴱⵄ-. ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰ,
ⵙⵙⵏⵖ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵜⵥⵉⵕⵜⵉⵏ
ⵉ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵔⴰⵏ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⴷⴳ
ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵉⵊⵊ, ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⴰⵢⵉ ⵉⵚⵓⵕⴰⴼ
ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⴳⴳⵖ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵣⵉ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ
ⴰⵡⵔⵉⴷ -ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ- ⵉ ⵉⴽⵙⵉⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ -ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ
2018. ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰ, ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ ⵉⵏⵓ ⵉ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ
ⵜⵔⵏⵉ, ⴳⴳⵉⵖ ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰⵜ,
ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⵏⵉⵛ ⴰⵔⵣⵣⵓ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⴰ,
ⵇⵇⵏⵖ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ
ⵏ ⵜⵍⵡⴰⵡⵉⵏ -LES MÉTAPHORES-. ⴰⵡⴰⵔⵏ
ⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⴳⴳⵉⵖ
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉ
ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵕⴱⵓⵏ
ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ -L’UNIVERSITÉ SORBONNE
NOUVELLE, L’ECOLE SUPÉRIEURE DES
INTERPRÈTES
ET
TRADUCTEURS-.

ⵍⵅⵅⵓ, ⴰⵇⵇⴰⵢⵉ ⵜⵙⵉⵖⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵏⵓ
ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.
ⵣⴳ ⵓⵙⵙⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⴳⴳⵉⵖ
ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ
ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵣⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ,
ⵜⴰⴳⵍⵉⵏⵣⵉⵜ, ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵡⵡⵉⵖ ⴷ
ⴰⵍⴱⵉⵔ ⴽⴰⵎⵓ, ⵀⵓⵡⵓⵔⴷ ⵣⵉⵏ, ⵃⴰⵙⴰⵏ
ⴰⵡⵔⵉⴷ, ⵊⵉⴱⵔⴰⵏ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵊⵉⴱⵔⴰⵏ,
ⵙⵜⵉⴱⴰⵏ ⵣⴱⴰⵢⴳ, ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ,
ⵎⵓⵍⵢⵉⵔ... ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵖⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ
ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ, ⵅⵎⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ
ⵡⴰⵢⴷⵓⴷⵏ ⵏⵏⵖⵏⵉ.
ⴷⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵡⵡⴹⵖ ⴰⴷ ⴳⴳⵖ
ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵛⴰ ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴷ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵛⴰ ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ.
ⵍⵅⵣⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵇⵓⵟⵟⴹⵏⵜ
ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵅⵎⴰ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵎⵙⵙⵓⵖⵍ ⵅⵎⵉ
ⴷ ⵖⴰ ⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ
ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰⵔ ⵉⵡⵟⵟⵉ ⴷⴳ
ⵢⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ.

ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ, ⴰⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ
ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⵜⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵉⵊⵜ ⵏ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵎⵓⵏ, ⴷⴰⵢⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ
ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ. ⴷⴳ ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ,
ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ (PROCESSUS) ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵕⴰⵃ ⵙ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ
ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵜⴳⴳⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ
ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵚⵓⵕⵉⴼ ⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵜ ⵉ ⵜⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ.
ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⴱⵍⵍⵉ
ⴰⵎⵛⵏⴰⵡ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵔⴰⵇ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵅⴼ ⵖⴰ
ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ?
ⵉⵙⵏⵏⴷ, ⵡⴰⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ
ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵚⵓⵕⵉⴼ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵄⴰⴷ ⴰⵣⵢⵏ ⵏ
ⵉⵛⵏⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵅⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⵇⵇⴰⵔⵏ ⵛⴰ,
ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵎⵎⴰ ⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⵙ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵛⴰ. ⵙⵓⵢⴰ ⴰⵎⵅⵓⵎⴱⵍ
ⵏⵅⴰⵕⵕⵚ, ⵏⵜⴰⴼ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⴰ, ⵉⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴷⵉⵙⴰ,
ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵍⴰ, ⵡⴰⵔ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵍⵅⵣⵔⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⵣⵉ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵏⵡⵡⴹ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ 17 ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ, ⵎⴰ
ⵜⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵔ ⵉⵜⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ. ⵙⵓⵢⴰ, ⵉⵅⵙⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙⴰ ⴰ, ⵡⴰⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵖⴰⵔⵏⵖ 3. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⵇⴷⴷⴰ
ⴰ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷⵔⵓⵙⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⵏⴽⴽⴰⵔ ⵏⵖⵔ
ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵔⵏⵉ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵏⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵉ ⵉ ⵏⵜⴰⵔⵊⴰ.
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵏⵖ. ⴰⴽⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵛ, ⵏⵉⵖ ⵎⵉⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵉⵜⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ ⵍⵅⵣⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵖⴰⵏⵜ,
ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵅⵙⵙ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵍⵅⵅⵓ? ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ, ⴷ ⵎⵉⵏ
ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵔⵏⵜ ⵜⴰⵢⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵏⵉⵖ ⵎⴰ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⴳⵓⵔ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵅⵙⵙⵏ. ⵔⵏⵉ ⵅⴰⴼⵙ, ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ
ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵔⴰ ⵓⵀⵓ, ⵎⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵣⵣⴰⵢⵙ ⴷ ⵏⵊⴱⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴷ ⵖⴰ
ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⴳⴳⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰ, ⵙ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵅⵙⵙ ⴰⵙ ⵉⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵏⵏⴼⵄ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵏⵣⵣⵎⴰⵔ
ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵅⴰⵕⵕⵚ ⵏⵏⵖ, ⵉⵊⵊ
ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵉⵅⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⵡⵊⴷ, ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴹⴼⴰⵕ ?
ⵎⵍⵎⵉ ⵖⴰ ⵉⴳⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵚⵓⵕⵉⴼ ⴷ ⴷⴳ ⵓⴷⵎ, ⴰⵍ ⵍⵅⵅⵓ, ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵏ ⵓⵅⴰⵕⵕⵚ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⵍ. ⵅⵎⵉ
ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰ, ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰⵔⵔⵙⵏⵜ ⵛⴰ ⵅⴼ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵅⴰⵕⵕⵚ ⴷ ⵏⵜⴷⵡⴰⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍⵏ,
ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⴷ ⵜⵏ ⵖⴰ ⵉⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵜⵔⴰⴷⵉⴽⵜⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴰⵣⵢⵏ ⴰⵎⵇⵕⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⴳ ⵏⵜⴰⴼ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⴳⵍⵓⵙⴰⴽⵙⵓⵏⵉ,
ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵅⴰⵕⵕⵚ ⵏⵏⵙ (TRANSLATION
ⴳⴳⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⴱⵍⴰ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ.
ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵉⴳⴳⴰ STUDIES) ⵉ ⵣⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ, ⵍⵅⵅⵓ
ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ, ⵉⵚⵓⵕⴰⴼ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰ ⵡⴰⵔ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⵏⵏⵖⵏⵉ. ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴱⵣⵣⴻⵣ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⴷ ⵉⵇⵓⴹⴰⴹⵏ, ⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵅⵓⵎⴱⵍ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵊⵊⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵉ ⵏⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⴰⵔ ⵏⵙⵙⵡⵊⴷ ⵛⴰ ⴷⴳ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⴰ ⵡⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⵛⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⴹⴰⵕⵏ ⴰⴼⵔⵓⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ ⵉⴳⴳⴰ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ
ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⴰ. ⵙⵓⵢⴰ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ ⵉⵅⵙⵙ ⵏⵏⵙ, ⴰⵏⵉⵛⵜ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵃⵃⴰⴼ. ⴷ ⵜⵉⴷⵜ, (TRADUCTOLOGIE). ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ,
ⴰⴷ ⵜⴽⵙⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵉⵅⵙⵙ ⴰⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼ ⴳⴳⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ (L’ARABISATION).
ⵖⴰⵔ ⵎⵉⵏ ⵏⵔⵣⵣⵓ.
ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵅⵙⵙ ⴰⴷ ⵙⵓⵢⴰ, ⵉⵅⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⵅⴰⵕⵕⵚ ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵖⴰ
ⵎⴰ ⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵉⴷ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵏⴳⴳ ⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵣⴷⵉⴳ, ⵜⵙⵏⵏⴷ
ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵣⵉ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ: ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷⵏ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵎⴰⵛⴰ,
ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵜⵔⵉⴼⵉⵜ, ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ? ⵏⵜⴳⴳ ⴰⵙⵓⵖⵍ? ⵅⵎⵉ ⵏⵜⵜⵙⵇⵙⴰ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴷⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵜⵖⵉⵎⴰ ⵏⵏⵖ, ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵉ
ⴰ, ⵏⵜⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ: ⵏⵜⴳⴳ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵙⵙⵓⵖⵓⵍ. ⵅⵎⴰ ⵡⴰⵔ ⵏⵜⵜⵖⵉⵎⵉ ⵏⴹⴼⴼⴰⵕ
ⵙⵉⵡⵍ ⴰⵏⵖ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰ :
ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵍⴳⵏⵓⵙ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⴰⴷ ⵣⵣⴰⵢⵙⵏ ⵏⵍⵎⴷ, ⵢⵢⵀ,
ⵅⵎⵉ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵢⵢⵀ! ⴷ ⵜⵉⴷⵜ, ⵎⴰⵛⴰ,
ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⴷ ⵏⴰⵕⵓ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ
ⵏⵙⵇⴷⵛ, ⵡⴰⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵅⵎⴰ
ⵏⵏⵖ. ⵙ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵎⵉⵏ ⵅⵙⵖ
ⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⴷ ⵏⵄⵎⵎⵔ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ, ⴰⵏⵉⵛⵜ ⵉ ⵉⵍⵍⴰ
ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ, ⵉⵅⵙⵙ ⵡⴰⵔ ⵏⵙⵙⵃⵇⴰⵔⴰ ⵉⵅⴼ
ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵔⴰⵇ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴷ ⴰⵙ ⴷ ⴰⵅⴰⵕⵕⵚ ⵉⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵙ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ
ⵏⵏⵖ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ
ⵉⵅⵙⵙⵏ. ⵅⵎⵉ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴷⵉⵙⴰ
ⴷ ⵜⵡⵛ, ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉ ⵣⵉ ⵖⴰ
ⴷⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏⵏⵖⵏⵉ. ⵙⵓⵢⴰ, ⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵉ
ⵏⵓⴳⵓⵔ ⵅⴼ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵓⵄⴰⵔⵏ, ⵎⵖⴰⵔ
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴰⵎⵔⵙⵜ ⴰ ⵜⵇⵇⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰ, ⵉⵅⵙⵙ ⴰⵙ ⴰⴽⵉⴷⵙ
ⵉⵅⵙⵙ ⴰⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵅⴷⵎ, ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵓⵔⴰ, ⴰⴷ
ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ, ⴰⵢⴷⵓⴷ ⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵡⵏⵏⵉ ⵢⵓⴳⵓⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ
ⵏⵣⵣⵔⵣ ⵉⵅⵎⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⵄⴳⵣ. ⴽⵓⵍⵍⵓ
ⵉⵖⵔⵉⵏ ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⵖⵔⵉⵏ, ⴷⴰⵢⵙ ⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵙⴳⴳⴰⴷ ⵜⵉⵛⵍⵉ, ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ
ⵉⵀⵡⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵉⵙⵙⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⴳⴳⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰ, ⴷ ⵎⵉⵏ ⵣⵣⴰⵢⵙ
ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔ, ⵜⵇⴰⴷⵉⵖ ⵛⵎⵎ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵡⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⵉⴷ ⵏⵔⵣⵣⵓ.
ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵓⵖⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⵜⴳⴳⵉⴷ ⵅⴼ
ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵏⴻⵏ. ⵙⵓⵢⴰ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⵡⴰⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ
ⴷⵉ
ⵎⵉⵏ
ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ
ⵖⴰⵔ
ⵎⵛⵃⴰⵍ
ⵏ
ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ
ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰ, ⵏⵉⵖ ⵛⴼ ⴰⵎⵅⵓⵎⴱⵍ ⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ,
ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⵊⵜ
ⵉ
ⵖⴰⵔⵏⵖ.
ⴷⴳ
ⴰⵔⵔⵉⴼ
ⵙ
ⵓⵎⴷⵢⴰ,
ⴷ ⵓⵙⵏⵡⵊⵉ ⵉ ⴷⴰⵢⵉ ⴷ ⵜⴳⴳⵉⴷ ⵖⴰⵔ
ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍ
ⵏⵜⴰⴼ
ⵎⵖⴰⵔ
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ⵏ
ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ
ⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ
ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵇⴰⴷⵉⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ
ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵢⴷⵓⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⴱⴹⵉ ⵏⵏⵙ.
ⵊⴰⵔ ⵓⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⵓⵙⴼⵔⵓ. ⵅⵎⵉ ⵢⵏⵏⵉ ⵅⴰⴼⵙ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ
ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴷ ⵉⵊⵊ, ⵅⵎⵉ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵅⵣⵣⴰⵔ ⵎⵍⵎⵉ ⵏⵙⵙⵏⵜⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ, ⵏⵜⴰⴼ
ⵍⴱⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ
ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏⵜⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵉ ⵖⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ.
ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016. ⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ ⴰⵍ
ⵜⵙⵉⵡⵍ ⴽⵉⵙ: ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴱⵓⴷⵔⴰ
ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⴽⵓⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ
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ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵎⵙⵄⵓⴷ
ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ
ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ
ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2003, ⵃⵓⵎⴰ
ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ
ⴰⵎ ⵇⴰⵄ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏ,
ⵙⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ
‘’ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵎⴰⵙⵄⵓⴷ’’. ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏ 2019 ⴳⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ
‘’ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ’’.
ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵟⵟⴼ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ
ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ,
ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵍⵎⴰⵙⵜⵕ ⵙ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰⵔⵙ
ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵙ ⵓⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔⵙ
ⴰⵡⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵜⵉⵏ.
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ
ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⵉ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ

ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⴽⵓ
ⵜⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ
ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ
ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022
/2023, ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵖ ⵎⴰ
ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ. ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰ ⵜⵟⵃⴰ ⴽⵕⴰⴹ
ⵏ ⵢⵢⵓⵔⵏ ⵣⵉ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵔ
ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵏ ⴽⵜⵓⴱⵔ
ⵉⴳⴰ ⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏⵏ.
ⵎⵓⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵣⵔⵏ
ⵣⵉ ⴽⵓⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵡⴰⵅⵅⴰ
ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ
ⵉ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵓⵔ
ⵉⴳⵉ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵥⵕⴰ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔ ⵓⵍⴰ
ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵣⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⴰⴷ. ⵇⴰⵄ
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵜ
ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ
ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⴱⴹⴰ ⵉⵎⵉⴷⴷⵣⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ
ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ, ⴽⵓ ⵉⵛⵜ ⵉⴳⴰ ⵉⴷⵙ
ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵙ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⴷ

ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴰⴳ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ
ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ :
ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ
ⵉⵏⵣⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ :
ⵉⵙⴽⵔ ⵉⴷⵏⵖ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴷⴰⵢ
ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵏⵣⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵖⵓⴷⴰⵏ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⴼⴽ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ
ⴱⴰⵀⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⴽⴰ ⵏⵖ ⴰⵎⵡⴰⵊⴱ ⵡⵏ ⵎⵎⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⵜ ⵉⵏⵉⵖ ⵢⴰⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵢⵓⵏⴼ
ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵣⵉ ⵇⴰⵄ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴼⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵙ ⵉⴹ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴱⵔⴰ ⵎⴰ ⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.
ⵅⴼ ⵓⵢⵏ ⵇⴰⵄ ⵏⵔⵎⵙ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ
ⵙⴳ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ. ⴽⵓ ⵉⴳⵔ ⵙⴳ ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⵣⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ
ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴳⵏ ⴼⵓⵙ ⴳ ⴼⵓⵙ
ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵢⵢⵓⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵇⴰⵄ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ
ⴳⵉ ⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵡⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ
ⵏ ⵓⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽ ⴰⴽⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ
ⵣⵉ
ⵉⴷⵙ ⵉⵍⵓⵖⵎⴰ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵓⵎⵥ ‘’ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉⵏ’’ ⴳ ⵜⵖⵊⵉⵊⵜ
ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏⵖ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙ ⵏⵙⵙⵉⵔⵡ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵖ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⴽⵕⴰ
ⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2022.
ⵊⴰⵔⴰⵏⵖ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵉⵍⵇⵇⵓ.
ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⵀⵉ
ⴳⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ

www.amadalamazigh.press.ma

ⵜⵉⵎⵉⵔⵜ

Amadalpresse

ⵓⵟⵟⵓⵏ 261 - ⴽⵟⵓⴱⵔ 2972

4

ACTUALITES

NUMERO 261 - OCTOBRE 2022

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ
ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⵎⴷ,
ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⴰⵣⵏⵖ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⴼ
ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴼ ⵉⵎⴰⵍ
ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ
ⵉⵏⴰⵔⵓⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴼⴽⴰⵎ ⴼ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵍⵍⵉ
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵓⵙⵓⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⴷ
ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴳ 10% ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ
ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵡⴰⵔⵓⵎⵓⵔⵙ
ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 330000 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ
ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ
ⵡⴰⵔⵓⵎⵓⵔⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ
ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ
ⵜⴼⴽⴰⵎ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ
ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴰⵔ
ⵏ ⵜⵉⵍⴽⵉⵍ (1 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022), ⵎⴰⵛⵛ
ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵙⵉⵏ
ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍⵎ ⴼ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ
ⵉⴼⴽⵕⴰⴹⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ…
ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⴳ ⵡⴰⵔⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵉⵖ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵎ
ⴳ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵏⵏⴰⵎ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ
6 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⴰⵙ
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ,
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵎⴰⴷ
ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ
ⵉⴳⴰⵏ 400 ⵏ ⵓⵙⵍⴰⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⵙⴱⴷⴷⵎ ⵙ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ
ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ
ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ
ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ
ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵃⴰⵔⴰⴽⵉ,
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵜⵉⵡⵙⵎ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⵉ
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ
ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ
ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ
ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 17000 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ
(ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ
ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ 100
000 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ), ⵉⵖ ⵏⴹⴼⵕ ⴰⵙⵎⴰⵇⵇⵍ
ⵏⵏⵓⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵇⵇⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 42
ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ
ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ:
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ
ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ !
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵢⵏ
ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ
ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵟⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⴳ
ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⵍⵍⵉⵖ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ
ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵉⴼ ⵙ ⵜⵍⵎⴷⴰ
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙ 77 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ
ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ
ⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵉⴳ ⴳ 2011 ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ
ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ
ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ 2021 ⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ
ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⵜ ⵉⵢⵉ
ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ
ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵔ ⵢⵉⵍⵉ
ⵡⴰⵔⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵎⴰ
ⴰⵏⴰⵡⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵍⴳⵏ
ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26.16 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ
ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵎⴳⵏ ⵍⵍⵉ
ⵉⵖ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵎ ⴳ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ 2019 (ⴰⴷⴰⵀⵉⵔ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ
ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.19.121 ⵏ 12 ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ 1441/
ⵙⴳ 2011, ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵢⵉⵍⵓ
12ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019).

ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ, ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ
ⵜⵎⵎⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⴱⴷⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ
ⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ
ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ
2015, ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⵓⵙ ⵚⴹⵉⵚ
ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴼ ⵓⵎⵇⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ
ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏ 1
ⴽⵟⵓⴱⵕ 2016 ⴷ ⵜⵎⵏⵇⵇⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ
ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ
ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵏⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵓⵊⴰⴷ
ⴳ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴳⵎⴷⵉⵜ ⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.

ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ, ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵢⵏ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵉⵏ
ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵍⴰⵏ
ⴱⵏⵟⵓⵍⵉⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⴳ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵙ
ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ
ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ
ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ
ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ.
ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴼ
ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴳ
ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ
ⵜⵉⵙ
ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ,
ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ
ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵄⴰⵣⵉⵣ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ
ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ
ⵏ 1989 ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⴰⵡⵍ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ
ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ
ⵡⵉⵙ ⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵥⵉ
ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴷ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ
ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ
ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵏⵓⵏ
ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴳ
ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ,
ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⴳ 21
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ
ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴷⵔⴰⵙⵜ ⴽⵓⵎ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ
ⵏ ⴱⵓⵙⴽⵓⵔⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ
ⴱⵎⵙⴻ ⴱⴰⵏⴽ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵡⵏⴰⴷ
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴰⵡⵍⵎ ⴼ ⵜⵎⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ 8 ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ
ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ.
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵉⵖ ⵜⵔⴰⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ
ⵜⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ, ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹ
ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ
ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ
ⵓⴷⵔⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ
ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⵜⵏⵏⴰ ⴳ 2019 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ,
ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⴰⴷ
ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⵓⵏⴳⵉⵎ ⵙ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⴰⵎ
ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
ⵃⵎⴰⴷ ⵅⵛⵉⵛⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ
ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵅⵙⵔⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ, ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴼ
ⵉⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷ
ⴷⵔⵉⵙ ⵊⵟⵟⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵔⵏ ⵏ
ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ
ⵜⵏⵙⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵏ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ.
ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ 2022-2032.
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⵜⴰⵣⵏⵖ
ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ, ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ
ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵉⵙⵎⴷⵏ
ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ 4 ⴷ
5 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ - ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ
ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ
ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ,
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ
18 ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ
ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ
ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⴰⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ
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L’échec annoncé de la réforme de la politique éducative du
Ministre de l’Education Nationale du Royaume du Maroc
Rabat, le 5 octobre 2022/2972

et qu’: «Il est également au cœur de
la feuille de route nationale pour la
A Chakib BENMOUSSA,
transformation de l’éducation et du
Ministre de l’Education Nationale, du Nouveau modèle de développement,
Préscolaire et des Sports
adopté en 2021 sous les Hautes
Gouvernement du Royaume du Maroc orientations royales”. Devant ces
ravissants propos, à priori, on ne
Objet : l’échec annoncé de votre réforme pourrait rester indifférents.
de la politique éducative
Cependant, laissez-moi vous assurer
Monsieur le Ministre,
que si vous ne changez pas de stratégie,
A l’occasion de la Journée mondiale votre réforme de la politique éducative
des enseignant(e)s, je suis au regret de est vouée indéniablement à l’échec,
devoir vous interpeller, de nouveau, sur de même que votre «modèle de
la question cruciale de l’avenir immédiat développement».
de notre système éducatif national et Tant que vous continuerez à exclure la
de vos promesses de le réformer en vue langue amazighe, pourtant officielle
de contribuer au nouveau modèle de depuis 2011, du préscolaire et de
développement.
limiter son enseignement à moins de
Vous avez octroyé un interview à la revue 10% des élèves des classes du cycle
francophone «TELQUEL», (N° 991 du primaire, soyez sûr que les abandons
1er au 7 avril 2022), d’une dizaine de scolaires continueront à dépasser les
pages, et j’ai malheureusement constaté 330 000 élèves annuellement, le taux
que vous avez omis d’aborder le grand de déperdition scolaire ne s’améliorera
chantier qu’est l’enseignement de la
langue amazighe, désormais deuxième
langue officielle de notre pays. A
l’époque, je me suis demandé si cette
triste omission était intentionnelle ou
involontaire?.
Mais le fait que lors de votre
conférence de presse du 6 septembre
dernier, vous avez annoncé que votre
ministère allait recruter tout juste 400
professeurs de langue amazighe, dans
l’optique de la continuité de la néfaste
politique discriminatoire de l’ancien
gouvernement du PJD et de son ministre
Saïd Amzazi du MP, votre intention
devient plus explicite malgré le fait
que vous ayez participé, activement,
accompagné de votre staff ministériel,
à la rencontre de Nador organisée par
votre formation politique, le RNI, en
octobre de l’année dernière sur ce
chantier précis. A ladite rencontre,
vous avez vous-même déclaré qu’il
nous faudrait 17.000 professeurs pour
généraliser l’enseignement de la langue
amazighe pour les écoles primaires
(même si les Nations unies les calculent
autour de 100 000 professeurs). En
suivant votre raisonnement, pour
arriver à cet objectif, nous devrons
attendre plus de 42 ans pour concrétiser
la généralisation de l’amazighe à peine
au niveau du cycle primaire !?.
Là vous venez d’affirmer, récemment, à
New York, lors d’une rencontre à l’ONU
organisé avec l’UNICEF, en marge
du Sommet de la 77ème séance de
l’Assemblée Générale que: «le Maroc a
réalisé des progrès notables en matière
d’éducation et continue d’œuvrer pour
une “véritable renaissance éducative”»

guère, ni le pourcentage de celles et de
ceux qui acquièrent les compétences de
base de lecture et d’écriture qui selon la
Banque mondiale forment les deux tiers
des élèves…
Sachez, que du fait de votre entêtement
à continuer à exclure l’amazighe aux
enfants de 4 et 5 ans des classes du
préscolaire et de continuer à bloquer sa généralisation dans les écoles
primaires, vous acheminez, le pays,
simplement et de façon non responsable
en violation de ce qui suit :
Primo, violation à l’encontre des
directives royales exprimées lors
du discours fondateur d’Ajdir, du
17 octobre 2001, où Sa Majesté Le Roi Mohamed VI avait déclaré, clairement que: «Dans la mesure
où l’amazighe constitue un élément
principal de la culture nationale, et

un patrimoine culturel dont la présence est manifestée dans toutes les
expressions de l’histoire et de la civilisation marocaine, nous accordons
une sollicitude toute particulière à
sa promotion dans le cadre de la mise
en œuvre de notre projet de société
démocratique et moderniste, fondée
sur la consolidation de la valorisation
de la personnalité marocaine et de ses
symboles linguistiques, culturels et
civilisationnels.
La promotion de l’amazighe est une
responsabilité nationale, car aucune culture nationale ne peut renier ses racines historiques. Elle se
doit, en outre, de s’ouvrir et de récuser tout cloisonnement, afin qu’elle
puisse réaliser le développement
indispensable à la pérennité et au progrès de toute civilisation».
Secundo, violation à l’encontre des

l’éducation et des domaines prioritaires
de la vie publique, déjà adoptée par les
deux chambres du parlement en 2019
(Dahir n° 1-19-121 du 12 moharrem
1441/12 septembre 2019).
Quarto, violation à l’encontre des
recommandations des Nations Unies,
dont celles exprimées par le Comité
du Pacte international des Droits
Economiques, Sociaux et Culturels,
en octobre 2015(1), par le Comité du
sixième rapport périodique du Pacte
international relatif aux droits civils
et politiques du 1er décembre 2016 et
de la Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, que Mme. Tendayi Achiume
avait été élaboré à la suite de son
invitation par le Royaume du Maroc en
décembre 2018(2).
Quinto, violation à l’encontre de la
Convention internationale des droits
de l’enfant de 1989, dont l’article 7
affirme que les enfants ont droit à
l’éducation dès la petite enfance et
dont l’article 8 précise que: «Les États
parties s’engagent à respecter le droit
de l’enfant de préserver son identité,
y compris sa nationalité, son nom et
ses relations familiales, tels qu’ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence
illégale».

règles constitutionnelles de l’actuelle
Loi fondamentale du 1er juillet 2011,
dont vous violez manifestement
les dispositions du préambule qui
prévoit de: «bannir et combattre
toute discrimination à l’encontre de
quiconque, en raison du sexe, de la
couleur, des croyances, de la culture,
de l’origine sociale ou régionale, de la
langue, de l’handicap ou de quelque
circonstance personnelle», ainsi que les
dispositions de l’article 5 qui précise
que: «… De même, l’amazighe constitue
une langue officielle de l’Etat, en tant
que patrimoine commun à tous les
Marocains sans exception …».
Tertio, violation à l’encontre de de la
loi organique N° 26.16, concernant
les étapes de l’activation du caractère
officiel de l’amazigh et sur la manière
de l’intégrer dans le domaine de

Sexto, violation à l’encontre des
recommandations de l’UNESCO à
propos de l’importance de la langue
maternelle. Je vous rappelle que Mme.
Audrey Azoulay, secrétaire générale
de l’UNESCO, avait déclaré en 2019,
à l’occasion de l’Année internationale
des langues des peuples autochtones
que: «l’objectif de développement
durable étant de « ne laisser personne
de côté», il est essentiel que les peuples
autochtones aient accès à une éducation
dans leurs langues. C’est pourquoi,
en cette Journée internationale de la
langue maternelle, j’invite tous les États
membres de l’UNESCO, nos partenaires
et les acteurs de l’éducation, à
reconnaître et à réaliser les droits des
peuples autochtones».
Septo, violation à l’encontre de la
Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones(3) et de
la Décennie internationale des langues
autochtones 2022-2032(4).
Octavo, violation à l’encontre des
objectifs du préscolaire de permettre
aux enfants de 4 et de 5 ans de
«développer des compétences d’ordre
psychologique,
affectif,
social,
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AMGHAR AZIZ AKHANNOUCH S’EST RÉUNI

BANK OF AFRICA primée

AVEC DES ACTEURS ASSOCIATIFS AMAZIGHES

aux Arabia CSR Awards

Comme promis à l’université d’été de son
parti, début septembre dernier, le président
du gouvernement, Amghar Aziz Akhennouch,
a reçu des représentants associatifs amazighs,
le mardi 18 octobre, pour aborder la question
de la promotion du dossier de l’amazighité.
Accompagnée de la ministre déléguée chargée
de la Transition Numérique et de la Réforme
de l’Administration, Mme. Ghita Mezzour,
et de son chargé de mission pour le dossier
amazigh, Mme. Amina Ibnou-Cheikh, le chef
du gouvernement marocain s’est entretenu
avec les acteurs associatifs sur les différentes
initiatives, déjà prises et à prendre, en faveur
de la mise en œuvre du caractère officiel de la
langue amazighe.
Le chef du gouvernement a exposé la
stratégie de son gouvernement en matière
de l’intégration de l’amazighe dans la vie
publique et il a écouté les points de vue et
les propositions des acteurs associatifs sur les

procédures urgentes à mettre en œuvre de
ce chantier concernant l’institutionnalisation
de l’amazighe, surtout dans le secteur de
l’éducation nationale.
A cette première rencontre, qui s’est tenue
dans le cadre d’une approche participative
avec le mouvement associatif, sera suivie
par d’autres réunions avec les départements
ministériels, afin d’aborder la question
de son intégration dans le domaine des
médias publics, de l’enseignement et dans
l’administration. Ont pris part M. Mimoun
Charqi, président d’honneur de l’Assemblée
Mondiale Amazighe, M. Ahmed Aassid,
président de l’Observatoire Amazighe des
Droits et des Libertés, M. Abdellah Hitous,
président de TADA, M. Abdellah Badou,
secrétaire général de l’Azetta, M. Mustapha
Oumouch, de l’Association des Enseignants de
l’amazighe, M. Mohyeddine Hajjaj, Mohamed
Azouagh, Soufiane Iazouzzène, membres du
Front de l’Action Amazighe.

BANK OF AFRICA PRIMEE LORS DU 15EME CYCLE
DES ARABIA CSR AWARDS «ARABIA CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY AWARDS 2022» CATEGORIE
FINANCIAL SERVICES
BANK OF AFRICA a été primée, pour la 9ème année
consécutive, dans la catégorie Financial Services Sector de
la Région MENA pour son leadership et ses engagements
en matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité, à
l’occasion de la Cérémonie tenue lors de la 15ème édition
des Arabia CSR Award, ce 5 octobre à Dubaï.
Cette plateforme régionale récompense les organisations
de la Région qui démontrent un leadership, une stratégie
claire et d’une mise en œuvre efficace de la RSE et de la
durabilité des entreprises. Les lauréats de cette année
représentent à la fois le secteur public et privé de 9 pays
arabes, répartis dans 15 catégories. Les critères du Jury sont
fondés sur des normes et principes d’action internationaux
tels que les principes du Pacte mondial des Nations unies
(UNGC), les normes du Global Reporting Initiative (GRI),
le modèle de la Fondation européenne pour la gestion de
la qualité (EFQM), les 17 objectifs de Développement
Durable des Nations Unies, et plus récemment l’Alliance
des investisseurs mondiaux pour le développement durable.
Les performances mises en exergue par ce Prix sont liées
notamment aux domaines de l’Environnement et des
Ressources Humaines, avec mention particulière des actions
dans les domaines liés à l’engagement communautaire,
la promotion du développement social et économique, les
impacts sociétaux des produits et services de la banque ainsi
que le comportement commercial.
Ce benchmark régional a considérablement élargi sa
portée au cours de la décennie et sa crédibilité lui a valu
la confiance et la reconnaissance d’organismes mondiaux et
régionaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement et la
Ligue des États arabes.
Cette consécration conforte ainsi l’engagement de la Banque
dans la conduite du changement et de sa mission portée par
des valeurs qui reflètent la stratégie de développement
durable du Groupe. Ce prix rend également hommage au
leadership et à la vision du Président Othman Benjelloun
et de son Groupe, pionnier dans l’intégration de leviers de
performances forts de durabilité.

ذكرى
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املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مينح جوائزه مبناسبة الذكرى ال  21للخطاب امللكي السامي بأجدير وتأسيس املعهد

الباحث يف جمال األنثروبولوجيا والتراث علي أمهان
يتوج باجلائزة التقديرية للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية
طبقا لمقتضيات الظهري الرشيف
المحدث والمنظم للمعهد الملكي
للثقافة األمازيغية يتم كل سنة منح
جائزة للثقافة األمازيغية من قبل
المعهد ،بمناسبة تخليد ذكرى الخطاب
الملكي بأجدير وتأسيس المعهد.
وتهدف هذه الجائزة إىل النهوض
بالثقافة األمازيغية وحمايتها
وتطويرها يف مختلف تجلياتها عرب
تشجيع مبدعيها وفنانيها ومفكريها
وباحثيها.
وبمناسبة حفل تتويج الفائزني بجائزة
الثقافة األمازيغية ،الذي نظم يوم
 21أكتوبر ،2022بمقر المعهد  ،وبعد
الكلمة االفتتاحية للسيد أحمد بوكوس
عميد المعهد ،وكلمة السيدة رئيسة
الدورة عائشة الحيان ،ومما جاء يف
تدخل السيد عبد السالم خلفي رئيس
الجائزة برسم هذه السنة ،أن الجائزة
الوطنية للثقافة األمازيغية شكلت
إحدى الميكانزمات التي اعتمدها
المعهد الملكي للثقافة األمازيغية يف
سبيل تزنيل اسرتاتيجيته ًللنهوض
بالثقافة األمازيغية؛ إذ نظرا لألهمية
الكبرية التي أوالها لهذه الجائزة من
خالل تكريمه السنوي ،منذ سنة ،2004
لعدد مهم من العامالت والعاملني
يف مختلف الحقول المعرفية والفنية
واإلبداعية والرتبوية ( 315جائزة لحد
اآلن) ،فإنه توخى من وراء ذلك أن
يتوجه بشكل مبارش إىل المنتجني
الحقيقيني لهذه الثقافة وذلك
لتثمني المجهودات التي يقومون بها
ولتشجيعهم عىل مواصلة فعل اإلنتاج
وتحسيسهم باألهمية القصوى التي
تكتسيها أعمالهم يف الحفاظ عىل تراثنا
المادي والالمادي وحمايته وتطويره
واالرتقاء به يف مختلف تعابريه
وتجلياته.
وهكذا ،فإنه بعد أن راكمت مؤسسة
المعهد تجربة عقدني من العمل الدؤوب
من أجل تنظيم الجائزة ،أصبحت اليوم
تحتل مكانة متمزية داخل نسيج
الجوائز الوطنية التي تقدمها مؤسسات
ُ
وطنية أخرى .لقد استقبل المعهد هذه
مائة وثمانية وتسعني
يناهز ً
السنة ما ً
ً
عمال إبداعيا وفكريا ( ،)198وهذه
الجوائز تشمل مختلف األصناف وعىل
رأسها الجائزة التقديرية ،التي تمنحها
اللجنة الرئيسية لشخصيات وطنية
ذات إسهام وازن يف النهوض بالثقافة
األمازيغية ،وهذه السنة تم تكريم
األستاذ الدكتور عيل أمهان.

يف إطار اسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بالنهوض بالثقافة األمازيغية
وحمايتها وتطويرها يف مختلف تجلياتها عرب تشجيع مبدعيها وفنانيها
ومفكريها وباحثيها ،من خالل االعرتاف ببعض الوجوه التي بصمت مسلسل
النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني ،تم تتويج هذه السنة الدكتور عيل أمهان،
أستاذ باحث يف مجال األنثروبولوجيا والرتاث وعضو سابق باملجلس اإلداري
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
ويعد عيل امهان من مواليد ءايت ءيكتل با يغجدا من (األطلس الكبري األوسط)
سنة .1950
و يعترب األستاذ عيل أمهان من الوجوه البارزة يف ميدان البحث األنثروبولوجي

ومن مؤسيس العمل الجماعي التنموي باملغرب.
اشتغل طيلة حياته املهنية يف مجاالت حفظ الرتاث وتثمينه ،وتدبري عمليات
التنمية االجتماعية والجرب الجماعي وتدريس األنثروبولوجيا وعلم املتاحف.
ويف مجال البحث ،اشتغل عىل البنيات االجتماعية وتحوالتها يف املجتمعات
األمازيغية ،وعىل الرتاث املخطوط األمازيغي ،وعىل عالقات الثقافة واملوروث
املؤسساتي بالتنمية وعىل أوجه الرتاث املادي والالمادي باملغرب وطرق الحفاظ
عليه ،وصدرت له كتب ودراسات متعددة يف هذه امليادين.

* جائزة اإلبداع األديب األمازيغي:

 مجال الشعر  :الطيب أمكرود -مجال النثر (الرواية) :هشام فؤاد كوغلت

* جائزة الدراسات واألحباث يف العلوم
اإلنسانية واالجتماعية:

 مجال الدراسات واألبحاث يف العلوماالجتماعية :حنان حمودا
 مجال الدراسات واألبحاث يف العلوماإلنسانية :ميمون أزيزا

* جائزة التطبيقات واملوارد الرقمية والدراسات
واألحباث املعلوماتية :أمحد بلعى

 جائزة الرتجمة :عمر شكري جائزة اإلعالم واالتصال: مجال الصحافة املكتوبة :املصطفىعياش
 مجال الصحافة السمعية (اإلذاعة األمازيغية):أمينة آبل
 مجال الصحافة السمعية -البرصية (قناةتمازيغت)ُ :
سليمان عطو

* جائزة األغنية األمازيغية:
 -جمال األغنية التقليدية:

 جهة الجنوب :لحسن أعدي امللقب بالرايس الحسناخطاب
 جهة الوسط:سعيد موجان
* جمال األغنية العصرية:
 جهة الشمال :نجيم املرشوحي امللقب بماسيور -جهة الجنوب :عمر الكدايل

* جائزة الفيلم:

 الفيلم الروائي :الحسني الشكريي -الفيلم الوثائقي :عبد الرحيم الرايس

* جائزة املسرح:

 جهة الجنوب :جمعية مسارات فنون وثقافات جهة الوسط :فرقة إزوران نزمور لفن التبوريدةوالثقافة األمازيغية والتنمية والتضامن

* جائزة الرقص اجلماعي:

 جهة الجنوب :فرقة أجماك سوس جهة الشمال :فرقة جمعية إبردان جهة الوسط :فرقة أحيدوس ن آيت عرفة.يذكر أنه هذه السنة  ،2022أسندت رئاسة
الدورة للسيدة عائشة ألحيان ،كما تراعي مبادئي
الشفافية يف هذه الجائزة والتنافسية وتكافؤ
الفرص من خالل اعتماد لجنة رئيسة ،تستند
رئاستها لشخصية ثقافية من خارج املؤسسة،
ولجن فرعية متخصصة حسب أصناف الجائزة
كما جاء يف مادة جائزة الثقافة األمازيغية يف
الكتاب البديع« ،املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
مسار ومنجزات».
الحفل من تنشيط األستاذ يشو بنعيىس ،واآلنسة
إكرام دودوح.
* خديجة عزيز

تعليم
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«العامل األمازيغي» تناقش «عرقلة ورش األمازيغية من طرف وزارة التربية الوطنية»

أساتذة جيمعون على «العشوائية واالرجتالية» وغياب اإلرادة السياسية لتدريس األمازيغية

أمجع عدد من أساتذة تدريس اللغة األمازيغية بعدد من املديريات عن غياب إرادة سياسية واضحة للدولة وللحكومات املتعاقبة لتعفيل ورش تدريس األمازيغية يف املدرسة العمومية.
وأكد املتدخلون يف املائدة املستديرة اليت نظمتها جريدة «العامل األمازيغي» يوم األربعاء  05أكتوبر اجلاري ،مبناسبة اليوم العاملي للمدرس ،حتت عنوان “ملاذا تعرقل وزارة التربية الوطنية األمازيغية يف التعليم األويل واالبتدائي؟” أن الوزارة
الوصية على القطاع تتعامل مع ملف تدريس األمازيغية بنوع من «العشوائية واالرجتالية» وتتملص من االلتزامات احلكومية بشأن تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية.

الراخا ..الوزير بنموسى خيرق  12التزاما
استهل رئيس التجمع العاملي
األمازيغي ،رشيد الراخا ،تسري
اللقاء باإلشارة إىل الرسالة التي
وجهها إىل وزير الرتبية الوطنية
والتعليم األويل والرياضة ،شكيب
بنموىس ،وعدّد فيها " خرق الوزير
الويص عىل القطاع ملجموعة من
االلتزامات امللكية والدستورية
والقانونية والدولية بسبب إقصاء
اللغة األمازيغية يف املدرسة
العمومية".
وأكد الراخا أن “إرصار بنموىس
املستمر يف استبعاد تعليم األمازيغية
لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني
 4و  5سنوات يف فصول املدارس
األولية ،واالستمرار يف رفض تعميمها يف املدارس
االبتدائية ،سيجعله بكل بساطة وبشكل غري
مسؤول يخالف مجموعة من االلتزامات والتي
ذكر منها الـ 12يف رسالته.
وذكر رئيس الهيئة األمازيغية أن وزير الرتبية
الوطنية يخالف التوجيهات امللكية املعرب عنها
خالل خطاب أجدير يف  17أكتوبر  ،2001ويخرق
مقتضيات الدستور الحايل ،الصادر يف  1يوليو
 ،2011كما يخالف القانون التنظيمي رقم 26.16
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،والذي تمت
مجليس الربملان سنة 2019
املصادقة عليه من قبل
ْ
(الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 121-19-
 ،1يف  12من محرم  12/ 1441سبتمرب .)2019
كما ذكر يف مستهل تقديمه ،أن الوزير يقف ضد
توصيات األمم املتحدة ،كتلك التي أعربت عنها
لجنة العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية

* الرباط /منترص إثري

واالجتماعية والثقافية ،يف
أكتوبر  ،2015ويخرق االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل لعام
 ،1989ويقف ضد توصيات
اليونسكو بشأن أهمية اللغة
األم.
وزاد املتحدث وفق ما جاء يف
رسالته املوجه إىل وزير الرتبية
الوطنية ،أن هذا األخري يخرق
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق
الشعوب األصلية ،والعقد الدويل
للغات الشعوب األصلية 2022-
 ، 2032ويخالف أهداف مرحلة
ما قبل املدرسة املتمثلة يف تمكني
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم
بني  4و  5سنوات.
وتاسع االلتزام الذي يخالف الوزير ،وفق
إفادة رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،السري
ضد توجيهات علماء الرتبية املرموقني مثل
الربوفيسور آالن بنتوليال ،وتوجيهات البنك الدويل
القيّمة ،والتي تؤكد عىل األهمية الحاسمة للغة
األم يف تعليم األطفال.
رئيس املنظمة األمازيغية ذكر أن الوزير الويص
عىل قطاع الرتبية الوطنية يعمل ضد
ضد اإلرادة السياسية لرئيس الحكومة ،ويتناقض
حتى ترصيحاته السابقة أثناء زيارة مدرسة
 Medersat.comيف  21يناير .2022
ودعا الراخا وزير الرتبية الوطنية إىل “دمج اللغة
األمازيغية بأرسع ما يمكن يف جميع فصول ما قبل
املدرسة وتعميمها يف املرحلة االبتدائية .وإال ،فإن
إصالحكم و”نموذجكم التنموي” سيبقى عالقا يف
الذاكرة الجماعية مثل “الربنامج االستعجايل””.

أكركاض ...غياب تصور وخريطة توطني األمازيغية

أكد رشيد أكركاض ،أستاذ اللغة األمازيغية
بمديرية تيزنيت ،أن "تغييب األمازيغية يف
التوجيه املدريس يؤثر سلبا عىل اختيارات
التالميذ يف البكالوريا وعىل ولوج شعبة
الدراسات األمازيغية يف الجامعات ونفس
اليشء يقع باملدرسة العليا لألساتذة".
وذكر أكركاض أن هناك "تراجع عىل أغلب
مبادئ االتفاقية املربمة بني الوزارة الوصية
واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية( .مبدأ
اإللزامية  ،مبدأ التعميم) ،باإلضافة إىل
عدم تقييم تجربة إدماج اللغة األمازيغية
يف املنظومة الرتبوية رغم ميض قرابة 20
سنة.
وسجل أكركاض "ضعف الغالف الزمني
املخصص للغة األمازيغية رغم كونها لغة
رسمية وتراجع يف مضامني وأهداف املنهاج الدرايس
الخاص باللغة األمازيغية مقارنة باملنهاج السابق".
واستحرض املتحدث يف معرض تقييمه لواقع تدريس
األمازيغية" ،عدم إرشاك األساتذة املمارسني يف امليدان
واملفتشون وأساتذة املراكز الجهوية يف إعداد وثيقة
املنهاج الجديد ،وعدم إرشاك األساتذة املمارسني بالقسم
يف إنجاز الكتب املدرسية".
كما تحدث عن "تجميد عمل الخلية املركزية املتخصصة
يف تتبع تدريس اللغة األمازيغية وتجميد الخاليا الجهوية
واإلقليمية وإقصاء أساتذة اللغة األمازيغية من التكوين
املستمر الخاص باملنهاج ومنهجيات االشتغال".
وقال املتحدث إن "عدد املستفيدين من الحركة االنتقالية
قليل ومنعدم يف بعض املديريات رغم وجود هذه العبارة
يف املذكرة املنظمة للحركة " تعترب جميع املؤسسات و
الجماعات يف كل املديريات اإلقليمية شاغرة و محتمال
شغورها".
وأشار أكركاض إىل "غياب تصور وخريطة توطني
األمازيغية يف األكاديميات واملديريات اإلقليمية

واملؤسسات التعليمية ،باإلضافة
إىل قلة املؤطرين الرتبويني املفتشني
املكونني يف اللغة األمازيغية ،وشطط
بعض املسؤولني يف استعمال السلطة
تجاه أساتذة اللغة األمازيغية".
وأضاف أن هناك "إجهاض بعض
التجارب الناجحة يف تدريس اللغة
األمازيغية ،مسجال يف سياق مداخلته
"غياب مبدأ التحفيز يف كل ما يتعلق
باألمازيغية" .كما تحدث عن "إجبار
أساتذة اللغة األمازيغية عىل العمل
يف مؤسستني تعليميتني رغم كون
احدى املؤسستني تستجيب لرشط 8
أقسام وذلك للتحايل وتضخيم عدد
املؤسسات التعليمية التي تدرس بها

األمازيغية".
ولفت إىل أن "التعامل مع اللغة األمازيغية وأساتذتها يف
بعض املؤسسات ملنطق األيديولوجية والعقليات امليزية".
وطالب األستاذ أكركاض بـ"إصدار مذكرات وزارية
خاصة بأساتذة التخصص تؤمن الزمن املدريس وتقرتح
حلوال لجدول الزمن الخاص بأستاذ اللغة األمازيغية،
وإدراج اللغة األمازيغية كتخصص يف مباريات التفتيش
الخاصة بسلك التعليم االبتدائي".
ودعا املتحدث إىل " إلحاق حاميل شواهد املاسرت يف
التخصص بالتدريس يف املراكز الجهوية التي تعرف
خصاصا مهوال ،مع إحداث وحدات وأقسام داخل
االكاديميات الجهوية خاصة بتتبع وتدريس اللغة
االمازيغية".
كما دعا إىل "متابعة ومعاقبة كل مستعميل الشطط يف
السلطة من مديرين و مفتشني و مسؤولني تبث إهانته
و تحقريه لألمازيغية و أساتذتها ،والقطع مع العقليات
األيديولوجية املريضة واملعادية لألمازيغية يف اإلدارات و
املؤسسات التعليمية".

بوسع ..جيوب املقاومة وغياب اإلرادة
تحدث األستاذ زايد بوسع ،أستاذ األمازيغية ورئيس الجمعية الجهوية
ألستاذة اللغة األمازيغية بجهة فاس/مكناس ،عن «غياب اإلرادة
الواضحة للدولة لتعميم اللغة األمازيغية» ،وأردف قائال »:بدون لغة
الخشب ليس هناك إرادة واضحة من الدولة بالنهوض باللغة والثقافة
األمازيغيتني يف جميع امليادين».
وقدم بوسع يف معرض مداخلته ملحة قصرية حول كرونولجية إدماج
اللغة األمازيغية يف املنظومة الرتبوية باملغرب انطالقا من وثيقة
الرشاكة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ووزارة الرتبية الوطنية
سنة  2003التي تنص عىل رضورة ادراج اللغة األمازيغية يف املدرسة
املغربية ،وسيتم تعميمها أفقيا وعموديا يف أفق سنة .2008
وقال متسائال« :نحن اليوم من بنود الوثيقة اليوم نحن اليوم يف سنة
 2023اي عقدين من الزمن ولم تستطع الوزارة تعميمها عىل صعيد
إقليم واحد مستوى ابتدائي».
وتحدث األستاذ بوسع بلغة األرقام ،مربزا أن « أول فوج متخصص يف
تدريس اللغة األمازيغية خريجي املراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين
بدأ بفوج  2012عدد الخرجني  86استاذ(ة) ،فوج  2013عدد الخرجني
 90أستاذ(ة) سنة  2014عدد الخرجني  100سنة  2015عدد الخرجني
 100سنة  2016عدد الخرجني  ،100سنة  2019عدد الخرجني

200؛ سنة  2020عدد الخرجني 400؛ سنة 2021
عدد الخرجني  400استاذ (ة) .إذن مجموع مدريس
ومدرسات اللغة األمازيغية اىل حدود اليوم بلغ 1600
مدريس ومدرسة هل هذا العدد يكفي لسد ما يناهز
 7789حسب احصائيات وزارة الرتبية الوطنية؟».
وعدد أستاذ األمازيغية بمديرية مكناس ،بعضا من
املشاكل التي يعاني منها مدرسات ومدريس اللغة
األمازيغية .وذكر غياب مذكرة وزارية واضحة تنظم
الغالف املخصص للغة األمازيغية ،واالصطدامات
املتكررة مع اآلباء واألمهات التالميذ يف بعض األحياء
الذين يرفضون اللغة األمازيغية يف املدرسة.
كما ذكر املتحدث ،غياب العدة الديداكتيكية وقاعة
خاصة ألستاذ للغة األمازيغية مما يتطلب االنتقال من
قسم اىل قسم ،غياب تكوينات جدية وذات جودة لفائدة
مدريس ومدرسات اللغة األمازيغية ،عدم تفعيل الخاليا
الجهوية واإلقليمية املكلفة بتتبع ملف تدريس اللغة
األمازيغية ،عدم فتح مباراة مفتيش اللغة األمازيغية لفائدة مدريس
ومدرسات اللغة األمازيغية ،باإلضافة إىل إقصاء اللغة األمازيغية يف
املدارس الخصوصية والعشوائية يف إدماجها يف املدارس العتيقة.

و»أمام هذه االرتجالية والتخبط الذي تعيشه اللغة
األمازيغية بعد مرحلة الدسرتة يجب القول ان أسوأ
أيام نعيشها اللغة والثقافة األمازيغيتني منذ التاريخ
اىل اليوم هي التي تعيشها اليوم «ماهي موجودة
فاملدرسة نيت ،ما هي محيدة نقولو راه ماكينات نيت
« .وفق تعبريه.
وأكد رئيس الجمعية الجهوية ملدريس ومدرسات
األمازيغية بجهة مكناس/فاس ،أن «جيوب
املقاومة هي التي تريد تشويه سمعة اللغة والثقافة
األمازيغيتني كما كانت تفعل منذ بداية انتشار الوعي
األمازيغي عرب نرش سموم الحق والكراهية لكل ما هو
أمازيغي».
وختم املتحدث مداخلته بالقول «ما يجب عىل مناضيل
ومناضالت الحركة األمازيغية اليوم أن القضية
األمازيغية اليوم بحاجة إليهم كل واحد باسمه ومكانه
ألن األمازيغية رهينة ابناءها رغم سياسة الدولة اتجاه
ما هو أمازيغي وجيوب املقاومة التي ال تنام من أجل اجهاض ورش
األمازيغية عىل مستوى املغرب عرب زرع الفتن و سياسة التفرقة بني
صفوف مناضيل و مناضالت الحركة األمازيغية».
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حتوس ..العقليات أضرت كثريا بورش األمازيغية

بتبغ ..غياب تصور واضح لتدبري ملف
أبرز عبد الواحد بتبغ،
أستاذ مادة األمازيغية
بمديرية كلميم ،أن عدم
تنزيل الرتسانة القانونية
والترشيعية املنظمة لتدريس
اللغة األمازيغية تسبب
يف التحايل و التماطل يف
تفعيل الطابع الرسمي للغة
األمازيغية».
وأضاف بتبغ يف معرض
مداخلته ،أن «الحكومات
املتعاقبة لم توف بالتزاماتها
يف مجال التعليم» ،مسجال
«غياب تصور واضح
لدى الوزارة لتدبري ملف
األمازيغية يف التعليم
وغياب سياسة تعليمية
واضحة املعالم تحدد معالم
ومؤرشات إدماج األمازيغية
يف املدرسة املغربية».
وأشار األستاذ بتبغ إىل
«إقصاء األمازيغية يف
املشاورات الوطنية من أجل
تجويد املدرسة املغربية ويف
جل مستجدات ومشاريع
الوزارة الجديدة وحتى
تغييب األمازيغية يف برامج
التكوين التي تقوم بها
الوزارة «.
كما تطرق إىل «عدم تحيني
املذكرات الوزارية املنظمة
لتدريس اللغة األمازيغية

مع معطى التخصص الذي
انطلق منذ سنة ،2013
باإلضافة غياب الكتاب
املدريس للغة األمازيغية يف
مبادرة مليون محفظة».
وقال إن هناك «تغييب تام
ملصوغات التكوين ودالئل
األستاذ الخاص بأستاذ اللغة
األمازيغية» ،مشريا إىل «عدم
إصدار صيغ وظيفية لجداول
واستعماالت
الحصص
الزمن للحسم يف هذا الجدل
واملشكل الذي يواجه أغلب
أساتذة اللغة األمازيغية مع
بداية كل موسم درايس».
وأردف املتحدث »:هناك
تحقري مادة اللغة األمازيغية
بعض
يف
وأساتذتها

أكد وزير الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة،
شكيب بنموىس خالل الزيارة امليدانية التي قام
بها أواخر يناير املايض ،إىل مؤسسة “مدارس.
كم” ( ،)Medersat.comالنموذجية يف تعليم اللغة
األمازيغية باملغرب ،أن هذه «الشبكة تتميز عن
غريها من املؤسسات باألهمية التي توليها لتعليم
اللغات ،خاصة األمازيغية» ،موضحا يف ترصيح
للصحافة أن هذه املدرسة ،التابعة لشبكة مؤسسة
البنك املغربي للتجارة الخارجية للرتبية والبيئة ،رغم
وجودها يف منطقة غري ناطقة باألمازيغية ،إال أنها
تقدم عمال نموذجيا يف تلقني هذه اللغة ،ابتداء من
مرحلة ما قبل التمدرس إىل السادس ابتدائي».
وأضاف بنموىس أن «األمازيغية تدرس منطوقة
ومكتوبة بتواز مع إتقان اللغتني العربية والفرنسية،
معتربا هذه التجربة بالغة األهمية بالنسبة ملنظومة
التعليم بأكملها يف املغرب».
وسبق لوزير الرتبية الوطنية والتعليم األويل
والرياضة قبل شهر ،يف ندوة بالناظور ،أن قال إن
وزارته تستند يف تدريس اللغة األمازيغية “إىل الثوابت
التي يقوم عليها النظام الرتبوي املغربي خاصة
املرجعية الدستورية وتحديدا الفصل الخامس،
ثم مقتضيات القانون اإلطار املتعلق بمنظومة
الرتبية والتكوين ،الذي يؤكد يف املادة  31منه عىل
“جعل املتعلم الحاصل عىل الباكالوريا متقنا للغتني
العربية واألمازيغية ” إضافة إىل ما جاء به القانون
التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية».
ترصيحات الوزير الويص عىل أحد أهم وأبرز
القطاعات الحيوية تبدو مشجعة ومتفائلة مقارنة
بترصيحات ووعود وخطابات رددها وزراء تعاقبوا
عىل هذا القطاع رسعان ما تالشت منذ إدماج
األمازيغية يف منظومة الرتبية والتكوين سنة ،2003
بحيث لوحظ أن االمازيغية عانت من ميز ممنهج،
مسرتسل ومستمر.
ويالحظ كذلك أن الوزير بنموىس تجاوز ما
تضمنه بالغ وزارته وترصيحاته أيضا عقب الندوة
الصحفية ليوم  6شتنرب  2022والذي تحدث فيها،
عن «إرساء ثالثة أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات
التعليم األويل :القراءة باللغتني العربية والفرنسية،
وأنشطة الرياضيات واألنشطة الحركية» ،يف تجاهل
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أكد األستاذ والباحث عبد الله
حتوس ،أن معالم السياسات
العمومية ذات الصلة بتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،ورغم
أنها مؤطرة بالخطابات امللكية،
والدستور ،والقانون التنظيمي
رقم  ،-16 26واملخطط الحكومي
املندمج لتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية« ،ما زالت غري واضحة
وبالتايل فهذه السياسات العمومية
عاجزة عن تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية والتقيد بالجدولة
الزمنية املنصوص عليها يف
القانون التنظيمي املتعلق بمراحل
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم
ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية».
وأضاف أن «مسؤولية الفاعل الحكومي قائمة
يف ما تعانيه السياسات العمومية ذات الصلة
باألمازيغية من ضبابية وترهل وعجز وبطئ يف
اإلنجاز» ،مضيفا أن «مسؤولية اإلدارة قائمة
أيضا ،ألنها رشيك يف هندسة وصناعة السياسات
العمومية ؛ فالكثري من املعطيات امليدانية تؤكد
مسؤوليتها يف ما يعاني منه ورش األمازيغية ،الذي
يواجه العديد من التحديات ذات الصلة بأداء الفاعل
اإلداري».
وأبرز األستاذ حتوس أن «العقليات يف الكثري
من املصالح املركزية والخارجية بوزارة الرتبية
الوطنية ،عىل سبيل املثال ،أرضت كثريا بورش
إدماج األمازيغية يف املنظومة التعليمية ،وأوقف
الزخم والحماس الذي تميز بهما هذا الورش
يف سنواته األوىل ( خرج الورش إىل الوجود سنة
.»)2003

املؤسسات من طرف بعض
املديرين وبعض األساتذة،
وهناك غياب قاعة خاصة
لتدريس اللغة األمازيغية يف
أغلب املؤسسات».
وشدد األستاذ عبد الواحد
بتبغ عىل «رضورة الوقوف
عىل إدماج تدريس اللغة
األمازيغية يف التعلم األويل
والتعليم الخصويص والرتبية
غري النظامية ومختلف
املعاهد والجامعات ،والرفع
من مناصب أساتذة اللغة
األمازيغية يف مباريات
التوظيف».
ودعا إىل إعادة «التكليفات
املسحوبة من العديد من
واألستاذات
األساتذة
بمختلف األكاديميات والذين
تلقوا تكوينا مستمرا يف
تدريس اللغة األمازيغية،
وإعادة النظر يف عدد
الساعات املخصصة لتدريس
اللغة األمازيغية».
كما دعا إىل تدريس اللغة
األمازيغية ألبناء الجالية
باإلعالن عن مباراة خاصة
بأساتذة اللغة األمازيغية،
وإخراج الرتسانة الخاصة
بتدريس اللغة االمازيغية يف
مدارس البعثات األجنبية.

تناقضات الوزير!
تام لألمازيغية باعتبارها لغة
دستورية ،رسمية وقانونية
للدولة ،وصوال إىل إعالن
عن توظيف  400أستاذ/ة،
وهي لحظة جسدت منعطفا
وتراجعا عن املخطط العرشي
إلدماج األمازيغية املعد من
طرف الوزارة والذي يشري إىل
توظيف  1000أستاذ خالل
املوسم .2023/2022
هذا الرتاجع يعترب مؤرشا
خطريا ودليال واضحا عن
التناقض بني القول والفعل،
الذي يسقط فيه مسؤولني
مغاربة ،وهو ما يفضح زيف
خطاباتهم والتنصل من
التزاماتهم ويكرس سياسة
التمييز املمنهجة ضد لغة
الدولة واملؤسسات ويرضب
املقتضيات الدستورية بعرض الحائط ،ويتجاوز
مضمون القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية واملواثيق والعهود الدولية التي
صادق عليها باملغرب.
وتؤكد تناقضات الوزير وعشوائية ترصيحاته
أننا أمام سياسة ممنهجة ضد األمازيغية ،وتحول
الدستور والقانون وااللتزامات الدولية والتوصيات
األممية إىل مجرد « حرب عىل ورق وشعارات ال طائل
من تنفيذها» ،وتكرس األفق الغامض الذي يمكن
مللف تدريس األمازيغية أن يواجهه ،وهذا التناقض
يفرس التماطل ويؤدي إىل هدر الزمن وتجاهل
القانون والدستور الذي يعترب أسمى قانون يف
البلدان التي تحرتم نفسها والتزاماتها وتعاقداتها
مع املواطنني واملواطنات.
السياسة التمييزية التي أظهرها الوزير مع الدخول
املدريس الحايل ،سواء يف التعليم األويل الذي لم يذكر
فيه األمازيغية عىل اإلطالق ،أو التعليم االبتدائي دون

الحديث عن اإلعدادي والثانوي،
تجاهلت كذلك توصيات
منظمة «اليونسكو» التي
أوصت الدول األعضاء باعتماد
الرتبية باللغة األم ،ورضورة
إدخال اللغة األم يف النظام
الرتبوي منذ السنوات األوىل
للتمدرس ،وهي التوصيات
التي أكدت أن «اللغة األم تضمن
االستمرارية والتواصل بني
املحيطني األرسي واملدريس،
كما تشمل اسرتاتيجيات التعلم
وتلعب وظيفة الوسيط بني
املرجع الثقايف األرسي واملرجع
الثقايف املروج من قبل املؤسسة
املدرسية» ،كما تتجاهل
املادتني  7و  8من االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل.
إن غياب اإلرادة السياسية
سيساهم بال شك يف عرقلة ورش تدريس األمازيغية،
وفضح هشاشة اإلسرتاتيجية الرتبوية وتكريس امليز
املمنهج ضد األمازيغية يف التعليم واإلعالم واإلدارات
ومؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية .والوزير
بنموىس وكأنه ال يؤمن باستمرار املؤسسات ،وعرد
خارج الرسب ملا أعطى بدهره ملا جاء يف بالغ وزارة
الرتبية الوطنية بتاريخ  30دجنرب  ،2020والذي
تحدث عىل أن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق
لتدريس اللغة االمازيغية إعماال ملقتضيات القانون
اإلطار  51.17والقانون التنظيمي  26.16والقانون
التنظيمي  04.16املتعلق باملجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية.
وإذا كانت املادة  32من القانون التنظيمي 26.16
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،والذي نرش يف
الجريدة الرسمية عدد  6816بتاريخ  26سبتمرب

منتصر إثري

واستحرض املتحدث يف معرض حديثه
تحدي تكوين املوارد البرشية املؤهلة،
مشريا إىل أن «رغم مرور أزيد من
عرش سنوات عىل ترسيم األمازيغية
وانرصام أزيد من ثالث سنوات من
عمر القانون التنظيمي رقم 16 – 26
لم تبادر اإلدارات العمومية إىل إحصاء
املوارد البرشية املتوفرة يف مختلف
مصالحها واملؤهلة لالنخراط يف تفعيل
رسمية األمازيغية ،وال بادرت إىل
تحديد الخصاص يف املوارد البرشية
الالزمة ملواكبة ورش األمازيغية،
يف إطار تدبريها التوقعي للوظائف
والكفاءات».
ولفت حتوس إىل غياب سياسات
قطاعية واضحة املعالم لتفعيل رسمية األمازيغية،
مشريا إىل أن «ما تحقق خالل السنة املاضية
ونخص بالذكر الرشوع يف الرتجمة الفورية يف
مجلس النواب وتوظيف مساعدين اجتماعيني
بوزارة العدل وإدماج األمازيغية يف الهوية البرصية
للبعض من مؤسسات الدولة ،فإنه يالحظ غياب
سياسات قطاعية واضحة املعالم قابلة للتحقق
مع مؤرشات اإلنجاز وقياس األثر ،ولن يختلف
إثنان حول الدور املحوري للفاعل اإلداري يف بلورة
هذه السياسات القطاعية».
وقال عبد الله حتوس إن «رئيس الحكومة أشار
يوم  10شتنرب املايض بأكادير ،يف كلمته أمام
باحثني ونشطاء من الحركة األمازيغية ،إىل أدوار
كل من الفاعلني الثالث ،مؤكدا عىل أهمية دور
الفاعل املدني يف تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
واستعداده للجلوس ،شخصيا ،مع الفعاليات
املدنية لالشتغال عىل برامج أولويات للدفع بورش
األمازيغية قدما إىل األمام».
 ،2019تنص عىل إلزام القطاعات الوزارية
والجماعات الرتابية واملنشآت العمومية واملؤسسات
والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل
تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة األمازيغية،
بكيفية تدريجية ،فإن وزارة الرتبية الوطنية ،كباقي
القطاعات املعنية ،فإن الوزارة لم تقدم إىل اليوم
خارطة طريق حول اسرتاتيجيتها لتعميم تدريس
اللغة االمازيغية باألسالك التعليمية الثالثة.
وبالعودة إىل العدد املعلن عنه من طرف وزير الرتبية
الوطنية واملتعلق بتعيني  400أستاذ متخصص
لتدريس اللغة االمازيغية سنويا ،فهو لم يحرتم
املادة  4من الفقرة  2من القانون التنظيمي 26.16
والتي تنص عىل تعميم تدريس األمازيغية ،بكيفية
تدريجية يف كافة مؤسسات التعليم األويل ،والتعليم
االبتدائي ،التعليم اإلعدادي والثانوي يف أفق  2026وال
يحرتم األجل املحدد يف القانون التنظيمي نفسه ،ألنه
بعملية حسابية بسيطة نحتاج ألزيد من  42سنة
لتعميم تدريس األمازيغية يف التعليم االبتدائي دون
الحديث عن باقي األسالك التعليمية.
بنموىس يزيد الطني بلة ،فعوض رد االعتبار لهذا
املكون الهوياتي ،فإنه يضاعف من معاناة أساتذة
وأستاذا األمازيغية ومن العنرصية واالحتقار الذي
يتعرضون له من طرف بعض النيابات واملدراء
واملفتشني وبعض األساتذة الزمالء هو نتيجة
طبيعية لهذا التميز الذي تكرسه الوزارة الوصية عىل
القطاع ،وتملصها من التزاماتها وتنصلها من تفعيل
القوانني واحرتام الدستور ،هو حتما سيعطينا
النتائج التي نتابعها اليوم.
عار أن نسمع اليوم بعدم توفر حجرة ألستاذ اللغة
األمازيغية وتخيل الوزارة عن هؤالء األطر والدفع
بهم إىل الرتحال بني الحجرات ،نصف ساعة يف
هذا القسم و 10دقائق يف قسم آخر ،وإلزام بعض
أساتذة األمازيغية بتدريس  30ساعة أسبوعيا مع
تكليف بعضا منهم بتدريس مواد أخرى غري مادة
تخصصهم ،ورفض صفة أستاذ متخصص يف
اللغة األمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض
املدراء ،وغياب مذكرة و وزارية واضحة تنظم
الغالف املخصص للغة األمازيغية ،وعدد من املعاناة
واملشاكل السوريالية التي يعيشها ورش تدريس
األمازيغية بعد  20سنة من إدماجها يف املنظومة
التعليمية.
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الفنان األمازيغي الملزتم فريد الحمدوي أو ريفانا يف حوار مع "العالم األمازيغي":

الترسع يف إصدار األعمال الموسيقية دون إخضاعها للنقد واإلتقان ،انتحار فني ...
حاوره :خريالدين الجامعي
_______________________
 .1نرحب بكم عىل صفحات جريدة العالم األمازيغي ،كيف تريد أن
تقدم نفسك لقراء الجريدة؟
فريد الحمدوي ،اسمي الفني ريفانا ،باحث يف
املوسيقى األمازيغية بالريف ،مؤلف وموزع موسيقي
يف نفس الوقت ،اشتغلت كمدرس تخصص اللغة
العربية… أشتغل اآلن كمؤطر للورشات املوسيقية
بمؤسسة التفتح الفني بالحسيمة .متزوج وأب
لطفلني ،يوسف ( 15سنة) ونوميديا ( 12سنة) ،أتابع
مسريتي الدراسية بسلك املاسرت تخصص اللغات
والثقافات املغربية واإليكولوجيا (الفصل الرابع)…
 .2كيف
األمازيغية؟

بدأتكم

رحلتكم

يف

غمار

الموسيقى

انطلقت مغامرتي مع املوسيقى يف سن مبكرة جدا،
يف مرحلة الطفولة ،حيث كنا نصنع آالتنا املوسيقية
واإليقاعية بأنفسنا ،باستعمال علب زيت السيارات
أو املائدة التي كنا نحصل عليها من مكب النفايات
قرب رضيح سيدي عابد… واآلالت اإليقاعية من جلد
األرانب ،أو نستعمل القارورات البالستيكية… كان هذا
بمثابة املعهد املوسيقي لنا… مع مرور الوقت حصلت
عىل أول قيثارة يل حيث بدأت أتعلم رفقة صديقي
عقاد عبد الوهاب البدابات األوىل للعزف عىل القيثار…
وكانت كتب تعليم اآللة مفقودة ونادرة جدا ،فرغم ذلك
كنا نتدبر أمورنا بشكل يف العزف عن طريق االحتكاك
بعازفني آخرين مهرة ،حيث كنا نحب كثريا األغاني
الغربية واألمازيغية…
درست املوسيقى ملدة سنتني باملعهد املوسيقي
بالحسيمة سنة  1994و ،1995ألنقطع عن الدراسة
املوسيقية باملعهد بعد تعييني بمدينة تزنيت ،حيث
قضيت بها سنتني يف بداياتي األوىل يف عالم التدريس.
إال أن شغفي باملوسيقى دفعني للبحث عن كل السبل
لتقوية معاريف يف هذا املجال وال زلت أواظب عىل ذلك.
وكنت شغوفا جدا باملوسيقى التقليدية األمازيغية
بالريف ،خصوصا يف األعراس واملناسبات العائلية،
حيث كان طقس إزران هو السائد ،وكان يخلق فرجة
وصورا جمالية الزالت ملتصقة بأذهاني ،تلك األجواء
الرائعة التي كانت تصاحب الطقوس االحتفالية
للعرس الريفي… كما كنت أحب األغاني الرائعة
للفنانني الكبار يف عالم املوسيقى األمازيغية بالريف،
نذكر منهم عالل شيلح ،الوليد ميمون ،حسن الفاريس
ثيدرين ،مجموعة تواتون ،فرقة بنعمان وإيريزام
والفنان خالد إيزري ،وفرقة إيثري وإيثران والالئحة
طويلة ...وقد خلق يل هذا الثراء املوسيقي تراكما
موسيقيا باإلضافة إىل االستماع للموسيقى الغربية
بشكل مستمر ،أثر بشكل كبري عىل مساري املوسيقي
اإلبداعي ،ألهب يف داخيل تلك امللكة اإلبداعية ،لنؤسس
سنة  1992رفقة صديقي عقاد عبد الوهاب ومحمد
العيادي فرقة ريفانا املوسيقية.
 .3ما يه الصعوبات التي واجهتكم يف بداياتكم الفنية ،وكيف
تغلبتم عليها؟
إن أوىل الصعوبات التي واجهتنا ،هي ضعف اإلمكانات
املادية ملمارسة املوسيقى ،بدءا باآلالت املوسيقية وكل
ما يرتبط بها ،من صيانة وأوتار مرورا بغياب القاعات
أو املؤسسات التي كان من املفرتض أن تحتضن
الفرق املوسيقية الصاعدة يف تلك الفرتة وصوال إىل
الحصار الذي كان مرضوبا عىل املنطقة ،هذا الوضع

الذي ساهم يف تهميش املبادرات التي تسعى إىل وضع
موطئ قدم يف الساحة الفنية املحلية أو الوطنية…
دون أن ننىس النظرة السلبية التي كان تنظر بها
العائالت إىل الشباب املمارس للموسيقى ،وذلك عن
سوء فهم أو إسقاط لبعض النماذج من الفنانني الذين
لم يقدموا صورة إيجابية وقدوة حسنة ،خصوصا
املمارسني للموسيقى الشعبية وما ارتبط بها من
سلوكات اجتماعية جعلت اآلباء واألرس يف تلك الفرتة
ينظرون إىل ممارسة املوسيقى كفعل منبوذ… بالرغم
من أن الريف أو الريفيني لم يقطعوا مع املوسيقى أو
املمارسة الفنية املوسيقية أبدا ،وخري دليل عىل ما أقول
تلك األجواء االحتفالية املرافقة للمناسبات االجتماعية
والدينية ،وذاك الشغف باملوسيقى حيث لم يخل بيت
ريفي من آلة البندير أو الناي .وما أتحدث عنه كان
يخص مرحلة معينة خصوصا يف الثمانينيات من
القرن املايض… أما اآلن فقد عادت األمور إىل حالها أي
تقدير هذا الفن وسط العائالت الريفية ولو بشكل آخر
ومختلف.
كان حصويل عىل وظيفة التدريس يف سنة  1995فرصة
ومتنفسا يل ،حيث بدأت أشرتي آالت موسيقية جيدة
واحرتافية ،واختفى هذا الهاجس بالنسبة يل .فرغم
مشاركاتنا يف مجموعة من األمسيات الثقافية طيلة
هذه املدة ،إال أننا لم نتمكن من تسجيل أول ألبوم
لنا إال يف سنة  ،2012واأللبوم الثاني سنة …2015
بإمكاناتنا املادية ومن مالنا الخاص.
 .4ما يه التيمات واألنماط الغنائية التي تشتغلون عليها؟
ممارسة املوسيقى بالنسبة يل ليست مجرد متعة،
بل معركة أخوضها من أجل تثمني الرتاث املوسيقي
األمازيغي بمنطقة الريف ،وتطويره ،باعتباره رمزا
من رموز الهوية الثقافية ،والثقافة املوسيقية هي
جزء من هذه الثقافة ،فاستمرارنا يف االشتغال عىل هذا
النمط املوسيقي ،يجعلنا جبهة الدفاع األوىل عن الهوية
األمازيغية من جانبها الفني والثقايف ،باملوازاة مع
نضاالت باقي املكونات األخرى للمجتمع طبعا ،وكل
من باب تخصصه .وهذا سيجعل من التيمات األوىل
التي أشتغل عليها يف األغاني التي أكتب كلماتها وأؤلف
ألحانها تسري يف هذا املنحى بالذات ،خصوصا ما يتعلق
بالهوية األمازيغية ،وحب الوطن (األرض) والتشبث
بالخصائص الثقافية والهوياتية األمازيغية ،كلغة
وكثقافة يف كل تجلياتها ،هذا باإلضافة إىل املواضيع
االجتماعية والتاريخية التي تهم اإلنسان األمازيغي
واملغربي عموما ،وكل ما يرتبط بأفراحه وأحزانه،
باإلضافة إىل نرش ثقافة السالم والحب ونبذ العنف
والتطرف يف التعاطي مع هذه املواضيع ،يف قالب فني
موسيقي.
 .5ما هو تقييمكم لواقع الموسيقى الريفية واألمازيغية عموما؟
من الصعب إصدار حكم دقيق وتقييم موضوعي
عن واقع املوسيقى األمازيغية بالريف ،يف غياب أية
دراسة علمية موضوعية يف هذا الجانب ،لكن يمكن
القول وباختصار شديد أنها تعيش حالة ركود وأزمة
إبداع ،حيث ساهم التطور الرسيع لوسائل التواصل
عرب األنرتنت ،إىل توجيه الكثري من «أشباه الفنانني»
إىل دخول عالم املوسيقى من جانبه السلبي ،حيث
تسود وتطغى الرداءة والتفاهة عىل إنتاجاتهم ،بعد أن
ركبوا موجة السفاهة يف اليوتوب بحثا عن الجيمات
والاليكات دون أن يعريوا أي اهتمام للجانب الشكيل أو
املضمون ملا يقدمونه ...هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
هناك تجارب موسيقية وفرق تسعى جاهدة ألن تضع
لنفسها موطئ قدم يف الساحة الفنية ،وتجتهد يف إبداع
منتوج موسيقي فني يرشف املوسيقى األمازيغية
الريفية بشكل عام ...دون أن ننىس تقاعس الفنانني

القدامى إن صح التعبري عن اإلبداع ،حيث توقفوا عن
إصدار أعمالهم املوسيقية مما خلق قطيعة يف الساحة
الفنية ربما لظروف اجتماعية أو صحية أو ربما
دخولهم مرحلة الركود اإلبداعي.
 .6ما يه الرشوط واألسس التي يجب أن تتوفر عليها اي فرقة
موسيقية حتى تنجح ،تتألق وتحقق الشهرة واالنتشار ،حسب
رأيك؟
إن رشوط النجاح هي متعددة بالنسبة يل ،لكن أولها
هو اتخاذ املوسيقى كمبدأ ورسالة ذات مغزى وغاية...
إضافة إىل مأسسة األعمال اإلبداعية عىل أساس
ينبني عىل الثقافة املوسيقية األصيلة مع العمل عىل
تطويرها والبحث عن العنارص املشرتكة من حيث
املقامات واإليقاعات مع باقي الثقافات املوسيقية
اإلنسانية األخرى ،أما من حيث الكلمات ،فعىل الفرق
أن تبحث عن قصائد شعرية راقية تساهم يف تلميع
الصورة ،عن طريق التعامل مع الشعراء املرموقني
وضمان حقوقهم املادية طبعا..
هذا باإلضافة إىل البحث عن الجودة وإتقان العمل،
وعدم الترسع يف إصدار األعمال الفنية املوسيقية دون
إخضاعها للنقد واإلتقان ،فالذي يترسع لبلوغ القمة
دون تفكري عميق ،يسقط منذ الخطوة األوىل ،ألن
البداية كانت خاطئة أو مبنية عىل قرارات مترسعة..
الشهرة يجب أال تكون هي الغاية ،بل الغاية الحقيقية
التي تقود إىل النجاح هي الصدق يف العمل والعمل عىل
تثمني ثقافتك املوسيقية بالبحث واالجتهاد ،ورسم
خارطة طريق واضحة األهداف واملعالم ،وستكون
النتيجة مرشفة مع مرور الوقت ...فكم من فرقة
موسيقية انطفأ بريقها حتى قبل البداية ،ألنها
سطرت أهدافا قصرية املدى وبحث عن الوصول إىل
الشهرة بأقرص الطرق ،وهذا يعد بمثابة انتحار فني.
 .7برأيك أيهما يعترب أكرث تأثريا عىل الجمهور ،الكلمات ام
اللحن؟
إن املوسيقى فن يعرب عن إرادة الحياة وعن الوجود يف
كل خباياه وخفاياه ،هي الفن الوحيد الذي يعرب عن
الشعور دون الحاجة إىل صورة أو إىل فن آخر يعينها
عىل البلوغ إىل أعماق اإلنسان ،فهي فن يستطيع
أن يعرب لك عن املشاعر اإلنسانية عن طريق اللحن
الجميل والنابع من إحساس صادق يف اإلبداع أو يف
األداء والعزف ،هذا يجعل من املوسيقى فنا قويا يف
ذاته ،من هنا يمكن القول بأن اللحن الجيد واألداء
الجيد هو اللبنة األساسية لعمل إبداعي راق.
أما الكلمة فهي تعد عنرصا غريبا عن املوسيقى،
الكلمة أو قصيدة شعر أيا كانت تأتي لتغري منحى
اللحن وغالبا ما ال تنطبق الكلمة مع اللحن من حيث
التعبري عن املشاعر ،فحني نضيف الكلمة إىل املوسيقى
وتصبح أغنية ،هنا تربز قوة الكلمة لتؤثر عىل اللحن يف
الغالب ،والعمل الفني الناجح هو من يستطيع تحقيق
هذا التكامل يف التعبري الفني بني الكلمة واللحن ،والتي
تعرب عن نفس الصور الجمالية واملشاعر الصادقة.
ففي املوسيقى األمازيغية ،ال نمتلك أعماال موسيقية
خالصة ،بل املوسيقى عندنا مرتبطة بالغناء ،وهو أمر
واضح وجيل من خالل األنماط الغنائية التي نمتلكها
والتي ورثناها عن أجدادنا طيلة مسارهم الطويل عرب
التاريخ ،ويف كل ما حدث من تأثري وتأثر بني الشعوب
مما يجعل الثقافة املوسيقية تتحول وترتكب وتعطي
أنماطا موسيقية جديدة ومقامات موسيقية متقاربة.
وهذا ما يمنح لها نوعا من التقارب والتشابه بني باقي
الشعوب التي تشاركت تلك الثقافة املوسيقية.
لكن رغم كل ذلك ،عىل الفنان الحقيقي أن يبحث عن

التكامل بني املوسيقى والكلمة ،فالشعر تكون صوره
واضحة ،حتى وإن استعملت بعض الصور املجازية
للتعبري عن فكرة ما ،لكن املوسيقى تكون أصدق وأكثر
وصوال إىل أعماق اإلنسان ،ومن هنا تتجىل لنا قوة
املوسيقى/اللحن وقدرتها عىل التأثري عىل املستمع.
 .8ما يه مشاريعكم المستقبلية؟
هناك مشاريع كثرية كنا قد بدأنا يف االشتغال عليها،
لكن األحداث األليمة التي عرفها الريف خالل الحراك،
جعلتني أوقف العمل الفني وتأجيله إىل وقت الحق،
خصوصا وأن حملة االعتقاالت وما تالها من أحكام
ومضايقات ،جعلتني أوجه اهتمامي األكرب للمعتقلني
وعائالتهم ،وهذا ما جعلني غري قادر عىل مواصلة
العمل عىل تلك املشاريع ،وكان أولهما ألبوم غنائي
لألطفال باللغة األمازيغية ،واأللبوم الغنائي الثالث...
وكذا تفرغي للدراسة بسلك املاسرت وما يرتبط بها من
متاعب ومشاق ،كل هذا أبعدني عن الساحة الفنية،
لكن عملية اإلبداع لم تتوقف ،بل ظل اإللهام الفني
حارضا تماشيا مع هموم ومشاغل الناس الذين نعيش
معهم ،ففي نهاية املطاف ،أنا ابن بيئتي وال يمكن أن
أعيش بعيدا عنهم سواء يف أفراحهم أو أحزانهم.
إن أطال الله يف عمرنا ،سنعود ملبارشة العمل واتمام ما
كنا قد بدأناه ..إن شاء الله.
 .9ثالث أسماء فنية أثرت يف مسريتكم الموسيقية؟
بالنسبة يل يعترب هذا السؤال فخا ،إذ ال يمكن أن أحيص
ثالثة أسماء ،وال يمكن أن أميز بني كل واحد منها،
فاألسماء الفنية التي أثرت يف مسريتي كثرية ،سواء
يف عالم املوسيقى األمازيغية أو الغربية أو املوسيقى
الرشقية ،فأنا أستمع إىل أنماط موسيقية كثرية،
خصوصا موسيقى الشعوب األصلية ..أما إن كان األمر
رضوريا ،وهذا ال يعني أن باقي األسماء لم يكن لها
نصيبها يف التأثري ،فيمكن أن أقول الفنان الراحل إيدير
كان له نصيب كبري ،مارك نوفلر ،الوليد ميمون وعالل
شيلح وآخرون ...ألن الالئحة طويلة ال يمكن حرصها
يف ثالثة أسماء.
 .10كلمة حرة؟
ما يمكن أن أختم به هذا الحوار ،هو أننا كائنات
ثقافية ،وعلينا أن نويل اهتماما أكرب لخصائصنا
الثقافية التي تميزنا عن باقي الشعوب ،وأن نجعل
منها قاعدة نضالية نطيل بها أمد حياتنا ،ألننا
نحكم عىل أنفسنا باالندثار والفناء إن اختفت هذه
الخصائص ،واألمر يتعلق بكل املجاالت وكل مناحي
الحياة ألن الثقافة كما قال تايلر« :هي هذا الكل
املركب الذي يشمل املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق
والقانون والعادات وكل القدرات والعادات األخرى التي
يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف املجتمع».
وبذلك فال يمكن أن أركز اهتماماتي كلها ملكون
ثقايف واحد ،فباختفاء مكون ما يختفي معه معجم
لغوي بالكامل ،وهذا ما يفقر اللغة وتعلمها ويجعلها
رهينة لغات أخرى مهيمنة والتي تعتمد عىل العنارص
الثقافية من أجل االستمرار وتنهل منها حتى من أجل
تطوير اللغة وتجديدها.
وهذا يقوي أيضا ارتباطنا بهويتنا الثقافية ويجعل
األجيال القادمة قادرة عىل االستمرار وامليض قدما
نحو املستقبل ،وتبدع من داخل هذه الثقافة ما يجعل
جذورها أصلية خالصة ،وبفروع متعددة.
كما أشكر منرب «العالم األمازيغي» عىل هذه الفرصة
من أجل التواصل مع محبي ريفانا واملعجبني بها،
وقراء الجريدة.
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«تامغرا» مراحل العرس عند األمازيغ قبيلة إساكن أيت صواب منوذجا
◊ إعداد أمانار أحمد مخروبي
تامغرا كلمة أمازيغية تعني بشكل
عام الفرح كما تطلق بشكل خاص
عىل العرس الذي يضم عدة طقوس
مما يدفعنا لتصنيفه كشكل ما قبل
مرسحي ألنه كل عرس له مميزات
عرض مرسحي قائم بداته ورغم ان
املوضوع واحد تبقى طريقة العرض
مختلفة مما يجعل الجميع يعيش
يف شوق ال حدود له كلما كان هناك
عرس جديد يف قرية من القرى أو قبيلة
من القبائل .ألننا بحثنا يف خبايا هذا
العرض نجد أن مؤلفه ومخرجه الذي
هو األنسان األمازيغي يضيف إضافات
مختلفة ،حيث نجد حتى داخل قبيلة
واحدة طقوس مختلفة من منطقة اىل
اخرى ومما يزيد من حدة التشويق هو
عندما يكون العريسني من منطقتني
متباينتني يف بعض الطقوس حيث
تتمسك كل جهة بطقوسها أو تحاول
اال تتنازل بشكل كبري يف لقاء االتفاق
الذي يجري بني الطرفني قبل العرس
ورغم دلك فالطرفان يتعمدان عدم
اإلفصاح عن بعض الطقوس الصغرية
التي يرتكانها مفاجأة وسنعطي مثاال
لدلك فيما بعد.
سنتطرق إذا يف هذا املقال ملراحل العرس
عند األمازيغ قبيلة إساكن أيت صواب
نموذجا .لنقدم نظرة موجزة عن مراحل
هذا العرس من التعارف – تاواسنا
بالشدة وفتح الواو –بني الفتى والفتاة
اىل أنضيلب وذهاب إسالن بأوكريس
وتانكيفت ولعوايد :تيميورين وتريزاف.
* تاوواسنا أو التعارف
املعروف عند األمازيغ هو االختالط ألنه
عرب تاريخهم لم تكن لديهم نظرة دونية
للمرأة كما عند أغلبية العرب الذين ال
يرون يف املرأة إال تلبية الشهوة الجنسية
أو أنها عار ،بل بالعكس من دلك كانت
لهم نظرة واحدة للرجل واملرأة ،نظرة
انهم بني اإلنسان وهذا مطابق ملا جاء
يف القران الكريم الذي يخاطب الرجال
والنساء عىل قدم املساواة .ولكن الفهم
القارص أو الدي ينارص هوى ومعتقدات
الشخص لبعض الفقهاء أعتوا يف هذا
املجتمع فسادا بغرسهم ملفاهيم ال
عالقة لها بهذا املجتمع وال باإلسالم.
وهكذا تجد التعارف بني الفتى والفتاة
يف بعض املناطق صعب جدا وقد
يتزوجان دون أن يلتقيا إال يف ليلة
العرس وهذا مخالف لتعاليم اإلسالم
واألعراف األمازيغية كدلك ّ.
التعارف بني الفتى والفتاة بشكل
تلقائي يف إطار مجتمع القرية أو زيارة
قرى أخرى خالل املناسبات
ويكون الحوار غالبا ابيات شعرية أو
أمثال يغلب عليها الرموز وهذا الختبار
الذكاء واملستوى الثقايف للمحاور
وسأعرض مثالني :
األول :كان أحد الفتيان مارا وسط
بساتني ليجد فتيات يقمن بأعمال يف يف
إحدى الحقول ليقول مسلما عليهن:
Allaawn ak isemdn f imouslmn
Zoud anzar n tagout imi mars
عون الله لجميع املسلمني مثل أمطار
الغرب بداية شهر مارس
لرتد عليه :
Allaawn iaazzad dari slamink
Iklli iaazza nbi dar lmalaik
اعانك الله احببت سالمك كما تحب
املالئكة النبي محمد
وهناك فتى اخر مر عىل فتيات ولم
يسلم فنادته احداهن بقولها:

Slam igat rbbi kh tama nogharas
Ganga d walli ikabern kat ur ittinin
السالم واجب عىل قارعة الطريق
الجاهل واملتكرب من يغفل عنه
فرد عليها :
Illa slam s tit illa s laakl illa bla
afous
Walaynni lghchim ur isn abla tab
kh afous
السالم أنواع بالعني وبالعقل
وباملصافحة ولكن الساذج ال يعرف إال
املصافحة ،فاملجتمع األمازيغي مجتمع
حوار بالدرجة األوىل حتى أن هناك قول
مأثور يقول" واننا ؤر إساوالن ؤر إكا
بنادم « ،بطبيعة الحال الكالم الهادف
وليس الثرثرة .من خالل هذهالحوارات
تتوطد العالقة لتنتقل ملرحلة ثانية
وهي طلب الفتة للفتاة.
* أنضيلب أو الخطوبة
بعد اتفاق الفتى والفتاة (أعيال
وتاعيالت) يقوم والد الفتى أو والدته
بتبليغ أهل الفتاة حيث يتفق الطرفان
حيث يتم عقد النكاح من طرف فقيه
مسجد القرية ويحددان يوم العرس
الدي يكون خالل اسبوع عىل األكثر أما
املهر فال يتعدى مبلغ رمزي ،ويقترص
هذا اللقاء عىل افراد االرستني الصغرية
حيث يتناول الجميع أكلة بركوكس
التي تعترب أكلة األفراح بدون منازع.
* إسالن وؤوكريس
يف اليوم الذي يسبق العرس يجتمع
إسالن يف دار العريس وهم مجموعة
فتيان يرتدون الجالبيب البيضاء مع
خناجرهم حيث يتم اختيار أحدهم
ليحمل ؤكريس لبيت العروسة ومن
الرضوري أن يكون والدا الفتى عىل قيد
الحياة ألن كل طقوس الزواج املختلفة

يكون رمز الحياة جليا فيها كما سناتي
عىل دكره تباعا.
تعد النساء ؤوكريس وهو رزمة توضع
فيها الحناء والتمر ودملج من الفضة
والبلغة املحلية للعروسة ووالديها
ثم يستعد الجميع حيث تتقدم ثالثة
نساء من املعمرات يف زواجهن من أهل
العروس (كرات تمزوورا) ليتم ربط
ؤكريس بكتف الشاب الذي توكل له
هذهاملهمة وهن يرددنا أشعارا بألحان
سجية تخص هذا املشهد وهي:
Ittid ittid a ayaayalan
Ilan babas ula mas
Ittid amzat lkhir
تقدم تقدم ايها الشاب الدي لديه والديه

تقدم احمل الخري
كما يمدحن العريس بهذهاألبيات:
Gma hnna youki kh tourut
Toukhsin dersnin atid irurn
ثم يودعن إسالن عىل بعد بضعة أمتار
من البيت بهذهاألبيات:
Dan islan adakhd awin
Tukhsin dersnin
d walen dssanin
دهب إيسالن ليأتوا لنا بأسنان مرتاصة
وعيون ضاحكة (شكل العروسة)
عندما يقرتب إيسالن من قرية العروسة
أو من بيتها يطلقون طلقات البارود
وعندما يقرتبون من البيت تستقبلهم
الفتيات بالريحان والورود ورشهم
بالعطور حيث يوصلونهم اىل املكان
الذي اعد خصيصا لهذهاملناسبة حيث
ترمي عليهم الفتيات الورود والرياحني
وكدلك العطور مع الزغاريد ثم تتقدم
ثالث معمرات يف زواجهن (كراط
تمزوورا مرة اخرى) من أهل العروسة
لتبدأ املناقشة مع الشاب حامل ؤكريس
الذي بالطبع يكون محاط برفاقه من
إسالن حتى ال تقوم احداهن بفك عقد
ؤكريس ويضفرن به دون تلبية طلبات
إسالن عىل لسان حامل ؤكريس والتي
تتلخص يف لبسيس أو منتوج ما
اشتهرت به القرية من منتوج فالحي
او صناعة يدوية ،طلب حضور ثالث
فتيات يف نفس الطول يرتدين لباس
موحد ....اىل غري دلك من الطلبات
التي يربع يف ابتكارها حامل ؤكريس
ورفاقه من إسالن دون املبالغة الن أهل
العروسة سريدون لهم الصاع صاعني
عندما يكونون يف بيت العريس يف احدى
الطقوس
ويف هذه املناسبة أيضا يتعرف الفتيان
عىل الفتيات عن قرب الن استالم
ؤكريس ال يحرضه الرجال املتزوجون

أو كبار السن .إسالن دائما يذهبون
لبيت العروسة اما يصلون قبل املغرب
ويبيتون ويف صباح اليوم التايل يرافقون
العروسة مع أهلها او يذهبون يف
الصباح ويعودون مع العروسة لتدخل
لبيت العريس قبل أدان املغرب وهنا
تيمة النور مهمة الن العروسة ال يجب
بتاتا الدخول لبيت العريس يف الظالم.
قبل اليوم الدي يحرض فيه إيسالن تكون
مراسيم الحناء يف بيت العروسة مع
أهلها والفتيات وهنا يأخذون قليل من
هذا الحناء ويضعونه يف توب تتوىل سيدة
حمله معها لبيت العريس مع العروسة
وتسمى تيربميت وهذهالسيدة عندما
تدخل ملنزل العريس يجلس الجميع
وتبق واقفة اىل ان يدفع لها أهل

العريس قيمة رمزية لهذا الحناء.
والحناء هنا هو رمز الحنان بما
يعني ان الحنان الدي عاشت فيه
البنت يف بيت أبيها ينتقل معها
لبيت زوجها.
بعد النهاية من مراسيم ؤكريس
يتناولون العشاء ثم يبدؤون يف
ما يسمى بالتقييم وهو إحضار
كل ما تمتلك العروسة من مالبس
وحيل الفضة ويقيمون ثمنه
بحيث يسجل الكل وهنا يحاول
دائما االب ان يوفر لبنته كل ما
يستطيع ليكون جهازها اكرب من
مثيالتها من ناحية القيمة وأثناء
هذهالعملية يضعون الدملج
الدي اتى به إسالن يف ؤكريس
يف انية فيها ماء الن العروسة
ستلبسه عندما تغادر بيت أبيها
وهنا أيضا تيمة الحياة دملج الفضة
يف املاء وهذهالعملية يحرضها الكبار
الدين لهم الخربة إما يف التجارة او ممن
يعرفون االثمنة.
يف صباح اليوم التايل يستعد الجميع
ألخد العروسة لبيت العريس يلبسونها
حايك ابيض ويغطى وجهها بتاسبنييت
وهو توب احمر وتلبس الدملج الدي
كان يف ؤكريس وعند الخروج من البيت
يرضبها أخوها ثالث مرات بالبلغة فوق
الباب برفق ويقول :
Moun daynournm tfeltakh winkh
لريافقك سعدك واتركي سعدنا
وهذا مع انشاد النساء بقولهن:
Zwourd adarinm afasiy
Ateddout adam iaard lkhir
هات رجلك اليمنى لتذهبي رافقك الخري
وهنا تبكي العروسة وهذهالعادة
تنفيس عىل العروسة ألنها ستغادر اىل
ارسة جديدة ومكان جديد قد يكون
بعيد جدا عن بلدتها وفراق أهلها صعب
ومع البكاء تسلم عىل امها واخوانها
ورفيقاتها وهناك من العرائس من
المت اباها ألنه زوجها رغما عنها
بمن ال تحب هذهمرحلة تعرب فيها
البنت العروس عما يخالج نفسها من
احاسيس بكل حرية
وهنا تقول لها النساء:
Makm yaghn adak ur tallati
Aayal tagaddanm akm illan
ما بك ال تبكني لقد اقرتنت بفتى من
نفس عمرك ويقلن أيضا:
Yagh omarg agllouy yagh oulli
Yagh illai kh tguguanmt a illi
بنتي اشتاقت لك الحضرية واشتاق لك
القطيع واشتاق لك املكان الدي تنامني
فيه
Immi maradam soul ittini
Nkr a touddat ha aman rghan
امي من سيقول لك بعد االن انهيض
لتتوضئي املاء ساخن
Immi iz isyad tettout
Ikh ntoukh tigummi nlouh augural
أمي هل نسيت عندما أصل للبيت ,ارمي
بحزمة كبرية من الحطب
Samhamtas a id innas
Oula laholat nid khalis
سامحوها يا أمهات ويا زوجات األخوال
عندما يقرتب إمنكفن (اسم من يرافق
العروسة لبيت العريس) من مغادرة
قرية العروسة يودعنها النساء اللواتي
لن يرافقنها اىل بيت العريس بهذا البيت
الشعري:
Ghomo alakhir a taljawit
Nek ourofikh ayidm nmon

رافقتك السالمة يا عطر الند ألني ال
أستطيع مرافقتك
قد يمر إيمنكفن بوديان فإدا كان الواد
فيه نبات الدفىل ألييل وهو حار يقفون
اىل أن يدفع لهم إسالن ثمن رمزي وادا
لم يكن فيه هذا النوع من النبات فهم
يمرون دون طلبات ربما الن هذا النبات
يكون يف األودية فقط وليس الحقول
ودو مداق حار لدا يطلبون مقابل تيمنا
بان العريس سيكون دائما باملرصاد ألي
يشء يعكر صفو العروسة او الزوجة
وعندما يقرتب إمنكفن من منزل
العريس ترمي العروسة بامللح باتجاه
املنزل ودلك لطرد الطاقات السلبية
وتغطى تيمنكفني بحايك ابيض ثم تبدأ
النساء والفتيات املرافقات للعروسة أي
تمنكفني بإنشاد أبيات يخاطبن فيها
العريس :
Taakid taakid ayadgugual
Mkar ngout urak drrokh
Mkar ngout swab senkht
Mlayid touguit ayadgugual
Tawada nyan outbir anoussikh
Niwid yat tslit zound ayour
Nkh itri n sbah ikhd ighely
Wayagadir oumlil ayasli
Keyin asd ihezzem kra tanit
Bismillah ankchemkh tigummino
Slkhir dima lassadino
Laar ourtid iwikh oula rikht
Lkhir ansiguguil init oufikh
ال تخف أيها الصهر وإن كن كثريات
لن نؤديك ،وإن كن كثريات فنحن دوات
الصواب ،لو رأيتني يا صهري فنحن
اتينا بمشية الحمام ،اتينا بعروس مثل
القمر أو نجم الصباح عندما يطل،
أيها الحصن األبيض أيها العريس ،لك
تهندم كل هؤالء ،بسم الله سأدخل
بيتي بالخري وبالحظ الوفري  ،لم أتي
بالرش وال أبحث عنه ،أبحث عن الخري
إن وجدته.
االن يصل موكب إمنكفن اىل الباب حيث
يكون هناك حوار بني اهل العروسة
يف الخارج واهل العريس من الداخل
والباب مقفل وتنشد تيمنكفني :
Wa ait tigummi slam aalikum
Adakh didoun issad rbbi
السالم عليكم يا اهل البيت
فليسعدنا الله معكم
يرد اهل العريس :
Amin s amin allahomma amin
Amin s amin allahomma amin
أمني امني اللهم أمني ،أمني امني اللهم
أمني
تيمنكفني:

ثقافة وفن
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Ikoun agadirad nilli
Ankhs our guis taadawin

ارمي الزبيب يا صهري لوزا وتمرا

اهل العريس:

اهل العريس:

Ouram guis nga taadawin
Adam guis nga tarjalin
Inin oufikh illim atg ras
Radas rbbakh aras zerrakh aras
ghmmakh
Aras soul rbbant tazzanin
لسنا لها أعداء بل رفيقات ،إدا وجدت
ابنتك محنكة سأرعى صغارها
وسأساعدها يف النظافة والتجميل،
وحتى الفتيات الصغريات سيساعدنها
يف رعاية اطفالها.

Smos ayado tayniwin
Ad idr bouskri i tdolin
حرك ايها الريح النخيل لكي يسقط
بوسكري-نوع من التمر – للصهرات
ثم بعد دلك يخرج العريس اىل الخارج
من باب اخر وكدلك جميع اهل البيت
بحيث عندما تدخل العروسة لن تدخل
عليهم وهم يف البيت يلتحق العريس
بالعروسة بالباب االمامي للبيت تتقدم
هي اوال بالدخول للبيت ثم يتبعها
بحيث يحملها بساعديه ويضعها
بزاوية الغرفة التي ستتم فيها الطقوس
املتبقية ويرضبها ببلغته برفق ثالث
مرات ربما هذهالعادة تعني أن الزواج
فيه الحلو واملر كدلك ثم يفتح الباب
لرفيقاتها للدخول واللحاق بها
ويف هذهاالثناء تنشد تيمنكفني:
Laayad s laayad is idch ousli
Laayad s laayad is idch ousli

تيمنكفني:
Manikh tella targua kh daroun
Ad guis nssou yan ajdiaa
أين يوجد العني عندكم ،لكي نسقي منه
املهر

اهل العريس يردون:
TARGUA TARGUA KH DOU
TGUMMI
ANIT TRBO ILLIM TAGUEMD
AMAN
العني العني بجانب املنزل ،ابنتك سرتعى
صغارها وتجلب املاء يف نفس الوقت

اهل العريس:
OURTAK NSEN MAYID TIWIT
IKH OUR TORO TARO
TFOUNAST
IGUR OUSTTA KCHEMND
INBGUIWN
ال نعرف بعد ما أتيت به ،ادا لم تلد وتلد
البقرة ،وتنجز الشبكة ويدخل الضيوف
تيمنكفني:
Afoudens ad rbban i illi
Inbguiwn ad afoudn s
lkhir
Afousens adawin tanlla
ابنتي سرتعى صغارها
والضيوف سيغادرون بخري
ويدها ستنجز الشبكة
ثم يطلبن السمن والعسل
وهي عادة من عادات
العرس هو أن يضع
العريس يشء من السمن
والعسل يف فم العروسة
ونفس اليشء بالنسبة
للعروسة ثم يوضع قليل
من السمن فوق الباب من
الداخل ويمر عليه العريس
بخنجره ومعنى دلك انهما
الطعام
سيتشاركان
والعمل واملرور بالخنجر
عىل السمن يدل عىل الحرث
اي العمل
ISOURA WODI WIN
TAMENT
AMINGHRA AYID
LKEMN

أهل العريس:
Ourak idhch is imgr isrout
S tagmarin d tarwa izmawni
العريس لم يندهش ليشء لقد حصد
ودرس باألحصنة وابناء األسود
وهنا يردد االطفال والشبان من أهل
العروسة إدهش أسيل أي العريس
خائف ويرد عليهم أطفال وشبان أهل
العريس ؤال تاسليت أي العروسة أيضا.
ترد تيمنكفني:
Rmikh ilad trmy illi
Lhorma a lajwad rzmatin
تعبت ادن وتعبت بنتي
الرحمة يا اهل الجود افتحوا الباب
ويف الغرفة الكبرية التي تستقبل فيها
العروسة وتيمنكفني أحانو املرافقات
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أهل العريس:
Iferh nit guma i tguimit
Iska ddan ad hayeln
تنشد تيمنكفني:
Agho n tili s ahano zwor
Agho n tighalwin adak izwour
احرضوا لبن الخروفة أو لبن الناقة أوال

أهل العريس:
Ramtid awikh win taghalwin
Ramtid awikh win taghla d mas
سنأتي لك به حليب الناقة وأمها كدلك
هنا تدخل ام العريس أو أخته حسب من
يرافقه حاملة اللبن ويرشب العريس
والعروسة اللبن ثم يأخذ العريس قليل
من اللبن يف فمه ويرش به مرافقات
العروسة من اليمني اىل اليسار ثم يخرج
واللبن رمز الخصوبة.
ثم تطلب تيمنكفني املاء:
Fkamtiyid aman s tattasin ourgh
Ad swin ait ma
هنا تيمنكفني يطلبن كل املرافقني
لهن من الرجال من أهل العروسة لكي
يسلموا عليهن يف أحانو وأيضا لكي
يرحب بهم أهل العريس وخصوصا
والده.

أهل العريس:
Radamd awikh oudi Matrit aman
سنأتي لك بالسمن أحسن من املاء
السمن يف البادية قديما كانت له قيمة
كبرية
تيمنكفني:
Awyamtiyid mami nsoutoul
Afous n illi d ihdoumn n illi
يطلبن مالبس العروسة لتغري
مالبسها من الحيك اىل اللباس
العادي محليا
أهل العريس:
Semdoudi sendok ayadgugual
Ayerdo isemgu oula tawaya
حرك الصندوق أيها الصهر لريىض
العبد واألمة قديما حينما يفرح العبد
واالمة يعني ان الفرح عم الجميع
دون استثناء
تيمنكفني:
Timcht wourgh ahbob wourgh
Azbgu wourgh iwa yasli
مشط من دهب ودملج من دهب
...أيها العريس

أهل العريس:

Awyamt chour a tisaadiyin
Kulchi irkha our ighla adyasi
ال تترسعن يا دوات السعد كل الخري
موجود وسهل احضاره
هنا يأتون بمالبس العروسة حيث
تقوم تيمنكفني بتغيري مالبس
العروسة من الحايك اىل املالبس
أهل العريس:
العادية ثم يضعون الدملج الدي اتى
مع ؤكريس يف البداية يف املاء ثالثا
Gma hnna rarasd lain
ويقمن بمشط شعرها بقليل من
Oudi an ik aghguemmi
الحناء الدي جاءت به السيدة حاملة
أخي الحبيب تقدم بالسمن عادة أوكريس من عرس أمانار أحمد مخروبي
تيربميت ثم تنشد تيمنكفني:
والعسل
Imklinw ad issou aditur yagh uzal
ثم تنادي تمنكفني ويطلبن ما يسمى من أهلها هناك طقوس أخرى واولها
Atn yagh woudi taghtn tamment
بالزبيب وهو خليط من التمر واللوز عندما تدخل املرافقات اىل احانو تبقى
يرمي به العريس مع ثالثة أطفال حاملة تيربميت واقفة اىل أن يدفع لها يأتون بطبسيل فيه بركوكس وملعقة
والديهم عىل قيد الحياة ثالث حفنات الواجب هناك من يدفع خمسني درهم وتأكل منه جميع تمنكفني ثم تنشد
لكل واحد ويرمون بالزبيب عىل أو مائة أو أكثر تنشد تيمنكفني:
تيمنكفني:
Manisid
oudgugual ourd ouguan
تيمنكفني
Nek Orachattakh ard anikh
Iz
is
our
iferh
i
tguimit
تيمنكفني:
Mya Lkalb n skar kh udmino
أين صهري لم اراه هل هذا يعني انه لم
Loh zbib ayadgugualinw
Oudi lid tzouzzer mak S asafou
العروسة
لقدوم
يفرح
Araw n loz arraw n tiyni
Tsoudemt ilkhibit ortat annikh

لن ناكل حتى نرى مائة قالب السكر
والسمن الدي اعدته والدتك عىل ضوء
املشعل أمامي
وهنا اهل اسيل يأتون بكل ما تطلبه
تيمنكفني والدي ينحرص يف كل ما
يستهلكه االنسان من عسل وسمن
وتمر .....
ترد اهل العريس:
Aseguass ad kkikh fodohan
Ar nzzad ijoujjoutn i tdolin
سنة بكاملها وانا عىل الرحى أطحن كل
ما يلزم للصهرات
تيمنكفني:
Nek Orachattakh ard anikh
Mya lhassani kh udmino
نحن ال نأكل حتى نرى مائة من عملة
الحسني أمامي
هنا يحرضون عملة الحسني التي
كانت متداولة انداك اما االن فيحضون
حيل الفضة التي غالبها من هذهالعملة
.
Nek Orachattakh ard anikh
Islman dernin kh udmino
نحن ال نأكل حتى نرى سمك حي
امامنا .وبما أن املنطقة جبلية فهم
يحرضون الشخص الدي يحمل اسم
سليمان وهذا من باب البسط فقط.
هنا يرد اهل العروسة الصاع صاعني
ألهل العريس حسب طلباتهم عند جلب
أوكريس

أهل العريس:

Awyamt chour a tisaadiyin
Kulchi irkha our ighla adyasi
ال تترسعن يادوات السعد كل الخري
موجود وسهل احضاره
بعد دلك تطلب تيمنكفني االكل بقولهن:
Aghrom irghan ortad lkimn
Ola chwa a tisaadiyin
الخبز الساخن لم يصلني بعد وايضا
الشواء يا دوات السعد
* طقس أوكبا
بعد تناول الغداء يأتي طقس يسمى
ؤكبا وهو اللوز والتمر يوضع يف جالبة
العريس ويمسك بيديه من الجانبني
ويرميه للعروسة تم تعيده له بنفس
الطريقة اىل أن يرمى عىل احدها يف
االخر ويهدون هذا اللوز والتمر لثالثة
أطفال والديهم أحياء
طقس أزالف
Aman ozlaf aman mimnin
Aman ozlaf aman mimnin
هنا أهل العريس يأتون بقصعة من
بركوكس مع سمن سائل يف وسطه
اىل العروسة حيث تسقي بركوكس
بالسمن وترتك الربع يف اإلناء حيث ال
يجب عليها ترك اإلناء فارغا ثم يمسك
العريس والعروسة بالخنجر ويقومان
بحرث الربكوكس بالخنجر وهذا يعني
التعاون يف كل األعمال ثم ينادى عىل
ثالثة اطفال والديهم أحياء وتعطيهم
العروسة قيال من بركوكس فوق ظهر
أيديهم ويأكلونه ثم يتقدم أي شخص

من الحضور ليأخذ قسط من بركوكس
هذا كل من أخد منه يرضبه أهل
العريس باإلضافة لجو الفرجة يف هذا
الطقس فهذا يعني أال يسمحا ألي كان
ان يأخذ ما تعبا من أجله.
بعد أزالف يفرق لبسيبس عىل املدعوين
يف الصباح ويدعو العدل (قن النكاح)
* تريزاف زوارنني\ الهدية األوىل
هنا تكون ام العروسة اعدت طبق كبري
من لبسيس وهو مكون طحني شعري
محمر زائد سمن وحاليا يضيفون له
الفواكه الجافة كاللوز والسمسم  ...هذا
الطبق يحمل اىل بيت العريس يف مساء
اليوم الثاني من طرف ثالثة سيدات
متزوجات األكرب من أهل العروسة
بالطبع ال يجب ان تكون احداهن
مطلقة هؤالء السيدات يذهبن بلبسيس
مع الخبز وعندما يصلن لبيت العريس
السيدة التي تحمل لبسيس تبق واقفة
اىل أن يدفع لها الثمن خمسني درهم او
مائة أو اكثر حسب جود العريس عند
داك تمنحهم الطبق
* تريزاف إيسالن\ هدية العرسان
هنا يذهب العريس مع العروسة مع
اهله ورفاقة لزيارة أهل العروسة بعد
يومني او ثالثة أو اسبوع يحملون
لبسيس واللوز والتمر سلة كبرية من
التمر وهذا يعني ترشيف العريس
لزوجته وعندما يقرتبون تكون هناك
طلقات البارود والزغاريد ويقضون
الليلة يف دار العروسة كلها أهازيج
وغناء
تريزاف كرانني \ الهدية االخرية
هذهالزيارة تخص والدة العروسة
تذهب لزيارة ابنتها تأخذ معها لبسيس
عىل شكر كرة او صحن مع الخبز
وسمن أو زيت زيتون.
هذا هو العرس األمازيغي يف
هذهاملناطق وادا تمعنا يف كل
هذهالطقوس فكلها تعليمية للعرسان
أوال تعلمهما بان املحبة هي االساس
يف الزواج الناجح طقس السمن والعسل
عىل الباب تعلمهم التعاون يف طقس
أزالف وايضا يف طقس أوكبا حيث
بالتعاون ننتج ونفيد االخرين وهذا
ما يشري له ثالثة اطفال الدين يعطى
لهم بركوكس وايضا لوز وتمر أوكبا
وثالثة اطفال رمز للحياة بان العرسان
سينتقلون للرقم ثالثة واكثر ولن يبقوا
يف اثنان أما الثمن الدي يدفع يف الوديان
ولبسيس وتيربميت  ...فهذا يعني أنه
لكل يشء ثمن وليس هناك يشء مجاني
يف الحياة ويف املجمل ان يوم العرس
هذا يمر شاقا عىل العروسني لكثرة
الطقوس وهذههي الحياة يتعلمان
من خالل هذا اليوم ان الحياة صعبة
وتحتاج صرب وكفاح ويف الحقيقة
معاني كثرية يمكن استخالصها من
العرس االمازيغي عكس عرس اليوم
الفارغ من اي محتوى مجرد كدب
ونفاق ومظاهر فارغة لدا ال نستغرب
عن فشل اكثر الزيجات اليوم.
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على هامش النقاش الذي اثاره فيلم «أنوال» «العامل األمازيغي» تستضيف املخرج حممد بوزكو

يف املخيال الشعيب األمازيغي الريفي

 -االفالم التارخيية تتطلب الكثري من الدقة يف الكتابة والكثري من املال من اجل إنتاجها

”ⵢⴰⴷⵓⵡⵢ ⵜⵛⴱⴰⵅⵜ ⵔⴰⴷⴷⵡⵜ“

 االنتقادات البناءة تكون بعد خروج الفيلم اما ما يروج حاليا فيمكن اعتبارهنوعا من التحكم
* حاورته :نادية بودرة
* كيف راودتكم فكرة إخراج فيلم
سينمايئ حول معركة أنوال بعد أكرث من
مائة عام من حدوثها؟

** أظن أن أي مخرج مهما كان وبالخصوص
إذ كان من ابناء الريف سيكون له رشف كبري
أن يقوم بإخراج فيلم يتناول شخصية عبد
الكريم الخطابي ،خاصة وانه سجل مالحم
تاريخية تستوجب التوثيق .تأخرت السينما
املغربية كثريا لتناول هذا املوضوع الذي
أصبح اآلن بالنسبة يل حلم يف طريق التحقيق
بفضل املنتج والسيناريست محمد نرضاني

** االفالم التاريخية تتطلب الكثري من الدقة
يف الكتابة والكثري من املال من اجل إنتاجها.
لذلك فأول إكراه يتعلق بالجانب املادي ،ثم
تأتي بعد ذلك جوانب اخرى تتعلق باملالبس
والديكورات وايجاد االعداد الكبرية من
الكومبارس ،ثم أضف اىل كل هذا غياب بنية
تحتية يف اقليم الدريوش حيث ال توجد فنادق
من اجل استقبال الطاقم الفني والتقني.
ولكن بالرغم من كل هذه الصعوبات فإننا
لحد الساعة نقوم بعمل جبار من اجل
اتمام التصوير بتقنيات جيدة جدا تساعدنا
عىل انجاز عمل فني يف مستوى الشخصية
والتاريخ املتناول ،طبعا بانخراط ووعي كبري
من طرف الطاقم التقني والفني للفيلم.
* كيف ترد عىل االنتقادات املوجهة
للفيلم قبل العرض ،خاصة فيما
يخص استحضار الدارجة بدل اللغة
األمازيغية ،وتقمص املمثل ربيع
القاطي لدور البطولة؟

الجميع لديه الحق يف ان ينتقد .ونحن
كذلك لدينا الحق يف اختيار السبل
الجيدة لتحقيق عمل جيد ويف املستوى.
الكثري من الكالم الذي يدور هنا
وهناك ال يستند عىل معطيات وال عىل
براهني فيما يخص السيناريو كل ذلك
تخمينات وادعاءات واهية يحكمها
االندفاع والترسع والعاطفة .اما
بالنسبة الستعمال الدارجة فيجب اوال
ان نعرتف باننا ال نتوفر يف الريف عىل
عدد كبري من املمثلني املحرتفني .هناك
قليل من املشخصني الوفيني الذين
يؤدون ادوارهم بشكل جيد بالرغم
من انهم ليسوا من خريجي معاهد.
لذلك كان رضوريا اللجوء اىل ممثلني
آخرين محرتفني من مختلف مناطق
املغرب .ثالثا كان البد لنا من ايجاد
ممثل يشبه عبد الكريم الخطابي بل
والبد ان يكون ممثال محرتفا ايضا
الذي كافح من أجل كتابة السيناريو ،ومن ولعل ربيع القاطي يجمع االثنني .رابعا،
أجل الحصول عىل دعم املركز السينمائي.
اللغة ال تهم ان كان األهم هو توثيق تاريخنا
* تحدث لنا عن تجربة الفيلم باعتباره بموضوعية وحياد .انها فرصة لنا من اجل
تاريخي واالكراهات التي تواجهها اسرتجاع ذاكرتنا بعد  100سنة وبالتايل ال
هذه االعمال ،ثم ما هو تقييمكم الفني يجب ان نضيعها ألسباب ثانوية .أضف اىل
ذلك اننا قررنا انا واملنتج بان ندبلج الفيلم
والتقني لهذا العمل؟
كامال اىل الريفية.

هذا املثل الشعبي األمازيغي الريفي املاثل بني أيدينا ،يتداول
كمرضب مثل عىل كل واحد يحاول التحايل عىل الناس
بخلق ذرائع واهية ،وهمية ،قصد تمويههم وتوهيمهم،
كما هو الشأن يف قصة هذا املثل الذي نحن بصدد الحديث
عنه يف هذا املضمار .
الحكاية بإيجاز.
يُذكر أن أحد اليهود بالريف ،يف زمن مىض وانقىض ،كان
يبحث يف مكان بعينه عن يشء ال علم ألحد برسه سواه،
فلم يجد إليه سبيال ،فلما كان يبحث حيث كان ،إذا به يرى
بعض الفضوليني يقصدونه وهم يتعجلون جميعا معرفة
حقيقة األمر.

* هل بإمكان هذه االنتقادات ان تغري
بعض حيثيات هذا العمل السينمايئ إذا
ما اعتربناها انتقادات بناءة؟

** االنتقادات البناءة تكون بعد خروج
الفيلم .اما ما يروج حاليا فيمكن اعتباره
نوعا من التحكم ،إنهم يريدون ان يدخلوا
يف اختياراتنا ويفرضوا علينا وجهة نظرهم
وهذا يعترب وصاية وقمع لحرية االبداع .هذا
الفيلم ننجزه بناء عىل اختياراتنا نحن ،ووفق
تصورنا نحن ،ومن يريد غري ذلك فلينجز
فيلما آخر عن عبد الكريم وفق ما يريده
هو ،واألمر الذي ال افهمه هو كيف لهؤالء
الذين يدعون غريتهم عىل تاريخ الريف ان
يصمتوا طيلة حياتهم وحني تأتي مبادرة
من متطوع يريد ان يبدع ويشتغل حول
املوضوع يتسارعون من اجل اسكاته .الذي
يحب ويغري عىل تاريخ الريف فعال عليه ان
يشتغل بجد وجهد وبنكران الذات من اجل
املساهمة يف انجاز الفيلم الذي يتصوره بدل
هدم مجهود اآلخرين .عبد الكريم الخطابي
وتاريخ الريف يستحقان أكثر من فيلم
ولكن ايضا يستحقان من له الشجاعة يف ان
يضحي بماله ووقته وصحته أما الكتابة من
خلف شاشات الهواتف فذلك سهل سهولة
لعب االطفال.

ورسعان ما أخرج لهم هذا اليهودي كذبة ،تضليال لهم عن
الحقيقة؛ وحدثهم عن خابية «متخيلة» مشتملة عىل كنز
عظيم ،يدعي أنها نسيها يف عمق األرض هنالك منذ سنني
عدة ،لكنه ،اليدري أين هي ،و لم يعد يتذكر موضعها
بالذات ،كل ذلك ،ليجعل األشخاص املتحلقني حوله بدافع
الفضول ،بعيدين كل البعد عن املكان الذي فيه رسه
الثمني ،حتى ال يهتدي إليه أحد منهم.
فرتاه يتلفت يمينا وشماال منتقل هنا وهناك ،عبثا ،يظهر
كمن يبحث عن املوضع الذي فيه «خابيته» مدفونة ،وهو
يسري بهم يف كل اإلتجاهات ليضلوهم ،فأحيانا يتململ يف
مكانه وأحيانا أخرى تجده يويل وجهه إىل أمكنة أخرى.
وهكذا كان يتيه بهم يف األرض بغري هدى ،لتمويههم
وترصيفههم عن املكان الذي يتواجد فيه رسه الحقيقي،
حتى ال يعلم أحد بمكانه فيبحثون عنه ويكتشفونه
وبالتايل يستحوذون عليه.
بقلم :عبد الكريم بن شيكار

وقفة على مسار الفنان التشكيلي
حسن زرنني
لحسن زرنني فنان تشكييل من
مدينة سال .تشبع بالفن من
روحه و جسده منذ الطفولة
و الشباب .شق طريقه إىل
الرسم عرب الخط و عرب الوعي
بتشكيلية اللغة؛ غري أنه يميز
بني أعماله كخطاط و أعماله
كرسام .
الحسن زرنني آمتهن عدة
حرف و مهن؛ عايش و أخترب
التفاصيل الصغرية و الكبرية
الصيغ للتعبري عن الوجود يف

هذه املهن.
أعماله أنعكاس وتعبري عن
هذه التجربة حيث تجعل
املشاهد يقطع مسافات
يف تأمل دينامية اشكال
وتركيبات بدالالت وجودية؛
هذا التنوع جعل الفنان
الحسن زرنني يتوقف
وقفة دامت عدة سنوات
تراكمت فيها أشياء وأشياء
من الرسم إىل الخط إىل
الكتابات الشعرية الزجلية؛
ليعود مجددا إىل عالم
األلوان و اللوحة .شارك يف
عدة معارض عىل الصعيد
الوطني.

