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كتابة اللغة األمازيغية والدستور اجلديد
لقد تم حسم مسألة حرف كتابة اللغة األمازيغية سنة 
الذي  بالشكل  العمومية  املدرسة  يف  أدمجت  ملا   2003
املعهد  فيه  ساهم  وطني  بتوافق  أي  الجميع،  يعرفه 
امللكي للثقافة األمازيغية بإبداء الرأي وساندته األحزاب 
حزبني  تحفظ  )مع  امللكي  بالديوان  حزبا   31 املغربية 
بعث  الذي  السادس  محمد  امللك  عليه  ووافق  فقط(، 

بربقية تهنئة إىل املجلس اإلداري للمعهد آنذاك.
حلبة  إىل  تيفيناغ  حرف  اليوم  تعيد  أصوات  هي  وها   
اعرتف  الذي  الدستور  مراجعة  بمناسبة  النقاش 
ما  من  األصوات  هذه  بني  من  رسمية.  لغة  باألمازيغية 
زال يتجرع مرارة دسرتة األمازيغية وهو ينتظر القانون 
كما  الرسمي  طابعها  تفعيل  مراحل  لوضع  التنظيمي 
نص عليه الفصل الخامس من مرشوع الدستور الجديد.

من بني هذه األصوات ما جاء عىل لسان السيد عبد اإلله 
املهرجان  يف  والتنمية  العدالة  حزب  عام  أمني  بنكريان 
الخطابي لفعاليات اإلصالح الديمقراطي املنظم بالرباط 
أنه  الخطيب  قاله  ما  بني  ومن   .2011 يونيو   19 يوم 
وضع سؤاال عىل الحضور اعترب أن الجواب عنه سيأتي 
يف إطار مناقشة القانون التنظيمي املذكور أعاله. يقول 
السؤال ما معناه : هل سنكتب األمازيغية بحروف تشبه 
إىل  أم بحروف عربية كهذه )مشريا  الصينية«  »الحروف 

تلك التي كتبت بها بعض الفتات املهرجان الخطابي( ؟
من الظاهر أن السيد عبد اإلله بنكريان يجهل كل يشء 
عن هذه »الحروف الصينية« التي يتكلم عنها. فليسمح 
التي  األمازيغية  الكتابة  نبذة علمية حول  أن نعطيه  لنا 
سيكون لها مستقبل يف املغرب كما كان لها ماض عريق. 
الليبية  بالكتابة  املتخصصني  عند  تعرف  الكتابة  هذه 
أو    ،Libyco-berbère الليبية-األمازيغية  أو    Libyque
اليوم. ومنذ  تداوال  األكثر  Tifinagh وهو  تيفيناغ  حرف 
أن اكتشفت أوىل شواهدها املنقوشة عىل الحجر يف القرن 
استعمالها  عىل  التعرف  وتم  امليالدي  عرش  السادس 
كثري من  ربط  الكربى،  الصحراء  يف  الطوارق  قبائل  عند 
الباحثني أصولها بمناطق مختلفة من املعمور كما كان 
األمر تماما بالنسبة لألمازيغ أنفسهم. ومن أسباب ذلك 
النظرة االستعمارية لشمال إفريقيا السائدة حينئذ بني 
باحثني أغلبهم أجانب وكذا كون دول شمال إفريقيا بعد 
االستقالل لم تعر أدنى اهتمام لهذا الجانب من تاريخها 

وتراثها بالبحث والتنقيب، بل عىل العكس، تم إقصائها 
ومدارسها  بحثها  ومراكز  جامعاتها  برامج  من  تماما 
للهويات  اختزايل  إسالمي  عربي  منظور  تبني  بسبب 
الدول  اتبعته  الذي  الفرنيس  للنموذج  تبعا  الوطنية 
الفرنيس  لإلستعمار  خضعت  أن  سبق  التي  املغاربية، 
أجنبية  أصول  تقرتح  أن  غريبا  يكن  لم  األسباب  لهذه   .
جنوبية  وعربية  وإغريقية  وفينيقية  قديمة  مرصية 

للكتابة األمازيغية.
الباحثني  ثلة من  اهتدى  العرشين،  القرن  نهاية  يف  لكن 
الكتابة  أن  إىل  الخاصة  إمكانياتهم  بفضل  الغيورين 
األمازيغية ترتبط أشد االرتباط بالفن الصخري املنقوش 
واملصبوغ عىل الحجر ويف الكهوف واملغارات واملتواجد يف 
كتدرارت  وصحاريها  جبالها  إفريقيا  شمال  بقاع  كافة 
Tasili وتاسييل    Tadrart Akukas بليبيا   أكوكاس 

Aharuاألطلس الصحراوي بالجزائر وأيروأزواد  وأهارو  
الرشقية  والهضاب  بالنيجر  وكذا  بمايل،    Ayru azwad
وشبه  الصحراوية  واملناطق  والصغري  الكبري  واألطلس 
وجزر  بل  موريتانيا،  وصحراء  باملغرب  الصحراوية 
الكناري يف املحيط األطليس . ومن هؤالء الباحثني مليكة 
وأحمد  بالجزائر  حايش  وسليمان  شاكر  وسالم  حشيد 
سكونتي واملصطفى نامي وعبد الخالق ملجيدي باملغرب. 
املعهد  طبعه  كتاب  أول  كان  أن  الصدف  جميل  ومن 
Tir- تريّا  كتاب   2003 سنة األمازيغية  للثقافة   ململلكي 

املغاربة  للباحثني  باملغرب،  الكتابة  أصول  حول   ra
اعتماد  مع  صدوره  تزامن  و  أعاله  املذكورين  الثالثة 
 .2004 سنة  األمازيغية  اللغة  لكتابة  تيفيناغ  حرف 
املنقوشة  تيفيناغ  كتابات  أن  الباحثني  لهؤالء  تبني  وقد 
يف  واسع  نطاق  عىل  واملتناثرة  الحجر  عىل  واملصبوغة 
انبثقت خالل  املوريتانية  الحدود  إىل  املغرب من األطلس 
الثانية قبل امليالد من خزان من العالمات  نهاية األلفية 
يف  استمرت  والتي  الصخري  بالفن  املرتبطة  والرموز 
من  اليوم  إىل  للمغاربة  املادية  الثقافة  منتوجات  تزيني 
معمار ونسيج وحيل وأواني وأسلحة وغريها. فالكتابة 
ثالثة  يف  اختزالها  يمكن  الهندسية  الرسوم  تلك  مثل 
وقد  والدائرة.  واملقطع  النقطة  هي  أساسية  أشكال 
استعملت هذه الكتابة يف املمالك األمازيغية ما بني القرن 
امليالد.  بعد  الثالث  أو  الثاني  والقرن  امليالد  قبل  الرابع 

وبينما انقرضت ألسباب مجهولة حوايل القرن الرابع أو 
الخامس امليالدي، بينما استمر استعمالها وتوارثها لدى 

قبائل الطوارق األمازيغية حتى اليوم.
 كل ذلك موجود يف كتب الباحثني التي يجهلها الجمهور 
وعدم  أجنبية  بلغات  وكتاباتها  انتشارها  لقلة  العريض 
عقود.  منذ  إفريقيا  شمال  دول  طرف  من  تشجيعها 
ومع ذلك، فأن يديل أمني عام حزب لديه من اإلمكانيات 
املادية والبرشية ما يمكنه من الوصول إىل هذه الحقائق 
موضوع  يف  عنه  عرّب  كالذي  برأي  يديل  أن  التاريخية، 

يخّص تاريخ املغرب هو أمر غري مقبول.  
ويبدو أن السيد بنكريان ومن يحذو حذوه قليل التجذر يف 
البالد لدرجة تجعله يستهزئ بكتابة تيفيناغ  تربة هذه 
واملغرب  عموما  إفريقيا  شمال  لسكان  تراثا  تعد  التي 
من  واسعة  ورشائح  واليوم  لقرون.  إهمالها  تم  خاصة 
املواطنني يطالبون برد االعتبار إليها يدركون أشد اإلدراك 
ما لفقدانها من خطر عىل الرتاث الوطني ومن تقليص 
منظمة  اتفاقية  وتحميه  له  تدعو  الذي  الثقايف  للتعدد 
للمصادقة  املغرب  يستعد  والتي   2005 لسنة  اليونسكو 

عليها.
الشعبوي  الوتر  عىل  يلعب  الخطاب  هذا  أن  كذلك  يبدو 
»حروف  بـ  وتشبيهها  بتيفيناغ  االستهزاء  خالل  من 
وعريقة  قوية  حضارة  بكتابة  واالستهزاء  صينية«، 
كرمز  التاريخي  بحرفها  املتشبثة  الصينية  كالحضارة 
لتجذرهويتها. ويفهم من املقارنة الرغبة يف اإلشارة إىل 
هو  ما  كل  أن  مفادها  والتي  االنتشار  الواسعة  الفكرة 
صيني هو بعيد وغريب وأن كتابتها ولغتها معقدة مع 
البيضاء ملا  الدار  اليوم عىل تعلمها يف  الناس يقبلون  أن 
كما   . اآلسيوي  العمالق  مع  مستقبل  من  لهم  تفتحه 
تلعب املقارنة عىل وتر الفكرة الشائعة حول نقص جودة 
نفس  تيفيناغ   كتابة  عىل  لتضفي  الصينية«  »السلعة 

الخاصية  أو ما شابهها.
أن تبدو كتابة تيفيناغ مثرية للدهشة لدى  يمكن تفهم 
ولو  املدرسة،  عرب  يتلقوها  لم  الذين  املغاربة  من  كثري 
أنها ولجت تدريجيا التعليم العمومي منذ 2003، واليوم 
ربط  للصواب  املجانب  من  لكن  التلفزة.  يف  حضور  لها 
الدولة  بالكتابة نفسها وبطبيعتها وليس بخيارات  ذلك 
أبعدت  التي   و  االستقالل،  منذ  وسياساتها  املغربية 

األمازيغية 
وكتابتها 

من  التاريخية 
واإلعالم  التعليم 
العامة.  والحياة 
يدحض  وما 
الرأي  هذا 
السهولة  هو 
التي  القصوى 
بها  يتعلم 
هذا  التالميذ 
وخاصة  الحرف 
منهم الذين كان 
تعلم  حظ  لهم 
منذ   األمازيغية 
سهولة   ،2003
يمكن تفسريها، 

من بني عوامل أخرى، بكون تيفيناغ كتابة سهلة يتقابل 
شكل  إىل  حاجة  دونما  واحد  بحرف  واحد  صوت  فيها 
تيفيناغ  اعتماد  أن  كما  زائدة.  عالمات  أو  حركات  أو 
سيحفظ املجهود املايل والبرشي والعلمي الذي يخصصه 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية منذ سنوات لتقعيد اللغة 
األمازيغية باستعمال كتابتها التاريخية. وقد مكنت هذه 
يف  تيفيناغ  حرف  إدماج  من  معلوم  هو  كما  املجهودات 
املعلوميات  واألنرتنيت باعتماد واعرتاف املنظمة الدولية 

للمعرية ISO-UNICODE منذ 2004.
التاريخي  سياقها  يف  تيفيناغ  كتابة  وضع  فإن  وأخريا، 
والثقايف يسهل فهمها وتبنيها من طرف عموم املغاربة، 
االرتباط  شديدة  حولهم  من  موجودة  كتابة  فهي 
والوشم  والحيل  التقليدي  املعمار  يف  املادية  بثقافتهم 
االنتباه  ويكفي  وغريها.  واملعدنية  الخشبية  واألواني 
لذلك كي نعرتف أن هذا الحرف يضفي تميزا وتفردا عىل 
املغرب كما هو الحال يف الدول التي احتفظت بأبجدياتها 
وأرمينيا  والهند  واليونان  والصني  كاليابان  أحيتها  أو 

وإرسائيل وغريها.  

*أستاذ باحث باملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث

عبد اإلله بنكريان يعلن احلرب على إميازيغن

العدالة  حزب  موقع  عىل  نرش  فيديو  يف 
بنكريان  االله  عبد  االستاذ  يناقش  والتنمية 
كتابة  مسألة  والتنمية  العدالة  كبري 
االمازيغية ويدعو اىل مراجعة كتابتها بخط 
ويرضب  العربي  بالحرف  وكتابتها  تيفيناغ 
موعدا  اليسار  وأحزاب  واإلحسان  للعدل 
املنصوص عليه  التنظيمي  القانون  ملناقشة 
تفعيل  بمراحل  واملتعلق   2011 دستور  مرشوع  من  الخامس  الفصل  يف 

الطابع الرسمي لألمازيغية.
الله عليه  أحيلكم – سيدي كبري العدالة والتنمية- عىل كتاب والدي رحمة 
األستاذ امحمد العثماني، عن ألواح جزولة والذي كتبه سنة 1970 "واعلم 
أن بخزانتكم أكثر من نسخة منه " إذ كتب يف الصفحة 46 "وللغة الرببرية 
حرف خاصة بها سابقا ولحروفها تلك أشكال تشبه كثريا األوضاع الكونية 
والكائنات الطبيعية، ولم تكن الحروف األصلية لتزيد لديهم عىل أربعة عرش 
حرفا يسمونها "تيفيناغ" ومعناها الحروف املنزلة ولها حركات وضوابط 
يكتبون  بها  وهم  والتوسع  العمل  عىل  الدليل  ومعناها  تيدباكني  تسمى 
بحرية تامة كيفما شاء الكاتب، فيكتب من الشمال إىل اليمني، وبالعكس، 
سيدي  فالفقيه  القبيلة"  اصطالح  حسب  وبالعكس،  أسفل،  إىل  أعىل  ومن 
، بل  تيفيناغ يف0 197  األمازيغية بحروف  ينكر كتابة  لم  العثماني  امحمد 
بني  بها  الكتابة  يحاول  وكان  اللغة  هذه  من  يتجزأ  ال  جزءا  يعتربها  كان 
أنا وال أنت من مقام أستاذ يف قيمته وعلمه  الفينة واألخرى ومن أكون ال 

وورعه وزهده يف الدنيا ولو كان حيا اليوم لكان أول من يكتب بها.
بعد هذه التوطئة -التي أدعو الله أن تكون قد أقنعتكم- الفت نظركم سيدي 
التي  التجمع والعبارات  الالفتة املعروضة بقاعة  وموالي أن ما قرأتموه يف 
عربية  هي  بل  بصلة  األمازيغية  إىل  تمت  ال  ترديدها  الحضور  من  طلبت 

ركيكة حاول كاتبوها أن يوهموكم أنها أمازيغية وحاشا أن تكون كذلك.
لم  كيف  عباراتكم  معكم  رددوا  وممن  األمازيغ  من  حولكم  ممن  وأعجب 
يلفتوا نظركم إىل الخطأ الذي وقعتم فيه وإني إذ أنزههم عن النفاق -إال من 
أضل الشيطان وهم قلة- ال أجد تفسريا مقنعا إال أن تكونوا قد أقنعتموهم 
امازيغ  ال  كالغربان  األصلية وأصبحوا  باإلنسالخ من هويتهم  الدين  باسم 

وال عرب.
وادعائكم أن األستاذ عبد الله باها االمازيغي القح –ومني إليه ألف تحية- 
لن يقرأ االمازيغية إن كتبت بخطها األصيل مجرد ظن خانكم سيدي األمني 
نصف  تكفيه  وذكاءه  نباهته  اعرف  الذي  باها  الله  عبد  واألستاذ  العام 

ساعة ليقرأ ويكتب بتيفيناغ، وان كنتم صادقني يف تلويحكم باإلستقالة – 
وأقسمتم بالله عىل ذلك- فاكتبوها سيدي فاألستاذ األخ عبد الله باها سيقرأ 
يف  مركزكم  عىل  حفاظا  يشاء  ال  أن  إال  تيفيناغ  بخط  املكتوبة  األمازيغية 
الحزب واحرتاما لكم ورعيا لقسمكم بالله، ورجاء دعوكم من القسم بالله، 
فالقسم بالله اجل وأعظم من استعماله كمجرد تعبري لغوي ويف مقامات ال 

داعي فيها إىل القسم باسمه.
وال ادري ما الذي يمنعكم سيدي األمني العام من أن تتعلموا خط تيفيناغ 
واللغة االمازيغية عىل سهولتها بالنسبة إلنسان يف علمكم وثقافتكم، رغم 
سياسوي  استغالل  كل  عن  النظر  وبغض  تفعلوا،  لن  أنكم  اليقني  يل  أنني 
للقضية األمازيعية أذكركم سيدي أن االمازيغ هم أول املدافعني عن اإلسالم 
و  املغرب  ارض  من  الندثر  لدينه  الله  سخرهم  أن  ولوال  للوائه  والحاملني 
لكنتم تدافعون اليوم عن املرجعية املسيحية وبالفرنسية وهم القوم غريكم 
َقْوًما  يَْستَبِْدْل  تَتََولَّْوا  َوإِْن   " محمد  سورة  يف  وجل  عز  الله  لقوله  مصداقا 

َغرْيَُكْم ثُمَّ ال يَُكونُوا أَْمثَاَلُكْم".
ومن استقراء التاريخ سيظهر لكم سيدي أن الشعب األمازيغي هو وحده 
عىل مدى التاريخ غري دينه مما كان عليه إىل ما هو أسمى فكان ال دينيا يوم 
لم يصله أي دين وانتقل إىل اليهودية يوم بعث النبي موىس عليه الصالة و 
الصالة والسالم واعتنق  النبي عيىس عليه  بعث  يوم  املسيحية  وإىل  السالم 
قبل  و  عليه وسلم  الله  النبي محمد صىل  بعث  يوم  ال رهبة  رغبة  اإلسالم 

وصول جحافل الفتح اإلسالمي.
اقتناع  عن  السماوية  الديانات  جميع  تبنى  الذي  الوحيد  الشعب  فنحن 
التكيف مع  الذين لم يستطيعوا  الشعوب  إىل مقارنتنا بغرينا من  وادعوكم 
مقدم الرسائل السماوية ونحن القوم الذين استقبلوا جدكم موالي ادريس 
االول اذ جاء الينا طريدا الجئا فوليناه امرنا ملجرد انتمائه اىل النسب الرشيف.

من  الخامس  الفصل  يف  عليه  املنصوص  التنظيمي  للقانون  بالنسبة  أما 
مرشوع الدستور فال يتعدى مجاله مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية 
 – غريه  اقرتاح  للحكومة  يمكن  وال  قيض  فأمر  تيفيناغ  بخط  كتابتها  أما 
مشاريع القوانني التنظيمية من اختصاص الحكومة ال الربملان – وإن فعلت 
للدستور وحولكم يف حزب  بعدم مطابقته  الدستورية سترصح  فاملحكمة 
العدالة والتنمية من فقهاء القانون الدستوري الكثري تستطيعون –سيدي- 
إمكانية  ومدى  إعدادها  وطرق  التنظيمية  القوانني  شأن  يف  استشارتهم 
أن  القانونية  الرتسانة  كل  رغم  استطعتم  وإن  الربملان،  تعديلها من طرف 
تغريوا الخط األمازيغي فستنقطع شعرة معاوية بينكم وبني أحرار األمازيغ 

)وملعلوماتكم فكلمة أمازيغ تعني الحر ضدا عن العبد( وما ضاع حق وراءه 
طالب.

اعتذر سيدي إن أسأت األدب يف مخاطبتكم، فأنا ال أحسن الحديث يف حرضة 
ان خاطبتكم مع كل ما يجب لكم من  لكم  أعتذر  العامني،  األمناء  السادة 
اإلحرتام والتوقري عرب رسالة مفتوحة ألن دون الوصول إليكم وإسماعكم 
وجهة نظري املتواضعة وإرشاككم حلمي الوردي بوطن يحرتم هويتي وال 
لكم و بملء  أقول  لكني  القتاد،  الثانية خرط  الدرجة  يعتربني مواطنا من 
فمي وعىل رؤوس األشهاد أنا األمازيغي األصل واملنبت والرتبية الذي يهيم 

بلغته اىل حد الجنون.
إال هي، ولن  أخدتم منا كل يشء  لغتي فقد  العام من  األمني  دعكم سيدي 

أرىض عنها بديال،
أن  إىل  ادع يوما  لم  اكتب لغتي كيفما شئت فأنا  العام  دعني سيدي األمني 
تغريوا الخط العربي بل حملت مشعله وهمت غراما بنون النسوة فيه أكتبه 
بالرقعة  مرورا  الكويف  إىل  الديواني  من  خطوطه  خط  وأحسن  ونثرا  شعرا 

واملغربي.
دعكم سيدي وموالي من سوء الظن وال تسيئوا فهم مقاصدنا وال تتهموا 
عن  وندافع  ألملكم  نتألم  الوطن  يهمنا  مغاربة  فنحن  النية  بسوء  االمازيغ 
بتيفيناغ  األمازيغية  سنكتب  أننا  وثق  همكم  عنكم  ونحمل  مطالبكم 
وسننجح يف اإلمتحان وكفانا ما قدمنا من سنوات اإلعتقال ومن دم الشهداء 

فقط لنستنشق بعض عبري الحرية.
التي  الجميلة  بالصورة  نفيس  يف  لكم  احتفظ  العام  األمني  سيدي  دعني 
اختزنها يف ذاكرتي لكم وال تنسوا انه بلغ حد احرتام األمازيغ لكم وللجنس 

العربي أنهم تعلموا لغتكم و أحسنوها أكثر من أهلها.
رجاء، دعونا – سيدي و موالي - للمرة األوىل نحس أننا كيان متواجد وأنكم 
تحرتموننا رغم اختالف اللسان، وأنكم راضون عنا رغم عدم إتباعنا للغتكم،
أن تنظروا إىل املستقبل سيدي وموالي ال يكون بإلغاء هوية أغلبية الشعب 
املغربي وال االرتماء عىل الهوية االمازيغية بدعوى أن كل املغاربة "شلوح"، 
دعوا املستقبل لله، فأنتم ال تملكون عىل حد علمي املتواضع مفاتيح الغيب.
ذلك  عبء  عنكم  نحمل  فنحن  تقرءوها  ال  األمازيغية  تتعلموا  ال  أرجوكم 
العربية  إىل  به قريحتنا  بتيفيناغ وما تجود  أناملنا  سنرتجم لكم ما تخطه 

ألنكم إخوتنا يف الدين و الوطن.
أنني  واحدة  ملرة  ولو  أحس  دعني  وموالي  سيدي  لكن  وأحرتمكم  أقدركم 

إنسان.
Source: http://www.hespress.com

رسالة مفتوحة من العثماين إىل األخ بنكريان:
 رجاء دعك من لغيت فهي كل ما تبقى يل من اهلوية

فريد زين الدين العثماني 

أحمد سكونتي *

يف اآلونة األخري شن العديد من ممثلي بعض األحزاب  السياسية حربا ضروسا ضذ األمازيغ واألمازيغية، و أبانوا عن حقد دفني لكل ماهو أمازيغي،خصوصا بعداإلعالن عن رمسية األمازيغية 
يف الدستور اجلديد الشيء الذي رفضه هوالء،   بدءا من اخلرجة اإلعالمية ملحمد اخلليفة عن حزب اإلستقالل الذي عرب عن عداء صريح لألمازيغية، كما عارض توحيد اللغة  األمازيغية، وكذا 

خرجات عبد اإلله بنيكران عن حزب العدالة والتنمية والذي عرب عن رفضه ترسيم األمازيغية،   مما أثار حفيظة العديد من الفعاليات األمازيغية وهيئات املجتمع املدين  الذين استنكروا هذا 
التعامل السليب مع األمازيغية، والذي اعتربوه   حماولة من هؤالء لعرقلة اإلنتقال السلمي حنو الدميقراطية وإجهاضا لإلصالحات اليت يعرفها املغرب  خصوصا ما يتعلق بوضعية األمازيغية.
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»راه خاص كل املغاربة إوجدو نفوسهم ف هداك املعهد«. لقد 
كان هذا هو آخر ما نطق به السيد محمد الخليفة مرافعاً 
ضد األمازيغية، وموجهاً خطابه التحقريي إىل املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية. ففي إطار الحوار الذي نشطه مصطفى 
العلوي بالقناة األوىل، 15 يونيو 2011، حاول السيد الخليفة 
اللغة  أن يستهني ويسفه كل ما قام به املعهد، وينفي عن 
الذين كانوا  العميقة، ويهاجم  اللسانية  األمازيغية وحدتها 
ذا  جهل،  عن  اعتربه،  الذي  تيفيناغ  حرف  تبني  يف  السبب 
السيد  بها  أدىل  التي  األفكار  كانت  وإذا  فينيقية.  أصول 
الحسابات، ال تستحق  الخليفة، متحامالً ومتهماً ومصفياً 
االلتفات إليها لكونها أفكار شخص ال يعلم عن موضوعه إال 
ما يعرفه تالمذة االبتدائي يف الستينيات عن أصل األمازيغ، 
الذي  املبطن  التهديد  أن  هو  إليه  اإلشارة  تجدر  الذي  فإن 
وجهه إىل مؤسسة املعهد، ومن خاللها إىل الهوية األمازيغية، 
الجد، خاصة وأنه جاء يف سياق  نأخذه عىل محمل  تجعلنا 

اإلعداد ملسودة الدستور واالستعداد لنرشها عىل العموم.
وللعلم فقط فإنه يف الوقت الذي كان فيه السيد الخليفة يوجه 
تهديده، ويرافع ضد األمازيغية، كانت الكولسة االستقاللية 
ومعها كولسة حزب اإلسالميني برئاسة عبد اإلله بنكريان، 
تشتغل يف الخفاء من أجل الرتاجع عما دبجته لجنة املنوني 
فيه  الذي كانت  الوقت  يف  أنه  باألمازيغية؛ كما  يتعلق  فيما 
العروبيني  املثقفني  وبعض  امليكروسكوبية،  األحزاب  بعض 
اإلقصائيني، يدبجون بدورهم البيانات ويلتمسون من أعىل 
سلطة يف البالد أن تتدخل كي تقيص األمازيغية نهائياً وأبدياً 
تهيء  العروبية  الحزبية  اآللة  كانت  الدستور،  مسودة  من 
بعدم  املليون  اإلهانة  لتقبل  األمازيغي  الوطني  العام  الرأي 
كبرية  املكولسني  صدمة  كانت  َكْم  ولكن  لغتهم؛  ترسيم 
عندما تيقنوا أن الوثيقة املعنية تنص بالفعل عىل كون »اللغة 
األمازيغية لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية«. وهنا أصيبوا 
بدوار أفقدهم عقولهم، فقاموا يزبدون ويرغون ويرصخون 
أثري  وعىل  الخطابية  والتجمعات  املهرجانات  يف  ويهددون 
الصحفية،  الترصيحات  ويطلقون  واإلذاعات  القنوات 
الثوابت  عن  خرجت  بكونها  املنوني  للجنة  باتهامهم  تارة 
الوطنية واإلسالمية، وتارة أخرى بكون العربية أصبحت يف 
خطر، وأن الذين وضعوا الوثيقة إنما يريدون برتسيم اللغة 
األمازيغية القضاء عىل لغة القرآن؛ فدعوا بالثبور وعواقب 
امللك  األمور، وتنادوا باملقاطعة، وجيشوا املومنني، وطالبوا 
مضمون  يغري  أن  املعتصم  السيد  عىل  وفرضوا  بالتدخل، 
الفصل الخامس؛ ولألسف فقد تم لهم ما أرادوا، إذ فَصلوا 
الرحمة  باطنه  حديد،  من  بستار  واألمازيغية  العربية  بني 
تختال يف أبهائها اللغة التي يحبون، وظاهره العذاب األليم، 
تصىل يف ناره األمازيغية جحيم اإلقصاء الذي فرضوه عليها 
منذ أكثر من نصف قرن. هكذا، إذن، وبعد أن كان الدستور 
إىل جنب، فرقوا  ينص عىل رسمية اللغتني الوطنيتني، جنباً 
يلخصها  ماكرة  بتخريجة  بينهما، وميزوا بني وضعيتيهما 
الرسمية  اللغة  العربية  تظل   « ييل:  كما  الخامس  الفصل 
وتنمية  وتطويرها،  حمايتها  عىل  الدولة  وتعمل  للدولة. 
العربية  الدولة بحماية  إلزام  استعمالها«. فنصوا بذلك عىل 
قانون  أي  إىل  حاجة  دونما  استعمالها،  وتنمية  وتطويرها 
ينظم ترسيمها؛ يف حني سيؤتى باألمازيغية عارية من كل 

حماية أو تطوير أو تنمية.
عىل  املعتصم  السيد  يحثون  وهم  باملكولسني،  ولكأني 
نسخاً،  األمازيغية  ينسخوا  أن  أرادوا  »تظل«،  كلمة  إضافة 
ويمكنوا للعربية وحدها يف سجل الرتسيم، مع التأكيد عىل 
األبدية ماضياً وحالياً ومستقبالً؛ ولذلك رأيناهم  ديمومتها 
»ظل«  بفعل  العربية  اللغة  يربطون  صدفة(  ليست  )وهذه 
ويؤكد  بعده،  ملا  الناسخ  دور  النحاة،  حسب  يلعب،  الذي 
وأما  اآللهة؛  خصائص  من  هي  التي  الديمومة  فعل  عىل 
األمازيغية  التي جاءوا بها يف املرتبة الثانية، فهي، حتى وإن 
أنها ُقدمت بوصفها األدنى، وُجردت من  إال  كانت رسمية، 
رسميتها بفعل النسخ الذي تعرضت له من ِقبَل »ظل« وما 
سوف يأتي بعد »ظل«؛ مما جعل منها لغة رسمية موقوفة 
التنفيذ إىل إشعار آخر؛ وإمعاناً يف التمييز بينها وبني أختها 
للمعلوم،  ُمعّرفة، ومبنية  العربية، فإن هذه األخرية جاءت 
امللزمة  التعابري  من  برتسانة  ومعززة  بل  السطر،  أول  ويف 
لحمايتها. يف الوقت الذي جاءت فيه األمازيغية غري معرَّفة، 
ومبنية للمجهول، وبأسلوب غري دستوري، بل ويوحي بنوع 
من التنقيص واالحتقار باستعمال مفردة: »تُعد« املوصوفة 
عىل  الدالة  املفردات  جنس  من  بكونها  النحاة  طرف  من 
»أيضاً«  مفردة  باستعمال  وكذا  اليقني،  وليس  االفرتاض 
بله  فيها،  املرغوب  وغري  املطلوبة  غري  الزيادة  عىل  الدالة 
والتي يتفق معناها يف اللغة العربية املعارصة بمعنى مفردة 
»حتى« التي تُستعمل للحط من اليشء املحتقر عند النحاة، 
التي  العميان«؛ فاألسماء  الرجال حتى  وذلك كقولهم:«أتى 

وكقولهم  األدنى،  مرتبة  يف  دائما  تكون  »حتى«  بعد  تأتي 
فإن  وبهذا  أيضاً«.  األطفال  وجاء  الرجال،  »جاء  أيضاً 
الصيغة املبنية للمجهول: » تُعد األمازيغية أيضاً لغة رسمية 
موقف  يبنينه  سلبي  الشعور  عن  بالفعل،  تعرب،  للدولة« 
اللغة، بله ويقذف بها يف  مجحف ومحتِقٌر وحاط من هذه 
املجهول ويف رشع من هو يف حكم املنسوخ؛ ولقد كان عىل 
أرادوا  الحد، لكنهم لألسف،  أن يتوقفوا عند هذا  امُلَكْوِلسني 
من  يرتفع  ال  واقع دستوري  إىل  التنقيص  هذا  يرتجموا  أن 
الوطنيتني؛  اللغتني  بني  املعالم  واضحة  تراتبية  بناء  خالل 
خالل  من  لدونيتها  فرّشعوا  بينهما،  الفصل  يكفهم  لم  إذ 
وضعهم ملتاريس دستورية يف طريق ترسيمها، ومن خالل 
إحالتهم عىل مقتضيات القانون التنظيمي الذي سيصدرونه 
هم بأنفسهم؛ فأثبتوا ما لم يثبتوا للغة العربية من حواجز 
عالية صعبة التجاوز أوالها إمكانية استصدار هذا القانون 
وثالثها  لها؛  الرسمي  الطابع  تفعيل  وثانيها تحديد  نفسه؛ 
تحديد  ورابعها  التعليم،  مجال  يف  إدماجها  كيفيات  تحديد 
وخامسها  عليها؛  التنصيص  يتم  سوف  التي  األولويات 
الذي سوف تُرسم فيه؛ هكذا، إذن، ستجد  تحديد املستقبل 
لن  التي  التسويفات  من  سلسلة  أمام  نفسها  األمازيغية 
يتم االنتهاء من إحداها حتى تبدأ سلسلة أخرى؛ وربما لن 
وهي  موتاً،  شبعت  قد  اللغة  هذه  تكون  أن  بعد  إال  تنتهي 

الغاية التي يضمرون.
القانون،  هذا  بإصدار  سيقومون  الذين  أن  علمنا  وإذا 
وأولوياته،  اإلدماج،  كيفيات  وتحديد  الرتسيم،  وبتفعيل 
بعظائم  ويْدعون  ينددون  الذي سارعوا  أولئك  بالضبط  هم 
املشار  الدستوري  بالنص  املنوني  لجنة  خرجت  مّلا  األمور 
نمط  ومن  سيكون،  الذي  الرتسيم  نوع  من  فسنتأكد  إليه، 
الذين  فهؤالء  الرتسيم.  هذا  فيه  سيتحقق  الذي  املستقبل 
سيضعون القوانني يف الربملان، وسينفذون سياسة الحكومة 
)حكومتهم( بعد أن تتوسع سلطاتها، والذين سيتحكمون 
يف  وكذا  املغربية،  والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  يف  أيضاً 
مؤسسة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، هم من سيهيئون 
الكفيلة  االسرتاتيجيات  سيضع  من  وهم  األمازيغية،  اللغة 
بتثبيت قيم التعدد اللغوي باملغرب؛ ولقد كشف السيد عبد 
اإلله بنكريان عن هذه االسرتاتيجية يف جريدة املساء عندما 
قال: » هناك قانون تنظيمي سوف يأتي مرشوعه إىل الربملان 
ماهية  عن  األسئلة،  من  عدد  عىل  للجواب  نناقشه  وسوف 
تُكتب؟  سوف  حرف  وبأي  عنها؟  نتحدث  التي  األمازيغية 
ويف أي مجال سنعترب تنزيلها شيئاً إيجابياً؟ وقتها سيكون 
لنا رأي يف املوضوع« )أنظر جريدة املساء، اإلثنني 27 يونيو 

2011، العدد 1481(.
حدود  إىل  امللكي  املعهد  به  قام  ما  كل  فإن  آخر  وبمعنى 
من  وحلفاؤه،  بنكريان  سيجد  إذ  الرياح؛  ستذروه  اليوم 
األبواب  األخرى،  العروبية  األحزاب  ومن  االستقالل  حزب 
ووافق  املعهد  تبناه  الذي  الحرف  يف  النظر  ليعيدوا  مرشعة 
عليه امللك، ويف موضوع املعرية الذي أنتج فيه باحثو املعهد 
العرشات من املراجع املتخصصة، ويعيدوا النظر يف سياسة 
للهجنتها وبلقنتها تحت  األمازيغية، فيرشعنوا  تنزيل هذه 
ويقرصوها  القبلية،  الخصوصيات  عىل  الحفاظ  شعار 
لغة  بوصفها  وطنيتها  عن  ويرتاجعوا  املناطق،  بعض  عىل 
بدأوا  الذي  املرشوع  ذا  هو  استثناء.  بدون  املغاربة  لجميع 
سيؤول  املغربية  الهوية  أمر  أن  تأكدوا  أن  بعد  به  يبرشون 
املوقف،  إليهم، وسيعيثون فيه ذبحاً وتدمرياً؛ ويتالقى هذا 
من  عدد  عنها  عرب  التي  املواقف  نفس  مع  الحال،  بطبيعة 
القادر  عبد  رأسهم  وعىل  وحقوقيينا،  وسياسيينا  مثقفينا 
وموىس  واألوراغي  الخلفي  ومصطفى  الفهري  الفايس 
بلكبري  الصمد  وعبد  بنعمرو  الرحمان  وعبد  الشامي 
وعباس الفايس الذي رصح يوماً أنه سيكافح كي ال ترتسم 
الخليفة  امحمد  السيد  طبعاً،  جانب،  إىل  إلخ  األمازيغية 
الذي رفض بشكل صارم أن تنفتح األمازيغية عىل فروعها 
تيفيناغ  حرف  تبني  اعترب  والذي  وخارجه،  الوطن  داخل 
لنا  ستتبدى  إذن،  هكذا،  استعماري؛  فينيقي  لحرف  تبنياً 
الصورة واضحة ملا سيكون عليه األمر بعد االستفتاء وبعد 
التلهيج  لسياسة  يحرضون  إنهم  الجديد؛  الدستور  تبني 
عنها  ستعرب  التي  التوحيد  سياسة  مقابل  يف  والتشتيت، 
اللغة العربية، هاته اللغة التي يحق لها وحدها، يف نظرهم، 
أن تنحت وتستعري كلماتها من دمشق والرياض والقاهرة 
وبريوت بل وحتى من اللغات األجنبية لكي تكون يف مستوى 
األمازيغية  وأما  الحديثة.  للمستجدات  رسميتها ومواكبتها 
فما عليها إال أن تعود إىل قبائلها ومدارشها النائية وتمعن 
يف  إيغاالً  األكثر  املحلية  خصوصياتها  عىل  املحافظة  يف 
االنغالق دون أن تتجرأ عىل االستعارة وال عىل النحت لتطوير 
لتضطلع  قادرة  وجعلها  والتعبريية  األسلوبية  كفاياتها 
بوظائف اللغات الرسمية. ألن أمرها محسوم لديهم: عليها 

أن تبقى خارج كل اسرتاتيجية للتنمية؛ عليها أن تموت يف 
أن  منذ  تنويعاتها  من  الكثري  قتلوا  كما  تماماً  تاريخ  أقرب 
ُوّلوا أمر هذا الوطن. وتالله إن األمر ليتجاوز احتقار وقتل 
لغة وثقافة إىل تعميق جرح غائر يمتد عميقاً يف كبد الكرامة 

األمازيغية. 
وال يتوقف األمر عند هذا الحد، بل أضيف إىل هذا أن مسودة 
الدستور التي  تنص يف الفصل الخامس عىل إحداث »مجلس 
وطني للغات والثقافة املغربية، ويضم كل املؤسسات املعنية 
بهذه املجاالت« نجدها تتحدث عن أن املهمة املنوطة به هو 
أخرى  ومرة  واألمازيغية«.  العربية  اللغات  وتنمية  »حماية 
للمجلس وصالحياته  التنظيمي  القانون  الذي سيحدد  فإن 
التي  الحزبية  النخب  نفس  هم  سريه،  وكيفيات  وتركيبته 
نفس  وهي   ،1956 منذ  األمازيغية  اغتيال  سياسة  بارشت 
قرار  يحذف  لكي  املعتصم  السيد  إىل  هرولت  التي  النخب 
التي  الجهة  يف  فقط  يكمن  ال  هذا  يف  والخطري  الرتسيم. 
ستحدد هذا القانون، ولكن أيضاً يف كون النص الدستوري 
عن  وليس  واألمازيغية«،  العربية  »اللغات  عن  هنا  يتحدث 
اللغتني الوطنيتني؛ فما املقصود هنا باللغات بالجمع؟ ملاذا 
لم يتم استعمال تعبري »تنمية اللغتني العربية واألمازيغية«؟ 
وعربية،  أمازيغية  لغات  أمام  حقاً  نحن  هل  )باملثنى(؛ 
وليس أمام لغتني فقط؟ ثم ما موقع اللهجات التي وردت 
يف الفقرة الثالثة من الفصل الخامس؟ هل لهذا الخلط بني 
للمعهد  يُحرض  بما  عالقة  اللهجة  ومفهوم  اللغة  مفهوم 
امللكي للثقافة األمازيغية الذي قد يتحول من مؤسسة تقعد 
للغات  وتمعري  تقعد  مؤسسة  إىل  األمازيغية  للغة  وتمعري 
يتعلق  وهل  للهجاتها؟  العبارة،  بصحيح  أو  األمازيغية، 
تنامي  مع  العربية  اللغات  يف  النظر  بإعادة  أيضاً  هنا  األمر 
تؤكده  ما  وهو  املقصود،  أن  أم  الدارجة،  اعتماد  دعوات 
جميع املؤرشات، هو اللغة األمازيغية التي لم تتمكن النخب 
اللغات،  كباقي  لغة  كونها  هضم  من  اإلقصائية  العروبية 
القضاء  أفق  يف  وبلقنتها  تشتيتها  يف  التمادي  لذلك  وتريد 

عليها نهائياً؟ 
إن مبادرة إنشاء مجلس يُعنى باللغتني العربية واألمازيغية 
وبالثقافة املغربية، ال يمكن إال أن نصفق له؛ فهي مبادرة 
وقانونية  وسياسية  علمية  حلوالً  لنا  تقدم  قد  محمودة، 
له  سطر  قد  املعهد  كان  وإذا  والثقايف؛  اللغوي  لوضعنا 
 10 من  ألكثر  عليها  واشتغل  املعالم،  واضحة  سياسة 
سنوات، وتمخض عن ذلك العديد من اإلنتاجات األكاديمية 
تم  التي  املؤسسة  لهذه  القانونية  الطبيعة  فإن  املهمة، 
كانت  الحايل،  الدستور  من   19 املادة  إىل  استناداً  إنشاؤها 
تسطري  من  مكنها  مما  حرية،  بكل  االشتغال  من  تمكنها 
الثقافية  الحركة  ملطالب  أوالً  تستجيب  لسانية  سياسة 
مختلف  يف  تنميتها  لرهانات  ثانياً  وتستجيب  األمازيغية، 
املجاالت املعرفية وعىل رأسها املعرية وتنميط حرف تيفيناغ. 
إذ لكونها مؤسسة ملكية، فإن النخب الحزبية لم تستطع 
النفوذ أبداً إىل مجلس إدارتها لتغيري سياستها كي تتماىش 
املعادية  النخب  هذه  أن  صحيح  اليوم؛  به  يبرشوننا  بما 
لألمازيغية اشتغلت بجد عرب كل ما تمتلكه من نفوذ داخل 
القطاعات الوزارية من أجل إفشال كل املشاريع التي تقدم 
أنها مع  إال  التعليم واإلعالم واإلدارة،  املعهد يف مجاالت  بها 
لكي  اليوم  لها  التي ستصبح  السلطة  تلك  لها  تكن  لم  ذلك 
تتحكم كلية يف سياسة املعهد. فهل فهمنا جيدا التهديد الذي 
وجهه السيد امحمد الخليفة إىل هذه املؤسسة عندما قال: 
املعهد«.  نفوسهم ف هداك  إوجدو  املغاربة  كل  »راه خاص 
يف  يكونوا  أن  الحال،  بطبيعة  لهم،  يمكن  ال  املغاربة  كل  إن 
هذا املعهد، ولكن األكيد هو أن غالبية الذين سيتشكل منهم 
املجلس،  للغات، والذين سيدبرون سياسة  الوطني  املجلس 
ومن خالله سياسة املعهد وباقي املؤسسات األخرى )معهد 
املعهد  العربية،  للغة  السادس  محمد  مؤسسة  التعريب، 
اإلفريقي إلخ( سيكونون من تلك األحزاب والتيارات التي ال 

يتسع قلبها لألمازيغية. 
ونخلص من كل هذا إىل أن ما دفع ويدفع النخب العروبية 
األمازيغية بترصيحاتهم ومواقفهم هو  الحرب عىل  إلعالن 
إحساسهم بما ستقدمه له مسودة الدستور من إمكانيات 
ترسيماً  األمازيغية  اللغة  ترسيم  عرقلة  سبيل  يف  جمة 
كريماً ورشيفاً وغري قابل للنقض. فهذه املسودة تقدم لهم 

إمكانيات:
-1    الهيمنة عىل املؤسسة الترشيعية التي أصبحت تفتح 
أنه  يعني  وهذا  القوانني؛  ووضع  للترشيع  مرشعة  أبواباً 
بغض النظر عن ترسيع وترية وضع القانون التنظيمي للغة 
األمازيغية من عدمه )خالل الوالية الترشيعية(، فإن هناك 
مليون إمكانية لكي يخرج هذا القانون أعرجاً )تأملوا جيداً 

الفقرة التي تقدمه يف الفصل الخامس(؛
)الحكومة(؛  التنفيذية  املؤسسة  عىل  الهيمنة      2-

سينفذون  الذين  فهم 
وهم  الربملان،  ترشيعات 
آجالها،  سيحددون  الذين 
الذين  وهم  وميزانياتها، 
إدراجها؛  خطط  سيضعون 
االعتبار  بعني  أخذنا  وإذا 
لها  أصبحت  الحكومة  أن 
امللك  وأن  واسعة،  سلطات 
ال يمكن له أن يتدخل إال يف 
الدستور،  حدود ما أوضحه 
فاألكيد أن تفاصيل التنفيذ، 
إىل جانب تفاصيل الترشيع، 
األمازيغية  اللغة  ستجعل 

وثقافتها يف كف عفريت.
جميع  يف  إذ  للغات؛  الوطني  املجلس  عىل  الهيمنة      3-
األحوال ال يمكن للمعهد امللكي إال أن يشكل أقلية داخل هذا 
املجلس؛ وهو ما يعني أن السياسة التي ستُفرض ستكون 
هي السياسة التي تلمسنا بعضاً من تفاصيلها فيما سبق، 
فهي سياسة رئيس الحكومة، وهي سياسة الربملان اللتان 

سيرتجمها املجلس إىل واقع حي.
الكثري  يف  النظر  إعادة  من  البد  فإنه  املعطيات،  هذا  وأمام   
2003؛ علينا  من اسرتاتيجياتنا التي دأبنا عىل اتباعها منذ 
وسياسيني  ثقافيني  وفاعلني  ثقافية  جمعيات  جميعاً، 
وحقوقيني، وكل القوى الديموقراطية املومنة بقيم املساواة 
أن تتجند لكي يصبح الرقم األمازيغي فعاالً ومؤثراً وقادراً 
وهذا  املغربية؛  واالنتخابية  السياسية  الخريطة  تغيري  عىل 
قد  كما  الداخل  من  وتغيريها  األحزاب  إىل  باالنضمام  ليس 
بالرضورات  االلتزام  خالل  من  ولكن  الذهن،  إىل  يتبادر 

التنالية:
1.رضورة الخروج من نفق املشاحنات الفئوية التي ال تعمل 
ونفس  الهم  نفس  يحمل  من  بني  الجراح  تعميق  عىل  إال 

املطالب الهوياتية واللغوية والثقافية؛
2.رضورة تحديد خصومنا الحقيقيني، وحلفائنا الحقيقيني، 

اآلنيني منهم واالسرتاتيجيني؛
لها  ضاغطة،  قوية  أطر  بناء  أجل  من  العمل  3.رضورة 
البالد،  يف  العامة  السياسة  مجريات  يف  التأثري  عىل  القدرة 
الديموقراطية  األحزاب  كفة  االنتخابات،  أثناء  وتغليب، 
األحزاب  كفة  عىل  واللغوية  الثقافية  بقضايانا  املومنة 
واإلقصاء  التمييز  معني  من  تنهل  التي  الالديموقراطية 

والعنرصية؛
التي  والفكرية،  العددية  الكبرية،  القوة  إظهار  4.رضورة 
يتمتع بها األمازيغ، والتي ما تزال إىل اليوم مشتتة، والعمل 
يف  التحكم  أجل  بها من  والضغط  اإليجابي  استثمارها  عىل 
قضايا الترشيع بالربملان وكذا يف قضايا التنفيذ التي تضطلع 
املناضلون  يعمل  لم  إذا  يتحقق  لن  أمر  الحكومة؛ وهو  بها 
والجهات  األحزاب  مع  السياسية  تحالفاتهم  خلق  عىل 

املساندة ملطالبنا املرشوعة؛
ملطالبنا  املناوئة  األحزاب  شبيبات  عىل  التأثري  5.رضورة 
العادلة؛ فمن املعلوم أن أغلب شبيبات هذه األحزاب أمازيغية 
ولديها تفتح كبري عىل قضايا العرص، وأغلبها لها تعاطف 
التمميز بينها وبني الشيوخ  واضح بقضايانا؛ ولذلك وجب 
لإلصالح؛  قابل  وغري  استئصالياً  هرما  فكراً  ورثوا  الذين 
فاألكيد أن إقناعهم بعدالة مطالبنا سيشكل منطلقاً لتغيري 
فيهم  تتحكم  تزال  ما  التي  املتحجرة  العقليات  من  الكثري 

ويريدون هم التخلص منها؛
أجل  من  املعالم  واضحة  اسرتاتيجية  تبني  عىل  6.العمل 
استباق األحداث سواء عندما يتعلق األمر بمبارشة الترشيع 
بانتمائنا  مساً  فيه  نرى  حكومية  سياسة  تنفيذ  عند  أو 
وبحظوظ لغتنا يف التطور واالزدهار؛ ويتطلب هذا، بطبيعة 
الحال، خلق قطب قادر عىل االقرتاح سواء يف مجال الترشيع 
التنظري  أو يف مجال  الثقايف واللساني  التدبري  أو يف مجاالت 

الفلسفي للحق يف االختالف.
الدستور  يقدمها  التي  اإلمكانيات  كل  استغالل  7.رضورة 
تقديم  فيه  بما  األمازيغية  اللغة  ترسيم  لتوطيد  املرتقب 
عن  الصادرة  القوانني  يف  والطعن  الترشيعية  املقرتحات 

الربملان لدى املحكمة الدستورية أو لدى السلطة القضائية.
عسل  يف  ينومونا  أن  يريدون  مناوئينا  من  الكثري  كان  إذا 
أياد  به  للعبث  تدخلت  والذي  التنفيذ،  املوقوف  الرتسيم 
أنهم بفعلهم هذا سيحيدون  آثمة يف آخر لحظة، معتقدين 
اللغة  مطالبنا، وسيجعلوننا نستكني إىل واقع ستموت فيه 
األمازيغية بعد حني، فإننا سنجيبهم: »ال، إننا لن نستكني، 
نعم،  وأكاذيبكم،...  بأساطريكم  أخرى،  مرة  تخدرونا،  ولن 

سنموت، لكن ستحيى األمازيغية«.
ها حنا جايني أداك الحزب... ها حنا جايني أداك الدستور

»راه خاص كل املغاربة إوجدو نفوسهم ف هداك املعهد« أو
 الدعوة إىل ترسيم اللغة األمازيغية مع وقف التنفيذ

* عزيز الداديس

شبه عدد من املتتبعني ملسلسل السجال الدائر عىل الساحة الوطنية 
وحزب  والتنمية  العدالة  من  كل  موقفي  الدستوري،  الورش  بشأن 

االستقالل بعملية "االنتحار الجماعي".
الهوة  املرموز،  الحزبان، بالواضح ال   فبكل سذاجة سياسية، رسم 
السحيقة التي تفصل بينهما وبني الشعب املغربي.فادعاؤهما الدفاع 
ظلت  لرواسب  تغطية  مجرد  كان  امللكية،  املؤسسة  توجهات  عن 

تسكنهما منذ االستقالل ومابعده، حيث لم يشف حزب االستقالل 
العربية  الجمهوريات  إىل  املستند  الوحيد  الهيمنة والفكر  من مرض 
الشمولية، كما لم يربأ العدالة والتنمية من عالمات "جذري" مرحلة 

"الشبيبة اإلسالمية"، وسقطا يف مطب العداء الدفني لألمازيغية.
وفرها  التي  األجواء  من  استفادا  حزبني  يف  املفرتض  من  كان  لقد 
النظام امللكي، أن يكونا يف طليعة مساندي مرجعية خطاب أجدير، 
ال  الذي  الرشق  رضا  لنيل  أسايس  هوياتي  مكون  عىل  املزايدة  بدل 

تأتينا منه سوى املصائب.

وإذا كان هذا املوقف العدائي املشرتك بني حزب الوزير األول وحزب 
األمازيغ،  املغاربة   و  األمازيغية  الجمعيات  أثار غضب  قد  بنكريان، 
لفضح  "تاوادا"  شعبية  مسرية  تنظيم  يف  نيتهم  أعلنوا  الذين 
ستكون  القاضية  الرضبة  فإن  الجدد"،  القدماء  "العنرصيني 
خالل االنتخابات املقبلة، يف جل مناطق املغرب، حيث بدأت الحملة 
االنتخابية السابقة ألوانها وشعارها" صوتوا عىل من شئتم ما عدا 

االستقالل والعدالة والتنمية".
صدق من قال: غلطة الشاطر بألف.

العداء املشترك بني حزب الوزير األول وحزب بنكريان لألمازيغية

عبد السالم خلفي
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يف الحقيقة، إن قراءة وتفكيك أي نص 
من  هو  إنما  قانونية،  وثيقة  أو 
الذين  امليدان،  أصحاب  اختصاص 
والباحثون  القانون  فقهاء  هم 
بشؤونه،  والخبريون  قضاياه  يف 

عميقة  دراية  عىل  وأنهم  السيما 
بمبادئ القانون ونظمه، والقانون الدستوري، والقانون 
القانوني، وغري ذلك. غري أن هذا  البحث  الدويل، ومناهج 
ال يمنع الفئات املثقفة األخرى من تناول ما هو قانوني 
ومحتوياته،  مضامينه  استيعاب  إىل  سعيا  إما  بالقراءة، 
أو استفهاما حول بعض الحيثيات امللتبسة عليها أو عىل 
الرأي الوطني العام. وهذا ما ينطبق عىل مسودة الدستور 
املغربي، التي ألقى نصها املستشار امللكي محمد معتصم، 
مساء يوم الجمعة 18 يونيو 2011، مبارشة بعد الخطاب 
قناة  وعىل  بل  املغربية،  القنوات  مختلف  عىل  امللكي، 
الجزيرة مبارش كذلك، وهي بذلك ليست حكرا عىل جهة 
أجمعني،  كلهم  للمغاربة  ملك  إنها  ما  بقدر  أخرى،  دون 

لهم الحق يف فهم مقتضياتها، ومناقشة مضامينها. 
ملضامني  الحقيقي  االستيعاب  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كما 
الشعبي  لالستفتاء  املعروض  الجديد  املغربي  الدستور 
ضوء  يف  إال  يتأتى  لن  )يوليوز(،  القادم  الشهر  مستهل 
األوىل  املرجعية  يشكل  الذي  السابق،  مارس   9 خطاب 
لهذا التعديل الدستوري، ثم عىل أساس خطاب 17 يونيو 
الدستور  مالمح  ملختلف  مفرسا  جاء  الذي  الفاصل، 
معالم  أهم  امللك  فيها  تناول  عنارص  عرشة  عرب  الجديد، 

املرحلة القادمة. 
املتواضعة  األولية  القراءة  هذه  أقدم  املنطلق،  هذا  من 
ملسودة الدستور املغربي الجديدة، قصد املساهمة بشكل 
هادئ وبناء يف هذه القضية القانونية، ذات البعد الوطني 
هي  ما  املرشوعة؛  املساءلة  هذه  بدءا  وأطرح  واملصريي، 
الجديدة  الدستور  أضافتها مسودة  التي  املضافة  القيمة 
إىل ما سبقها من دساتري )1908، 1962، 1970، 1972، 
السيايس  بالحراك  ذلك  عالقة  وما  و1996(؟   1992
والنضايل الذي يشهده الواقع املغربي منذ أكثر من أربعة 
يف  الحايل  الدستوري  التعديل  عن  حديث  أي  ألن  أشهر؟ 
تجتاح  التي  االحتجاجية  الحركة  عن  مفصول  املغرب 
الصواب  عن  بعيدا  يظل  وقراه،  املغرب  مدن  مختلف 
والواقعية، لذلك فإن خطاب 9 مارس 2011، الذي طرح 
لحركة  استجابة  جاء  إنما  الدستوري،  التعديل  ورش 
االستبداد  بسقوط  األكيدة  ومطالبته  املغربي،  املجتمع 
والتغيري  اإلصالح  وترية  وترسيع  والظلم،  والتهميش 
مسودة  به  جاءت  ما  ارتباط  مدى  ما  لكن  والتنمية، 
قانونية،  وإضافات  ترشيعية  تغيريات  من  الدستور 
بنبض الشارع املغربي ومطالبه االجتماعية واالقتصادية 

املرشوعة؟

لعل الجديد الذي أتت به مسودة الدستور املغربي يتنوع 
ويتعدد، وهذا، مما ال شك فيه، كان متوقعا باالستناد إىل 
خطاب 9 غشت، الذي أرىس الخطوط العريضة للدستور 
التي  الجديدة  العنارص  أهم  وتتحدد  املقبل.  املغربي 
أضافتها مسودة الدستور الجديد يف: اعتبار نظام الحكم 
واجتماعية،  ديمقراطية  برملانية  ملكية  نظام  باملغرب 
امللك إىل رئيس الحكومة، واعتبار  العديد من سلط  ونقل 
تنتهك حرمته،  امللك شخصا محرتما )وليس مقدسا( ال 
ثانية  رسمية  لغة  باعتبارها  األمازيغية  اللغة  وإضافة 
للمغرب، واالعرتاف بمختلف روافد الهوية الوطنية، وغري 

ذلك.
بالبعد  املتعلق  الجانب  هو  الصدد،  هذه  يف  يهمنا  وما 
يف  جديدا  عنرصا  اعتباره  يمكن  الذي  األمازيغي،  اللغوي 
مرشوع الدستور، ولعله يعد بذلك أهم قيمة مضافة جاء 
األمازيغية  اللغة  اإلقرار باعتماد  بها هذا املرشوع، حيث 
لغة رسمية ثانية للمغرب، استجابة لرغبة وكفاح قسم 
الذي حرم عرب عقود طويلة  املغربي،  الشعب  عظيم من 
من التعبري عن هويته األصلية، وتوظيف لغته األم، غري أن 
هذا الجانب يشوبه بعض اللبس والغموض، يتعلق سواء 
بطبيعة السياق النيص الذي يقر ترسيم اللغة األمازيغية 
ودسرتتها، أم بطبيعة السياق الواقعي لهذه اللغة ولذويها 

املتحدثني بها. 
اللغة  ترسيم  معطى  فيها  ورد  التي  العبارة  نقرأ  عندما 
أنها  ندرك  للمغرب،  رسمية  لغة  وجعلها  األمازيغية، 
أنصفت اللغة األمازيغية بقدر ما كشفت عن عجز ما يف 
التعاطي مع وضعيتها الهشة، التي ال تؤهلها حاليا ألن 
تتبوأ موقع لغة رسمية يف املغرب! ثم إنها لم تفرس أكثر 
املقصود بهذه اللغة. فلنتأمل العبارة كما جاءت يف الفصل 

الخامس: 
عىل  الدولة  وتعمل  للدولة.  الرسمية  اللغة  العربية  »تظل 

حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا 

مشرتكا لجميع املغاربة، بدون استثناء.
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  تنظيمي  قانون  يحدد 
ويف  التعليم،  مجال  يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية، 
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وذلك لكي تتمكن من 

القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية«. 
اللغة  ترسيم  بمقام  املتعلقة  الفقرة  هذه  من  املستفاد 
الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  تعترب  أنها  األمازيغية، 

اللغة  أن  يعني  مما  األمازيغية،  اللغة  تليها  ثم  األوىل، 
العربية،  اللغة  بعد  الثانية  الدرجة  يف  تأتي  األمازيغية 
ألن  ليس  سلبي،  بشكل  أمازيغي  أي  يؤوله  قد  ما  وهذا 
مستوى  عىل  الثانية  املرتبة  يف  وردت  األمازيغية  اللغة 
بأن تكون  الراهنة ال تسمح  النص، وإنما ألن وضعيتها 
عىل  أما  الدستور،  وثيقة  مستوى  عىل  إال  رسمية،  لغة 
التفعيل  إىل  الحاجة  أمس  يف  فهي  الواقع،  مستوى 
مما  املجهول،  املستقبل  يف  إال  يتأتى  لن  وهذا  واإلدماج، 
يرسخ منطق التسويف والتأجيل وإعطاء الوعود، عوض 
وهذا  وترقيتها،  اللغة  هذه  تأهيل  عىل  الفوري  االنكباب 
باألمازيغية  االعرتاف  سيناريو  تاريخيا  يستحرض  ما 
واستحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وإدخال هذه 
اللغة يف املنظومة التعليمية املغربية الرسمية، وبعد ميض 
ما  لقمان  دار  أن  األمازيغ  اكتشف  زمني،  عقد  أكثر من 
تزال عىل حالها األول! من هنا ينشأ التخوف من أن يتكرر 
األمازيغية  للغة  الرتسيم  هذا  فيظل  نفسه،  السيناريو 
غضب  ليمتص  جاء  غري،  ليس  دستوري  إجراء  مجرد 

الشارع األمازيغي.
ثم إنه ما املقصود باللغة األمازيغية؛ هل اللغة األمازيغية 
بقيعة  رساب  وأنها  املنال،  بعيدة  تبدو  التي  املوحدة 
يحسبه الظمآن ماء! بالقياس إىل الجهود املحتشمة التي 
التي  سوس  أهل  لغة  أم  ومعريتها،  توحيدها  قصد  تبذل 
الثقايف  املشهد  يف  واملستأسدة  املحظوظة  هي  أصبحت 

األمازيغي، أم ماذا؟ 
هذا عىل مستوى النص، أما عىل مستوى الواقع، فحدث 
من  جملة  إىل  ذلك  ومرد  تسل!  وال  حدث  أو  حرج!  وال 

األسباب:
وتعميمها  األمازيغية  اللغة  تدريس  مرشوع  أن  •أولها؛ 
يظل متأخرا، وقد ترتب عن ذلك أن األغلبية الساحقة من 
تيفيناغ،  بأبجدية  القراءة  يعرفون  ال  واملغاربة  األمازيغ 
الوثائق  مع  القريب  املستقبل  يف  سيتعاملون  فكيف 
الرسمية األمازيغية، قصد فهمها واستيعاب مضامينها، 
خصوصا وأنها سوف تكتب ال محالة بحرف تيفيناغ، كما 
يصنع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية! أال يحتاجون إىل 
مرتجم أو باألحرى إىل تقني متخصص يف حرف تيفيناغ 
لفهم لغتهم األصلية، التي ناضلوا من أجلها أمدا طويال؟ 
•وثانيها؛ ما جدوى ترسيم لغة ما، سواء أكانت العربية 
املستعمر  لغة  وهي  الفرنسية؛  واللغة  األمازيغية،  أم 
تهيمن  وثقافته،  وتقاليده  املغربي  الواقع  عن  الغريبة 

مختلف  يف  وفاحش،  كاسح  بشكل 
واالقتصادية  الثقافية  امليادين 

والتعليمية والتكنولوجية؟! 
الرتسيم  هذا  يعني  أال  •وثالثها؛ 
للغة األمازيغية، مجرد ذر للرماد 
فئة  لسخط  وامتصاص  األعني،  يف 
مع  استشارة  أية  دون  املغربي،  املجتمع  من  عريضة 
ولسانييها  األمازيغية  اللغة  خرباء  من  التخصص  ذوي 

وفقهائها.
يكتيس  ال  األمازيغية  اللغة  ترسيم  إن  بدء،  عىل  عود 
واقع  االعتبار  بعني  أخذت  إذا  إال  ملموسة  قيمة  أية 
املغرب  إال يف  الذي ال يوجد  الحقيقي،  اإلنسان األمازيغي 
ويف  القاحلة،  والصحارى  الوعرة  الجبال  مغرب  الخلفي، 
يتحتم  أنه  يعني  وهذا  املهمشة،  الكربى  املدن  ضواحي 
اجتماعي  هو  بما  الجديدة  الدستورية  التعديالت  ربط 
الرمزية  األبعاد  عىل  الرتكيز  ال  وتنموي،  واقتصادي 
حني  يف  والثقافية،  السياسية  القضايا  لبعض  والشكلية 
الهاجس  يعترب  الذي  اليومي،  املعييش  البعد  تماما  يغيب 
األوحد الذي يسكن نفوس معظم املغاربة، عربا وأمازيغ. 
الذي  األمازيغي  اللغوي  البعد  عىل  كذلك  يرسي  ما  وهذا 
تأتي منه  باب قد  الدستور فقط لسد  به مسودة  جاءت 
ريح الثورة فتسرتيح، ولم تفكر لجنة صياغة الدستور، 
أو لنقل الدولة املغربية يف إعادة النظر جذريا يف تعاطيها 

مع ملف تدريس اللغة األمازيغية وتعميمها.    
عىل هذا األساس، يمكن القول أن ترسيم اللغة األمازيغية 
ال  بمكان،  القصوى  األهمية  من  مكسبا  يعد  ودسرتها، 
ينبغي التفريط فيه، غري أنه يشكل يف الوقت ذاته، التحدي 
األمازيغية وتنميتها ألن ترقى بحق  اللغة  الفعيل لخدمة 
إىل لغة رسمية يف املغرب، ال ألن تظل مجرد نص ذي طابع 
شكيل ورمزي مرهون باملتن الدستوري ال أقل وال أكثر. 
جديدة  اسرتاتيجية  وضع  إىل  املغربية  الدولة  يدعو  مما 
لهذا الغرض، مغايرة عن االسرتاتيجية الرتقيعية املعتمدة 
أنيطت  الذي  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  قبل  من 
وتعميمها،  ومعريتها  األمازيغية  اللغة  تقعيد  مهمة  له 
أنه فشل إىل حد اآلن يف تحقيق هذا املبتغى املفصيل  غري 
واملصريي للثقافة األمازيغية، مقترصا عىل األنشطة ذات 
عندما  واآلن  والربوتوكويل،  والرتويجي  التواصيل  الطابع 
انكشف  والدسرتة،  بالرتسيم  األمازيغية  اللغة  حظيت 
التي  اللغة،  لهذه  واملزدرية  الهشة  الوضعية  للعيان مدى 
يملك  فلم  املغرب،  ساكنة  نصف  من  أكثر  بها  يرطن 
املرشع املغربي، أمام ضغط حركة املجتمع االحتجاجية، 
أن يعلن عن دسرتتها، لكن بكيفية جزئية مرشوطة  إال 
بقانون تنظيمي، ال ندري متى سوف يظهر، وكيف سوف 

يتعاطى مع هذه اللغة!    
* بقلم/التجاني بولعوايل

الدسترة اجلزئية واملشروطة للغة األمازيغية

الجمعيات  لكنفدرالية  الفعالة  املساهمة  عىل  بناء 
اللجنة  يف  املغرب  بشمال  األمازيغية  الثقافية 
الوطنية لتعديل الدستور، وبناء عىل  القراءة املتأنية 
فإن  الدستورية،  املراجعة  مسودة  ملرشوع  والبناءة 
الدستور  مرشوع  يف  جاء  ما  تسجل  الكنفدرالية  
يكون  منها  أساسية  مبادئ  تعتربها  إيجابيات  من 
التي  اإلرهابية  األساليب  كل  وندين  االنطالق، 
لحضة  آخر  يف  والظالمية  الرجعية  القوى  مارستها 
الوطنية  للجنة  املواكبة  السياسية  "اآللية"  عىل 
ملراجعة الدستور والتي تتجىل يف صيغة املسودة التي 
يف  جاء  ما  طاال  اللذين  والتحريف  التغيري  اعرتاها 

النسخة األوىل من املرشوع.
فما يتعلق بما هو إيجابي وأسايس نثمنه يف مرشوع 

الدستور هو:
رسمية  لغة  باعتبارها  األمازيغية  اللغة  دسرتة   .1
الذي  املبدأ  العربية،  اللغة  بجانب  املغربية  للدولة 
والقوى  األمازيغية  الحركة  أجله  من  ناضلت 

الديمقراطية منذ عقود.
الدستور  تصدير  يف  هوية  باألمازيغية  االعرتاف   .2

املراجع. 
3.إعالن االنتماء للمغرب الكبري.

4. بناء االتحاد املغاربي كخيار اسرتاتيجي.
اعرتى  وتحريف  تغيري  من  وندينه  نشجبه  ما  أما 

النسخة األوىل من مسودة الدستور فهو:
الرسمي  الطابع  التي كتب بها  امللتوية  الصياغة   .5
األحكام  من  الخامس  الفصل  يف  األمازيغية  للغة 
العامة والتي توحي بالرتاتبية وتنم عن نية املرشع 
يف عرقلة ترسيمها بالحديث عن املراحل واألولويات 
يف الوقت الذي تتعهد نفس الصيغة بحماية وتطوير 

اللغة العربية بدون قيد وال رشط.
6. الصيغة التي تتحدث عن كيفية إدراج األمازيغية 
يوحي  الذي  الشئ  بعد،  تدرج  لم  وكأنها  التعليم  يف 
الرتبية  منظومة  يف  جديد  من  إدراجها  بإعادة 
وطمس  السابقة  التجربة  عن  لإلجهاز  والتكوين 
املكاسب التي حققتها يف عقد من الزمان، أال وهي: 
خطا  تيفيناغ  أصبحت  بها  والتي  الخطية  النمطية 
الدولية  املنظمة  باعرتاف  ودوليا  لألمازيغة  ا  وطنيا 
أصبحت  بها  التي  اللغوية  واملعيارية  للمعرية، 
املغاربة  لكافة  موحدة  مستقبلية  لغة  األمازيغية 
إهمال  دون  بالتدريج  والتأليف  التعليم  يتم  وبها 
يف  آنية  بوظائف  حاليا  تقوم  التي  املختلفة  فروعها 
تعتمد  التي  اللغات  التواصل واإلعالم مثلها مثل كل 
وتعميم  واحد.  آن  يف  والشفوي  املكتوب  املستوى 
إحداث  بالعمل عىل  وذلك  أفقيا وعموديا  األمازيغية 
بدون مربر  التعميم  توقيف  بعد  زمني جديد  تقويم 

لها  يخولها  التي  وااللزامية  الرتبية.  وزارة  لدن  من 
الدستور الحايل بموجب الرتسيم.  

عن  الدستور  يف  وردت  التي  املحرفة  الصيغة   .7
الهوية املغربية والتي تنص عىل أن األمازيغية جزء 
من الهوية فقط يف الوقت الذي كان ينتظر أن تكون 
أوىص  كما  وصدارتها  الهوية  صلب  يف  األمازيغية 

بذلك الخطاب امللكي ل9 مارس 2011. 
املتقدمة"  "الجهوية  مقتضيات  إدراج  عدم   8-
واختصاصاتها  بسلطاتها  يتعلق  ما  وخاصة 

ومواردها يف مرشوع الدستور املراجع
للجهوية  املنظمة  الفصول  يعرتي  ما  وبناء عىل      
إىل عرقلة  واألمازيغية من اعتالالت مقصودة ترمي 
ترسيم األمازيغية وبناء الدولة الديمقراطية للجهات 
يف  تستمر  أن  إال  يسعها  ال  الشمال  كنفدرالية  فإن 

نضالها املرشوع من أجل:
بإعطاء  الرسميتني  اللغتني  بني  املساواة  تحقيق    -

نفس فرص والنماء
األمازيغية  اللغة  حق  يف  اإليجابي  بامليز  العمل   -
الستدراك ما فات منها من فرص التطور وبناء الذات 
التي  األمازيغي  التعليم  مكاسب  عىل  الحفاظ   -

تحقق يف العرشية األخرية
الطابع  تطبيق  يسهر عىل  تنظيمي  قانون  إنشاء   -
حمايتها  ويضمن  األمازيغية  للغة  الرسمي 
وتطويرها أسوة بالعربية  دون نهج سياسة الجرعة 

املعرقلة.
تعنى  تقريرية  ديمقراطية  مؤسسات  إحداث    -
وخاصة  وهوية  وثقافة  لغة  األمازيغي  بالشأن 
الذي  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  املجلس 
اللغوية والثقافية للواقع  سيقوم بتدبري السياسات 
اللسني يف املغرب والذي ينبغي أن يحيض هذا املجلس  
يف  سواء  األمازيغية  الكفاءات  من  هامة  بتمثيلية 

املسؤوليات اإلدارية أو العلمية. 
للجهات  اليمقراطية  الدولة  بناء  عىل  العمل   -
تعرض  الذي  الكبري  بالريف  يتعلق  ما  وخاصة 

للتجزئ والبلقنة يف تقرير عزيمان. 
- وأخريا ندعو الحركة األمازيغية والحركة الشبابية 
وكل القوى الحية والديمقراطية يف البالد إىل اليقظة 
والتعامل  والظالمية  الرجعية  فلول  من  والحذر 
ما  وخاصة  املراجع  الدستور  مرشوع  مع  إيجابا 
يتعلق بها من إيجابيات تستحق التنويه وعىل رأسها 

مبدا ترسيم األمازيغية.
بتايخ 23 يوليو 2011

محمد الشامي
رئيس كنفدرالية الجمعيات الثقافية األمازيغية

بشمال املغرب

دسترة األمازيغية واجلهوية املتقدمة 

* بروكسيل/ سعيد العمراني
بعد يوم واحد فقط من إجراء االستفتاء عىل الدستور 
الغريبة  النتائج  و  الدولة  طرف  من  املغرب  يف  املنظم 
املعلن عنها، حيث وصلت نسبة املشاركة، حسب وزارة 
املائة  يف   98 من  أكثر  و   ، املائة  يف   72،65 إىل  الداخلية 
مغاربة  نتائج  تصويت  انتظار  يف  بنعم،  املصوتني  من 
القنصليات  و  السفارات  لهم  وفرت  الذين  الخارج 
حيث  ب"نعم"،  للتصويت  التسهيالت  كل  املغربية 
بإمكانهم التصويت طيلة ثالثة أيام 1 و 2 و 3 يوليوز، و 
بإمكانهم التصويت يف مقرات القنصليات و السفارات 
و  خاصة  أماكن  و  الجمعيات،  بعض  و   املساجد  و 
الحدود بالنسبة  البواخر و مراكز  باحات االسرتاحة و 
للمسافرين  منهم. األهم هو إحراجهم و الضغط عليهم 

للتصويت ب"نعم و لو كان ذلك يف املراحيض".
و كأمثلة عىل الخروقات املسجلة مثال، يمكن تسجيل 
صناديق  عىل  املرشفني  يف  الحياد  رشوط  توفر  عدم 
االقرتاع، إذ لوحظ بان كل املرشفني عىل صناديق االقرتاع 
هم من والة السفارة/ الرأي الواحد . كما لوحظ توجيه 
كل امللتحقني بالقنصليات املغربية لقضاء أغراضهم و 
خاصة أن العديد منهم  يتهيأ للدخول إىل املغرب لقضاء 
املعمول  للقوانني  تام  تعارض  يف  و  الصيفية.  العطلة 
بها يف املغرب، فان املصالح القنصلية املغربية سمحت 
لكل ألصحاب "نعم" التصويت و لو أنهم لم يسبق لهم 
التسجيل يف أي الئحة من اللوائح االنتخابية ال يف املغرب 
و ال يف الخارج. كما يمكن ألي شخص التصويت لعدة 
مرات يف ضل غياب شبه تام ألي مراقبة ألوراق الهوية، 
الصناديق  املرشفني عىل  فان  الشهادات  فحسب بعض 

يغضون النرض عىل كل من يصوت أكثر من مرة.
فحسب شهادة ملغربي مقيم بهولندا فان أحد املصوتني 
أوراق  جانب  إىل  "ال"  أوراق  وجود  بعدم  فوجئ 
املكتب  هذا  إىل  دخلوا  الذين  كل  أن  يعني  بما  "نعم"، 
أو  ب">نعم"  للتصويت  مرغمني  أنفسهم  يجدون 
صاحب  فان  األسباب،  لهذه  ذلك.  لفعل  موجهني  أنهم 
و  إطالقا،  محايدة  تكن  لم  اإلدارة  بان  يقر  الشهادة، 
انه كان هناك توجيها بنية مبيتة من طرف املسئولني 
و  االجتماعات  إىل  ناهيك  ب"نعم".  التصويت  اجل  من 
التي سبق أن نظمها املسئولون  الخطابات و الحفالت 
عىل السفارات و القنصليات املغربية بالخارج، و أحيانا 
وزير  دعا  إذ  بربوكسيل،  حدث  كما  وزراء  بحضور 
تجمع  يف  الحارضين  عامر  محمد  بالجالية،  املكلف 

بحظور  و  يوليوز،   25 يوم  السفارة  طرف  من  منظم 
التصويت  إىل  الضهر،  سمري  شخصيا،  املغربي  السفري 

ب"نعم" عىل الدستور. 
املظاهرة التي دعا إليها الديمقراطيني املغاربة ببلجيكا، 
و  أوروبية  فعاليات  و  تنظيمات  عدة  مع  بتنسيق  و 
خاصة يف هولندا و فرنسا، وذلك يوم السبت 2 يوليوز،  
حرضها العرشات من املغاربة، نددوا جميعهم بسياسة 
كما  املغربية.  الدولة  تنهجها  التي  األمام  إىل  الهروب 
كانت مناسبة للتذكري بمواقفهم من الدساتري املمنوحة 
التي  املغرب،  يف  برمتها  الشعبية"  ب"االستشارات  و 
إرادة  تبخيص  و  التدليس  و  بالتزوير  دائما  اتسمت 
مغرب  يف  و  أفضل  غد  يف  العيش  و  التغيري  يف  الشعب 

تسوده  الحرية والعدالة و الكرامة . 
للدستور  مناهضة  شعارات  عدة  رددوا  املتظاهرون 
الشعب،  إرادة  تزوير  و  السيايس  و  اإلداري  الفساد  و 
األحزاب  و  املخزن  إىل  السياسة،  هذه  تبعات  محملني 
السياسية املشاركة يف املؤامرة عىل حركة 20 فرباير يف 

املغرب.
بعملية  بنعدي  فادي  ندد  املنظمني  باسم  كلمة  ويف 
يف  االستفتاء  عملية  شابت  التي  الواسعة  التزوير  
املغرب و الخارج كما ندد باستعمال املساجد - كأماكن 
للعبادة - من طرف السفارة املغربية يف بلجيكا إلجراء 
املقاطعني  تكفري  إىل  األئمة  بعد  ذهاب  و  االنتخابات 

لالستفتاء عىل الدستور.
جميع  إىل  الدعوة  لتوجيه  مناسبة  املظاهرة  كانت 
املتظاهرين بجمع الخروقات و التجاوزات التي شابت 
عملية االستفتاء، و العمل عىل  تكوين ملفات ملواجهة 
ادعاءات السلطات املغربية. كما وجه الدعوة إىل توحيد 
التحديات   ملواجهة  أوروبيا  و  محليا  املناضلني  صفوف 
و مؤازرة  النضال  يف  االستمرار  التأكيد عىل   و  املقبلة، 

حركة 20 فرباير بدون تردد حتى تحقيق مطالبا.
األوروبية  و  البلجيكية  العاصمة  فان  لإلشارة  و 
مساندة  مظاهرات  و  تحركات  عدة  عرفت  بروكسيل 
لحركة 20 فرباير ساهم فيها كل الفاعلني السياسيني 
املغاربة املقيمة ببلجيكا، بمختلف مشاربهم الفكرية و 
السياسية. كما شهد التجمع الذي نضمه الديمقراطيون 
املغاربة يوم الخميس 30 يوليوز بشارع ستالني غراد، 
هجوما لبلطجية املخزن. فلوال ضبط النفس من طرف 
املنظمني وكذا تدخل األمن البلجيكي لتطورت األمور إىل 

ما ال يحمد عقباه.

يف أول رد فعل هلم، مغاربة أوروبا يرفضون االعتراف 
بالدستور اجلديد و ينظمون مظاهرة أمام مفوضية 

االحتاد األورويب بروكسيل



ملف العدد   العدد 133 / يوليوز 2961/2011 العامل االمازيغي8

بن كريان بخطاب  االله  عبد  السيد  علينا  أطل 
يجب  هو  يريدها  التي  األمازيغية  أن  مفاده 
املغاربة  ألن  اال  ليشء  بالعربية،ال  تكتب  أن 
رحب،  بصدر  األمازيغية  هذه  سيتقبلون 
وصفها  التي  تيفيناغ  حروف  فان  وبالتايل 
نحاربها  ان  العبارة، يجب  بالشينوية برصيح 
السيد بن كريان ال يجيد كتابتها، ويف هذا  ألن 
هذا  حول  بدلوي  أدلو  أن  أريد  بالذات  الصدد 

الهذيان األمازيغوفوبي.
عند  بالجديد  ليس  األمازيغية  محاربة  مسألة 
منهم  عهدنا  فقد  العروبية،  الظالمية  القوى 
الحركة  يتهمون  فتارة  املجانية،  االتهامات 
وتارة  للصهيونية،  بالعمالة  األمازيغية 
انفسهم  يكلفون  ال  ألنهم  طبعا  لالمربيالية، 
البحث يف تاريخ شمال افريقيا وهويتها  عناء 
ال  األمازيغية  أن  والبديهي عندهم  الحضارية، 
لغة  تكون  أن  وباألحرى  لغة  تكون  ألن  ترقى 

رسمية للمغرب.
ما ال يعرفه السيد بن كريان هو أن الحرف الذي 
عربيا  حرفا  البتتة  ليس  عربيا،  حرفا  يعتربه 
غريهم  عن  العرب  أخذه  أرمي،  حرف  هو  بل 
الحركة  بني  نقاشات حادة  كانت هناك  ، وقد 
إطار  يف  األمازيغية  والحركة  اإلسالموية 
لكتابة  األنسب  الحرف  حول  الدائر  النقاش 
األلفية  لبداية  تعودوا  أن  ولكم  األمازيغية 

الثالثة لتكتشفوا بأنفسكم هذا النقاش.
بن كريان يطالب بان تكتب األمازيغية بحروف 
كذلك  يطالب  كان  إن  أدري  وال  حروفها،  غري 
بكتابة اللغات األخرى كالفرنسية واإلنجليزية 
هذيانه  يف  فهمه.  حسب  العربي  بالحرف 
وصف حروف تيفيناغ بالحروف الشينوية أي 
من  عقدة  لديه  كانت  إن  أدري  وال  الصينية، 
يف  اللغات  أقدم  من  تعترب  التي  الصينية  اللغة 
العالم، ويتواصل بها عدد كبري من الناس يصل 
اىل ربع سكان العالم.،وقد نيس أن امليكروفون 
الذي كان ينهق فيه ربما صنع بالصني وكتبت 
شعب  اىل  أساء  قد  تيفيناغ،بهذا  حروف  عليه 
استفادت  الذي  العظيم  الشعب  باكمله،هذا 
منه االنسانية جمعاء عرب التاريخ ،بل مازالت 

تستفيد منه.
تم االتفاق عىل كتابة األمازيغية بحرف تيفيناغ 
املعهد  تأسيس  بعد  األمازيغيني  الفاعلني  بني 
عرب  ملكي  بقرار  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
يعرف هذا جيدا،اذن  ظهري رشيف،وبن كريان 
السادس  محمد  كريان  بن  يتحدى  ال  ملاذا 

بالعمالة  ويتهمه  مبارشة  اليه  ويذهب 
للصهيونية،اذ أن قرار كتابة األمازيغية بحرف 
تيفيناغ وترسيمها يف الدستور لن يكن ال بقرار 

ملكي؟
كانوا  األشخاص  بعض  تحدى  هذيانه  خالل 
كتابة  يجيدون  كانوا  ان  رسكه  يف  معه 
بالحرف  ،وقال  تيفيناغ  بحرف  االمازيغية 
حروف  كتابة  يجيدون  كانو  ان  الواحد 
النذالة  حزب  من  سينسحب  تيفيناغ،فهو 
الصغار  األطفال  أن  يفكر  لم  لكن  والتعمية، 
يجيدون كتابة تيفيناغ، وكان عليه أن يتحدى 
الحضور وليس أشخاصا يعرفهم هو شخصيا 
عىل  الضحك  الظالمي،انه  حزبه  اىل  وينتمون 

ذقون املغاربة .
ما أثار استغرابي هو تصفيق الحضور للهذان 
الجمع  كان  ان  أدري  وال  األمازيغوفوبي، 
الغفري كله متفقا عىل هذه األفكار املسمومة، 
داخل  معروفة  امازيغية  رموز  وأن  خاصة 
امازيغوفونية  مناطق  من  تنحدر  الحزب  هذا 
الدين  سعد  السيد  بالذات  واقصد  معروفة 
الليونة  من  يشء  فيها  العثماني،ومواقفهم 

الخجولة من القضية األمازيغية عموما.
الديموقراطي،  االصالح  نبني  ان  نريد  كلنا 
السيد بن كريان ويتباهى  يقرأها بصوت عال 
يريدها  التي  األمازيغية  أن  للحضور  ويقول 
األخرى  األمازيغية  أما  األمازيغية،  هذه  هي 
تحارب..هذيان  أن  يجب  يعرفها  ال  والتي 
العثماني  الدين  سعد  السيد  ...أدعو  حقيقي 
أن يدعو أخاه لعيادته الطبية من أجل اختبار 
هذا  بها  يمر  التي  الخطرية  النفسية  الحالة 

األمازيغوفوبي.
تحت  املنضويني  األمازيغ  كل  أدعو  األخري  يف 
يف  التفكري  يعيدوا  أن  الحزب  هذا  يافطة 
باملرصاد  يقفوا  ووطنهم،وان  لغتهم  مصلحة 
لهؤالء األعداء الذين كشفوا عن حقيقتهم،كما 
يف  والديموقراطيني  األحرار  األمازيغ  كل  أدعو 
أن  وعلينا  اللعني،  الهدو  لهذا  للتصدي  العالم 
نفضح هذا الديكتاتور الثقايف الذي يعمل عىل 
املنظمات  من  االنساني،واطالب  االرث  اقبار 
خاصة  قضائيا  تتابعه  أن  العاملية  االنسانية 
ابادة  محاولة  ،بتهمة  اليونيسكو  منظمة 
لحروف  االساءة  األمازيغية،وكذا  الحروف 

الشعب الصيني العظيم. 
* أفدجاح أمازيغ

بن كريان واألمازيغوفوبيا
* صالح  حرضي - فرنسا

يعترب املغاربة األمازيغ والعرب الديمقراطيون 
يف الداخل و الخارج  ترسيم  اللغة األمازيغية 
عمالقة  قفزة  املرتقب،  املغربي  الدستور  يف 
متصالح  موحد،  مغرب  أجل  من  األمام،  إىل 
جميع  وعىل  العالم  عىل  منفتح  نفسه،  مع 
متسامح،  مستقر،  مغرب  الكونية،  الثقافات 
مغربي،  وكمهاجر  للتفرقة.  قابل  غري 
أمازيغي، أتتبع  جميع الربامج الحساسة ذات 
الصبغة السياسية، وأتصفح املنابر اإلعالمية،  
أي  بدون  والفرنسية،  والعربية  األمازيغية 
مركب نقص، وال عداء ألية لغة، كما قال النبيُ  
صُ :  كل لسان إنسان، و املقصود باللسان هو 
اللغة، وكما قال ماحاتما غاندي: أريد أن تهب 
جميع لغات العالم عىل بيتي دون حرماني من 
أي لغة. وكما قال أوجني غارنيي: كل شعب ال 
أن يشارك سوى  يمكن  ال  لغة مكتوبة،  يملك 
البرشي.  للعقل  الكوني  السباق  يف  بعيد  من 
اللغات،  و  األلسن  كجميع  األمازيغية  واللغة 
يف  سبحانه  ذكر  كما  الرحمان،  آيات  من  آية 
التي  اإللهية  اآلية  هذه  العزيز.  كتابه  محكم 
الذين  القومجيني،  العروبيني،  ال يريد نفر من 
أفكارا...  و  نظريات  و  مصطلحات  يداعبون 
،  منها عىل سبيل  بها  الصحيح  اإليمان  دون 
اإلختالف،  الديمقراطية،  الحرص:  ال  املثال 
توزيع  إعادة  الحداثة،  التعددية،  التسامح، 
الثروات، من أين لك هذا؟ السلم االجتماعي... 
كريان،  بن  حرضه  الذي  حوار  بربنامج  وبدءا 
دار حول  الذي  مرورا بربنامج مبارشة معكم 
دسرتة  األمازيغية وحرضه محمد الشامي، ثم 
الزيان.  محمد  استضاف  الذي  حوار  برنامج  
أذكر أيضا  ما رصح به  بن عمرو يف جريدتي  
أخبار اليوم وملفات تادلة، و صوال إىل برنامج 
موالي  الرشيف  اإلستقالىل،  والضيف  حوار 
حقوقيينا  أن  األكيد  من  الخليفة.  امحمد 
األمازيغوفوبيا،  ومرض  باأليزيمر  مصابون 
األمازيغ/ بني  والتفرقة  الفتنة  يزرعون  وهم 

قصة  بفزاعة  تفاهاتهم  معللني  األمازيغ، 
اللهجات، وأن السويس واألطليس والريفي لن 
يتفاهموا يف ما بينهم باعتبار اللغة األمازيغية 
لهجات أو ليست موحدة، ناسني أو متناسني 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  به  يقوم  ما 
إن عىل مستوى الربامج أو املناهج أو الوسائل 
الديداكتيكية و هلم جرا... األمازيغ يتحدثون 

يتنفسون  بل  يتنفسون،  وكألنهم  األم  لغتهم 
اللغة  أجل  من  قلوبهم  وتنبض  ويعيشون 
األمازيغية. أما اللغة العربية وإن كانت حية يف 
رفوف األمم املتحدة التي يتبجح بها بن عمرو، 
فهي ميتة يف املغرب، ال يتواصل بها أحد و ال 
يتقنها سوى نزر قليل من املحظوظني، عكس 
الطغاة  و  الغزاة  واجهت  التي  األمازيغية  
وقرطاجنيني  وندال  و  وفنيقيني  رومان  من 
اإلقصاء  و  العداء  ...ورغم  وعرب  وأوروبيني 
القرون،  عرشات  من  أكثر  منذ  طالها  التي 
و  الرحمان  آيات  من  آية  ألنها  حية،  الزالت 
عداؤها تطفيف و ظلم و الظالم أمثال هؤالء، 
وما   ُ  : تعاىل  قال  كما  بالعقاب  الله  توعدهم 
للظاملني من أنصاُر  أي لن ينرصهم الدستور 
وال شكيب  أرسالن، و ال جمال ع النارص و ال 
بن بركة وال عالل الفايس و ال من وقعوا الئحة 
سننرشها  التي   1973 سنة  املغرب  تعريب 
املغاربة  ليتعرف   [ الفائدة  أجل  من  قريبا 
عربوا   الذين  أسماء  عىل  العرب  و  األمازيغ 
البالد و سجلوا  أبناءهم يف املعاهد و اليعثات 
  ،] القرار  مراكز  ويف  وزراء  ليعينوا  األجنبية  
الذي  الزيان  العروبية.  األحزاب  مذكرة  وال 
يطالب برتجمة الكلمات الفرنسية إىل العربية 
] دون تعليق [ ال يعرف بأن هناك آلة كاتبة أو 
مالمس ] كالفيي [  بحرف تيفناغ،  وال يجهل 
أن هناك منابر إعالمية أمازيغية تثقيفية جدا 
تحرر  باألمازيغية والعربية والفرنسية. كنت 
حزبه   مرشوع  يعرض  أن  الزيان  من  أنتظر 
تقليدا  و  لكنه  املقبل،  الدستور  من  وموقفه 
األوروبية  الدساتري  يتهجى  أخذ  كريان،  لبن 
من  تخرجوا  كلهم  املغاربة  وكأن  بالفرنسية 
ديكارت،  أو  هيكو،  فيكتور  أو  اليوطي  لييس 
يف  سقرديوس  مع  غذاءه  قصة  يروي  بدأ  ثم 
مراكش وعشاءه مع سكريج يف الرباط، وهنا 
أحسست باالشمئزاز حني قال : بكى سكريج 
قائال  أمامنا   ] الرتام  عربة   [ الرتام  مر  ملا 
سالم  يا  أمريكا...  يف  كأنني  و  أحس   : بدوره 
بعدها  السياسيني،  كالم  عىل  و  أمريكا  عىل 
اللغة األمازيغية بنفس مزاعم بنعمرو  هاجم 
الخليفة..  موالي  عفوا  والخليفة،  والشامي 
األمازيغية  اللغة  تعلم  أبناءكم  أراد  إذا  قائال 
فهذا شأنهم، و بماذا ستفيدنا األمازيغية  يف 
أ اليس الحقوقي،  امليدان العلمي؟ عندك الحق 
اللغة األمازيغية يف نظركم ليست لغة العلم و 

لن تضيف أي  يشء للبرشية علما بأننا نعيش 
الكرامة.  لكن يف  التواصل والحرية و  يف عالم 
املقابل هل تعترب اللغة العربية لغة العلم؟ هل 
بالعربية تم،إخرتاع آخر رصخة من  صواريخ 
من  وتيلفون  وسيارات  وقطارات  وطائرات 
صحيح  واألنرتنيت...؟  األيفون4  و  األيباد5 
أن العربية اخرتعت ستوديو دوزيم واملعطلني 
األلحان  الليلة وشدى  الهم، وسهران معاك  يف 
وموازين والشعب حزين. ليعلم موالي الخليفة 
جسد  والريفيني  واألطلسيني  السوسيني  بأن 
واحد، يتكلمون لغة واحدة،  اللغة األمازيغية، 
لغتهم األم، ولن تنال مؤامراتكم  ودسائسكم 
وشحناءكم  وضغينتكم  وعدوانيتكم 
ولن  أمازيغ  نحن  األمازيغ،  من  وعروبتكم 
األمازيغية  بلغتنا  نفتخر  أمازيغ،  إال  نكون 
 [ الديمقراطيون  العرب  إخواننا  يفتخر  كما 
القيم  نفس  معهم  ونتقاسم  نحرتمهم  الذين 
الكونية و ليس قيم السلطة واملال واإلمتيازات 
[  باللغة العربية ولن ننتمي ال للرشق العربي 
وال للمغرب العربي. لقد استوعبنا الدروس من 
الوقت  حان  املقيتة،  األمازيغوفوبيا  مواقفكم 
لنقرر مصري اللغوي ونطور حضارتنا ونخرج 
من الركود، ونعترب ترصيحات موالي الخليفة  
اإلستقالل  حزب  ملواقف  رصيحة  ترجمة 
املعادية لألمازيغ واللغة األمازيغية، ودفاعهم 
عن العروبة وحنينهم لصدام و ع  النارص، لم 
العربية  اللغة  إمربيالية  يف  واحدا  يوما  نشك 
التي تيقى إيديولوجية حزب اإلستقالل ... ماذا 
بقي لألمازيغيني األحرار للخروج من صفوف 
تنتظرون؟  ماذا  العروبية؟  األحزاب  ودكاكني 
السلطة؟ املال؟ اإلمتيازات؟ أم الذل و التبعية 
أصابها  قيادات  من  تنتظرون  ماذا  الذيلية؟ 
يشد  ما  إن  واألمازيغوفوبيا؟  األيزيمر  مرض 
املرء إىل الحياة هو كرامته.   أعتقد أن األحزاب 
العروبية حسمت يف موقفها من ترسيم اللغة 
الزيان،  بنعمرو،  الحقوقيون،  األمازيغية، 
القومية  مداحو  والسفياني،  الخليفة  موالي 
العربية، ع الرحمان اليوسفي حدد األمازيغية 
نائب  و  حقوقي  هو  و  اللهجات  مستوى  يف 
رئيس األممية اإلشرتاكية، العدالة بأمازيغييها 
بن  ترصيحات  رغم   األمازيغية  ترسيم   ضد 
اإلسالم  وحد  لقد  قال:  حيث  باالطلس  كريان 
بني العربية و األمازيغية، و كان عليه إضافة 

عبارة: يف اإلنتخابات فقط.
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اللغة  ترسيم  مطلب  شكل 
به  طالبت  الذي  األمازيغية 
األمازيغية،  الثقافية  الحركة 
الديمقراطية  القوى  ومعها 
والقانون  الحق  بدولة  املؤمنة 
واملساواة، مناسبة ملعرفة النوايا 
تؤمن  التي  والخلفيات  الحقيقة 
السياسية  القوى  مختلف  بها 
للبالد. فعندما أسس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية سارعت هذه 
القوى الظالمية إىل املطالبة بتاسيس أكاديمية اللغة العربية، وإذا 
كان تأسيس هذه األكاديمية مطلب نرحب به، لكن أن يأتي بشكل 

مواز لتاسيس املعهد فيه أكثر من سؤال. 
وأثناء مناقشة مضامني الدستور الحايل ظهرت هذه القوى املناوئة 
لألمازيغية ولألمازيغ بشكل فضيع، وأسقطت أقنعتها التي كانت 

تختبئ من ورائها لتظهر الحقيقة، ما هي الحقيقة اليوم’؟
األمازيغية مسوؤلية، ويعمل  اعترب  اليوم من  األمازيغ يعرفون  إن 
عىل تنميتها بكل صدق وايمان ومن يعمل بشتى الوسائل والحيل 
واملؤمرات إلسئصالها من أرضها ضدا عىل حقائق تاريخية وضدا 

عىل مبادئ اإلسالم وحقوق اإلنسان.
فإذا كانت الحركة الثقافية األمازيغية وطنية إىل حد النخاع تطالب 
من  بالرغم  األخرين،  حقوق  ومنع  ازالة  إىل  تسعى  وال  بحقوقها 
األوصاف التي توصف بها وهي تعمل بكل مسوؤلية وبكل وطنية 
مدافعة عىل هذا الوطن مستقال عن املرشق والغرب، اخدت القوى 
املناهضة وبدون ادنى حق ملنع االمازيغية من حقوقها بشكل يثري 
لن  الحقوق  تلك  أن  من  بالرغم  التساؤالت،  من  وكثري  اإلستغراب 
مجموعة  اصدرت  تالحما،  الوطنية  ستزيد  بالعكس  بل  احدا  ترض 
من املتثقفني بيانا مضادا لالمازيغية، لياتي زعماء بعض األحزاب 
املغمورة واملدفوعة لتقول كلمتها املعارضة لحقوق األمازيغ بدون 
األمازيغ  يمولها  التي  اإلعالم  وسائل  تستعمل  ثم  استحياء،  أدنى 
الرصاصة  ثمن  )نؤدي  األمازيغ  حقوق  ضد  لتستغل  بأموالهم 
االستقالل  حزب  اعضاء  طرف  الينا(من  توجه  التي  االعالمية 
املعروف تقليديا بمعارضة االمازيغية واالمازيغ، وفتح املجال لكل 
ليقول ما يشاء وبدون  األمازيغية  ان يصب كراهيته عىل  اراد  من 
حسيب وال رقيب. وهكذا تكالبت األوساط املعادية عىل األمازيغية 

وصمدت الحركة الثقافية األمازيغية بكل مسؤولية.
ومن جانب آخر كانت األمازيغية مدعومة بقوى ديموقراطية أعلنت 
ويف  والدسرتة  الرتسيم  يف  األمازيغية  حق  وضوح  وبكل  رصاحة 
مقدمة هذه القوى الحية حزب التقدم واالشرتاكية، وأحزاب أخرى 

الديموقراطي  واليسار  واملعارصة  واألصالة  الشعبية  الحركة  مثل 
وغريها من املنظمات التي تؤمن باملساواة والعدالة.

وعندما أعلنت لجنة املنوني عن مضامني مرشوع الدستور بشكل 
وبناء  التغيري  يف  الراغبة  البالد  يف  الحية  القوى  اغلب  إيمان  يراعي 
الدولة املدنية الحديثة مع ترسيم اللغة األمازيغية إىل جانب العربية، 
انتفضت تلك القوى الظاملة والضالمية، ويف مقدمتها حزب العدالة 
والتنمية عىل لسان ابن كريان الرجل املعادي بكل وقاحة لألمازيغ 
واألمازيغية، وحزب اإلستقالل، يساندهم بشكل خفي أحزاب قومية 
عتيد  حزب  عىل  حتى  القناع  سقط  األسف  ومع  معروفة.  بعتية 
واالشرتاكية  التقدم  غرار  املساواة عىل  يأخذ طريق  أن  منه  ننتظر 
غري انه فضل انتظار ما ستوؤل اليه امر ترسيم االمازيغية. غري أن 

االمازيغ يعرفون اليوم اصدقائهم واعدائهم .
الذين  الشعبية  والحركة  واالشرتاكية  التقدم  حزب  بإستثناء 
يقدم  لم  األمازيغية،  عن  دفاعهم  ادبياتهم  ويف  التاريخ  لهم  سجل 
امللكية  املؤسسة  قررت  حتى  لألمازيغية،  يشء  اأي  آخر  حزب  أي 
استجابة للحركة الثقافية األمازيغية تأسيس املعهد امللكي للثقافة 
تلك  عن  وثورية  تقدمية  اكثر  فهي  الحالة  هذه  ويف  األمازيغية. 
اخرى  مناسبة  وتنتظر  منافق  بشكل  وتصفق  تتبع  التي  األحزاب 
لالنقضاض عىل ذلك املكسب. ان الحركة الثقافية األمازيغية تعرف 

جيدا كل ذلك وتعرف مالبسة  الساعات األخرية إلصدار الدستور.
من  بالرغم  الدستور  يف  األمازيغية  اللغة  ترسيم  تم  وقد  اليوم  أما 
الغموض الذي يلف الصياغة وإنتظار القوانني التنظيمية  سنعرف 
من سيكون ضد تفعيل الرتسيم . لقد اخذ ابن كريان وهو يتحدث 
إمتحان  عن  ويتحدث  األحداث  يستبق  أن  والتنمية  العدالة  بإسم 
األمازيغ، وكأنه يحكم املغرب ويخاطب امللك بشكل متعال، ويسخر 
األمر  هو  أنه  بذلك،  يريد  حزبه  يف  األمازيغ  أمام  األمازيغية  من 
والناهي بخصوص هذه القضية. إن اإلبتزاز السيايس الذي قام به 
قاله يف  ليقول ما  إبن كريان  الذي شجع  بإسم اإلسالم هو  الحزب 

حق املغاربة.
والسوؤال الذي يطرحه األمازيغ اآلن ملاذا صمتت قوى الحداثة ضد 
الدولة  تأسيس  وضد  االمازيغية  حول  والتنمية  العدالة  يقوله  ما 
تلك  األمازيغية واإللتفاف عىل  إتفاق ما إلبادة  املدنية؟. هل هنالك 
املكاسب الواردة يف الدستور؟ ملاذا بقيت الحركة الثقافية األمازيغية 
املؤسسة  سكتت  ملاذا  ؟  الغريب  السلوك  هذا  ضد  وحدها  تقاوم 
امللكية وهي الضامنة لكل مقومات األمة املغربية ضد من يريد أن 

يشعل الفتنة ويسخر من األمازيغ ويتوعد.
القوى  باقي  ومعها  األمازيغية  الثقافية  للحركة  بالنسبة 

الديموقراطية الحقيقة فإنها مستعدة ألمرين:

1.أن تجعل كل يشء وارئها من أجل مستقبل البالد وتحقيق الحقوق 
األساسية لألمازيغ يف تفعيل ترسيم حقيقي للغة األمازيغية بإصدار 
التي حققتها  قوانني تنم عن نية حسنة والحفاظ عىل املكتسبات 
ملا  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  مؤسسة  عىل  الحفاظ  منها 
اللغة  تعليم  يف  واإلستمرار  لألمازيغية  جيدة  أعمال  من  به  يقوم 
و  تيفناغ  حرف  املعرية،  )التعميم،  األربعة  املبادئ  وفق  األمازيغية 
ضد  الداخلية  الجبهة  تقوية  يف  ايجابي  بشكل  وتساهم  اإللزامية( 
وأن  اإليجابية،  والثقافية  السياسية  واملساهمة  بالبالد  املرتبصني 
املؤسسات  أمام  باألمازيغية  بكتابة  بالبداية  النية  تلك  عن  تعرب 
يشء  أي  يكلف  ال  يشء  وهو  والقنصليات،  والوزارات،  الحكومية 
املولوي  باملعهد  األمازيغية  النية، وإدراج  وله رمزية كبرية وحسن 
لتعليم اللغة األمازيغية لشباب مغرب املستقبل. والبداية يف الخطب 
امللكية بالتحية باألمازيغية بعد البسملة، كل ذلك مسائل رمزية ال 
تحتاج إىل قوانني تنظيمية التي تأخذ وقتا معينا. كل ذلك سيساهم 

يف تطبيع اللغة األمازيغية بشكل سليم وسلس.
وأن  املكتسبات  عىل  لإلجهاز  محاولة  كل  تقاوم  أن  2.مستعدة 
تقاوم بكل قوة القوى الضالمية التي تكن لألمازيغية عداءا وضحا 
الثقافية  الحركة  فإن  زنكة،  زنكة  منهجية  مستعملة  ومفضوحا 
تلك  عن  للتخيل  مستعدة  غري  وهي  باملرصاد،  ستكون  األمازيغية 

املبادئ األربعة . 
بإزالة  الوراء  إىل  املغرب  سريجعون  انهم  الحاملون  أولئك  ليعلم 
الهوية األمازيغية والسخرية من األمازيغ. فاألمازيغية كانت قبل 
وجودهم وقاومت الرومنة والفرنسة والتعريب، وستضل كما هي 
وليس كما يتصور الحاقدون عليها أن تكون.  لقد حاول القدايف أن 
يقيض عىل األمازيغية واألمازيغ يف جبل نفوسة الجبل الغربي فإذا 
باألمازيغ نهضوا وحملوا السالح مرغمني عىل أنفسهم إلسرتجاع 
من  وغريها  ومرصاتة  ونالوت  الزنتان  يف  وهويتهم  كرامتهم 
القومي  النظام  ابواب طرابلس الزالة  املناطق األمازيغية وهم عىل 

والشوفيني، وتأسيس دولة مدنية ديموقراطية.
إن املغرب وهو يدخل عرصا جديدا محتاج إىل كل طاقته ومقوماته، 
وأن الدستور الجديد فيه ما يوحد املغاربة نحو املستقبل ملزيد من 
يف  أخرى  مرة  الوقت  نضيع  تجعلونا  فال  واملساواة،  الديموقراطية 
كل  التاريخ  فقد حسم  األمازيغية.  واللغة  الهوية  الرصاعات حول 
ذلك ومن هنا أقدم تحية خاصة لألستاد العروي الذي قدم خريطة 

الطريق ملستقبل املغرب يف أمازيغيته.
* الدكتور محمد حنداين
 رئيس الكونفدرالية الجمعيات االمازيغية بالجنوب املغربي
اكادير28-06-2011   

ترسيم اللغة االمازيغية وسقوط االقنعة
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- Congrès: Palais des Congres 
- Soiriees Artistiques: Bab Makina, Medina (20:30)
- Festival dans la ville: Bab Boujloud (19:00)
- Expositions: Palais des Congrès.
- Pièce Théatrale: Complexe al Hourriya
Congrès international sur le thème : "La langue amazighe dans l'édu-
cation et les médias au Maghreb et dans la diaspora" en hommage à 
Monsieur Mohand Laensar
PROGRAMME
* Vendredi 15 juillet
16 :00 :  Accueil des Participants
16 :15 :  Visite des Expositions
16 : 30 : Ouverture du Colloque et du Festival
-Allocution de M le Président de la Fondation Esprit de Fès
-Allocution du M. le Président National de l’Association Fès-Saiss
-Allocution de M. le Président du Conseil de la Ville de Fès
-Allocution de M. le Recteur de l’Institut Royal de la Culture Ama-
zighe
-Allocution de Mme la Présidente de la Fondation BMCE
-Allocution de M. le Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Ab-
dellah
-Allocution de M. le Directeur du Festival 
-Autres Allocutions
17 : 00 – 17 : 30 : Hommage à M. Mohand Laensar
17 : 30 :  Allocution de Mohand Laensar
17 : 45 : Réception
18 : 00 -  19 :30
Première Séance: Le patrimoine amazighe et le rôle de l'identité dans 
le changement social et le développement humain; 
Modérateur :  Fatima Sadiqi
18 :00  Abderrezak Dourari (Algérie)« Tamazight dans le système 
éducatif et dans les médias algériens De la stigmatisation à une prise 
en charge déficiente »
18 :15  Karim Salhi (Algérie)  « L’amazighité retrouvée. Ou comment 
se construit-on une modernité à partir de l’authentique »
الثقــــــايف  "الحــــــوار  )الجزائر(  حمادي   بن  القادر  عبد   30:  18

االمـــــــازيغي بني هوية النسق اللغوي  واملطلب السيايس املتجدد" 
18 :45 Keith Martin (Morocco Consul in Utah, USA): “The importance 
of diversity: what I have learnt in three different cultures”

La Fondation Esprit de Fès, l’Association Fès Saiss et le Centre Sud 
Nord organisent en partenariat avec l'Institut Royal de la Culture 
Amazighe et la Fondation BMCE  la septième édition du Festival de la 
Culture Amazighe les 15, 16 et 17 Juillet 2011 au Palais des Congrès 
à Fès. A cette occasion, un congrès international sera organisé sur le 
thème «La langue amazighe dans l'éducation et les médias au Maghreb 
et dans la diaspora ". Ce congrès sera encadré par des experts natio-
naux et étrangers et par des leaders de la société civile. 
Ce festival, qui s'inscrit dans le cadre des directives royales concer-
nant la promotion de la culture amazigh.  Il sera l'occasion pour révéler 
l'impact positif de la diversité culturelle en général sur le dévelop-

pement durable et la 
préservation du patri-
moine. 
Cette septième édition 
du festival de la culture 
amazighe à Fès a pour 
objectif la consoli-
dation de la cohésion 
sociale et du proces-
sus de développement 
social et la promotion 
des valeurs de paix et 
de dialogue entre les 
cultures. 
Le festival mettra en 
évidence l'impact posi-
tif du multiculturalisme 
et de la modernité en 
général et de la culture 
amazighe en particulier 
sur l’intégration de la 
langue amazighe dans 
la vie publique.
En plus du congrès, le 
festival comprendra 

des concerts de la chan-
son amazighe, des activités poétiques et artistiques représentant les 
différentes régions du Maroc et des contributions d’artistes étrangers 
qui feront revivre l'héritage littéraire et artistique amazighs. Pendant 
le festival un vibrant hommage sera rendu à Monsieur Mhand Laensar 
et à un certain nombre d'artistes et de personnalités qui ont servi et 
contribué à la promotion de la culture amazighe.

Festival de la Culture amazighe à Fès
les 15,16, 17 Juillet 2011 

19 :00 – 19 :15  Débat
Activités Artistiques
19 :00   Place Bab Boujloud
-Ahwash
-Groupe Tifyur
20 :30 : Place Bab Makina
-Hadda Ouakki
-Chanteuse Daoudia
* Samedi 16 juillet
๏ Matinée
Deuxième Séance: Dimension Civilisationnelle de l’In-
tégration de la Culture Amazighe 
Modérateur :  Ahmed Boukous
9:00  Hemmou Azday (IRCAM) : « La dimension ama-
zighe dans le bassin méditerranéen »

9 : 15  أسمهري املحفوظ  )املعهد امللكي للثقافة األمازيغية( 
" جوانب من الرتاث املادي األمازيغي يف تاريخ املغرب القديم"

9 :30 صباح عالش  )املعهد امللكي للثقافة األمازيغية(  "دور 
املرأة يف الحفاظ عىل الثقافة األمازيغية"

9 :45 Anna Maria DI TOLLA   Università degli Studi di 
Napoli «Oralité et contes amazighs dans l’éducation au 
Maroc »
10 :00  Fatsiha Aoumer (Algérie) « La Chanson dans les 
manuels amazighs algériens »
10 :15– 10 :45  Débat
10 : 45 – 11 : 00  Pause-café
Deuxième Séance : Représentations socioculturelles de 
l’amazigh dans le système éducatif
Modérateur :  El Houssain El Moujahid
11:00  Fatima Agnaou (Institut Royal de la Culture 
Amazighe, Rabat) : "l'enseignement de l'amazighe: ac-
quis et contraintes"

األمازيغية(   للثقافة  امللكي  )املعهد  املنادي  أحمد      15:  11
 : املغربية  بالجامعة  األمازيغي  "األدب 

عوائق وآفاق"
11 :30   Guerchouh Lydia (Algérie) 
« Impact des langues secondes sur 
l’apprentissage de la langue kabyle»
11 :45  Ahmed Bououd (Université 
Ibn Tofail, Kénitra) «La grammatico-
graphie et l’élaboration d’une gram-
maire en ligne de L’Amazighe »

 12 :00  عبد السالم خلفي   )املعهد امللكي 
التدبري  تحديات  األمازيغية(   للثقافة 
املؤسساتي للشأن األمازيغي : حالة تعليم 

اللغة األمازيغية"
 12 :00- 12 :30 Débat 
๏ Après-midi
Troisième Séance :  L’enseignement 
de la langue amazighe au Maghreb et 
dans la diaspora
Modérateur :  Tassadi Yacine
15 :00  Mohammadi Laghzaoui (Til-
burg University – Netherlands) “Aca-
demic Language Development of Moroccan Berber 
Children in the Home and School Environments in the 
Netherlands”
15 :15  Violetta Cavalli-Sforza  (Al Akhawayn Univer-
sity) “Tools for Helping Language Learners Read Ama-
zigh”

األمازيغية  تدريس  تجربة  )الجزائر(  جالوي  15:30محمد 
باملعاهد الجامعية

15 :45   Abdelâali Talmenssour  (Université Ibn Zohr, 
Agadir)« L’expérience de l’enseignement de la langue 
et la culture amazighes à l’Université Ibn Zohr, Agadir»
16 :00  Boukherrouf Ramdane  (Université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou)« L’apport du département de 
langue et culture amazigh de Tizi Ouzou » 
16 :00 -16 :30  Débat
16 :30 - 16 :45 Pausé café
Troisième Séance :  L’amazigh dans le système éducatif 
et les médias
Modératrice :  Rachid Raha 
16:45 Jilali Saib (Université Mohamed V, Rabat) "L'in-
tégration de la langue amazighe dans les médias audio-
visuels au Maroc: quelle intégration et quel amazighe?" 
17 :00  Ouahmi  Ould-Brahim (France)
« La chanson berbère dans l’immigration en France »
17 :15  Fatima Sadiqi (Institut International des Lan-
gues et Cultures, Fès) « La langue amazighe et les nou-
veaux médias »
17 :30  Tassadit Yacine  (Algérie) « La langue-identité  
des émigrés algériens (des années cinquante).

17 :45 – 18 :15 Débat
15 :00 -18 :15
* Salle 2
Séance Parallèle : Atelier d’écriture par Jean-Marie 
Simon "Rendez-vous à Tendrara": Vie et mort d'un livre
Modérateur :  Fouâd Saa
Activités Artistiques
19 :00   Place Bab Boujloud
- Daq Sif 
- Mayara Band
20 :30 : Place Bab Makina
-Ahidous Maestro
-Groupe Ferroudja Saidia
-Chanteuse Tachinwit
* Dimanche 17 juillet
๏ Matinée
Cinquième Séance : L’amazighe dans les médias au Ma-
ghreb 
Modérateur :  Jilali Saib
9 :00 : Amina Bencheikh (Le Monde Amazigh)«Dix an-
nées d’expérience du journal mensuel "Le Monde Ama-
zigh" » 
9 : 15 :  Mostapha El-Adak (Université Mohamed I, 
Oujda) Le Journal Sportif en Amazigh
9 :30  Rachid Raha (le Monde Amazigh)
Comment la presse marocaine traite la question ama-
zighe ?
9 :45 Moussa Imarazene (Algérie) Tamazight dans l’en-
seignement et les médias algériens 
10:00  Brahim Baouche (La chaîne TV Tamazight) « 
L’expérience de la chaîne athamina »
للثقافة األمازيغية(   امللكي  إبراهيم الحسناوي )املعهد   15: 10
: أي مؤرشات  "األمازيغية يف الحقل السمعي البرصي باملغرب 

للتعدد واالختالف؟"
10 :30 -  11 :00  Débat
11 :00 – 11 :15: Pause-café
11 :15 -12 :00
Lecture de Poésie
Modérateur :  Hassan Hjjij
Poètes
-Omar Taous
-Moulay Ahmed Damou
-Hddou Khoursa
-Ait Larbi Moulay Elghali
-Oubella Med Souiri
12 :00– 12 :30 
Contes de Jean-Marie Simon (Allumeur d’Histoires, 
France) «Un chemin de paix à travers l’expérience vé-
cue de l’hospitalité marocaine :L’histoire du restaurant 
d’Errachidia »
Modérateur :  Mohamed Moubtassime
12 :30   Clôture
Activités Artistiques
19 :00   Place Bab Boujloud
Ribab Fusion
Ithran Al Houceima
20 :30 : Place Bab Makina
Mohammed Mellal
Chanteur Mohamed Rouicha 
Expositions au Palais des Congrès:  Livrres, Tapis ama-
zighs, Artisanat, œuvres d’art

Faroudja

Ithran
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INKR URGAZ LLI IG AS TAZZLA S DAR UGLLID, YINI AS:
- IWIV AK D YAN UNVMIS ISSUSMN!
- SAWL A ARGAZ! INI MAD DARK!
- Àçëiv yan butgra isawaln zund afgan!
- mas ttinit a argaz? max illa jjun kra n butgra isawaln?
- iv iyi ur tumint, awiv ak t id ad as tsllt s imzgan nnk!
yurri ungmar s tagant, yawi d butgra, isrs ti nn v mnid n 
ugllid, macc butgra lli nttan, ur t id ukan ivli wawal.
ival ugllid is a gis iïïnç unmar, yazn t s urgul.
isawl dav butgra d ixf nns yini as:
- ur ak t nniv a yixf inu? wanna ur iqqinn imi nns, ar t id 
ittqqn imi nns!
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Isduqqr iyi tiflut
v yan iä ismmiän
Isfuzg gis ill
D taääangiwin vlin
Isduqqr iyi tifult
v yan iä ismmiän
Rçmx as…ipba yi nn
Inna yi nn: uänx km inn
S usgawr yiwi iyi nn
S ufus ns ivwi iyi nn
Tama n tsafut isgiwr iyi nn
Ar iyi immal tiwalfin
D ikttayn n imirn
Ar iyi ittkks invmisn
N tmizar lli-d ikka s 
tsufar ns
Iggut unck lli ka sisn ttqqlx
Ad si iäãa mklli äããan 
wazzann
Mnad ns ssnx is ur a yi 
ittannay
Zëix asmuqql ns ddmn g 
umarg
Zëix gisn tumrt n ifrxan

Isaqsa yi nn mani v illa 
uzmumg nm
Mani v tlla trvi n içëi nm
Mnad ns ssnx i sur a yi 
ittannay
Zzrix ussan slav nkkin gr 
imasan
Imasan-ad mnck ad ak aqqran
v tafukt irggign n uwilan
v ijawan iãmmiän n trgst
Iv rix ad ka pucx g tfust
Ur k ufix v tama un
Tumrt trwl s dar wiyaä
Isduqqr iyi tiflut
v yan iä ismmiän
Rçmx as…ipba yi nn
Inna yi nn: uänx km inn
Svawsax k kra igat ass
Kra igat tizi
Wwargax s igiwal nk ar iyi 
nttln
v ussan iãmmiän
Wargax s tbratin nk
Ad didi tmunt kra igat akud

Gnt asmun n ussan inu lliv flli 
taggugt
Mac tawargit ar ffli täããa
Imik qqamax gis
Tssafä iyi nn yat titrit 
bahra ifawn
F ad duyx
Taggugt…taggugt
Aylliv ssnx ad nnrux tassast
Aylliv ssnx ad ssivarx 
imïïawn
Aylliv ssnx ad zigizx 
tudrt…bla nk
Zzrix azmz iggutn
Mad gisn ixwcnn d mad gisn 
ifulkin
Zzrix tn d uqql I walli yax 
ittun
Taggutgt…
Aylliv nmäix tirçi n ul
vilad maf d-tuckit?
Isduqqr iyi tiflut
v yan iä iãmmiän
Rçmx as…ipba yi nn

Inna yi: uänx km inn
Ad si taäurt akud nna tkãuät
D ass bbin izakarn
Teodmt maf a trust
Ma ygan asdrm nk g tudrt inu
Ul ad ur sul igi wink
Mrad is tssnt munck ya riv
Ur sul iqql yat g tayri
Tayri nk ur tgi abla anntul gr 
ivarasn
Aftas, ad gisn ttsunfunt 
tsuraf nk
Kud nna ëmint…
çrix g uåns n içri nk
Amarg n imallayn
Gr taääangiwin av ar cucufn 
ulawn nnsn
Rad ak inix 
amsifaä 
igåran
Ur gix aftas 
n yan

* Xadija Ikan

ur gix aftas n yan
ISDADDI UVRAB
ISSIWD IYI
IMDUDI
ISSNTG IYI
AÆZV NN YAN UFUS
IZZA-D FLLA
IRÇA-D FLLA
AVRAB N TILLAS
ISSRVA IÄUÄAN
GIV NN AFUS
KÃUÄV AD JDRV
YITTI-D IPLLIL IYI 
RÇMV I-IÇRI
ILIP TILLAS
ANNIV NN YAN IMI TFAW-D GIS 
TMLLA
TSAWL,  TINI IYI
FK IYI-D AFUS
AYNNA FLLAM IÇDAYN
RAD FLLI YIFSUS
ÏÏAY ANZGUM
TMÄLTT IKIKÃÃAÄ

HAD ANFA N TLELLI
SSUFR SIS AGGASN N 
TILLAS
QQNV ALLN, IGLI IYI
RÇMV TNT ID
AFIV-D TIFAWIN
SKLULANT IYI
SSYAFAV AFRA
TIMIM IYI TAÄÃA
AÆIV S TUKSI
F UVRAB N TILLAS
TAMÇ IYI TMLLA AFUS 
AMÇV WAYYAÄ I-UNARUZ
NSSNTI
V UBRID N TIFAWT

*XADIJA 
ARUHAL 

afus n tmlla

Tarzzift i gwma Mohamed Ouâmer 
Sifaw
Igh yughd ubrid igh iffaw ar agh 
issiwid
Yuft ugharas igh ifrgh igh ilsa 
tillas
Adghar n ufra agh agh mdint ur nssn 
tiggas
Taguri ighusn tra afran gar ns is 
isdid
Ifulki yan igh annin gar ar ittrwal
Anf i gar anf i taZit taZZit nwwal
Angha rad ak gis tbidd sul yaf kwn 
w aywal
Amudr iDr w atig ns tasila att ghawal
Igh ifrk yan iDuf awr imil ar allan
AmTTa urin f ubaynu ns ur as sul llan
Abaynu igat igh iTtaf yan annli s llan
Sutrgh igh sawlgh ad yili magh 
isllan
Anf i gar anrag inw ssanfat ikrkas
Bidd f yat tiqqrt all yat ghmklli n 
usid
Ur tgit gh ufgan ismg taggugt agllid
Tgit gwma tunft i 
gar gar hat nfrk 
as

* Farid Mohamed 
Zalhoud 

anf i gar
Ur  ntam  ad  d  täer  tmnäawt  s  tvarast  ad.   Illa  
mad  nn gis  yukzen  tifawin  yili  mad  nn  gis  yukzen  
marur  nvd  akÆ  tillas.  Yili  altu  mad  ittinin  aqqa  
twats  vas  asusem  n  tourrma.  Maca  jar  tannayt  d  
ïayya,  ggudin  d  cigan  n  isqsitn,  s  umdya:  is  nit  
zmern  ikabaën  ad  asin  tamasayt  imsasan  akd  tfl-
saft  n  tmnäawt  tamaynut?  is  Viyn  ad  smuttgen  yat  
tnbaät  idusn  issizdign  aman  v  wdem  n  tmazirt?
S  tidet,  isggusa  inggura  ujjin  av  d  amxumber  
axatar  idv  ugin  iorrimn  sumata  ad  drun  g  tal-
viwin  tisertanin  kra  gant  avuln  ikabaën  amm  ca  
uzÏïa  v  mmzdint  twacunin  ur  izmer  awd  yan  ad  nn  
yav  ammas.  Nzmer  ad  nini  tella  taqquËt  g  tmazirt,  
tsnvuba  tasrtit  tuvdimt.  IKABAë  MYARN  tantla  s  
umalu  n  udabu  agldan…
Dvi  Tamnäawt  tamaynut  tiwi  d  aÏïaã  n  tavdiwin  
rad  senfelt  udem  n  igr  asertan  mqqar  d  imik  

s  imik,  minzi  tga  nn  ku  anamur  
ad  ifru  tamasayt  nns.  Tinbaäin  
sya  vr  dat  rad  d  fvent   sg  
ufniq  n  tfrnin.
S  mad  içlin  s  tmazivt ,  tir-
sal  timaynutin  llant  v  tmnäawt.  
Tamazivt  tumç  abrid  akswat  
mqqar  ur  isadmer  uãaäuf  
wiss 5  I  qap  ingmyn  n  umussu  
amaziv.  Ruxa  tsvawsa  tnttit  
tamazivt  i  maëëa  lwacun  nns.  
Xmi  watsen  imazivn  di  umus-
su  nnsen  aswir  yattuyn,  tqqan  tn  
d  taymunt.
Maëëa  isuäaf  n  tmnäawt  gan  afgan  g  wammas.  Iwa 
munat  as,  Watsatav  imal !

tabrat n imal

Man azmz ulla tizi
Ra sul n sawal
Ahli niv a midn
Tilinit udnev
Ur drusnt
Igut uattan ap ukan
A tad izwarn
Taggat kulu n umaäal
Nek a ttut
Zud igig
Usman llan ukan
Tisnat id uar rbbi
Han nek a mi sapan
Yuf iv ap ka qan
Loin ar ntrtutun
Ivi zran nbid
Ntt azrt ulla awal

tanalt ass n: 19/04/2011
Lhcien bendauch ziri

Man azmz

Manzakm a tizi
Manzakn a ussan
Tzrim tflm avd aTTan
Tflm avd aprrig n wul
Afgan ur sul iga 
vmklli
Yadli s ittussan
Isggasn d tasutin li 
zrinin
Manza sul tiwizi
Manza tagwmat
Manza lpnint
Manza ? manza ? manza?
Ah addunit
Tgit tamvdart
Ura sul tpnnumt
Tiwitav afgan
Tfltavd loar
Afgan adrfi
Issufun iwaliwn

Ar nzzigiz aylliv nga 
vmkad
Yan ur isn yan
Ku yan ira tins
Yiwiav tmao n tudrt
Yyip nttan adar yiwin
Yyip nttan aggitnv 
iskrn vmkad
Kyyin ad igan sbab
Aylliv tmmut tagmat 
ngr imadan
mtn ak diss wulawn
Idrimn gan afgan d 
ubukad
Inna vn llan ar srsn 
ittazzal
Atnid awin
Atn ukan zrin
ttun mad skarn ula mad 
ttinin

urak sul snn mad gan
Ula mad walan
Is ka jllan.. is ka jlan!
Lapasn abrid ula ava-
ras
Irbbi a tamattant 
vawld..
Ad tawit afgan adrfi
ur sul izdar
Ad iddr v tassassin
Ula izdar itgwDiwin

* Yurat:Elferyadi 
muxtar amnay

Ass n: 28/02/2011

Matta zman ad ?
1-     A y amazigh
        Azdday n wul
        Sal amzruy
        Ad ur ttekul
        Meqqar tt ssentlen
        Tafuyt tsul
        Tudert n tekerkas
        Patt teyzzul.
2-     Acal..awal
        Utci n iman
        Baba d yunu
        Awal..acal
        Tudert,aman
        N imal inu.
3-     Tamazivt a yemmi
         Anaruz n memmi
         Tamaggit i yelli
         Abrid ver tilelli
4-     Nek..
        Tamda tawssaret
        Cem..
        Tayrutt di-s
        Icelubbdvan
5-     A taydjuyt n teknarit
        Unna cem iran
        Meqqar yiwi boitt
        Ad yams isennan.
6-     Advad,sinn,crad
        Yan wawal ibby mraw
        Ini upu,rra haw
        Nera fella
        Ur neri ddaw.
7-     Azul,acal,awal
        Yuf yan lherr oecra
        Yuf ucerik ssvabt
        Ur ili uqmu tasawnt
        Walabudd att inid kra.
8-     Tamazight as nnix:
        Mma,mma...
        Lil-dd lulix.

 * Manãuri pmmu
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« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité com-
mune, et leur diversité tant individuelle que culturelle. »                                                                                                    
                                                                                          E Morin
Nous naissons tous de la même façon et notre destin commun 
est la mort, le néant ou l’Au-delà.  Nous passons notre brève 
existence de vivant sur une petite planète, la Terre, perdue 
dans l’Univers. Notre espèce Homo sapiens est récente, faible 
mais intelligente. L’Humanité est notre grande famille.  Certes 
il y a là égalité et similitude des conditions mais non identi-
té, la diversité assure l’Evolution. Chacun de nous tient à son 
identité individuelle sentie immuable et elle  nous suit jusqu’à 
la mort.   Chacun de nous tient à sa famille, ses origines et 
s’accroche fermement à son identité collective. Elle donne le 
sentiment de sécurité, de force et de partage de valeurs à l’in-
térieur d’un groupe. L’identité collective d’ethnie, du peuple 
et de nation se construit dans l’espace et au long  du temps. 
Le Maroc est un ancien pays de Tamazgha ou Afrique du Nord. 
Il est connu depuis la Haute Antiquité. Sa population de base 
est amazighe et parle le tamazight depuis des millénaires et 
continue à le faire. Les amazighes développent une identité 
collective à travers des siècles de vie ensemble et de lutte.   Ils  
subissent les Phéniciens, Romains, Vandales, Arabes, et autres 
en  derniers les colons  vite évincés.  Dès 1956, les partis po-
litiques et le pouvoir imposent l’arabité à tous les marocains 
sans les consulter. C’est une identité hybride et fabriquée au 
détriment de l’amazighité essence de l’identité nationale. La 
majorité est ainsi exclue de tout par la Constitution. Les ama-
zighes vivent dans la douleur et la souffrance des décennies 
d’exclusion arabiste délibérée. Ils ont failli se nier sur l’autel 
du Moyen Orient qui les méprise. Par le passé, il a considéré 
le Maghreb comme son butin réservé, et de nos jours il perçoit 
le Maroc comme son gynécée gardé. Les amazighes sont bien 
plantés en Afrique, ce qui leur a permis de résister aux vents 
hostiles d’Orient.  L’amazighité est le tronc de notre identité 
nationale.
Cet article se veut de montrer que ses principales  racines sont 
avant tout  africaines et amazighes.
Le Maroc se trouve à l’extrémité nord ouest de l’Afrique, 
c’est un pays  de climat tempéré. Il a un  vaste littoral et de 
grandes plaines protégées des rigueurs des Déserts par les 
Montagnes de l’Atlas. Les Hommes sont apparus et ont évo-
lué ici comme ailleurs depuis les origines de l’espèce humaine. 
Ils élaborent un mode de vie, une langue, une écriture, une 
culture et une civilisation amazighe. Ils vivent dans les grottes 
au littoral ou dans les forêts voisines. Ils construisent des vil-
lages, ils bâtissent des cités, élèvent des temples (pyramides) 
et  des Royaumes. Ils n’ont pas besoin d’aller envahir d’autres 
contrées, leur terre est riche Ils subissent des invasions du 
littoral venues d’Europe et Moyen Orient   Les conquérants 
arabes sont arrivés avec l’épée, une Religion l’Islam appuyée 
sur le Coran. Ils sont refoulés, hors du Maroc mais la Croyance 
apportée s’installe et s’enracine. Les amazighes l’ont défen-
due, développée et répandue en Afrique par le dialogue et 
imposée par force en Europe. L’Espagne en luttes intestines 
a été conquise par les amazighes du Rif devenus musulmans 
fervents. Huit siècles plus tard les exclus dits andalous sont 
rétablis au Nord du pays d’où leurs ancêtres sont partis. Au XI 
siècle les hordes de tribus de nomades (Béni Hillal, Souleim, 
Maquil) fuient la famine au  Moyen Orient.  Elles envahissent 
l’Afrique du Nord, le Sahara. C’est une calamité pour la Nature 
et les humains à l’instar des Tartares. Ainsi  Ibn Khaldoun les 
décrit : « des tributs sauvages et anarchiques vouées au pillage 
et à la destruction ; ne pratiquaient ni industrie ni agriculture, 
pratiquaient les razzias et les saccages là où ils passaient ».  
Mais selon les historiens il s’agit de quelques dizaines de mil-
liers de nomades pillardes dans un grand espace géographique 
peuplé de millions d’africains et d’amazighes.  Les Almohades 
les combattent, les stoppent et les confinent à l’Est et au grand 
Sahara.   Les Empereurs, Rois et Princes du Maroc font appel 
aux services funestes de certaines factions de ces tribus. Ils les 
installent en ilots parasites dans les plaines désertiques orien-
tales ou proches des cités impériales. Les dynasties marocaines 
musulmanes qui ont régné au Maroc sont presque toutes ama-
zighes. Seules trois ont des chefs fondateurs reconnus chérifs 
arabes. Ils ont été installés au trône et soutenus par de grandes 
tribu amazighes (Idrissides- Béni ou âryen) (Saadiens -tribus 
du Souss) et (Alaouites - les ait ATTA). Par calculs politiques 
ils prennent des épouses amazighes qui deviennent mères de 
Princes et Monarques du pays.
Il apparaît à travers ce succinct résumé de l’Histoire que la 
majorité des marocains est amazighe.  Certains lettrés sont 
devenus arabistes par la foi et pour approfondir leur connais-
sance de l’Islam. Beaucoup d’amazighes sont devenus arabo-
phones depuis 1956 par la contrainte arabisante de l’Etat. 
Cette hypothèse logique de l’amazighité de presque toute la 
population est plus que vraisemblable. Elle est corroborée par 
des études génétiques. Des tests ADN ont été faits sur des ha-
bitants actuels du Maghreb et des squelettes anciens datés au 

C14. Ils montrent des similitudes avec les ancêtres communs 
amazighes.  Ils indiquent que les amazighes sont proches des 
africains, des européens.  Ces conclusions sont affirmées par 
les résultats d’autres approches scientifique. Ainsi la géogra-
phie ne laisse aucun doute : le Maroc est en Afrique au seuil 
de l’Europe. La paléontologie et l’archéologie marocaines 
prouvent que la vie a toujours fleuri ici depuis ses origines. Les 
Hommes seraient apparus il y a des centaines de milliers d’an-
nées près des côtes du pays. Ces études affirment toutes sans 
ambages l’immuabilité de l’Homme amazighe ici. Par ailleurs 
l’anthropologie confirme la spécificité de l’homme  amazighe 
dans son physique (phénotype) et son mode de vie adaptés à la 
nature et à la terre de Tamazgha.
La terre amazighe va de l’Océan Atlantique à la Mer Rouge, et 
de la Méditerranée à la frontière sud du Sahara en passant par 
les Canaries. Les cartes géographiques et géologiques portent  
les traces indélébiles de l’amazighité de  cette région d’Afrique 
sous forme de toponymes :  (Adrar, Agadir , Azrou, Biougra, 
Chtouka , Dmnat, Ifrane, Midelt,  Nouakcott, Nouadhibou 
Ouarzazate  Souss, Sousse, Tadla, Tizi Ouzou, Tiznt  Tlemcen, 
Tahla Taza ,Ténérife ; Tunis, et Yafrane ; Zenten Zagoura Wal-
lili.. ). Au Maroc la totalité des noms des monts, cimes, cols, 
vallées, plateaux plaines, rivières et villages est amazighe.  
Malgré un demi-siècle d’arabisation forcée la nature et la 
terre marocaines ne parlent que le tamazight et elles tiennent 
à rester amazighes. Par contre dans les villes du pays l’Etat 
arabiste a  exclu les noms amazighs. Les rues, avenues et places 
font  l’apologie du Moyen Orient arabe lointain. En fait, ce 
sont les populations du fond du pays qui continuent à appeler 
leurs terres, leurs plantes, leurs monts, leur hameaux et tout 
dans la nature en amazighe. Ce sont des noms significatifs qui 
traduisent les liens affectueux profonds de l’amazigh avec sa 
terre.
Il connaît ses terres lopin par lopin et en déplace un peu les 
bornes au dépend des cousins Même peu fertile la terre ne se 
vend pas, elle est hypothéquée au pire des besoins dans la dis-
crétion. Il l’ensemence et la laboure en automne avec espoirs. 
Il la protège en hiver contre les intempéries.  Il en cueille les 
récoltes au printemps en chantant et en dansant. Il la laisse 
se reposer en été, il la fête et lui rend hommage par sacrifices 
rituels d’animaux. Ce cycle de vie lié au temps et au travail 
de la terre se répète et il aboutit tous les ans à de nouvelles 
récoltes. L’amazighe considère que la terre est un lègue venu 
des ancêtres qu’il doit défendre, entretenir, chérir et trans-
mettre. Il est convaincu que la terre lui appartient pour une 
vie. Par contre les fruits sont à partager en famille, et à donner 
aux nécessiteux  Les envahisseurs venus de loin connaissent 
bien sa passion viscérale pour sa terre.  Ils le laissent la tra-
vailler, ils le transforment en serf, en métayer ou lui font payer 
de lourds impôts. Il a  ainsi supporté le labeur et la faim pour 
nourrir les autres tant qu’il reste sur sa terre ancestrale. Cette  
affection de l’amazigh pour sa terre demeure profonde même 
de nos jours.  Bien des amazighes des villes du pays ou de l’im-
migration reviennent avec nostalgie dans leurs villages. Ils se 
construisent de belles maisons et font entretenir les terres par 
respect à la mémoire des ancêtres.
Nos parents et nos grands parents encore en vie sont des mo-
dèles de nos ancêtres amazighes Certains ont traversé presque 
tout le siècle dernier et sont  encore sains de corps et d’esprit. 
Ils sont dévots et balbutient quelques versets du Coran en arabe 
pour leurs prières.  Ils implorent leur  Dieu en amazighe, IL les 
comprend et IL les satisfait. Ils ont vécu les luttes fratricides 
des clans et tribus. Ils ont vu l’arrivée des colons français dans 
les années 30 dans les monts de l’Atlas.  Enfants à l’époque, ils 
se souviennent de la résistance amazighe dans les montagnes. 
Ils relatent avec fierté le rôle des femmes dans le soutien des 
guerriers. Elles apportent la nourriture aux résistants soignent 
les blessés et les soulagent. Elles assurent la protection des en-
fants dans les grottes contre les bombardements. Ils n’oublient 
pas l’humiliation de la soumission aux colons. Encore adoles-
cents, ils sont mariés et vite ils deviennent nos parents. Ils ont  
vécu les épreuves de  sécheresse et de famine  des années 40.  
Ils ont lutté pour nous nourrir en restant dans la dignité sans 
jamais mendier. Quelques années plus tard, les hommes ama-
zighs s’exposent  de nouveau aux  dangers et luttent pour la 
libération. Certains sont torturés et emprisonnés. Mais ils res-
pectent les français (irumiyens) installés parmi eux dans  les 
coins et monts de l’Atlas. Ils ont établi la sécurité, construit les 
routes, les écoles et dispensé des soins à tous sans mépris des 
amazighes qui leur ont résisté.  Après 1956, nos grand parents 
et parents ont vite compris par instinct collectif que ce n’est 
pas fini et que la résistance millénaire amazighe continue: « 
la hache est la même, on lui a changé de manche et de main» 
disent ils avec amertume. Malgré leur âge avancé certains de 
ces vieux chantent encore à merveille les luttes des hommes 
libres ou amazighes, leur vie simple et sobre, ils ne parlent 
toujours  que le tamazight.
La langue amazighe est la langue de toute Tamazgha par le 

passé et encore du Maroc d’aujourd’hui.  Elle a été élaborée 
ici au fil des millénaires pour répondre aux besoins quotidiens 
de l’amazighe. Elle est adaptée à la Nature, à la musique des 
monts, vallées, rivières, plaines et les terres de l’amazigh. Elle 
exprime son génie, sa vision du monde et du cosmos. Elle re-
flète son désir de liberté  et ses luttes.   Elle s’est enrichie au 
contact des civilisations de la Méditerranée tout en conservant 
son authenticité. Durant tout le XXème siècle la langue ama-
zighe subit un linguicide arabiste délibéré et  programmé. Le 
panarabisme impose l’arabe aux peuples autochtones: Kurdes, 
Coptes, Amazighs et africains Noirs. Ainsi au Maroc; Il y a un 
demi-siècle la majorité des marocains est rurale et parle la 
langue amazighe avec ses trois variantes.  Un marocain du Nord 
s’accoutume rapidement avec le tamazight du Centre ou du 
Sud  et vice-versa.  Les différences se situent dans l’accent et 
non dans les structures de base. Les dictionnaires académiques 
amazighs dont celui de M. Chafik sont en plusieurs gros tomes. 
Ils contiennent des dizaines de milliers de termes. Ils montrent 
que c’est une langue axée sur la Nature riche et diversifiée.  
C’est une langue de paix non de  razzias, guerres  conquêtes, 
princes, rois, harems. Elle possède son alphabet tifinagh trois 
fois millénaire. Il est gravé dans les grottes, conservé comme 
signes sur les façades de maisons, dans les tapis, les bijoux, 
les tatouages  dans la mémoire collective. C’est un alphabet 
d’une trentaine de lettres dont les voyelles. Il s‘apprend très 
rapidement, s’écrit et se lit sans difficultés. La langue ama-
zighe est restée malgré la simplicité de son alphabet orale. Elle 
ressemble en cela aux grandes langues africaines dont cer-
taines sont éteintes sans laisser de traces. La langue amazighe 
et son alphabet nous ont été transmis par nos ancêtres qui les 
ont défendus au péril de leurs vies des siècles durant. Il est 
du devoir de tous les marocains de les développer  et  de les 
moderniser d’en faire un outil moderne magrébin de dialogue  
et de culture.
La culture amazighe ouverte sur les autres cultures qui l’ont 
enrichie est omniprésente au pays. C’est là notre mémoire à 
tous; elle conserve notre histoire, notre conscience et notre 
mode de vie. Les marocains  sont  toujours attirés par les chan-
sons amazighes venues des monts, vallées et plaines  Ce sont 
des cris de liberté, d’amour et des appels à la spiritualité liée 
à la Religion en vigueur (l’Islam). Mêmes les arabophones  ne 
peuvent s’empêcher de vibrer physiquement et mentalement 
et écouter. Il n’y a pas un foyer marocain où ne trouve pas des 
biens culturels amazighs (tapis, bijoux d’argent et poterie 
amazighes avec des symboles qui ne sont autres que des signes 
tifinaghs). Les arabistes les plus endurcis ne peuvent pas se 
passer du couscous et tagine ou de la djellaba ou du henné qui 
sont d’ici et non d’ailleurs. Ils portent souvent de belles ba-
bouches jaunes ou rouges venues de Souss. Avec le plus d’esprit 
excursionniste possible, l’arabiste le plus endoctriné ne peut 
se débarrasser des centaines de mots amazighs qui ont enrichi 
son arabe dialectal. Il ne pourra pas se débarrasser de contes, 
de mythes, de proverbes et autres racines amazighes adaptées 
à la terre et la nature du  pays et non aux déserts lointains. La 
culture amazighe et la langue amazighes font partie intégrante 
de notre personnalité et de notre identité collective nationale 
La culture amazighe a résisté avec force à des décennies de 
colonisation et à un demi-siècle de déculturation panarabe
Il ressort de ce qui précède que l’amazighité repose sur la 
Terre, l’Histoire, la Femme  l’Homme, la Langue et la Culture 
amazighes. Ce sont là nos assises communes à tous les maro-
cains quels qu’ils soient. Bien des écrivains issus de « grandes 
familles de notables urbains » n’hésitent pas dans leur  roman 
autobiographique à se reconnaitre avec fierté des parents du 
Rif ou de l’Atlas ou du Souss.  De nos jours avec l’effondrement 
du panarabisme, les arabistes et arabophones ne se cherchent 
plus désespérément un pédigrée arabe. Ils se découvrent 
sans complexe des ancêtres amazighes. Après un demi siècle 
de leurre et démagogie arabistes, il y a une vague de fond qui 
remue le tout qui réconcilie les marocains avec leur véritable 
identité et les libère des rêves de domination panarabe. L’iden-
tité n’est pas sur une carte mais dans les cœurs, la conscience 
et la mémoire collective. Nous avons perdu foi en nous même 
et dénié nos racines amazighes sous la contrainte panarabe et 
le terrorisme panislamiste. Le narcissisme et le nassérisme 
arabes ont meurtri notre identité amazighe. La démocratie, la 
justice et la tolérance nous permettront de reconstruire notre 
vraie identité dont la dimension principale est sans conteste 
amazighe :
"La consécration constitutionnelle de la pluralité de l'identité 
marocaine unie et riche de la diversité de ses affluents, et au 
cœur de laquelle figure l'amazighité, patrimoine commun de 
tous les Marocains, sans exclusive". Discours de  SM Mohamed 
VI le 9/3/2011        

* Azergui Mohamed 
Pr. Universitaire retraité

  L’amazighité principaLe dimension de L’identité 
nationaLe marocaine  
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Les différents concepts utili-
sés pour  définir l’action sur la 
langue ne s’excluent pas mu-
tuellement. Chacun d’eux est, 
en fait, le reflet d’une situation 
politique propre. On aménage 
les langues minoritaires, pour 
des raisons dilatoires,  dans les 
pays à tradition francophone. On 
planifie lorsqu’il y a une volonté 
étatique d’arriver à des objec-
tifs précis sur des périodes tout 
aussi précises et on normalise 
lorsque la situation politique se 
pose en termes de conflits. Dans 

les faits, toute politique linguistique implique à la fois une pla-
nification, un aménagement et une normalisation.
Le nouveau statut dont jouit tamazight, au Maroc, implique une 
intervention de l’Etat seul à même de  l’imposer politiquement 
(face aux adversaires) et de garantir les moyens financiers, hu-
mains et matériels pour son développement. Cela n’empêche 
en aucun cas la recherche d’un consensus au niveau de la so-
ciété toute entière, s’agissant d’un patrimoine qui appartient 
au peuple marocain et bien au-delà au peuple nord-africain. 
Le tout est de rendre normale son utilisation en changeant fon-
damentalement une situation, pour le moins anachronique, qui 

fait qu’aujourd’hui la première langue du pays n’occupe qu’un 
strapontin.
Même si cet acquis n’est pas irréversible et qu’il dépend es-
sentiellement de rapports de force, la tache est, désormais, 
dans le camp des amazighophones. Il y aura, certainement, 
des lourdeurs administratives planifiées, des budgets alloués 
qui n’arriveront pas dans temps, des équipements commandés 
qui ne verront jamais le jour, des responsables locaux zélés qui 
freineront son implantation dans la société, des discours idéo-
logiques visant à opposer les citoyens entre eux et la liste des 
obstacles peut se poursuivre à l’infini. 
C’est dire que la tache qui attend le monde amazighe est dif-
ficile d’autant que face aux problèmes auxquels il doit faire 
face et que avons cités plus haut, il doit s’atteler à un travail 
purement linguistique. Convaincre les spécialistes de la langue 
de la nécessité de mettre les « bouchées doubles » pour choisir 
et codifier la norme, pour moderniser et enseigner tamazight 
mais aussi amener, les amazighophones et de manière plus gé-
nérale tous les Marocains à valoriser cette langue ancestrale. 
Cela prendra certainement beaucoup de temps mais le jeu en 

vaut la chandelle. Sauver cette langue d’une mort certaine si 
elle est insuffisamment implantée et diffusée participe d’une 
action de sauvegarde du patrimoine linguistique universel. 
C’est dire que les Imazighen, qu’ils soient amazighophones ou 
pas, doivent se sentir impliqués.
D’abord en l’utilisant, sans complexe dans tous les domaine de 
la vie publiques, ce nouveau statut le permet, mais surtout en 
l’enseignant déjà, dans le plus grand nombre d’espaces asso-
ciatifs en attendant toutes les lois organiques, décrets et autres 
arrêtés pour son intronisation dans tous le système éducatif à 
l’échelle nationale. 
Un travail de terrain, le plus large possible, est en effet né-
cessaire pour socialiser une langue qui a  perdu beaucoup de 
terrain face à l’arabe jusque là hégémonique. Construire un 
imaginaire valorisant entraînera, forcément, une fierté et une 
loyauté linguistiques nécessaire à l’expansion du tamazight. 
Sans cela, toute action sur la langue amazighe est vouée à 
l’échec. Les faiseurs d’opinions, notamment les élites intellec-
tuelles et politiques, par leur utilisation de la langue, dans tous 
les domaines publiques, auront à jouer un rôle important dans 
cette construction de l’imaginaire linguistique.
Des objectifs pragmatiques permettront de voir en cette langue 
un outil d’ascension sociale, politique et économique. Une 
langue qui quitte le seul « domaine du cœur » pour rejoindre 
celui « du pain » est une langue qui attire et qui par là-même se 
pérennise. Devenue langue de travail, la recherche sera boos-
tée pour répondre à une demande qui ne deviendra que pres-
sante en matière d’enrichissement lexical et de modernisation. 
Ceci dit, le bilinguisme officiel entraînera inévitablement une 
« guerre des langues ». Chacune d’elle essayant de supplanter 
l’autre. Un conflit ordinaire à la seule condition que tamazight 
et l’arabe partent à chance égale. Autrement dit, l’Etat doit ap-
pliquer de suite un « coefficient de réparation historique » de 
manière à rattraper l’avance prise, injustement, par la langue 
arabe. Une volonté politique qui doit avoir une traduction pra-
tique par l’octroi de moyens de développement et de sociali-
sation du tamazight bien plus important que ceux destinés à 
l’arabe.
L’école, la caserne, les mosquées se doivent d’être des espaces 
partagés et non des lieux de reproduction du seul discours offi-
ciel, celui favorisant la seule langue arabe. Les médias (radio, 
télévision, journaux) et l’édition (traduction et adaptation) en 
tamazight, encouragés, par l’Etat (s’il en a la volonté) devien-
dront d’excellents instruments de massification de l’apprentis-
sage du tamazight. Un impératif pour mettre fin au processus, 
déjà bien entamé, de glottophagie en faveur de l’arabe.
Cependant, le défi ne sera pleinement relevé que lorsque sera 
réglée la question des rapports entre les dialectes du tamazight 
et celui du rapport entre le tamazight et de l’arabe. Il faut d’une 
part s’atteler à construire (sur la longue durée) une langue 
amazighe qui soit accessible à tous, une langue moderne non 
repoussante par un trop plein de néologisme ni par un excès 
d’emprunts qui la dénaturerait. L’intelligence est de recourir, 
comme cela a été dit par de nombreux linguistique aux zones 
de convergence mais aussi aux glissements sémantiques entre 
autres. 
Quant au rapport à la langue arabe, il ne peut être qu’horizon-
tal. Le nouveau statut n’a de sens que s’il met fin à la subor-

dination entretenue, jusque là, en défaveur du tamazight. La 
fin du rapport langue dominante/langue dominée entrainera 
inévitablement la chute d’une idéologie liée la diglossie (ou 
plus exactement triglossie car  il faut inclure la langue fran-
çaise très prégnante en Afrique du Nord) et qui a eu des effets 
désastreux sur la société nord-africaine (Aliénation et haine 
de soi notamment).
Même si le bilinguisme vrai s’installait (à moyen terme) dans 
toute tout le Maroc, il ne faut pas avoir la naïveté de penser 
qu’il perdurera sur la longue durée. Le marché linguistique, 
pour reprendre P. Bourdieu, décidera de la langue qui prédo-
minera. Le rapport dénoncé ci-haut se représentera mais il se 
construira sur des bases qui ne seront pas imposées politique-
ment. Seule la vigueur, le renouvellement et le pragmatisme de 
la langue l’imposera. 

Le bouleversement de la hiérarchie linguistique a pour corol-
laire la fin de l’hégémonie d’une communauté linguistique sur 
une autre. Elle ouvre la voie à la participation au pouvoir, donc 
à la gestion de la nation, à tous les citoyens de manière éga-
litaire. Nous comprenons pourquoi l’opposition risque d’être 
hargneuse pour annihiler un tel projet. A n’en pas douter des 
voix s’exprimeront, une nouvelle fois, pour invoquer la mani-
pulation intérieure ou extérieure, la tentative de déstabilisa-
tion de la nation, l’atteinte à l’unité nationale…En réponse, les 
progressistes (car l’égalité des langues entre dans le cadre du 
progrès et de la justice) auront un discours unificateur mais 
non complaisant, une attitude conciliante mais ferme sur les 
principes et dans tous les cas une démarche présidée par la 
culture de l’effort qui s’est malheureusement perdue dans nos 
contrées.
Enfin, le fin du rapport de domination linguistique entraînera 
conséquemment la fin du rapport premier collège/deuxième 
collège qui se traduira par une paix sociale enfin retrouvée.
En conclusion, Le Maroc vient d’enregistrer une grande avan-
cée en matière des droits de l’Homme. Tout n’est pas encore 
parfait mais le projet de la nouvelle constitution, s’il venait à 
se concrétiser, posera les premiers jalons pour la construction 
d’une société plus juste et plus équilibrée. Même si  la consti-
tution n’a pas totalement répondu aux aspirations, elle n’est 
pas d’essence divine et peut être reformulée à chaque fois que 
de nécessité si les forces du progrès ne s’éparpillent pas dans 
des luttes de leadership malheureusement trop fréquentes.

Tizi Ouzou le 23 juin 2011
* Universitaire

Membre fondateur du Mouvement 
Culturel Berbère, Algérie

Membre fondateur du Congrès Mondial Amazigh

Maroc : TaMazighT, langue officielle
une avancée indéniable Mais pas irréversible

Mouloud LOUNAOUCI*

“Sauver cette langue d’une mort certaine 
si elle est insuffisamment implantée et 

diffusée participe d’une action de sauve-
garde du patrimoine linguistique univer-
sel. C’est dire que les Imazighens, qu’ils 
soient amazighophones ou pas, doivent 

se sentir impliqués”

Une langue qui quitte le seul « do-
maine du cœur » pour rejoindre celui « 
du pain » est une langue qui attire et 

qui par là-même se pérennise
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* عمر افضن
يوم بعد يوم  تتبني حقيقة أولئك الذين يكرهون املغاربة وهويتهم التاريخية يف 
لم  املغربي مسالم،  الشعب  أن  إال قناعة  إفريقيا، طبعا كرهم لن يزيدنا  شمال 
يكن يحقد يوما عىل جريانه، وتعايش مع حضارات عريقة دون  تمييز  وباال 
بسبب  أبدية  »بسكزوفرنية«  أصيبوا  تافهني  أصلني  أو  دخالء  مع   كذالك  حرى 
إنتهاز الفرص واالدعاء بتبني اإلسالم  أكثر من غريهم، يف املغرب تجد أصحاب 
أولئك  وبني  بينهم  الفرق  يهددون..،   ،... األبواق  وأصحاب  يهددون  »الشاقور« 
الثرثارون الدين يصنعون يف الكائنات االنتخابية ما يشاؤون ، مستغلني  تواضع 
االمازيغ بل سذاجتهم ، وهم يف الحقيقة أعداء االمازيغ  ، إنها طبيعة اإلنسان 
املغربي الذي أصبح انتهازيا بطبعه ، وتشكل هدا الترصف عالنا مند »حكومة 
التبادل«  التي قادها االتحاد االشرتاكي يف عهد الراحل الحسن الثاني، و هو  ما 
افقد العمل السيايس مكانته  وزاده تبخيسا ، هدا التشويه للقيم واألخالق  مكن 
يسميه   ما  باألحرى  أو  الطباع   مزدوجة  مزاجية  شخصية  تبني  من  املغاربة  
علماء النفس » انفصام الشخصية« فماذا يعني  يف املغرب أن تدعي انك مبدئي 
وتبيع ضمريك بابخس االثمان  بل من األشخاص من اعتقل وسجن لسنوات قيل 
أن  تربي لحية وبألوان مختلفة وتدعي  املغرب  املبادئ؟؟، ماذا يعني يف  بسبب 
السلف الصالح ويف األخري ترسق وتزني .... ؟؟بل تجد املرء اليفرق بني االعتقاد 
املغرب يف  أن ترى صورة متناقضة إلنسان يف  يعني  ،  وماذا  الجامحة  والرغبة 
رصاع داخيل بني الروح والجسد ، ويدعي اإلسالم و يدعو إىل الجهاد وهو يفتي 
يف النساء ورشب الخمر  ،؟؟ بل يقلد الغرب يف امللبس واملأكل ويعاديه أحيانا ال 
ألنه كادح و فقط ادعاء انه تسبب يف تازيم  وضعه االجتماعي  ، ويف هده الحاالت 
اإليديولوجي  الخطاب  الشباب ضحية  ، كما هي حالة  العنف  أعمال  إىل  يلتجاء 
الذي فجر مقهى »االركانة« بمراكش  الشاب  ، كان آخرهم    الوهابي  املرشقي 
،  يحق  دينا  اإلسالم  يعتنق  األبرياء  ومنهم  طبعا من  العديد من  بقتل  وأودى 
لنا  أن نتسال أيضا يف خضم هده الغوغائية والخطاب املغرض للتشويش ليس 

ألنفسهم  ينسبون  وآخرين  الحزبية  الدكاكني   زعماء   من   مجموعة  عن   ، إال 
مناضلني   باسم حقوق اإلنسان ، وآخرون يعتربون  أنفسهم نخبة و مثقفني، 
مسودة  أن  سمعوا   عندما  بهسرتيا  أصيبوا  حاقدين   اليقشعون«  عمي«  وهم 
الدستور تقر برتسيم االمازيغية  ،  انه  حقا حبسا نافذا  للصريورة التاريخية 
املغربية  ألخالق املغاربة لقيمهم إلخالصهم...  ، فلم يكن يوما من شيم املغاربة 
ويف أعرافهم الرضب من الخلف، والتقهقر اليومي لسلوكياتنا   ، فخيانة الضمري  
، التعني شيئا لجيل اليوم  ببساطة تعلموها من أبجدية النظام املخزني، ومن 
هدر املال العام ، ومن قضاء التعليمات... الذي اقرب كل ضمري يف إنسان يريد أن 
يعيش بكرامة,  فاليوم كم عدد أولئك واآلتي املحجبات  يسهرن  الليايل الطوال 
يف الكباريات، والسهرات املاجنة  بحثا عن املتعة تارة وعن القوت اليومي تارة 
أخرى؟ ، ورغم ذالك يصلون ويؤمنون بيوم اآلخر بالقدر خريه ورشه، دون أن 
يؤتروا يف نفوس  أن  القرار  القربى من  ،  كما اليستطيع دوي  ذالك ضجة  يثري 
»حكومة  تجربة  بعد  املغربي  اإلنسان  ظاهرة  إنها   .. واملرتشني  الفاسدين  
التبادل«،  بل  مازاد الطينة بلة العودة إىل إسالم األمويني و الثار لرغبات هشام 
بن عبد امللك ، وعمر أملرادي وغريهم من دعاة التخميس واالستغالل... ،  تعريب 
الجنس بمهرجانات املوسيقى الرشقية ، واالستمتاع بأجساد النساء الضعيفات 
النفوس املتأزمات اجتماعيا  ، جعلت الخليجيون ينقضون عىل الفرص الستغالل 
املغاربة باسم الدين والهيبات ، وزوجاتهم طبعا يرفضن ولوج نساء املغرب إىل 
مدن الرشق بل تم منعهن من أداء مناسك العمرة... ، بكل بساطة  نساء املغرب 
يفهمن يف أصول املشارقة ونقط ضعفهم و عبادتهم فهم يعبدون األجساد ويف 
الدين يفتون  الله وهم   إنهم يمتثلون ألوامر  ، ويدعون  البنات...  تقاليدهم واد 
اليوم  االمازيغية   أعداء   ،  ،... ،والتسبيح  والخمار   ، التعدد  ويجيزون  الباءة  يف 
املسعورة  لذلك نجد حمالتهم  املشارقة  العرب  منافقون يسرتزقون من هيبات 
مقصودة و«مفروشة » لم يجف مداد أقالمهم اليوم دفاعا عن العروبة واإلسالم 
، ضد األعداء املفرتضني ، طبعا ضد الشعب املغربي  وهم املختفني املستعملون  

التي  الحركية  وهي   ، فرباير    20 حركية  فرضتها  دستور   مسودة  واملرتزقة.. 
طبعا   وبالعدميني...   ، البالد  مصالح  ورضب   ، بالغوغائية  البداية  يف  اتهمت 
نقيب  مع  تحريضهم   بدءوا   كثريون   التقليدي«  املخزني  الخطاب«  مسخري 
ساطع يف ملفات املحاكم  باسم التعليمات ، يخربنا يف برنامج  »حوار » الذي يعده 
» مسقط الطائرات« كما سماه املغاربة  اثر زحف األمريكان عىل العراق  ، ليقول 
.. عجبا يهدي إىل الرشد؟؟ كيف تم  سعادته بأن خيبة أمل االمازيغ تنتظرهم  
إعادة إحياء  هذا الكائن  بعد أن مات حزبه، ... أحب أن أموت عىل أن اسمع أقوال 
هوالء  من قبيل وزير سابق) لحقوق اإلنسان ياحرسة...« ، يتبجح اليوم  بثقافة 
حقوق اإلنسان ، و بمرحلة غارقة يف الظلم و بمسار وكربياء تحت مسمى حزب 
»السبع » وكان األجدر يف لغته الفصيحة  تسميته بحزب »األسد«، وما أدراك  ما 
فعل أسد الشام يف شعبه....، أن تصبح حياتي ميتة رتيبة ومملة أحسن من أن 
اسمع إىل كل هؤالء الحاقدون من قادة الدكاكني الحزبية إىل أشبه املثقفني ... ، 
املسخرون ألجندة الفتنة ، الذي اليحرتمون عىل االقل  عمق ذات املغاربة  ولو« 
انزيمة« حية لكي يقول عنا مغاربة بل عىل أنفسهم    أو عىل األقل يخاطبون 
من  يكونون  قد   ربما  طبعا  الله،  أراده  كما  لألرض  خليفة  بل  مغربيا   إنسانا 
جنسيات أخرى ، أو انتماء عقدي مفرتض ...  وملا ال واملغاربة يعرفون أصلهم 
الدين تحايلوا عىل  أولئك  أو  أمثال هؤالء  وفصلهم؟؟؟  و لست محكوما بمزاج 
سذاجة أجدادنا بل  حسن نيتهم، فعانوا ويالت الليايل وقسوة الزمن.. يتحايلون 
اإلنسان   يلينون باسم حقوق  أخرى    تارة وتارة  السياسية  باسم  اليوم  علينا  
وأحاول ما استطعت أن أطرد الكآبة والبغض واألىس والحزن لكن ال أجد يف هدا 
الوطن  غري خطاب الديماغوجية، التي تستفزك كلما تحدث ـ هؤالء املحسوبني 
عىل« بالد املخزن »ـ عن االمازيغية واالمازيغ وعن سكان شمال إفريقيا. فهنا 
الله عليكم« فال تخافوا  ...)هنا بث تنبث(  مهال، »بسم  االمازيغ  وحيت نحن 
وال تحزنوا،  نحن املغاربة األحرار الذين يحبون هذا الوطن ويسعون إىل خدمته 

باستماتة وصدق وكربياء

 ghyed imazighen d na gh lla   ...      ... هنا االمازيغ وحيث حنن

16 رجب  األحد  يوم  املنعقد  اإلحسانية إلداوسمالل  للجمعية  العادي  العام  الجمع  أشغال  خالل 
الجمعية  أعضاء  للجمعية، صب  املسري  املكتب  2011، النتخاب  يونيو   19 لـ  املوافق  1432 هـ 
اإلحسانية لقبيلة إداوسمالل بإقليم تيزنيت جم غضبهم عىل املسؤولني الذين تسببوا يف توقيف 
جميع املشاريع التنموية باملنطقة بعد أن جمدت الجمعية جميع أنشطتها ألزيد من سنة. وحسب 
البيان الختامي للجمع العام، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن أعضاء الجمعية، خاصة 
الشبان والشابات، اشتاطوا غضبا من سلوكات قائد قيادة إداككمار التي عرقلت وتعرقل العمل 
الجمعية  مشاريع  بعض  عرفته  الذي  للتعثر  استنكارهم  عن  أيضا  وعربوا  بالقبيلة،  الجمعوي 
إقليم  لعمالة  التابعة  الخارجية  املصالح  بعض  تلكؤ  بسبب  مختلفة  بنسب  القروية  والجماعة 

تزنيت.
وحسب البيان ذاته، فإن الجمع العام الذي حرض فيه أزيد من 350 عضوا، من الرجال والنساء 
عن  املجتمعون  عرب  الوطن،  وخارج  املغرب  مدن  مختلف  من  قدموا  الذين  والشابات  والشباب 
الجديد  الدستور  مرشوع  واعتربوا  9مارس«،  لـ  التاريخي  امللكي  الخطاب  ملضامني  »تثمينهم 
والعدالة  الديمقراطية  نحو  املغرب  تاريخ  يف  نوعية  نقلة  امللك،  أعلن عنه جاللة  والذي  للمملكة 
االجتماعية والحكامة الجيدة. كما أشاد الحارضون باالنجازات واملشاريع التنموية التي تحققت 
بفضل مجهودات الجمعية اإلحسانية لقبيلة إداوسمالل يف شتى املجاالت من تعبيد للطرق وفك 
العزلة عن الدواوير البعيدة وبناء املدارس واملستوصفات وربط املدارش بالكهرباء واملاء الصالح 
للرشب وتنظيم حمالت طبية وأنشطة للمحافظة عىل البيئة واملوروث الثقايف واملعماري للمنطقة 
وتقديم املساعدة للفقراء وللتالميذ وبناء املساجد وإصالح املدارس العتيقة، باإلضافة إىل مشاريع 
قيد  زالت  ما  مشاريع  من  وغريها  واملسجد  الحريف  واملعهد  واملتحف  النسوي  نادي  منها  أخرى 
السلطات  استجابة  لعدم  استغرابهم  عن  إداوسمالل  قبيلة  أبناء  عرب  أخرى،  جهة  من  اإلنجاز. 
ملطلبهم الدائم الذي »يقيض بتسمية جماعتهم بـ »الجماعة القروية إلداوسمالل« أسوة بجميع 
املطلب األسايس فورا  لهذا  التي تحمل اسم قبائلها«، ويلحون عىل اإلستجابة  اإلقليم  جماعات 
وأثناء مناقشة الجمع العام الذي استمر من الساعة الرابعة زواال إىل الساعة التاسعة والنصف 
ليال، مختلف األساليب الناجعة ملواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تقف أمام العمل الجمعوي 
والتنموي باملنطقة، فإن املتدخلني يحيون بحرارة رئيس الجمعية، الحاج محمد جابر الذي قبل 
املكتب  من  ويطالبون  جديد،  من  رئاستها  مسؤولية  وتحمل  الجمعية  داخل  نشاطه  استئناف 
التنموية  املشاريع  وجه  يف  تقف  التي  العراقيل  مع  والحازم  الجدي  التعامل  للجمعية  الجديد 

باملنطقة، وذلك بمراسلة وفتح حوار مع الجهات املسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا.
يد  قدم  من  لكل  تشكراتهم  يقدموا  أن  العام  للجمع  الختامي  البيان  عىل  املوقعون  يفت  ولم 
الصعيد  عىل  ومسؤولني  وزراء  رأسهم  وعىل  املاضية،  سنة  الثالثني  خالل  للجمعية  املساعدة 
املركزي والجهوي واإلقليمي وشخصيات وطنية وبرملانيني ومنتخبني وأبناء املنطقة املتواجدين 

بإداوسمالل وبمدن مغربية وأبناء إداوسمالل املقيمني بالخارج.

أبناء قبيلة إداومسالل بتيزنيت غاضبون من السلطات 
املحلية واإلقليمية

معطلوا إقليم اشتوكة أيت باها قاموا بإحراق 
مجاعي للبطائق اإلنتخابية

معطلوا  ـــدم  أق
أيت  اشتوكة  إقليم 
إحــراق  عىل  باها 
للبطائق  جماعي 
أمام  اإلنتخابية 
باشوية  ساحة 
بيوكرى  مدينة 
تظاهرة  خــالل 
شاركت  عــارمــة 
هيئات  فــيــهــا 
ونقابية  مدنية 
أجمعت  وحقوقية 
مقاطعة  عــىل 
كل  ــور،  ــت ــدس ال

اإلجتماعي  أو  السيايس  منطلقه  من 
التي  الخطوة  هذه  وجاءت  الرصف، 
تمثل تصعيدا قويا ضد الحملة املروجة 
بغياب  يسمونه  ما  ظل  يف  للدستور،  
التي  اإلجتماعية  حقوقهم  أبسط 
تتجىل يف الشغل الضامن  لحياة كريمة 
هذه  مسار  انطلق  وقد  املعطلني.  لكل 
التظاهرات من أمام مقر عمالة اإلقليم 
أعضاء  أيام  عرشة  منذ  يعتصم  حيث 
املعطلني  الشهادات  حاميل  تجمع 
الذين دخلوا  باها،  أيت  اشتوكا  بإقليم 
من  متنوعة  سلسلة  يف  شهور  منذ 
املسبوقة،  غري  اليومية  اإلحتجاجات 
والتي تتواصل إىل غاية ساعة متأخرة 
عىل  تعيش  املدينة  وجعلت  الليل،  من 

إيقاع بداية صيف ساخن.
سبق  اشتوكا  معطيل  أن  إىل  يشار 

بعدة  القيام  لهم 
احتجاجية  أشكال 
ــــاوالت  ــــح وم
من  إنــتــحــاريــة 
ــت  ــف ــــــل ل أج
ملطالبهم  اإلنتباه 
اإلجــتــمــاعــيــة، 
يف  ذروتها   وصلت 
تنفيذ  محاولتهم 
جماعية  محرقة 
اإلقليم  عمالة  أمام 
متزامن  بشكل 
استقبال  حفل  مع 
السلطة  لــرجــال 
مقرالعمالة،  داخل  املنطقة  وأعيان 
بصعوبة  أحبطت  التي  املحاولة  وهي 
تقدم  كما  األمــن.  رجال  طرف  من 
الشهادات  حاميل  تجمع  أعضاء 
املعطلني باإلقليم مؤخرا طلبا جماعيا 
إلسقاط الجنسية مع إعادة بطائقهم 
لطلب  تمهيدا  اإلقليم  لعامل  الوطنية 
الجوار  دول  اإلجتماعي إلحدى  اللجوء 
رشوط  أبسط  إنعدام  عىل  فعل  كرد 
السلطات  ورفض  اإلقليم،  يف  املواطنة 
املحلية تسوية ملفهم اإلجتماعي رغم 
املناصب  عرشات  عىل  اإلقليم  توفر 
العمالة  مصالح  وتوصلت  الشاغرة 
املناصب  من  به  يستهان  ال  بعدد 
املالية من الوزارة الوصية بعد محاولة 
بها  قام  التي  الجماعي  ــراق  اإلح

املعطلون أمام العمالة.

* صالح حرضي- فرنسا   
إقصائنا  إىل  اإلشارة   سبقت  لقد 
من   باملهجر  مقيمني  كمغاربة 
بمسودة  يتعلق  ما  يف  املشاركة 
لبالدنا،  نريده  الذي  الجديد  الدستور 
من  جو  يف  مرت  التي  املسودة  ذات 
يطرح  الذي  اإللتباس،  و  الغموض 
أكثر من سؤال، و الذي أقىص معظم 
الخارج.  و  بالداخل  املدني  املجتمع 
يف  التسجيل  من  إقصائنا  بعد  و 
طرف  من  العامة  اإلنتخابية  اللوائح 
رين  بمدينة  املغربية  القنصلية 
فرنسا  لغرب  التابعة  الفرنسية 
ألف  الذي يقطنه أكثر من ٥٠  الكبري 
مغربي، و تبلغ نسبة الناخبني حوايل 
القنصلية  ذات  هاهي  املائة،  60يف 
يف  املوضوع   بدورية يف  التي توصلت 
أصبعا،  تحرك  لم  و  األخري  مايو   23
هاهي تدعونا للتصويت عىل مرشوع 
يوليوز  شهر  بداية  الجديد،  الدستور 
و  الناخب،  بطاقة  غياب  يف  املقبل 
تعيني  سيتم  معلوماتنا،  حسب 
من  املقرر  و  املكتب  كاتب  من  كال 
بأساتذة  معززين  القنصلية  موظفي 
 ... العملية  إلنجاح  العربية،  اللغة 
شديد،  وباختصار  تعليق..    دون 
هو  التخريجة  هذه  من  الرابح  فإن 
األحزاب الكرطونية و  الخارس األكرب 
جديرة  املقبلة  األيام  و  الشعب  هو 

بكشف الحقيقة.

      إقصاء 
األوروهاجرين 

إىل مىت؟

* رشيدة إمرزيك
عقدت جمعية مهرجان الرباط  الدويل  للثقافة والفنون 
بقاعة  املنعقدة   2011 يونيو   14 يوم  صحافية  ندوة 
الفن السابع بمدينة الرباط،، لإلعالن عن انطالق الدورة 
املؤلف،  لسينما  الدويل  الرباط  ملهرجان  عرشة  السابعة 
يوليوز  املايض و2  يونيو   24 يف  فعالياته  انطلقت  الذي 

2011، تحت شعار: "كلنا ضد القرصنة"
السينما  إدراج  عدم  حول  األمازيغي  للعالم  سؤال  ويف 
األمازيغية ضمن فعاليات املهرجان، قال محمد باكريم، 
املدير الفني للمهرجان، أن األمر يعود النعدام الكومرتاج 
الكومرتاج  أنه حال وجود  األمازيغية، وقال  السينما  يف 
األمازيغية  للسينما  مكان  سيكون  فأكيد  باألمازيغية  

يف هذه التظاهرة.
وأشار أن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يعترب رشيك 
تاريخي يف املهرجان، كما أكد عىل انه يف السنة املاضية 
فعاليات  ضمن  حارضة  األمازيغية  السينما  كانت 
فعاليات  مشاركة  فهناك  الحالية  السنة  أما  املهرجان، 
أمازيغية متخصصني يف مجال السينما ضمن األوراش.

وقال عبد الحق منطرش، مدير مهرجان الرباط الدويل 
الحسن  "جائزة  املهرجان  جائزة  إن  املؤلف،  لسينما 
الثاني" سترتاوح ما بني سبعة آالف وعرشة آالف دوالر. 
وأضاف، أن تحديد قيمة الجائزة سيتم بعد الحصول عىل 
املهرجان  إدارة  أن  موضحا  آخرين،  مستشهرين  دعم 
حصلت عىل دعم من مجلس مدينة الرباط بقيمة ثالثة 

درهم  بمليون  الرباط  جهة  مجلس  ومن  درهم  ماليني 
ومن مجلس عمالة الرباط بمبلغ مليون ومائتي درهم.

املهرجان  فعاليات  خالل  أنه  منطرش  الحق  عبد  وأكد 
بمدينة  سينمائي  مركب  لتشييد  اتفاقية  توقيع  سيتم 
وكل  السابع  الفن  جمهور  متطلبات  إىل  يرقى  الرباط، 

مهنيي القطاع.

إن  للمهرجان  الفني  املدير  باكريم،  محمد  وقال 
القاعات السينمائية تعترب من بني املشاكل التقنية التي 
تتوفر  قاعات  تتوفر  ال  أنه  خاصة  املهرجان  يواجهها 
املركب  تشييد  أن  موضحا  الرضورية،  الرشوط  فيها 
آخر  إشعاعا  املهرجان  إعطاء  عىل  سيعمل  السينمائي 
العاصمة.  يف  السينمائية  الحركة  تنشيط  يف  ويساهم 

وأضاف أن املسألة املهمة يف هذا املهرجان هو النقاش 
واألوراش وتتبع فعالياته.

وتميزت هذه الدورة من مهرجان الرباط الدويل لسينما 
بعطاءاتها  اعرتافا  جربان،  ثريا  الفنانة  بتكريم  املؤلف 
الفنية وإسهاماتها البارزة يف الحقل الفني بشكل عام. 

باإلضافة إىل تكريم الفنانة املرصية ليىل علوي.
السينمائي  الدورة  لهذه  التحكيم  لجنة  ويرتأس 
التحكيم  لجنة  تتكون  حني  يف  بيهي،  رىض  التونيس 
الكندية دانيال سويسة والفنانة سناء  السينمائية  من 
موزيان واألديب جمال الدين الدخييس واملنتجة نفيسة 
السباعي والسينمائي اإليراني عباس بختياري والفنانة 
املرصية لبلبة واملؤلف املوسيقي الشييل خورخي أريغادا 

ومديرة مهرجان فرنسا إلينا خيمينيز.
للتنشيط  فضاء  تخصيص  الدورة  هذه  عرفت  وقد 
املوسيقي ومعرض للفاعلني يف املجال السمعي البرصي 
والسينما. كما تم تنظيم عدة ندوات حول مواضيع تهم 
السينما  ملهن  البيداغوجي  والتكوين  الفكرية  امللكية 
األبعاد  الثالثية  والتكنولوجيا  البرصي  والسمعي 
مخصصة  مستديرة  طاولة  وكذلك  والرواية  السينما 
ملديري املهرجانات تحت شعار " جميعا ضد القرصنة". 
تتمحور  ورشات  أربع  تنظيم  تم  التكوين،  فقرة  ويف 
وتسيري  السيناريو  وممارسة  السيناريو  قواعد  حول 
مع  بتعاون  وذلك  الفيلمي  التحليل  وقواعد  املمثلني 

املعهد الفرنيس بالرباط.

نيابة  تقدم  ثان  درايس  وملوسم  الثانية  للمرة 
وزارة الرتبية الوطنية بإقليم أشتوكن أيت باها 
واألساتذة  األستاذات  مجهودات  تبخيس  عىل   ،
االبتدائي  بالتعليم  والتالميذ  والتلميذات 

وباملستوى السادس ويف األسدوس األول .
الصادرة   187  : رقم  الوزارية  املذكرة  ورغم 
بتاريخ :2010/12/13 ، ورغم املذكرة النيابية 
من  املوقعة  و  االمتحانات  مكتب  عن  الصادرة 
والتي  الرتبوية  الشؤون  مصلحة  رئيس  طرف  
باملستوى  األمازيغية  نقطة  إدراج  عىل  أكدت 
الدرايس  املوسم  من  األول  األسدس  يف  السادس 
من  املفتشني  توجيهات  وبعد   ،  2011/2010  :
أجل طرق التنفيذ ، وقيام  املؤسسات بالالزم من 
مجالس  ومصادقة   ، البيداغوجية  العدة  خالل 
باملجالس  متبوعة  النتائج  جداول  عىل  األقسام 
املعنية رضبت عرض  املصالح  أن  إال   ، الرتبوية 
الحائط بكل هذا بعدم احتساب نقطة األمازيغية 
دون تربير ، فهل بهذا األسلوب الالطيفي البائد 

نستقبل ترسيم اللغة األمازيغية ؟؟؟؟؟ 

سحب نقطة األمازيغية يف اللوائح 
الرمسية بإقليم أشتوكن أيت باها 

باكرمي: غياب السينما األمازيغية مبهرجان الرباط  راجع النعدام الكوميتراج باألمازيغية



• األلفية الثالثة
نظمت جمعي�ة األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الرشقي بتنس�يق مع 
الشبكة الجهوية للدفاع عن حقوق املرأة بالجنوب الرشقي »تفويت«  والقطب الجمعوي 
للتنمية الديموقراطية  بالجنوب الرشقي والش�بكة الوطنية ملراكز االس�تماع »أناروز« 
الرباط بمشاركات جمعيات وطنية من الرباط، الداربيضاء، العرائش، تطوان،قنيطرة، 
مكناس،فاس، خنيفرة، الناظ�ور، وجدة، أزيالل، الجديدة، مارتيل،تازة،زاكورة،فكيك، 
تنغري، الرش�يديةلقاء وطنيا  بالرش�يدية حول موضوع:»أي دور للحركة النس�ائية يف 
اإلصالحات السياس�ية والدس�تورية..من أجل بن�اء عالقة تعاقدية مبني�ة عىل النوع 
االجتماعي مع املجتمع«، تم تنظيم ورشة تكوينية حول موضوع : »القيادة النسائية« 

وذلك أيام  )18-17-16 يونيو 2011 (بفندق الرياض بالرشيدية.

• مهرجان ثويزا
الدورة  تنظيم  بطنجة،  األمازيغية  للثقافة  المتوسطي  المهرجان  مؤسسة  تعتزم 
السابعة من مهرجان ثويزا للثقافة األمازيغية بطنجة  وذلك ابتداءا من 21 إلى 24 

يوليوز الحالي، تحت شعار: »األمازيغية في قلب التغيير«.
من  فنانون  فيها  يشارك  كبرى  موسيقية  سهرات  المهرجان  برنامج  ويتضمن 
المغرب ومن الخارج، وندوات فكرية ومعارض متنوعة. وتنظم هذه األنشطة في 

فضاءات متعددة بمدينة طنجة. 

• العصبة
المغربية  للعصبة  السادس  الوطني  المؤتمر  أن  التحضيرية  اللجنة  تعلن 
شعار:  تحت  الحالي  يوليوز  و10   8 مابين  سينعقد  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
التربية  لوزارة  التابع  والملتقيات  التزينات  بمركز  كرامة..«  عدالة..  »مواطنة.. 
النهضة  بحي  الكائن  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية 
 8 بالرباط بجوار مقر مجلس المدينة، وستعقد الجلسة اإلفتتاحية يوم الجمعة 
بعد  السادسة  الساعة  من  ابتداء  للقضاء  العالي  بالمعهد  الندوات  بقاعة  يوليوز 

الزوال. 

• أزطــــــــا
تعلن الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة عن عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 
2011 بغرفة التجارة والصناعة بأكادير،  10 يوليوز  9 واألحد  8 والسبت  الجمعة 
المؤتمر  أمازيغ. وسينظم هذا  أزطا  لتأسيس  التاسعة  الذكرى  يتزامن مع  والذي 
من  سنة   55 األمازيغية،  تاريخ  من  قرنا  وثالثون  »ثالث  شعار  تحت  الوطني 
التهميش واإلقصاء، من أجل مغرب علماني فيدرالي«. وستنطلق أشغال الجلسة 
الساعة  من  إبتداءا   2011 يوليوز   08 الجمعة  يوم  للمؤتمر  اإلفتتاحية  والندوة 

الخامسة مساءا.
كما سيعرف المؤتمر مشاركة ما يقرب من 130 مؤتمرة ومؤتمر مندوبي فروع 
أزطا محليا، جهويا ووطنيا، باإلضافة إلى مشاركة منتدبين عن جمعيات بالمغرب 
من مختلف القطاعات ومنظمات من بعض دول أوربا، وستكون مناسبة للبحث 
األمازيغية ومحاور مخططاتها  الحكومية  الغير  المنظمات  أداء  في سبل تطوير 

اإلستراتيجية.

• دادس
تنظ�م جمعي�ة أمل دادس بتعاون مع مؤسس�ة أكناري بهولن�دا وجمعية هجرة 
تنمية ديمقراطية بفرنسا ومدينة كليون الفرنسية وجمعية نساء دادس للتنمية 
والتضام�ن بخمي�س دادس مهرج�ان مك�ون دادس العاش�ر تحت ش�عار:« 20 
فبراي�ر:إرادة، نضال وأمل التغيير« وذلك في الفترة الممتدة من 15 يوليوز 2011 
إل�ى غاية 17 منه بخميس ويتضمن برنامج المهرج�ان ندوة حول » 20 فبراير: 
إرادة، نضال، أمل التغيير« ومائدة مستديرة حول: جبر الضرر الجماعي الحصيلة 
واآلفاق مرفوق بش�هادات الجمعيات المستفيدة باإلضافة إلى ورشة للجمعيات 
النس�وية من أجل رصد الحاجيات النوعية والكمي�ة وصبحيه حقوقية لألطفال، 
وذلك بمساهمة مجموعة من اإلطارات الوطنية والجهوية والمحلية. وتتخلل أيام 
المهرجان معرض للفنون التش�كيلية ومعرض للكتاب مصحوب بتوقيع كتاب« 

عيون الفجر الزرقاء« لكاتبه إدريس الجرماطي.

•أسيكل
 يخبر مكتب جمعية أس�يكل بمدينة بيوكرى إقليم أش�توكن أيت باها عن إرجاء 
تاري�خ تنظيم فعاليات الدورة الثانية لجائزة الطيب تاكال حتي يتم اإلعداد األدبي 
للتظاه�رة، وحت�ى يفتح المج�ال لطبع الدي�وان األول للش�اعر المرحوم الطيب 

تاكال.

من هنا وهناك
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وفاة  نبأ  األمازيغي  العالم  جريدة  يف  تلقينا  الحزن  ببالغ   *
الفنان األمازيغي لحسن بوفرتل عضو وضابط إيقاع مجموعة 

إزنزارن، وبهذه املناسبة االليمة يتقدم طاقم تحرير الجريدة بأحر 
التعازي إىل عائلة الفقيد.

بمدينة  اسيكل  جمعية  مكتب  يف  تلقينا  واألىس  التأثر  وببالغ   *
بيوكرى إقليم أشتوكن أيت باها نبأ وفاة املرحوم الفنان األمازيغي 
وأحد  إزنزارن،  مجموعة  إيقاع  وضابط  عضو  بوفرتل  لحسن 
بالتفاتة  حظي  الذي  الفنان  تازنزارت،  لفن  األوائل  املهندسني 
ملتقى  فعاليات  تنظيم  خالل  أسيكل  جمعية  طرف  من  تقديرية 
يف  زميله  تكريم  بمناسبة   ،2010 مارس   27 يوم  الرابع  بيوكرى 

املجموعة موالي ابراهيم.
التعازي  بأخلص  الجمعية  مكتب  يتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه 
وإىل   ، إزنزارن  أصدقائه يف مجموعة  وإىل  الفقيد،  إىل أرسة  القلبية 

محبيه وإىل كافة زمالئه يف االرسة الفنية.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

نظ�م اإلتح�اد الوطني للصحفيني الش�باب باملغرب، يف إط�ار ندواته 
الدورية، الندوة اإلعالمية األوىل، تحت عنوان: » أسئلة الشباب املغربي 
و انتظارات�ه من خالل اإلعالم الجهوي« و ذل�ك يوم األحد 03 يوليوز 
2011 ابت�داء من الس�اعة الثالثة زواال باملرك�ب الثقايف محمد جمال 

الدرة الداخلة أكادير.
و اش�تمل برنام�ج ه�ذه الندوة عىل ثالث�ة مح�اور، األول حول: دور 
اإلعالم الجهوي يف تأطري الش�باب، و الثاني حول: مبادئ الحكامة يف 
اإلع�الم الجهوي، أما املحور األخري فناقش، اإلعالم الجهوي و النخب 
املحلي�ة، و أطر هذه الندوة باحثون متخصصون يف اإلعالم و القانون 

و العمل السيايس.
و يف ترصي�ح للصحفي »أحمد موش�يم« رئيس اإلتح�اد، أكد عىل أن 
»فك�رة تنظيم الندوة اإلعالمي�ة األوىل، جاءت لخلق ح�وار جدي بني 
الش�باب و اإلعالميني و املهتمني بالحقل اإلعالمي بهدف التقارب بني 
ه�ذه املكونات وتبادل وجهات النظر والوقوف عىل أبرز العقبات التي 
تواجه اإلعالم الجهوي، والبحث يف السبل املمكنة من أجل تطوير أداءه 

وأدواته، بما يف ذلك تنمية قدرات اإلعالميني بشكل مهني سليم...«.
الجدي�ر بالذك�ر، أن اإلتح�اد الوطن�ي للصحفيني الش�باب باملغرب، 
تأس�س بمدين�ة أكادير ي�وم الجمع�ة 06 م�اي 2011، و يهدف إىل: 
املس�اهمة يف تحريك املش�هد اإلعالمي و الثقايف و الجمعوي بمناطق 
مختلفة عىل الصعيد الوطني، خلق جس�ور التواصل بني منظمات و 
هيئ�ات املجتمع املدني و أقطاب اإلعالم املكتوب و املس�موع و املرئي 
عىل الصعيد الوطني و الدويل، رصد تطور وضعية اإلعالم باملغرب مع 
إع�داد دراس�ات قطاعية و إصدار تقارير دورية بش�أنها، العمل عىل 
تنظيم ورش�ات تكوينية لفائدة الصحفيني الشباب لتأطريهم و كذا 
تنويرهم بأخالقيات املهنة، تعزيز قيم الحوار اإليجابي عىل اعتبار أنه 
السبيل األمثل لتحقيق التكامل و التفاهم، و الوصول إىل نقاط اتفاق 
يف كافة القضايا التي تعالج عرب وس�ائل اإلعالم، دراس�ة الس�لبيات 
الت�ي يعاني منها اإلع�الم العموم�ي... و وضع تص�ورات لتفاديها، 

وضع التصورات و الرؤى بما يخدم اإلعالم و يساعده يف تطوره...

أسئلة الشباب املغريب و انتظاراته 
من خالل اإلعالم اجلهوي

تعــــــــــــزيـــــــــــــة

نظمت حركة 20 فرباير بإقليم الحسيمة )الحسيمة، إمزورن، بني بوعياش...( 
2011 ابتداء من الساعة السابعة مساء مسرية  عشية اليوم األحد 19 يونيو 
شعبية  حاشدة بمدينة إمزورن  )18 كلم عن مدينة الحسيمة( شارك فيها 
اآلالف من ساكنة اإلقليم جابت مختلف شوارع املدينة، رفعت شعارات تندد 
بالدساتري املمنوحة وتطالب بدستور ينبثق من الشعب، كما رفع املتظاهرون 
شعارات تطالب بإسقاط الفساد واالستبداد وحل الحكومة والربملان ومحاسبة 
املسرية  واختتمت  الحركة،  شهداء  عن  الكاملة  الحقيقة  وكشف  املفسدين 
قبيل  من  أغاني  املعتصم  تخلل  باملدينة،  الكربى  بالساحة  جزئي  باعتصام 
»عليو الصوت« لرشيد غالم، وأغاني ثورية ملجموعات »تواتون« وغريها، وذلك 
تمهيدا لعرض رشيط عن شهداء الحركة باإلقليم وبمدينة صفرو وآسفي كما 
اتجاه  األمن   لرجال  االستفزازية  السلوكات  ببعض  الحركة  أعضاء  أحد  ندد 
والشتم  السب  أساليب  استعمل  الذي  األمن  رجل  بمحاكمة  وطالب  الساكنة 
ضد أبناء الريف املجاهد، ورفعت شعارات تندد بسياسة التفريق التي يحاول 
املخزن أن يكرسها، وأكدوا عىل وحدة شعب املغرب وتكتله وتماسكه شماال 
وجنوبا ورشقا وغربا ووسطا، ورفع شعارات من قبيل »املغرب شعب واحد« 

»شعب املغرب سري سري حتى النرص والتحرير«...

مسرية شعبية حاشدة، واعتصام جزئي باحلسيمة 
حلركة 20 فرباير تنديدا بالدستور املمنوح

النهاية  نقطة  وضع  اشتوكة  معطلو  حاول  لألحداث،  رسيع  تالحق  يف 
التي  و  الدستورية  بالحملة  املنشغلة  السلطات  غفلة  يف  املرير  لنضالهم 
عرشات  عىل  اإلقليم  توفر  رغم  معهم  تسوية  أي  إيجاد  اآلن  لحد  ترفض 
املناصب الشاغرة وتأشري الوزارة الوصية عىل املناصب الكافية إلستيعاب 
املعطلني. فقدعاشت مدينة بيوكرى عىل الساعة الثامنة والنصف ليال قرب 
السوق اليومي للمدينة فصوال غري مسبوقة من اليأس القاتم الذي استحوذ 
إقدام أعضاء تجمع حاميل الشهادات  عىل نفوس معطيل اإلقليم تجلت يف 
قصد  بالسالسل  أعناقهم  ربط  عىل  باها  أيت  اشتوكة  بإقليم  املعطلني 
اإلنتحار الجماعي بعد  شهور طويلة من اإلحتجاجات العارمة التي قادوها 

يف اإلقليم للمطالبة بتسوية وضعيتهم اإلجتماعية
وقد انطلق مسار األحداث مساءا إثر مسرية من أمام العمالة حيث يعتصم 
معطيل التجمع منذ عرشة أيام، وبقرب مدخل السوق اليومي للمدينة وقف 
أعناقهم بسلسلة طويلة  أن يرشعوا يف ربط  املعطلون يف صف طويل قبل 
ممتدة عىل عدة أمتار. وقد خلفت هذه العملية إحتشاد أعداد غري مسبوقة 
إليها  آلت  التي  الوضعية  لهذه  استنكارهم  عن  عربوا  الذين  املواطنني  من 
قضية املعطلني يف اإلقليم، وسجل انخراط عدد من املواطنني واملواطنات يف 
العديد منهم إىل تزويدهم  البكاء ملا تعالت رصخات املعطلني، بينما سارع 
باملياه، وكادت األمور تصل إىل مرحلة الالعودة بعد اهتياج الحضور موازاة 
املساعدة  القوات  لتشكيالت  املكثف  واإلنزال  األمنية  اإلمدادات  تالحق  مع 
السلطات  ومطالبة  متعددة  تدخالت  وبعد  األحداث،  مجريات  واكبت  التي 
فتح حوار مع املعتصمني تحولت الجموع إىل مسرية حاشدة جابت الشارع 
الرئييس للمدينة إىل غاية مقر العمالة يف ظل مسارعة السلطات إىل سحب 
العسكرة املكثفة يف الشارع تفاديا لبداية مواجهة كانت ستنتهي إىل ما ال 
لم  الليل  من  متأخرة  ساعة  لغاية  حوار  يف  دخلوا  املعطلون  عقباه،  تحمد 
تنتهي لحد اآلن لشيئ ملموس، وقد توعد املعطلون بجعل موعد اإلستفتاء 
السلطات  رفض  حالة  يف  الخطرية  الخطوة  هذه  لتنفيذ  موعدا  الدستوري 

املحلية تسوية ملفهم بالرغم من توفرها عىل اإلمكانية لذلك.

تنسيقية أيت غيغوش حتمل املخزن  مسؤولية 
األوضاع اليت تعيشها اجلامعة

يوم  املجتمع  بطنجة،  الثقافية  ماسينيسا  لجمعية  التنفيذي  املكتب  إن 
 22 20 فرباير، ليوم  2011، لتدرس ملف معتقيل حركة  25 يونيو  السبت 
ماي املنرصم، ومن ضمنهم مناضل الجمعية أحمد العزوزي، وبعد سلسلة 
من التأجيالت التي عرفها ملف املعتقلني ال 21 ل »حركة شباب 20 فرباير 
بطنجة«، منذ املسرية املقموعة ليوم 22 ماي 2011 املنرصم، واستنادا عىل 
قرار مخزني استبدادي قامت إدارة السجن املحيل بمدينة طنجة، بداية هذا 
اثنني  برفقة  العزوزي،  احمد  للمعتقل  تعسفي وغري مربر  بنقل  األسبوع 
الحي  من  اعتقال،  حالة  يف  املتابعني  السبعة،  املعتقلني  ضمن  من  آخرين 
الذي  »أ«  الحي  إىل  السجن،  إيداعهم  منذ  فيه  »يقيمون«  كانوا  الذي  »ج« 
تضيق عنابره، الصغرية أصال، بما يزيد عن 47 معتقال، مكدسني يف وضعية 
عىل  املمارس  الديمقراطي«  »التبشري  خطابات  مع  كلية  تتعارض  مزرية 

الشعب يومي 9 مارس و 17 يونيو 2011.
تربير  بالسجن  املسؤولني  من  العزوزي،  أحمد  املعتقل  التمس  وقد  هذا 
حيثيات هذا القرار االداري بدون جدوى، األمر الذي أثر عليه من الناحية 
النفسية كثريا، علما بأن الحي »أ« يضم معتقيل الحق العام من مجرمني 
وعصابات ومنحرفني، بينما معتقيل 20 فرباير معتقلني سياسيني بالدرجة 

األوىل.
تجديد  العام  للرأي  بطنجة«  الثقافية  ماسينيسا  »جمعية  تعلن  وعليه 
تضامنها املطلق والالمرشوط  مع املناضل أحمد العزوزي وباقي معتقيل 
النقل  قرار  وتستنكر  استثناء.  بدون  بطنجة«  فرباير   20 شباب  »حركة 
رفض  خاصة  السجناء،  حقوق  أبسط  مع  يتعارض  الذي  هذا،  التعسفي 
وتناشد  تماطل.  دون  التعليل  يستلزم  إداري  قرار  انه  علما  القرار،  تعليل 
والنقابية  الحقوقية  الحركة  وعموم  األمازيغية،  الحركة  فعاليات  كل 
الجمعية وباقي معتقيل  باملغرب وخارجه، ملساندة معتقل  والسياسية... 
لغاية  واالحتجاج،  الضغط  أساليب  وتكثيف  فرباير«،   20 شباب  »حركة 
السجن. ويف هذا  بهم يف  التي زجت  والقمع  الفساد  تحريرهم من سلطة 
اإلطار تدعو الجمعية كل املواطنني واملواطنات يف طنجة للمشاركة بكثافة 
يف كل املسريات واالعتصامات االحتجاجية السلمية التي تدعو إليها  »حركة 

شباب 20 فرباير األصلية«.

 مجعية ماسنيسا بطنجة جتدد تضامنها مع املناضل 
 امحد العزوزي ومعتقلي حركة 20 فرباير

عريضة  املدني  املجتمع  وافراد  التالميذ،  واولياء  وامهات  اباء  أصدر 
ادراج  فيها  يستنكرون  منها،  بنسخة  الجريدة  توصلت  إستنكارية، 
لنيل  املوحد  الجهوي  االمتحان  موضوع  يف  الرببري«  »الظهري  مغالطة 
شهادة السلك الثانوي االعدادي بجهة كلميم السمارة دورة يونيو 2011 يف 
مادة االجتماعيات. وأرجعو ذلك إىل اعتبار »الظهري الرببري« اسم مفربك 
الوثائق  يف  اصال  له  وجود  ال  بل  العام  الرأي  لتغليط  مغرضة   محاولة  يف 
يف  الرببري"  الظهري  ب"  يسمى  ما  وأن  الحماية.  ابان  للمغرب  الرسمية 
من  مركزي  مكون  ثقافة  احتقار  اىل  تهدف  أكذوبة  هو  التاريخ  مقررات 
للظهريهو  الحقيقي  االسم  وأن  )االمازيغية(.  املغربية  الهوية  مكونات 
'االمازيغية'  الرببرية  االعراف  ذات  بالقبائل  لسريالعدالة  )الظهرياملنظم 
طابع   يحمل  الظهري  وان  الرشيعة(.  لتطبيق  محاكم  بها  توجد  ال  والتي 
السلطان محمد  املرحوم  املغرب(. وان  سيدي محمد بن يوسف )سلطان 
الخامس استنكر وبشدة وقتذاك ما سمي ب� "حركة االحتجاج" يف رسالته، 
املؤرخة ب� 11 غشت 1930 والتي غيبت عمدا يف مقررات التاريخ لتغليب 
القراءة الحزبية. وأن املصطلح نتيجة لقراءات حزبية وإديولوجية ضيقة 

لألحداث التاريخية من ضمنها حدث صدور ظهري 16 ماي 1930 املنظم 
للقضاء العريف. وأن إعادة إدراج هذا الدرس املغالطة  يف موضوع اإلمتحان 
بمختلف  الوطنية  الهوية  مع  املصالحة  يف  الدولة  وسياسة  يتماىش  ال 
أبعادها وكذا شعار بناء املجتمع الديمقراطي الحداثي التي تشكل الخطب 
امللكية السامية مرجعا لها منذ خطاب العرش 2000 وكذا خطاب اجدير 
 16 القراءة الحزبية لحدث صدور ظهري  2001. و أن استعمال  التاريخي 
ماي 1930 يف املقرر هوالسبب الرئييس يف تكريس امليز ضد االمازيغية لغة 
املغاربة عىل مدى اكثر من نصف قرن.  وثقافة وحضارة كرصيد لجميع 
الغرفة  وأن موضوع اإلمتحان هو موضوع  دعوة قضائية مرفوعة لدى 
مواطن ومواطنة  و427   جمعية   56 طرف  من  االعىل  للمجلس  االدارية  
الرتبية  وزارة  ضد   2005 يف  جمعوي  فاعل   1520 حوايل  وكذا   2003 يف 
يف  اإلمتحان  موضوع  يف  املغالطة   الدرس  هذا  إدراج  إعادة  وأن  الوطنية. 
هذا الوقت بالذات غري بريء، هدفه تكريس نفس املغالطة التاريخية لدى 
الناشئة وتحميل األمازيغ من جديد ذنبا لم يقرتفوه لكي يستمر اإلقصاء .

فعاليات تربوية ومجعوية بتسينت - إقليم طاطا يستنكرون إدراج مغالطة 
»الظهري الرببري«  يف اإلمتحان اجلهوي 

إلقليم  التابعة  بواملاس،  واملهمش  العاطل  الشباب  من  مجموعة  أكد 
فرباير   17 بتاريخ  الشغل«،  )»لجنة  ميالد  عن  اإلعالن  منذ  أنه  الخميسات، 

املايض، وبعد مجموعة من املراسالت
الزموري،  اإلقليم  القروية وعمالة  الجماعة  املسؤولة، بما فيها  الجهات  إىل 
بشأن إيجاد حلول الئقة للمعطلني باملنطقة، تبني بامللموس عدم وجود نية 

صادقة إليجاد حل لهذا امللف )ملف الشغل(.
وقال هؤالء إن املنطقة تزخر بموارد ومؤهالت الستيعاب كل الشباب املعطل 
بكل من رشكة اربور، ومعمل واملاس سيدي عيل، وأرايض سوجيطا والجماعة 
التابعة لعدة وزارات، والتي تعاني  القروية ومجموعة من املصالح اإلدارية 
من خصاص يف املوارد البرشية، موضحني يف اتصال هاتفي ل»املساء«، أنه 
القروية  والجماعة  املعنية  اإلدارية  السلطات  جانب  من  اإلرصار  هذا  أمام 
وكل الرشكات املوجودة باملنطقة عىل عدم التعاطي اإليجابي مع هذا امللف، 
األشكال  من  مجموعة  خوض  إىل  العاطل  الشباب  من  مجموعة  اضطرت 

النضالية والوقفات االحتجاجية إلسماع صوتهم دون جدوى.
وأكدت نفس املجموعة، التي تضم حاميل الشواهد العليا والدبلومات التقنية 
وغريها، أنها دخلت مجددا يف اعتصامات إنذارية أحرجت السلطات املحلية 
واإلقليمية، حيث قامت باستدعائهم للحوار بتاريخ 17 يونيو الجاري، لكن 
مرة أخرى تبني غياب النية الصادقة يف التعامل مع ملفهم العادل واملرشوع. 
إذ تمت مطالبة املعطلني برفع االعتصام كرشط أسايس قبل إيجاد أي حل. 
وذلك فقط، حسب قولهم، لتكسري صمود املعطلني. لكن إرصارهم عىل عدم 
الرتاجع عن »معركة املوت من أجل الكرامة« حذا بهم إىل الدخول يف اعتصام 
مفتوح حتى انتزاع حقهم الطبيعي والعادل يف إيجاد عمل الئق ولو كلفهم 

ذلك حياتهم.
أنه  بواملاس،  العاطل  الشباب  أحد  محمد،  مسيكة  أوضح  آخر،  جانب  من 
الشباب  بني  االجتماعي  الحوار  لتفعيل  جديدة  آليات  عن  البحث  إطار  يف 
العاطل املهمش وكل األطراف الرسمية وغري الرسمية، فتحت مجموعة من 
املمكنة لتمكني  البدائل  البحث عن  العاطلني ملفا مطلبيا متكامال من أجل 
االجتماعية  ظروفهم  وتحسني  الشغل  ولوج  من  املنطقة  وشابات  شباب 
واالقتصادية، تماشيا مع طموحات الشباب العاطل للحد من البطالة القاتلة 
يف منطقة تعترب من أغنى املناطق عىل املستوى الوطني وجهة الرباط سال 
زمور زعري. وعن أهم ما جاء يف امللف املطلبي، أكد مسيكة محمد عىل رضورة 
االستفادة من املناصب الشاغرة يف إطار الوظيفة العمومية بالجماعة )11 
منصبا( وتحيني وعد سابق لعامل الخميسات السابق بخلق خمسة مناصب 
داخل الجماعة القروية بواملاس. مع االستفادة من املؤهالت التي تزخر بها 
األرضية ورخص  والبقع  للحديقة  تابع  التجارية وكشك  واملحالت  املنطقة، 

النقل املزدوج. 

معطلوا »واملاس« باخلميسات يدخلون يف 
إعتصام مفتوح إلنتزاع حقهم يف الشغل
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يوم  بطنجة"،  األمازيغية  الحركة  "شبيبة  عقدت 
ماسينيسا  جمعية  بمقر   ،2011 يونيو   23 الخميس 
أهم  بحضور  وموسعا،  استثنائيا  اجتماعا  الثقافية، 
الفعاليات األمازيغية باملنطقة، وقد تدارست فيه بشكل 
مستفيض  مرشوع الدستور املعدل، الذي سيعرض عىل 

االستفتاء يوم فاتح يوليوز املقبل.
الذي  والنقاش  الفعل  ردود  مختلف  عىل  االطالع  وبعد  
أحيط به املولود املخزني الجديد، فإننا يف "شبيبة الحركة 

األمازيغية بطنجة"، نعلن للرأي العام ما ييل:
وندعو  الدستور،  الشديد ملرشوع  نعرب عن رفضنا  أوال: 
لم  ألنه  االستفتاء،  ملقاطعة  واملواطنات  املواطنني  كل 
الحركة  وال  فرباير   20 حركة  مطالب  من  ألي  يستجب 
ترسيم  مطلب  خاصة  واملرشوعة،  العادلة  األمازيغية، 
قدم  عىل  العربية  اللغة  جانب  إىل  األمازيغية  اللغة 

املساواة، دون تمييز أو مفاضلة عنرصية.
"العروبة  بني  وأال مسؤول  أال منطقي  الربط  نرفض   كما 
واإلسالم" الذي نرى فيه مساسا خطريا بأمن الدولة والسلم 
االجتماعي، إذ انه تكريس غري مقبول لقدسية لغة قريش 
لإلنسان  وتجريد  لألمازيغية،  عنرصي  وإقصاء  املوهومة، 

املغربي األمازيغي من إسالميته.
جديد  تكريس  ألنه  مقاطعته،  إىل  املواطنني  ندعو  لهذا 
لالستبداد بالسلطة والقرار، وفيه استغالل للمشرتك الديني 
املدنية  الدولة  اجل  من  الحقيقي  للتغيري  وفرملة  الحتواء 

الديمقراطية التي ننشدها. 
أصلية  هوية  األمازيغية،  ترسيم  من  بأقل  نقبل  لن  ثانيا: 
أو رشط،  قيد  دون  للدولة،  ولغة رسمية  لألمة  وتأسيسية 
عنرصي  تمييز  وبدون  تأويل،  أي  يقبل  ال  واضح  وبشكل 
والهوية  اللغة  ترسيم  قضية  ألن  عرقية.  مفاضلة  او 

األمازيغيتني مسألة حياة أو موت.
قمة  يف  يكونوا  أن  ومواطناتنا  مواطنينا  كل  ندعو  ثالثا: 
إىل  ترمي  محاولة  ألية  للتصدي  التأهب  وعليهم   اليقظة، 
تكريس احتقار االمازيغ ولغتهم فوق بالدهم، وهم أصحاب 

األرض وسكانها األصليني.
كافة  مقاطعة  إىل  واملواطنات  املواطنني  كل  ندعو  رابعا:  
األحزاب العنرصية والشوفينية، فروع "حزب البعث العربي 
باملغرب،  املعولم"  الدويل  اإلرهاب  و"خاليا  االشرتاكي"، 
املتمثلة بالخصوص يف "حزب العدالة والتنمية" وكتاكيته: 
النهضة والفضيلة، االصالح والتوحيد، الخ، الذين يستغلون 
الدين لالنقضاض عىل السلطة، وعىل كل املواطنني األحرار 
فضح ممارساتها العدائية تجاه الهوية املغربية األمازيغية.
خامسا: ندعو كل إنسان امازيغي يناضل ضد هويته، ولغة 
أمه، وثقافة أجداده، من داخل األحزاب والنقابات املعادية 
األوان،  فوات  قبل  منها  االنسحاب  واألمازيغية،  لألمازيغ 
وقبل ان يقول الشعب كلمة الفصل. أما من لم يستحي من 
الشوفينية  العنرصية  األحزاب  داخل  االمازيغ  "املناضلني" 

فلينتظر حكم الشعب والتاريخ.
إن  إىل  الشارع  يف  ببقائنا  وااللتزام  التأكيد  نجدد  سادسا: 
20 فرباير األصلية"  تتحقق جميع مطالب  "حركة شباب 
استمرار  ونؤكد  التأسيسية  بأرضيتها  تمسكنا  نجدد  التي 

نضاالتنا امليدانية معها ويف إطارها وبجانبها. 

للشباب  للمؤتمرالدويل  الدولية  التنسيق  لجنة  أصدرت 
فيه  تعلن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  بيانا،  األمازيغي 
دعوتها إىل مقاطعة اإلستفتاء عىل الدستور املغربي الجديد 
لعمليات  املغربي  الشعب  الواضحة ألبناء  باملقاطعة  وتشيد 
الدستور  تعديل  واعتربت  اإلنتخابية  اللوائح  يف  التسجيل 
حركة  إلحتجاجات  حد  وضع  هدفها  كان  مناورة  املغربي 
القوى  وملطالب  ملطالبها  اإلستجابة  دون  فرباير   20 شباب 
األمازيغية  الحركة  رأسها  وعىل  املغربية  الديموقراطية 
املغربي  الدستور  عن  اإلعالن  أن  البيان  يقول  و  باملغرب. 
ومكرسا  باملصطلحات  مفضوح  بلعب  حافال  جاء  الجديد 
ال  أنه  كما  األمازيغيني  ضد  والتمييز  للعنرصية  جديد  من 
يخفى عىل الشعب املغربي أن كل تلك الفقرات عن الربملان 
ودسرتة مؤسسات مخزنية إىل أخر كل ذلك لن تستفيد منه 
والتي  املخزن  مع  املتواطئة  واللوبيات  الفساد  أحزاب  إال 
فالتعديالت  ومحاكمتها،  إسقاطها  املغربي  الشعب  يريد 
الدستورية، يضيف البيان، أريد لها أن تفهم وكأنها استجابة 
الحتجاجات شباب حركة 20 فرباير وتخدم الشعب املغربي 
لكنها يف جوهرها أبقت عىل سلطات واسعة للملك الذي لن 
للربملان  التي صارت  الهشة  الصالحيات  ببعض  كثريا  يتأثر 

وملجلس الحكومة.
عىل  اإلستفتاء  يف  للملك  املبارش  بالتدخل  البيان،  وندد 
إستفتاء  من  جدوى  ال  أن  عىل  يكشف  ما  املعلن  الدستور 
سيتم  عنه  املعلن  الدستور  دام   ما  حوله  املغربي  الشعب 
إقراره سواء أصوت الشعب املغربي بنعم أم بال أم لم يصوت 
السياسية  األحزاب  امللك  دعوة  يفرس  ما  هذا  لعل  و  أصال 
العمل  إىل  املدني  املجتمع  النقابيةومنظمات  واملركزيات 
التصويت  أجل  من  فقط  ليس  املغربي،  الشعب  تعبئة  عىل 
اإلستعداد  إىل  يدعوا هؤالء  هنا  فامللك  بتفعيله  بل  لصالحه، 
امللك  أن  منه  يفهم  ما  الجديد.  املغربي  الدستور  لتفعيل 
أي   عن  معها   للحديث  مجال  ال  التي  الفصل  كلمة  قال  قد 
ينبئ  وهذا  الحايل  الدستور  سقف  خارج  أخرى   إصالحات 
ثورة  مع  مستقبال  تعامله  يختلف  لن  املغربي  النظام  بأن 
الشباب املغربي عن غريه من األنظمة الديكتاتورية باملنطقة 
القمع  توظيف  إىل  يلجأ  وقد  مصريه  يختلف  ال  قد  وبالتايل 
الحرية  أصوات  إلسكات  محاولة  يف  مسبوق  غري  بشكل 

والعدالة والديموقراطية واملساواة..
األمازيغية  اإلطارات  من  مجموعة  بمواقف  البيان  ويشيد 
الدعوة الرصيحة بمقاطعة اإلستفتاء  إىل  لم ترق  التي وإن 
الدستوري فإنها كانت موضوعية يف إقرارها بكون التعديالت 
الحركة  مكونات  كل  ويدعوا  املستوى،  دون  الدستورية 
بشكل  تدعوا  واضحة  بيانات  إصدار  إىل  باملغرب  األمازيغية 
رصيح الشعب املغربي إىل مقاطعة اإلستفتاء عىل الدستور 
إىل  يصطف  أمازيغي  تنظيم  كل  من  ونتربأ  املعلن  املغربي 

جانب املخزن يف هذه املرحلة التاريخية الحاسمة .
دعاية  يف  املغربية  الصحراء  قضية  بتوظيف  البيان  وندد 
القضية  توظيف  وكذا  الدستورية  للتعديالت  مبارشة  غري 
األمازيغية لتمرير الدستور الحايل من دون أن تتم اإلستجابة 
وحركة  األمازيغية  الحركة  ترفعه  كما  اللغة  ترسيم  ملطلب 
شباب 20 فرباير وهو أن يتم ترسيمها كلغة إىل جانب اللغة 
ذلك  أكثر من  بل  العربية  باللغة  العربية ويف مساواة كاملة 
مارسها  التي  والعنرصية  التهميش  عقود  عن  وكتعويض 
النظام املغربي ضد األمازيغية فيجب أن تحظى األمازيغية 

بتمييز إيجابي وبعناية خاصة .
شباب  لحركة  مساندتها  اللجن  مواصلة  عىل  البيان  وأكد 
20 فرباير ويدعوا كافة مكونات وشباب الحركة األمازيغية  
والحركة الديموقراطية والشعب املغربي إىل املشاركة املكثفة 
يف كل اإلحتجاجات التي تدعوا إليها حركة شباب 20 فرباير 
باملغرب من أجل دستور ديموقراطي شكال ومضمونا ومن 
أجل مغرب املساواة والحرية والعيش الكريم مغرب يقطع 
الديكتاتورية  وكذا  ورموزه  الفساد  مع   نهائي  وبشكل 

والعنرصية .

اجتمع املكتب التنفيذي  للعصبة االمازيغية لحقوق 
االنسان ، وهي منظمة حقوقية وطنية غري حكومية 
مستقلة لتدارس الدستور املغربي الجديد الذي اعلن 
يونيو   17 الجمعة  يوم  السادس  محمد  امللك  عنه  
2011 والذي سيتم التصويت عليه يوم الجمعة فاتح 

يوليوز 2011 واصدر البيان التايل:
عىل  بنعم  التصويت  اىل  املغربي  الشعب  *يدعو 
توجهات  من  تضمنه  ملا  الجديد  الدستور  مرشوع 
التطور  عليها  يبنى  ان  يمكن  حقيقية  ديموقراطية 
عىل  السيايس  الصعيد  عىل  املغربي  الديموقراطي 

االقل.
امللك  بها  تحىل  التي  السياسية  الشجاعة  *يثمن 
الشعب  ملطالب  االستجابة  يف  السادس  محمد 
ومثبطات  ضغوطات  رغم  الحية،  وقواه  املغربي 
اعداء الديموقراطية املغربية الناشئة  يمينا ويسارا، 
والبعد  االمازيغية  ترسيم  موضوعي  يف  خصوصا 
املغربية  للهوية  التعددي  الديموقراطي  املدني 
البعد  صلبها  ويف  املتنوعة  الحضارية  ومقوماتها 

العربي .
*يطلب املكتب التنفيذي للعصبة االمازيغية لحقوق 
ومنظمات  واحزابا  افرادا  املغربي  الشعب  االنسان 
مجتمع مدني   اىل تحمل مسؤولياتهم التاريخية يف 
اختيار من يمثلهم يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة 
بكل شفافية وديموقراطية بعيدا عن اي تدخالت من 
ما  السادس  محمد  امللك  حقق  بعدما  والنفوذ   املال 
وعد به  من اجل تطوير الحقل السيايس الوطني و 

ارساء دعائم دولة الحق والقانون.

املؤمتر الدويل للشباب األمازيغي 
يدعو ملقاطعة االستفتاء على 

الدستور اجلديد باملغرب

شبيبة احلركة األمازيغية بطنجة تدعو ملقاطعة االستفتاء الدستوري العصبة االمازيغية حلقوق االنسان
 تدعو للتصويت على 

مشروع الدستور

تدارسه  بأكادير خالل  الصيفية  الجامعة  أصدر مكتب 
ملرشوع الدستور الجديد، بيانا توصلت الجريدة بنسخة 
لالستفتاء  املطروح  الدستور  مرشوع  فيه  اعترب  منه، 
قيم  عىل  االنفتاح  نحو  ببلدنا  السري  يف  ايجابيا  مؤرشا 
عند  وخاصة  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية  الحداثة 
تضمنه ألول مرة دسرتة اللغة األمازيغية كلغة رسمية 
لألمازيغية  االعتبار  رد  و  العربية،  اللغة  جانب  إىل 
تحقيق  وإن  املغربية.  الهوية  صلب  يف  أسايس  كمكون 
هذه املطالب هو يف الواقع ثمرة النضال الجاد واملتواصل 
لعقود. هذه  املبادئ ناضلت من أجلها جمعية الجامعة 
يف  بلورت  والتي   ،1980 سنة  انطالقها  منذ  الصيفية 
يف  كالوحدة  مفاهيم  األكاديمية  و  العلمية  لقاءاتها 
، و تنوع روافد  التنوع، و األمازيغية مسؤولية وطنية 

الهوية املغربية و يف صلبها األمازيغية.

مرشوع  إىل  بايجابية  الصيفية  الجامعة  تنظر  إذ  و 
مناضيل  كل  تحيي  لالستفتاء،فإنها  املطروح  الدستور 
الحركة الثقافية األمازيغية وسائر الفعاليات السياسية 
ساندت  التي  املدني  املجتمع  ومنظمات  والحقوقية 

مطلب ترسيم اللغة األمازيغية.
السياسية  األطراف  كل   الجامعة   مكتب  ويدين 
والثقافية  التي قامت بعرقلة دسرتة األمازيغية وتدخلت 
بكل الوسائل للحيلولة دون احتالل االمازيغية ملكانتها 
الطبيعية لغة وثقافة وحضارة يف الواقع املغربي. ويدعو 
اىل التعامل االيجابي مع  مرشوع الدستور الجديد رغم 

أنه لم يرق إىل التطلعات املرشوعة املنتظرة منه. 
من  و  السياسيني  املعتقلني  كافة  رساح  الطالق  ودعا 
بينهم معتقيل الحركة الثقافة االمازيغية  من أجل تهيئ 

الظروف املناسبة لتطبيق الدستور الجديد.

بمرشوع  سمي  ملا  متأنية  قراءة  بعد  إزرفان  منظمة  إن 
فاتح  يوم  الشعبي  لالستفتاء  املعروض  الجديد  الدستور 
أعلنته  الذي  الثابت  موقفها  مع  وانسجاما   .2011 يوليوز 
ضمن تنسيقات تافسوت TAFSUT تعلن للرأي العام الوطني 
والدويل  أن الدستور املعني إضافة إىل كونه ممنوحا، قد قفز 
عىل مبدإ حق الشعب الطبيعي يف صياغة دستور ديمقراطي 
سمو  يكرس  ديموقراطيا.وأنه  منتخبة  تأسيسية  هيئة  عرب 
الحداثية.  الكونية  القيم  املتطرف عىل حساب  األصويل  الفكر 
ويعتمد صياغات تعبريية لغوية فضفاضة تتأرجح بني منح 
الحقوق من جهة و تقييدها من جهة أخرى مما يفتح األبواب 
الثانية بعد  الدرجة  املرأة يف  للتأويالت عىل مرصاعيها.ويضع 

)الفصل  الدولة  رئاسة  يف  الحق  من  التام  بحرمانها  الرجل 
43(. ويعتمد مبدأ تفضيل اللغة العربية عىل اللغة األمازيغية 
الدونية بني مكوني املجتمع املغربي.  وهو ما يكرس العالقة 
وراء  وبإخفائها  للملك  املطلقة  السلطات  نفس  ويكرس 
السابقة. ويضاف  االعتبارات  صياغات فضفاضة وبناء عىل 
املطالب  تلبية  من  التهرب  عىل  املغربي  املخزن  إرصار  إليها 
الحقيقية للشعب ويف مقدمتها محاسبة املفدسني ومختليس 
وممارسة  املواطنني  عقول  استبالد  يف  وتماديه  العام،  املال 
املتشبتني  كافة  عليهم..وتدعو  والسياسية  الفكرية  الوصاية 
بالديمقراطية يف هذا البلد ملقاطعة عملية فاتح يوليوز 2011.

مشروع الدستور املطروح لالستفتاء مؤشر  اجيايب ساهم يف رد االعتبار لألمازيغية 
كمكون أساسي يف صلب اهلوية املغربية

منظمة إزرفان تدعو ملقاطعة االستفتاء على الدستور املغريب

والتبادل  للبحث  املغربية  للجمعية  الوطني  املكتب  إجتمع 
والذي  الجديد  الدستور  مرشوع  لتدارس  بالرباط،  الثقايف 
سيتم التصويت عليه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011. وبعد 
تدارسه ملكانة االمازيغية يف مرشوع الدستورأعلن يف بيان له 
، أنه يعترب مرشوع الدستور خطوة أساسية يف املسار الذي 
اختاره املغرب من أجل التصالح مع ذاته وهويته، وخصوصا 
منذ الخطاب امللكي بأجدير سنة 2011، لكون هذا املرشوع 
ظلت  ما  وهو  األمازيغية.  عىل  تنص  دستورية  وثيقة  أول 
تناضل من أجله الجمعية وكان يف صلب مطالبها األساسية؛ 
للدولة  رسمية  كلغة  األمازيغية  دسرتة  بارتياح  ويسجل 
املغرب  من  كجزء  املغرب  عىل  التنصيص  ويثمن  املغربية؛ 
الكبري، كما يثمن أيضا العمل عىل بناء اإلتحاد املغاربي كخيار 
إسرتاتيجي؛ ويرى أن ما جاء يف مرشوع الوثيقة الدستورية 
ومضمون  روح  مستوى  إىل  يرقى  ال  الهوية،  بخصوص 
الخطاب امللكي ل 9 مارس 2011، الذي ينص يف ركيزته األوىل 
عىل"...التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية املغربية 
املوحدة، الغنية بتنوع روافدها ويف صلبها األمازيغية كرصيد 
لجميع املغاربة"؛ ويعرب عن تقديره لدور املؤسسة امللكية يف 
واملنظمات  السياسية  األحزاب  ويحيي  األمازيغية،  إنصاف 
الديمقراطية  القوى  املدني وكل  املجتمع  الحقوقية وهيئات 
ويطالب  الدستور.  يف  األمازيغية  برتسيم  طالبت  التي 
بالحفاظ عىل املكتسبات التي تحققت لألمازيغية حتى اآلن 
تلك  وبتعزيز  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  عمل  بفضل 
املكتسبات يف إطار املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية 
أن  للجمعية  الوطني  املكتب  من  إحداثه.وإدراكا  املرتقب 
املرحلة،  توافقات  أنتجته  ما  أقىص  يمثل  الدستور  مرشوع 
فإنه يدعو إىل التعامل اإليجابي مع هذه الوثيقة الدستورية.

AMREC تطالب باحلفاظ على 
املكتسبات اليت حتققت لألمازيغية

اس�تجابت العديد من الجمعيات النشيطة ملبادرة 
 ASTICUDE جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية
لعقد لق�اء يوم الجمعة 24 يونيو لتقييم مرشوع 
الدس�تور الجديد وإمكانية إيج�اد صيغة للتعبري 
عن موقف مش�رتك يستحرض املضامني االيجابية 
يف مقاربت�ه للمنظوم�ة الحقوقي�ة والسياس�ية 
التي تكرس دولة الحق واملس�اواة واملناصفة أمام 
القانون وتدش�ن لعهد جدي�د لبناء مغرب الحرية 
والكرام�ة والحكام�ة الجيدة بمنظور تش�اركي 
يفتح املج�ال للمجتمع املدني بمختلف مش�اربه 
واهتمامات�ه للمس�اهمة واملش�اركة يف تحقي�ق 
التنمية املستدامة كطرف وازن يف املجتمع ،فضال 
ع�ن تجاوب الدس�تور الجديد مع مطلب ترس�يم 
اللغ�ة االمازيغية بجان�ب اللغة العربي�ة .وبعدما 
ع�ربت كل الجمعيات الح�ارضة يف هذا اللقاء عن 
ارتياحه�ا ملضام�ني الدس�تور الجدي�د وتج�اوب 
فصول�ه م�ع تطلعات�ه وانتظاراتها ) املس�اواة-
التنمي�ة  الخاص�ة-  االحتياج�ات  ذوي  البيئ�ة- 
البرشية املس�تدامة –االمازيغة- حقوق اإلنس�ان 
…( فان�ه –يف تقديرن�ا- ان اي دس�تور مهما بلغ 
م�ن الكمال ،فان�ه ليس غاية يف ح�د ذاته ، وإنما 
ديمقراطية،تتطل�ب  مؤسس�ات  لقي�م  وس�يلة 
إصالح�ات وتأهي�ال سياس�يا ينه�ض بهم�ا كل 
الفاعلني لتحقي�ق طموحاتنا الجماعية ،أال وهي 
النه�وض بالتنمية وتوفري أس�باب العيش الكريم 

وعليه :
ف�ان كل الجمعيات املش�اركة تعرب ع�ن موقفها 
االيجاب�ي م�ن الدس�تور الجدي�د وتتعاطى معه 
بحكمة ومسؤولية ملا تقتضيه اللحظة التاريخية 

من تعبري عن روح املواطنة العالية .
وتدعو األحزاب السياس�ية لاللتزام بميثاق رشف 
لتخلي�ق الحياة السياس�ية يف اتجاه س�د الطريق 

عىل املفسدين.
كم�ا تهي�ب ب�كل مكون�ات النس�يج الجمع�وي 
وس�اكنة اإلقليم التعاطي االيجابي مع الدس�تور 
بكثاف�ة  التصوي�ت  يف  املش�اركة  ع�رب  الجدي�د 

ومسؤولية يوم 1 يوليوز 2011.
الجمعيات املوقعة :

1.املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان فرع الناظور
2.حركة الطفولة الشعبية فرع الناظور

ASTI�A 3
CUDE

CE�C 4
CODEL

5.جمعية مبادرة لتنمية الفض�اءات االجتماعية 
AMDESAJ وأنشطة الشباب

6.جمعية املاس الثقافية
7.جمعية أفاق للتنمية البرشية

8.الجمعية اإلقليمية للتنمية املحلية
9.منتدى التعمري والبيئة والتنمية

10.جمعية مستشارات الجماعات املحلية إلقليم 
الناظور

11. جمعية املرأة للتنمية واألعمال االجتماعية
12.جمعية من اجل غد أفضل للمعاقني

13. جمعية احنجارن ازغنغان
14.جمعية مبادرة للتنمية املستدامة والسياحة

15. جمعية تنمية املجتمع املدني
16. جمعية الصحة للرياضة الوتريية والرش�اقة 

البدنية والتنمية النسوية بزايو
17. جمعية بني انصار الثقافية

18. جمعية ايكسان للتنمية والبيئة
19. جمعية أزير ملحاربة داء الرسطان

20. جمعية األعم�ال االجتماعية ملوظفي وأعوان 
بلدية ازغنغان

21. جمعية األمل لألشخاص املعاقني ببني انصار
22. جمعية امصاواض لإلعالم والتنمية

23. جمعية تدبري الفضاء الريايض لحي براقة
24. جمعية مارتشيكا للبيئة والتنمية

25. جمعية الشعلة للتكافل بزايو
26. جمعية بوعرك للبيئة والتنمية

27. تنسيقية جمعيات املجتمع املدني ببوعرك
28. جمعي�ة بروال للتنمي�ة االجتماعية الثقافية 

والبيئية.
29. جمعية التضامن لسكان حي اكوناف

اجلمعيات األمازيغية بالناظور تعرب عن موقفها االجيايب من الدستور اجلديد

األحزاب  بعض  إصدار  علمنا،  إىل  بلغ 
حول  بيان  بتوقيع  يتعلق  لخرب  السياسية 
الوسط  حزب  وأقحم  األمازيغية،  دسرتة  إنكار 
أو  علمه،  دون  األحزاب  هذه  ضمن  اإلجتماعي  

حضوره لهذا اإلجتماع.
الذي  الحزب،  موقف  عن  يعرب  ال  البيان  هذا  وأن 
مذكرته  بمقتىض  األمازيغية  برتسيم  طالب 
لتعديل  اإلستشارية  اللجنة  أمام  دافع عنها  التي 
الدستور، ودافع عن موقفه أمام جميع املحطات 

اإلعالمية.
من  التام  تربؤنا  الجميع،  علم  يف  ليكن  لذلك، 
واملتعلق  القار  الحزب  موقف  يناقض  بيان  أي 

برضورة ترسيم اللغة األمازيغية.
* األمني العام
 لحسن مديح

حزب الوسط اإلجتماعي 
ينفي مشاركته يف توقيع بيان 

ضد دسترة األمازيغية 
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النتظاراتنا  مخالفا  لألسف،  الجديد،  الدستور  جاء  لقد 
وطموحاتنا يف أن يكون مبنيا عىل قيم التعايش و التسامح 
معرش  نحن  يصنفونا،  أن  صانعوه  واختار  املساواة،  و 
األمازيغ، مواطنني أقل مواطنة و إنسانية. فأسسوا لبداية 

قرن جديد من استبعادنا واستعبادنا...         
الهوية األمازيغية

بعيدا عن مسألة ديموقراطية الدستور يف شكله و مضمونه 
الدستور  يف  الهوية  مسألة  تعترب  بطالنها،  يف  املحسوم 
العروبي الجديد رضبة قاضية آلمالنا يف أن نعيش يف وطن 
املغرب دولة  أن  أن ينص عىل  له. فبدل  بنا  لنا و  به  نحس 
إسالمية أمازيغية، تم إقصاء األمازيغية، فاعتربت مكونا، 
بل مكونا منصهرا يف الهوية املغربية...                        لقد 
قرروا أن هويتنا األمازيغية مجرد مكون وقد انصهر...                                    
ان ما ال يقل خطورة عن هذا، والذي يدل عىل ذكاء أعداء 
ب  للهوية  األول  املكون  تسمية  هو  الوجود،  يف  حقنا 
أن  أي  بينهما،  عارضة  وضع  مع  ‘’العربيةـــاإلسالمية’’ 
املكون العربي ال يمكن فصله عن اإلسالم واإلسالم ال يمكن 
أن يكون منصهرا وهو، حسب الدستور، يتبوأ الصدارة يف 
الهوية... إن هذا الربط بني العروبة واإلسالم، عىل طريقة 
يقارب  ما  ملدة  ضحيته   كنا  النارص،  عبد  وجمال  أرسالن 
القرن، وكان له آثار قاتلة عىل هويتنا وإنسانيتنا و ثقافتنا  
ولغتنا وحتى اإلسالم نفسه لم يسلم من رشه...                    

لقد أدرك العروبيون أن هذا الربط إنما هو سالح فتاك فأبوا 
إال أن يحافظوا عليه بل أن يدسرتوه، ولو بطريقة ملتوية، 
وبهذا يجعلوه ملزما لألمازيغ سيؤوا الحظ عكس اخوانهم 
املسلمني من الفرس واألتراك والباكستانيني واإلندونسيني 

وغريهم...                         
ليسوا  األمازيغ  أن  يدركون  و  أذكياء  وألنهم  لهذا،  إضافة 
أغبياء، فقد زخرفوا الدستور بما اعتربوه مكونات وروافد، 
وكأن الصحراويون واألندلسيون واليهود ليسوا أمازيغا وال 
أن  األمازيغ  عىل  إن  أفارقة...  ليسوا  األمازيغ  وكأن  عربا، 
يعرفوا أن هذه الزخرفة وهذا الخلط بني الثقفات املتنوعة 
يف إطار الهوية اإلسالمية األمازيغية لشمال إفريقيا مع ما 
لغويا،  صحيحة  كانت  وإن  و...،  ومكونات  بروافد  يسمى 
فهي ال يعرب عن حبهم للتعدد والتنوع بل هي مجرد سالح 
يف وجه املناضلني األمازيغ ومن أجل محارصة األمازيغية. 
الهوية  عن  ديموقراطي  أو  أمازيغي  أي  اآلن  تحدث  فإذا 
أن  األمازيغية سيجد نفسه محارصا من كل جانب، فبدل 
عربيا،  إفريقيا،  ندا  له  سيصنعون  العروبة،  باسم  يواَجه 

صحراويا ...                      
ألهاهم يف محاربة  إنها يشء مما ورثوه عن ليوطي، فقد   
الفرنسية  كانت  بينما  األمازيغ  وإخوانهم  األمازيغية 
تستفيد... إن هذا السالح الجديد و امُلدسرَت ال يقل خطورة 
عن سالح خلط العروبة باإلسالم...                                                                          

والخالصة، يف مسألة الهوية، أن املغرب ليس دولة إسالمية 
أمازيغية حسب الدستور، بل هو دولة إسالمية عربية، وما 
التأكيد واإللتزام الدستوري عىل تعميق أوارص اإلنتماء ـــ 
وليس األخوة أو الجوارــ لألمة العربية إال دليل عىل ذالك. 
اإلسالمية  الهوية  يف  األمازيغية  الهوية  صهروا  أن  فبعد 
العربية، هاهم يصهرون األمازيغ يف األمة العربية، معتقدين 
أن حذف كلمة ‘’العربي’’ من املغرب العربي الكبري قد يغرينا 

يف بيع كرامتنا...    
اللغة األمازيغية

بحظر  الجديد  دستورها  يف  تلتزم  و  املغربية  اململكة  تؤكد 
أو  اللون  أو  الجنس  بسبب  التمييز  أشكال  كل  مكافحة  و 

أو  الجهوي  أو  اإلجتماعي  اإلنتماء  أو  الثقافة  أو  املعتقد 
اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص مهما كان، إال أن هذا 
واللغة،  الجنس،  بسبب  التمييز  يمارس  نفسه  الدستور 
فقط  العرش  تتوىل  أن  لألنثى  يحق  ال   43 الفصل  فحسب 
ألنها أنثى، فكان باألحرى بمن وضع الدستور، عىل األقل، 
أن يخرب املرأة أن األمر يتعلق بإمارة املؤمنني التي ال يمكن 
أن يكون عىل رأسها إال ذكر ‘’حسب اإلسالم’’ وليس خوفا 
عىل الساللة العلوية التي ال تستمر إال عرب الرجولة وبهذا 
نكون قد ألغينا إحدى التأويالت التمييزية ضدها...                                                                                            
اللغة  العربية  تظل  الدستور:  فيقول  اللغة  مسألة  يف  أما 
تطويرها  و  حمايتها  عىل  الدولة  وتعمل  للدولة.  الرسمية 
وتنمية استعمالها. تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، 
باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة، بدون استثناء...                                                
الرتسيم مكتسبا  النظر عن كون  التمييز، بغض  إنها قمة 
وتنمية  تطوير  و   بحماية  دستوريا  تلتزم  فالدولة  ال.  أو 
فالعربية  األمازيغية.  دون  فقط،  العربية  اللغة  استعمال 
الرسمية يف أكثر من 22 دولة و يف منظمات دولية، نرشت 
التقارير سنويا و ترصف عليها  الكتب و  وتنرش بها آالف 
املاليري يف الخليج وسوريا و مرص وحارضة بالقوة يف اإلعالم، 
وهذا يسعدنا، بحاجة لحماية تطوير وتنمية استعمال من 
الفقر،  القابعني يف  األمازيغ  املغربية وبأرزاق  الدولة  طرف 
بينما األمازيغية املهددة ب ‘االنقراض’ ليست بحاجة لذلك 
من  أكثر  حاربها  من  يصنعه  تنظيمي  لقانون  بحاجة  بل 
نصف قرن، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر...                                                                                             
 ’‘ وعبارة   ’‘ أيضا   ’‘ فكلمة  هنا،  تتوقف  ال  املأساة  إن 
اتثناء’’،  بدون  املغاربة،  لجميع  مشرتكا  رصيدا  باعتبارها 
هو استصغار لألمازيغية و إهانة ألهلها. فكان األجدر بمن 
أن  يخجلون  كانوا  لو  األمازيغ،  عىل  بانتصارهم  احتفلوا 

ينصوا يف دستورهم ما ييل:                 
للدولة،  الرسميتني  اللغتيني  هما  العربية  و  األمازيغية   ’‘
وتنمية  تطويرهما  و  حمايتهما  عىل  الدولة  وتعمل 
املغاربة،  لجميع  باعتبارهما رصيدا مشرتكا  استعمالهما، 

بدون استثناء »
يتعلق  األمر  فإن  التنظيمي،  بالقانون  املتعلق  الجزء  أما 
حارب  من  فهل  النفايات،  قمامة  يف  لرضيعها  أم  برمي 
لكي ال  أشهر فقط  لثالثة  ينم  لنصف قرن ولم  األمازيغية 
ترسم يمكن أن نرجو منه خريا؟ باعتبار أن الربملان حرام 
عىل األمازيغ فأحزابهم عرقية و جهوية ولغوية )سبحان 
الله( والفصل السابع من الدستور العروبي الجديد يمنعهم 
من ذالك. و هنا ال يمكن اإلعتماد عىل األحزاب التي ساندت 
الرتسيم ألنه ال شك أن لدى معظمهم طموحات يف الكعكة 
بالرضورة،  يعني،  ال  الرتسيم  مع  وقوفهم  وأن  الجديدة، 
إيمانا عميقا ‘’ بعمق األمازيغية »...                                                                              
الدستور  7 من  الفصل  عليهم  يطبَّق  ال  أن من  والخالصة، 
ما  أدراك  وما  مراحل،  سيقرر  من  هم  الجديد  العروبي 
لألمازيغية،   « الثانوي   « الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل، 
ما كيفيات، دمجها يف مجال  أدراك  بل حتى كيفيات، وما 
التعليم و يف مجالت الحياة العامة ذات األولوية، ....ذات ال

أولوية...                                                                      
أما الجهوية ...والحديث عن الريف مأساة ... سيأتي وقته

 ومن ال يعرف الفاتحة، تكفيه دقيقة صمت،... إال أن يثور 
األحرار ويكملوا رسالتهم اإلنسانية... أما أنا فال... بدون ‘’ 

تصويط« ...                                                   
* عبد االله باليدان 
طالب باحث

* بومرص عبدالسالم
لجنة  أطلقته  الذي  »الجديد«  الدستور  مسودة  أثارت 
يف  واسعا  جداال  املاضية  القليلة  األيام  يف  املنوني  السيد 
أوساط الديموقراطيني يف البالد بعد اإلعالن عنها بشكل 
رسمي يف الخطاب الذي ألقاه العاهل املغربي مساء يوم 
الجمعة املايض حيث لوحظ أن هناك رغبة غري مسبوقة 
يف الحفاظ عىل األوضاع بالبالد عموما. فما زال العاهل 
املدن  بعض  شوارع  امتألت  حتى  الخطاب  يقرأ  املغربي 
بالدستور  والقبول  »نعم«  ب  »بالتصويت  باالحتفاالت 
عىل  واالٍطالع  تالوته  من  االٍنتهاء  قبل  حتى  هو  كما 
مضامينه التي ال يمكن بأي حال من األحوال اإلملام بها 
ومعرفة دقائق تفاصيلها من دون قراءتها مرات عديدة 
واستلهام تفاصيل صياغتها. ولكن اتضح بأن الجماهري 
التي خرجت اىٍل الشارع تلك الليلة هم من فطاحلة رجال 
القول بأنهم أكثر  الدستوري. بل يمكن  القانون  ونساء 
انكبوا  الذين  ولجنته  املنوني  السيد  من  وحنكة  فعالية 
مخاض  بعد  وإخراجه  الدستور  مسودة  صياغة  عىل 
عسري للغاية.  وهذا ما يؤرش بأن جماهري االحتفال قد 
وقعت عىل بياض لفائدة السلطات والطبقات املستفيدة 
اللجوء  اىٍل  الحاجة  دون  من  لها  يحلو  ما  لتفعل  بالبالد 
الديموقراطيات  إىل صناديق االٍقرتاع كما تتعارف عليها 
العريقة يف العالم الديموقراطي. وأعتقد بأن أزالم املايض 
وباملمارسة  املغربي  بالجسد  معلقة  زالت  ما  القريب 
السياسية الحزبية عىل وجه العموم، ألن جميع الفاعلني 
باركوا  قد  السياسية  العملية  يف  واملشاركني  الحزبيني 
وتاريخي  عبقري  دستور  أنه  وأكدوا  الجديد  الدستور 
وديموقراطي وشامل وجامع – بعد تالوته مبارشة-  من 
وتصحيح  والتمعن  للقراءة  الرضوري  الوقت  أخذ  دون 
بأن  تربهن  قوية  إشارة  وهذه  تصحيحه.  يمكن  ما 
العملية  يف  تشارك  التي  املغربية  السياسية  األحزاب 
السياسية قد كانت عىل أتم االٍستعداد لقول »نعم« وألف 
»نعم« للدستور كيف ما كان نوعه وشكله ومضامينه. 
الذي  الحقيقي  املغربي  االستثناء  هو  الحقيقة  يف  وهذا 
اللعبة  بمهزلة  الحقيقيني  الديموقراطيني  إيمان  يعمق 
االنتخابات  يف  سيتعمق  ما  وهذا  بالبالد.  السياسية 
املقبلة، حيث ستتضح معالم إعادة انتخابات الفضيحة 
عىل شكل انتخابات 2007 تماما. ألن استبالد املواطنني 
لم يعد متاحا اآلن، وألن الشعب أصبح منهكا من شدة 
الخشبية  السياسية  الخطابات  يف  الثقة  وفقدان  الكذب 

التي تلوكها ألسن السياسيني الذين سئمهم الجميع.
قوي  بشكل  تعتد  الحقة،  السياسية  املمارسة  إن 
النظر،  ووجهات  واآلراء  املواقف  يف  والتعدد  باالٍختالف 
ألن هذه املبادئ هي الرشوط التي تنبني عليها املمارسة 
األحوال  من  حال  بأي  يمكن  وال  أساسا.  الديموقراطية 
مشوهة  ممارسة  إال  يؤسس  لن  ذلك  ألن  عليها  القفز 
الحريات  يكبح  الذي  التشويه  هذا  للديموقراطية. 
ويفرمل عملية اإلصالح التي ينادي بها جميع الفاعلني 
هذا  وعىل  املدني.  املجتمع  مكونات  وكافة  السياسيني 
تقودها  التي  اإلصالحية  العملية  عىل  نحكم  األساس 
الرشوط  استكمالها  بعدم  الراهن  الظرف  يف  السلطات 
بأقل  الراهنة  املرحلة  باجتياز  الكفيلة  الرضورية 
والخارجة  الحضارية  غري  الترصفات  ألن  الخسائر. 
والتي  األيام  هذه  يف  شاهدناها  التي  القانون  عن 
للطرح  واملخالف  اآلخر  الرأي  أصحاب  ضحيتها  كان 
تنم  املغربية،  فرباير   20 حركة  مناضيل  من  املخزني 
برمتها،  املنشود  اإلصالح  عملية  لرفض  مبيتة  نية  عن 
تعزفها  التي  األلحان  بأن  فاضحا  انطباعا  تعطي  كما 
باسم  واملوالون  األحزاب  نغماتها  عىل  وترقص  السلطة 
حقيقية  رغبة  من  نابعا  ليس  والديموقراطية،   التغيري 
إلقبار  فعل  ردة  ولكنه  الحاصلة،  األزمة  تجاوز  يف 
تعميق  من  مزيد  إىل  إال  يؤدي  لن  وهذا  الحرية.  أصوات 

جميع  ويف  السياسية  واألحزاب  السلطة  يف  الثقة  عدم 
فماذا  وااٍل  بعيد.  من  أو  قريب  من  فلكهم  يف  يدور  من 
مجموعة  عن  الطرف  األمنية  السلطات  تغض  أن  يعني 
قبيل  إجرامية من  بأفعال  يقومون  الذين  املواطنني  من 
والهتاف  الوطني  بالنشيد  )مصحوبة  والقذف  السب 
بحياة امللك(  والرضب ومحاولة نزع رساويل املناضالت 
يقع مهزلة ووصمة عار يف  ما  أليس  العام؟  الشارع  يف 
؟  السيايس  النفاق  رضوب  من  ورضبا  السلطة  جبني 
االٍستغراب  يثري  وما  الجناة؟  عىل  القبض  يُلق  لم  ملاذا 
به  يقومون  ما  بأن  الجناة  يتظاهر هؤالء  أن  والدهشة 
السلطات  زكته  ما  وهذا  الوطني«،  »العمل  صميم  من 
املخالفني  وشتم  سب  كان  فمتى  وعمال.   فعال  األمنية 
اإلرهاب  هو  هذا  أليس  وطنيا؟  فعال  والتوجه  الرأي  يف 
بعدم  لنفسها  األمنية  السلطات  سمحت  كيف  بعينه؟ 
رؤوس  هشمت  التي  وهي  للقانون،  املخالفني  معاقبة 
املتظاهرين السلميني يف التظاهرات األخرية املنظمة من 
القوانني  ذريعة »مخالفة  20 فرباير تحت  طرف حركة 
تطبيق  يف  فاضح  استثناء  هذا  العمل«؟   بها  الجاري 
تسمح  أن  نفسها  تحرتم  لدولة  يجوز  وال  القوانني، 
الجناة  حق  يف  العقوبات  تطبيق  يف  املحاباة  بممارسة 

واملخطئني املوالني لقراراتها السياسية.   
يف  يقع  ما  بأن  تعي  أن  املسؤولة  السلطات  عىل  ينبغي 
واجتماعي  سيايس  حراك  من  الراهن  الظرف  يف  البالد 
تتعامل  أن  الرضوري  من  بات  لقد  أبدا.  كسابقه  ليس 
وتوجهاتهم  أصنافهم  بشتى  املغاربة  املواطنني  مع 
فاٍن  وااٍل  السليم،  الديموقراطي  النهج  عىل  السياسية 
الوثيقة  يف  السياسيني  الفرقاء  بمغازلة  القيام  مجرد 
يكون  لن  الواقع  أرض  عىل  الجلود  وسلخ  الدستورية 
بوادر  إنتاج  وإعادة  التأزم  من  للمزيد  مدعاة  ااٍل 
فلتكن  واالٍجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  األزمات 
الديموقراطية الحقيقية كما تتعارف عليها الدول األكثر 

عدال وتقدما النموذج األسمى للحذو واالٍستلهام. 
النهج  تعميق  بعدم  اإلقرار  يجب  الصدد  هذا  ويف 
إىل  املستمرة  الدعوات  رغم  بالبالد  السليم  الديمقراطي 
مرحلة  اىٍل  لاٍلنتقال  السليمة  األسس  تفعيل  رضورة 
الترصفات  مع  النهائي  القطع  خاللها  يتم  أخرى 
والحاكمة.  املوالية  واألحزاب  للسلطات  الالديموقراطية 
وأول مظاهر هذا االٍعوجاج هو تسخري كافة اإلمكانيات 
إقناع  اجل  من  املوالية  واألحزاب  الدولة  تمتلكها  التي 
ملسودة  الفوقي  االختيار  لصالح  بالتصويت  املواطنني 
يُعترب مؤرشا قويا عىل  أن  يمكن  الحايل. وهذا  الدستور 
هذه  ألن  واملصداقية،  النزاهة  من  نسبة  أقل  توفر  عدم 
السمعي  العمومي  اإلعالم  منها  خاصة  اإلمكانيات 
البرصي هو ملك لدافعي الرضائب ولهم كامل الحقوق يف 
ولوجه والتعبري عن آرائهم من خالله. ومن هذا املنطلق 
وبعض  والحركات  للمنظمات  التام  اإلقصاء  نسجل 
السلطات  لرأي  مخالف  آخر  رأي  لهم  الذين  األحزاب 
الدفاع  يف  الكامل  الحق  ويملكون  املوالية،  واألحزاب 
يرفضون  التي  الدستور  مسودة  موضوع  يف  رأيهم  عن 
التصويت لصالحها ومنهم من يقاطع عملية التصويت 
برمتها. أليس من حقهم الدفاع عن أطروحاتهم يف هذا 
الباب تماما كنظرائهم« النعميون« الذين يحتكرون هذا 
ننشدها  التي  الديمقراطية  إن  عادل؟  غري  بشكل  الحق 
والعدة  العتاد  بنفس  السياسية  املعارك  بدخول  تقيض 
باملرة،  متكافئة  غري  تكون  فاملعركة  وااٍل  والذخائر، 
األسلحة  من  لوحده  املستفيد  املعسكر  اىٍل  وستُحَسم 
استثناء.  بدون  للجميع  ملك  أنها  فيها  يفرتض  التي 
مؤمنة  السلطات  قرار  عن  املنافحة  األحزاب  كانت  ولو 
بالديموقراطية لكانت السباقة اىٍل الدفاع أوال عن حقوق 
عما  للدفاع  العمومية  اإلعالم  وسائل  ولوج  يف  اآلخرين 

يؤمنون به، قبل االٍنتقال اىٍل املرحلة املقبلة.  

الدستور، اهلوية، اللغة....الدميوقراطية احلقة أوال وأخريا 
هل سُيركب على األمازيغ قرنا آخر؟

*إحصائيات كاذبة.                                                                            
جميع  األمازيغية  أعداء  استغل  أن  بعد 
للتشويش  الوسائل  مختلف  إمكانياتهم،واستعملوا 
يف  مختلفة  أساليب  وظفوا  أن  ترسيمها،وبعد  عىل 
سبيل ذلك؛من االتهام إىل التخوين والكذب،و تبخيس 
نضاالت الحركة األمازيغية،حيث يتم ذلك يف إطار حملة 
شعواء،يتبادلون فيها املهام ويتقاسمون األدوار فيما 
بينهم،بعد كل هذا،ها هم يظهرون من جديد بأسلوب 
وخيالية؛فقد  كاذبة،بل  إحصائيات  عىل  يقوم  قديم 
األمازيغية،ممن  أعداء  من  آخر  صنف  علينا  طلع 
لتوجيه  دورهم  قابعني يف جحورهم حتى يحني  بقوا 
أحزاب  ثوب  يف  هؤالء  لألمازيغية،خرج  سهامهم 
لنا  شعبية،ليقدموا  بأدنى  تحظى  وال  معروفة  غري 
إحصائيات مضحكة ومستفزة،من قبيل أن األمازيغية 
تنقسم إىل أكثر من 60 لهجة،بل إن أحدهم وهو محمد 
زيان،أورد يف برنامج حوار أن اللهجات األمازيغية يبلغ 

عددها باملغرب 68 لهجة. 
حول  إحصائيات  تقديم  قبل  هؤالء  عىل  كان  لقد 
املتعلقة  اإلحصائيات  يف  الناس  يفيدوا  األمازيغية،أن 
بأحزابهم،كأن يقدموا لهم عدد نوابهم يف الربملان،وعدد 
يسريونها،لعل  التي  والقروية  البلدية  املجالس 
هو  املصداقية،وكما  من  نوعا  تكتيس  إحصائياتهم 
يجب  إحصائية  معلومة  أو  إحصاء  أي  فإن  معلوم 
أي  ونتيجته)  به  القيام  مصدرها،وتاريخ  يذكر  أن 
»التعريبيون  هؤالء  يفعله  لم  ما  اإلحصاء(،وهذا 
الجدد«،الذين تولوا دور السياسيني للرضب يف مطلب 
انتهى من يسميهم أحدهم  ترسيم األمازيغية،بعد أن 
يسمونهم  من  كان  دورهم،وقبلهم  من  باألكاديميني 
فتنة  األمازيغية  ترسيم  بأن  أفتوا  ممن  بالفقهاء 
تبادل  القتل،وذلك يف  والفتنة كما هو معلوم أشد من 
لألدوار من طرف التعريبيني بمختلف تسمياتهم،كأني 
ثم  نعلمكم  حتى  لبعض«انتظروا  يقول  ببعضهم 
هؤالء  إىل  وبالعودة  رضباتكم«.  بتسديد  قوموا 
»التعريبيني السياسيني«،يحق لنا أن نسأل عن مصدر 
إحصائيتهم؛هل هي نتيجة بحوث ميدانية واستمارات 
األبحاث  هذه  طبيعة  تقتيض  واستطالعات،كما 

وأباطيل  هلوسات  مجرد  أنها  السوسيو-ثقافية،أم 
النابعة  العنرصية  اإلقصائية  أجندتهم  لخدمة  تهدف 
من عقدة خطرية اتجاه كل ما هو أمازيغي،أي اتجاه 
ذواتهم وهويتهم،أو لنقل عقدة احتقار الذات؟                                                                                   
عقل  يوجد  ال  أنه  املغربي،فأظن  الواقع  إىل  بالرجوع 
سوي سيصدق إحصائيات هؤالء،فلو تجولنا يف املغرب 
من أقىص شماله إىل أقىص جنوبه ومن أقىص رشقه إىل 
أقىص غربه،سنكتشف مدى زيف ما يقدمه هؤالء من 
أعداد،وسنجد بأن الفرق شاسع جدا بني ما يقدمونه 
نابعة  الواقع،وأن إحصائيتهم  وبني ما هو موجود يف 
من خسة فكرية وغياب أي وازع يمنعهم عن احرتاف 
رفضهم  يف  احتجوا  لطاملا  التعريبيون  الكذب،فهؤالء 
ثالثة  إىل  األمازيغية  بانقسام  األمازيغية  لرتسيم 
ليرضب   اليوم  يظهر  منهم  آخر  بنوع  لهجات،وإذا 
العدد3 يف 20 لتصبح 60؟                                                                                

الوطنية«،  »لغريتهم  ونتيجة  هؤالء،  أن  يبدو  لكن   
الحيوانات  »لهجات«  حتى  املرة  هذه  أحصوا  قد 
أعتقد  فال  بذلك،  قاموا  لو  وحتى  املغربية،  والطيور 
اإلحصائيات  عىل  60.باطالعنا  إىل  سيصل  العدد  أن 
مقدمة  باملصداقية،ألنها  تحظى  الصحيحة،والتي 
تؤطرها  ال  التي  املهتمة  العاملية  املنظمات  طرف  من 
ال  العالم  لغات  عدد  أن  عنرصية،نجد  إيديولوجية  أية 
بسيطة  حسابية  بعملية  لغة،يعني   6000 يتجاوز 
يوردها  التي  الكاذبة  اإلحصائيات  بصحة  سلمنا  لو 
إىل  تنقسم  إنها  عنها  قالوا  األمازيغية،التي  أعداء 
العالم  لغات  عدد  أن  فسنجد  لهجة،   68 أو   60
نسمة  مليون   30 ذو  املغرب  كان  ،وإذا  هو13600 
لهجة   68 عىل  التعريبيني-  إحصائيات  يتوفر-حسب 
سيكون  املغربية،فكم  الدارجة  إىل  أمازيغية،باإلضافة 
نسمة،  مليار  من  األكثر  ذو  الصني  عدد«لهجات 

والهند...؟؟     

ال  واللهجة،لكن  اللغة  بني  الفرق  نناقش  هنا  لسنا 
ليشء  وجود  ال  بأن  دائما  التعريبيني  تذكري  من  بأس 
متجاوز،فحتى  مفهوم  بأنه  لنقل  اللهجة،أو  اسمه 
هي  اللغة  بأن  نجد  واللساني  العلمي  املستوى  عىل 
شخصيا  التواصل،لكني  يحقق  الكلمات  من  نسق 
ولم  كالسيكيا  أعتربه  الذي  التعريف  هذا  عىل  أتحفظ 
ومع  التواصل  تحقق  اإلشارات  لغة  صالحا،ألن  يعد 
أيضا  ذلك  الكلمات،ومع  من  نسقا  ليست  فهي  ذلك 
فهي ال تسمى لهجة،بل لغة،وعىل كل حال فمصطلح 
اللهجة،مفهوم إيديولوجي-سيايس،كثريا ما يستعمل 
لتحقري لغة والطعن يف قدراتها يف مقابل ترشيف لغة 
واإلعالء من شأنها،وهذا ما يقفز عنه أصحاب«الصدح 
كاذبة  إحصائيات  هؤالء  قدم  األكاديمي«،فلطاملا 
يف  األمازيغ  عدد  بأن  القول  قبيل  ومضحكة،من 
إحصائيات  نسمة،وهي  مليون   12 يتجاوز  ال  املغرب 
مضحكة فعال ألنها صادرة من أشخاص ال يفهمون 
معنى األمازيغية إال إذا ربطوها بالعرق ال بالهوية،وال 
أمازيغ  املغاربة  جميع  بأن  يهضموا  أن  يريدون 
بالهوية،وهي  أمازيغ  الفرنسيني  جميع  بالهوية،كما 
أمور رشحناها مرارا وتكرارا لهؤالء التعريبيني،الذين 
تكفل أحد زمالئهم ممن يشاطرهم نفس اإليديولوجية 
األكاديمي«،هذا  ب«الصدح  خرافاتهم  ليصف 
به ألن  نر منه نحن شيئا،وال نعرتف  لم  الذي  الصدح 
الذي  ومعلوماته،هو  نفسه  من  الواثق  األكاديمي 
يقابل الحجة بالحجة والدليل بالدليل،ال الذي يحرتف 
الكذب و تضليل الناس،فهل الذي الزال يقول مثال بأن 
أكاديميا؟  نسميه  أن  لغة،يستحق  ليست  األمازيغية 
حتى  يصدقها  لن  كاذبة  بإحصائيات  يأتي  الذي  هل 
من يعيش خارج املغرب أكاديميا؟؟                                                                                                     
القائل«ال  األمازيغي  املثل  هذا  صاحبنا  عىل  صح  لقد 

يمدح العروس إال أمها أو خالتها«.       

* يف القول بالتدرج يف ترسيم األمازيغية.                                                                       
سعيا منهم لربح مزيد من الوقت الستكمال مخططهم 
الرامي إىل إقبار األمازيغية والذي طاملا حملوه وحلموا 
به،يحاول التعريبيون بأسلوب مراوغ وماكر كما هي 
عادتهم،عرقلة ترسيم األمازيغية،وذلك تحت مربر أن 
ذلك يجب أن يتم بالتدرج،ريثما تتأهل األمازيغية،كأننا 
بصدد تحريم الخمر،فشخصيا لم يسبق يل أن سمعت 
بأن ترسيم لغة ما كان بالتدريج، و الواقع أن هؤالء ال 
يهمهم أن تتأهل األمازيغية،إنما هدفهم كما قلنا هو 
معروفة،ألنهم  النهائية  والتسويف،والنتيجة  التماطل 
بعد ذلك سيقولون«لقد عملنا جهد إيماننا عىل تأهيل 
ثمة  التأهيل«،ومن  عىل  مستعصية  األمازيغية،لكنها 
قرارا  كان  ترسيمها،ألنه  عن  حتى  الرتاجع  ينبغي 
خاطئا ويف غري محله.                                                                        

 إن اإلشكال الخطري هنا؛أن هناك من النشطاء األمازيغ 
من يقول كذلك برضورة التدرج يف ترسيم األمازيغية 
ال  للتعريبيني،حتى  إرضاء   نية،وإما  بحسن  إما 
أن  حني  املتعصبني،يف  و  بالعنرصيني  يوصفوا 
و  العنرصيني  أكرب  هم  الشامل  التعريب  دعاة 
هؤالء  بعض  يقول  أن  حقا  الغريب  اإلقصائيني،فمن 
يعني  ال  األمازيغية  ترسيم  األمازيغ،بأن  النشطاء 
الدولة،واستعمالها  ومؤسسات  اإلدارات  يف  ترسيمها 
ما  أتساءل  والوثائق...وهنا  املراسالت  كتابة  يف 
استعمال  بغاية  يكن  لم  الرتسيم،إذا  هذا  من  الفائدة 
األمازيغية وإدخالها إىل كل اإلدارات واملؤسسات حاال 
ودون انتظار؟؟ وما املانع-مثال- من أن تكتب بطاقة 
والعربية،وشهادة  باألمازيغية  الوطنية  التعريف 
املدنية؟هل  الحالة  ودفاتر  االزدياد  السكنى،وعقود 
األمازيغية  برتسيم  لنطالب  أخرى   50 ننتظر  سنبقى 
يف اإلدارات و الوثائق واملراسالت،تحت مربر أنها ليست 
مؤهلة بعد؟ فهل يصعب مثال ترجمة بعض املعلومات 
الواردة يف بعض الوثائق إىل األمازيغية؟ شخصيا أعتقد 
أن ذلك أسهل ما يكون،كما أعتقد أن األمازيغية لم تعد 
تحتمل مزيدا من التماطل والتسويف،ألن التعريبيني يف 

حملتهم ضدها يلعبون كل أوراقهم. 
* مصطفى ملو

صدح أكاذييب أو أكذوبة 60 هلجة أمازيغية                    
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بالرغم من  نضاالت و تضحيات حركة شباب 20 فرباير، 
القوى  انتظارات  و  نضاالت  و  نداءات  كل  من  بالرغم  و 
الحقوقية و الديمقراطية املغربية يف الداخل و الخارج، أبى 
و  املناورة  طريق  يختار  أن  إال  أخرى  مرة  املغربي  النظام 
االستبداد، و ذلك من خالل إعالنه من طرف واحد ملرشوع 
للشعب  العميقة  للطموحات  يستجيب  ال  ممنوح  دستور 

املغربي ال من حيث الشكل  وال من حيث املضمون.
املخزنية  بالطريقة  النظام  انفرد  الشكل  حيث  فمن 
املعهودة، بتعيني لجنة إلعداد و وثيقة الدستور، رسما  لها 
منذ البداية خطوطا حمراء قبل بداية اشتغالها، ضدا عىل 
مطلب حركة 20 فرباير و اغلب القوى الديمقراطية الداعية 

إىل تشكيل مجلس تأسييس منتخب إلعداد الدستور.
أما من حيث املضمون، فالدستور الحايل حافظ  فيه النظام 
الفصلني  من  ابتداء  االستبدادي،  و  أملخزني  جوهره  عىل 
األول و الثالث و الذي يؤسس للدولة الدينية، مما يتعارض 
القوانني  عىل  الدولية  و  الحقوقية  القوانني  سمو  مع 
تأسيس  يمنع  الذي  السابع  بالفصل  ومرورا  الوطنية، 
اللذان يؤكدان عىل   42 و   41 الفصل  و  الجهوية،  األحزاب 
إمارة املؤمنني، و الفصل 43 الذي يمنع املرأة مطلقا بتويل 
ما  هذا  و  يذكر،  مربر  أي  بدون  املغرب،  يف  الدولة  رئاسة 
 47 الفصل  املرأة، و  يشكل تمييزا رسميا و دستوريا ضد 
للتحكم يف  للملك  الصالحيات  كل  تعطي  التي   96 و   51 و 
الجهازين الترشيعي و التنفيذي، و الفصل 107 الذي يعلن 
من خالله بان استقالل القضاء ال يضمنه إال امللك، و هذا 

عربون آخر لرضب مصداقية و استقالل القضاء.
يمكن  أخرى،  ذكر  دون  فقط  الفصول  هذه  ضوء  عىل  و 
و  االستبداد  دولة  سيكرس  الجديد  الدستور  بان  استنتاج 
مللك سيظل يحكم و يسود و يتحكم يف كل يشء،  ر غم انف 
الجميع. كما ال  يلبي ال الطلبات و ال الطموحات العميقة 
للشعب املغربي، الذي يطمح  لبناء دولة مدنية ديمقراطية 
إيجادها يف  يمكن  التي  الروتوشات  و حداثية، رغم بعض 

مرشوع الدستور.
الديمقراطية  و  الحقوقية  الفعاليات  و  املنظمات   نحن 
املغربية باملهجر نرفض جملة و تفصيال مرشوع الدستور 
دعمنا  أخرى  مرة  نؤكد  املوقف  هذا  خالل  من  و  املمنوح، 
و  فرباير   20 حركة   نضاالت  يف  انخراطنا  و  وقوفنا  و 
و  الديمقراطية  القوى  كافة  ندعو  و  املرشوعة.  مطالبها 
الحقوقية املغربية يف الداخل و الخارج إىل مواصلة النضال 
و  العدالة  و  الكرامة   و  الحرية  مجتمع  بناء  اجل  من 
املساواة. كما نضم صوتنا إىل صوت كل املنظمات الداعمة 
أمام  الوقفة االحتجاجية  إىل  الداعية   20 فرباير و  لحركة 
ابتداء من  يوليوز   2 يوم  بروكسيل  األوروبية يف  املفوضية 
كيد  للتا  الزوال  بعد  الخامسة  الساعة  إىل  الثالثة  الساعة 
نتائج  كانت  مهما  التغيري  اجل  من  النضال  استمرار  عىل 

االستفتاء عىل الدستور املمنوح.

التوقيعات االولية:
منتدى التضامن و املواطنة بهولندا

جمعية املغاربة لحقوق اإلنسان بهولندا
جمعية العمال املغاربة بهولندا

مؤسسة اكنراي للتنمية الديمقراطية بهولندا
مؤسسة ثيفاوين للثقافة االمازيغية بهولندا

التنسيقسية الوطنية ملساندة حركة 20 فرباير بهولندا
صوت الديمقراطيني املغاربة بهولندا

جمعية السالم بمالني/بلجيكا
De stem vzwمالني/ بلجيكا  

التنسيقية األوروبية ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب 
و أوروبا

ال للدستور املمنوح
من اجل دستور مدين دميقراطي

* عبدالله بوزنداك
بأبسط  فقط  بسيط  إملام  لديه  كان  إذا  املمنوح،  الدستور  مسودة  من  الخامس  للفصل  متصفح  كل 
فيما  التأويالت  وتعدد   العربية  باللغة  عالقة  له  ما  كل  يف  التام  الوضوح  سيكتشف  اللغوية  القواعد 
يخص اللغة األمازيغية. فلنالحظ الجدول التايل املتضمن للكلمات املستعملة لكل من اللغتني، لإلشارة 
باملعنى  الكالم   وإنهاء  الحسم  معنى  لها  فالنقطة  وحاسم،  محدد  معنى  لها  الرتقيم  عالمات  فحتى 
فاصلة  استعمال  تؤكد  البسيطة  إحصائياتنا  محسوم،  غري  األمر  أن  فتقتيض  الفاصلة  أما  القانوني، 
واحدة ونقطتني للعربية، فيما استُعملت يف الفقرة الخاصة باألمازيغية 6 فواصل ونقطتني، ألم يقولوا 
أن الشيطان يكمن يف التفاصيل؟ نفس اليشء يقال عىل نعت اللغة العربية ب«اللغة الرسمية للدولة« 
بعبارة »لغة رسمية  إد وردت  األمازيغية  اللغة  تُعرَّف رسمية  لم  »ال«، يف حني  التعريف  بأداة  املقرتَنة 
للدولة« مما يطرح العديد من عالمات اإلستفهام، فما املغزي من ذلك يا ترى، أال يكرس ذلك نوعا من 

الالمساواة بني اللغتني ؟   :
األمازيغية                                                                        العربية

تُعد                                                                                     تظل
أيضا 

لغة رسمية للدولة                                                              اللغة الرسمية للدولة 
فاصلة »،«                                                                                    نقطة

    تعمل الدولة عىل حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
 باعتبارها رصيدامشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء. 

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم، ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية،

وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
خالصة : ضبابية وتعدد التأويالت القانونية               خالصة : الوضوح التام 

سابقتها.  مع  األنسجام  بعدم  فتتميز  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  باملجلس  الخاصة  الفقرة  أما 
فالحديث عن اللغات بالجمع يُفهم منه أن الوضع اللغوي باملغرب يشهد تعددية لغوية عربية و أمازيغية 
وليس ثنائية لغوية كما تؤكد الفقرة السابقة، فحسب نفس الفقرة هناك »لغات عربية و أمازيغية« 
العربية واألمازيغية«  »اللغات  الحديث هنا عن  التأويل حيث  الدستور يف غموض  يُسقط مسودة  مما 
فقرة  يف  واحدة  لغة  األمازيغية  اعتبار  يف  الدستور  أسقط  مما  واألمازيغية«،  العربية  »اللغتني  وليس 
و«لغات« يف فقرة أخرى. مما يطرح أكثر من عالمة استفهام بخصوص أفق توحيد اللغة األمازيغية.      

تدارس املرصد األمازيغي للحقوق و الحريات مرشوع الوثيقة الدستورية املقرتحة لالستفتاء، 
وبعد اإلستماع إىل الخطاب امللكي الذي أعلن عن إحالة مرشوع الدستور عىل االستفتاء الشعبي 
الوطني  العام  الحركة األمازيغية والرأي  املقبل، يديل املرصد لكافة مكونات  يوم فاتح يوليوز 
والدويل، بالخالصات التالية التي تم التوصل إليها  بعد تحليل أويل ملضامني مرشوع الدستور و 

للخطاب امللكي :
1.أن املنهجية التي تم إتباعها يف إعداد مسودة مرشوع الدستور، والتي مرت عرب محطتي لجنة 
مراجعة الدستور ثم اآللية السياسية التي يرأسها محمد معتصم، قد أدت يف النهاية إىل ما كان 
متوقعا من تمرير مرشوع دستور يف جو من الرسية والغموض واإللتباس، الذي أقىص بشكل 
تام قوى املجتمع املدني، كما تعامل بشكل مهني مع األحزاب السياسية املغربية ، حيث أحيل 
املرشوع عىل اإلستفتاء برسعة فائقة لم تسمح ألي طرف من األطراف بتدارسه وإبداء الرأي 
حوله والسعي إىل اقرتاح املضامني البديلة. ونعرب بهذا الصدد عن إدانتنا لألسلوب الذي تم به 
تعبئة أحزاب سياسية محافظة، يف اللحظات األخرية إلعداد مرشوع الدستور، بغرض اإٌللتفاف 
عىل مكاسب طاملا طالبت بها القوى الديمقراطية الحية بالبالد بذريعة الحفاظ عىل التوازنات 

بني األطراف املختلفة. 
االستفتاء هو يف حقيقته دستور معدل يتضمن بعض  املعروض عىل  الدستور  2.أن مرشوع 
السلطات  تمركز كل  زالت  ما  والتي  تتغري،  لم  التي  االستبداد  بنية  استمرار  إطار  املكاسب يف 
األمر  امللك، مما يجعلها مكاسب مقيدة بصيغ قانونية تمثل عوامل عرقلة كلما تطلب  يد  يف 
بذلك. مما من شأنه أن يبعث عىل الخيبة و يثري قلق واستياء القوى الحية املطالبة بالتغيري 
التاريخ يف ظرف عصيب ومناخ  املغرب يخلف ميعاده مع  وبملكية برملانية حقيقية، ويجعل 

إقليمي متوتر.  
اللغة األمازيغية يعد مكسبا هاما جاء ثمرة لجهود مختلف الفاعلني يف الحركة  3.أن ترسيم 
األمازيغية منذ عقود طويلة وحلفائهم من داخل التنظيمات املدنية والسياسية، غري أن الصيغة 
فقرة  فتخصيص  كثرية.  تأويالت  و  التباسات  تثري  الدستور،  مرشوع  نص  يف  بها  ورد  التي 
منفردة لكل لغة من اللغتني الرسميتني عىل حدة، عوض جمعهما يف فقرة واحدة باعتبارهما 
لغتني رسميتني للدولة، يبعث عىل االعتقاد يف وجود تراتبية بني لغة رسمية أوىل هي العربية، 
ولغة رسمية ثانوية هي األمازيغية، وبما أن اللغة ال تنفصل عن اإلنسان فان األمر يتعلق يف 

هذه الحالة بمواطنني من الدرجة األوىل وآخرين من الدرجة الثانية. 
4.كما أن الحديث عن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات 

إدماجها يف مجال التعليم و يف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، يطرح السؤال حول ما إذا 
فيها  أدمجت  أن  األمازيغية يف مجاالت سبق  إدماج  الصفر يف  القانون سينطلق من  كان هذا 
منذ سنوات، وحققت تراكمات هامة، وان بشكل متعثر بسبب غياب الحماية القانونية، لكن 

بمبادئ واضحة ال يمكن الرتاجع عنها.
5.أن التنصيص عىل أبعاد الهوية املغربية لم يحرتم السبق التاريخي والخصوصية الحضارية 
لألمازيغية، كما أنه خالف ما ورد يف الخطاب امللكي ليوم 9 مارس من كون األمازيغية يف صلب 
الهوية املغربية، وهو ما يعني كونها تحتل مكان الصدارة قبل العنارص األخرى. ويف هذا الصدد 
اإلسالمي مكان  الدين  بتبوء  تتميز  املغربية  "الهوية  أن  تعترب  نشاز،  عبارة  نستغرب إلضافة 
الصدارة فيها"، خاصة وقد سبق أن تم التنصيص عىل البعد اإلسالمي للهوية املغربية من قبل.
ملفات  تدبري  بغرض  ملكية،  بقرارات  أنشئت،  التي  االستشارية  املؤسسات  كل  دسرتة  6.أن 
إسرتاتيجية، واستثناء املؤسسة الرسمية التي تعنى بالشأن األمازيغي، يطرح أكثر من سؤال 

حول خطة الدولة للتدبري املقبل للشأن األمازيغي، خاصة بعد إقرار األمازيغية لغة رسمية.
7.أن تغييب االنتماء اإلفريقي للمغرب واختزال عالقته مع القارة اإلفريقية يف تقوية عالقات 
العربية  ب"األمة  املغرب  عالقة  عن  الحديث  يف  االنتماء  كلمة  واستعمال  والتضامن،  التعاون 
واإلسالمية"،  يعد  قفزا عىل الواقع والتاريخ و الجغرافيا، ويفقد املغرب إمكانية االستفادة من 

رهانات حضارية وجيواسرتاتيجية بديلة للرهان عىل املرشق والرشق األوسط.
8.أن الرتاجع عن الصيغة التي تنص عىل املغرب دولة مدنية وعن حرية املعتقد التي هي من 
األسس الراسخة للديمقراطية، يعد انتكاسة ملرشوع الدستور الحايل الذي كان من املمكن أن 
يقطع شأوا بعيدا يف تكريس الحقوق والحريات األساسية كما هي متعارف عليها عامليا. وتجدر 
اإلشارة إىل أن التنصيص عىل املغرب "دولة إسالمية"، يتعارض كل التعارض مع التنصيص عىل 
القوانني الوطنية، حيث ال يمكن املالئمة بني  الدولية لحقوق اإلنسان وسموها عىل  املرجعية 

منظومتني ثقافيتني متنافرتني. خاصة يف غياب اجتهاد فقهي يف مستوى التحديات الراهنة.
9.إن مرشوع الدستور املقرتح لالستفتاء رغم احتواءه عىل بعض املكاسب الهامة، إال انه ال 
يرقى إىل مستوى تطلعات الشارع املغربي كما عربت عنها حركة 20 فرباير. مما يتطلب من 
كل مكونات املجتمع السيايس واملدني الديمقراطي االستمرار يف الضغط املدني السلمي من أجل 
ملكية برملانية حقيقية تقر فعليا مبادئ الحرية واملساواة والعدل والكرامة، وتؤسس لتعاقد 

سيايس جديد يكرس سيادة الشعب.

الفصل اخلاص بالوضع اللغوي يف مسودة الدستور 
بني لعبة الكلمات وتعدد التأويالت

الصيغة اليت وردت هبا األمازيغية يف نص مشروع الدستور، تثري التباسات وتأويالت كثرية

حيال  املناسبة  املواقف  واتخاذ  ملناقشة  استثنائية  دورة  يف  تاماينوت  ملنظمة  الوطني  املجلس  اجتمع 
مرشوع الدستور املقرتح لالستفتاء، ومستقبل تدبري ملف الحقوق ذات الصلة بالقضية األمازيغية. 

املرحلة وما تستلزمه من وعي وعقالنية وتبرص  بدقة  الوطني،  املجلس  أعضاء و عضوات  ووعيا من 
املغرب  بناء  يف  بناءا  مساهما  تاماينوت  منظمة  جعل  يف  املساهمة  شأنها  من  التي  املواقف  اتخاذ  يف 
الديمقراطي الحداثي يف إطار ملكية برملانية حقيقية، وبعد مناقشة نتائج الحراك الدستوري عىل ضوء 
تصور تاماينوت بشأن املراجعة الدستورية، أكد املجلس الوطني عىل صحة موقفنا من املنهجية املتبعة 
يف املراجعة الدستورية، حيث أدى الدور السلبي الذي لعبته اآللية السياسية برئاسة محمد معتصم، إىل 
االلتفاف عىل مسودة لجنة مراجعة الدستور من خالل توظيف اليمني املحافظ واليمني املتأسلم لتمرير 

مضامني مناقضة لطموحات الهيئات الديمقراطية.
سياسية  إرادة  إىل  يحتاج  املغربي،  الشعب  لعموم  تاريخيا،  مكسبا  يعد  األمازيغية  اللغة  ترسيم  وأن 
حقيقية تتجاوز منطق التدافع اإليديولوجي واملصلحي، بغية رفع حالة الغموض وااللتباس الذي يلف 

الفصل الخامس من الدستور املقرتح لالستفتاء. 
اللغة  ضد  التمييز  تكرس  املقرتح،  الدستور  مرشوع  من  الخامس،  الفصل  صياغة  أن  البيان  وأضاف 

واإلنسان األمازيغيني، يف وقت كان فيه الشعب املغربي يسعى إىل بناء دولة املساواة وإحقاق الحقوق. 
كما أشار إىل أن العديد من التنظيمات السياسية والحقوقية طالبت برتسيم اللغة األمازيغية إىل جانب 
اللغة العربية، كما أكدت القرائن عىل أن مسودة لجنة مراجعة الدستور، أقرت املساواة بني اللغتني، لكن 
االلتفاف عىل هذا اإلجماع، يؤكد بأن هناك مؤامرة عىل مصلحة الوطن واملغرب املتعدد يف ظل وحدته، 

تقودها أوساط تسعى إىل استدامة االستبداد وامليز. 
الرابعة من  امللتبسة والغامضة للفقرة  وحذرت منظمة تاماينوت يف بيانها من مغبة توظيف الصيغة 
الفصل الخامس، لإلجهاز عىل مكتسبات وتراكمات الحركة األمازيغية واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
وخصوصا املبادئ األربعة التي جاءت يف منهاج تعليم اللغة األمازيغية )التعميم، املعرية، حرف تيفناغ 
واإللزامية(. وبهذا الصدد اعتربا، تاماينوت، الترصيحات العنرصية لألمني العام لحزب العدالة والتنمية، 

بشأن حرف تيفناغ ومكونات الحركة األمازيغية، تهديدا لالستقرار و تحريضا عىل الفتنة.
الهوية  األمازيغية يف صلب  الذي يضع  الهوية  بمسألة  املرتبط  املرتكز  أنه ورغم وضوح  البيان  وأعلن 
اعتمد  لالستفتاء  املقرتح  الدستور  مرشوع  فإن  مارس،   9 ليوم  امللكي  الخطاب  يف  جاء  كما  املغربية، 
مقاربة مناقضة للحقائق التاريخية والجغرافية و الواقع، حيث يؤسس لدولة دينية عوض الدولة املدنية 
بالعربية،  ثالثا، وربطت اإلسالم  بعدا  األمازيغية  الديمقراطية، كما جعلت من  القوى  بها  التي طالبت 
الوطن  هوية  أن  عىل  التنصيص  فيه   انتظرنا  الذي  الوقت  يف  إفريقيا.  إىل  بالدنا  انتماء  عىل  وقفزت 

أمازيغية، اغتنت بروافد وعنارص متعددة أهمها : اإلسالمي، العربي، اإلفريقي، املتوسطي واليهودي.
لكل هذه االعتبارات، ونظرا لغياب الضمانات الكافية لتدارك االلتباس والغموض الذي يعرتي مرشوع 
اعتماد  يف  السلطة  أجهزة  وتمادي  األمازيغية،  الحركة  معتقيل  محنة  واستمرار  الدستورية،  الوثيقة 
تاماينوت تدعو كافة مناضليها  الحملة حول اإلستفتاء،  فإن منظمة  بالية ال ديمقراطية يف  أساليب 
بأصواتهم  اإلدالء  اإلمتناع عن  إىل  املغربي  الشعب  واملتعاطفات معها وعموم  واملتعاطفني  ومناضالتها 
ومقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. وتدعوهم  إىل التتبع اليقظ والفعال ملسلسل ترصيف مقتضيات 

الدستور املقبل ذات الصلة بالقضية األمازيغية خصوصا و القضايا الديمقراطية عموما. 

التصرحيات العنصرية لألمني العام حلزب العدالة والتنمية، بشأن حرف 
تيفناغ ومكونات احلركة األمازيغية، هتديدا لالستقرار وحتريضا على الفتنة

االمازيغية  الجمعيات  كونفدرالية  يفوس(  ن  )تامونت  مكتب  اجتمع 
بالجنوب املغربي باكادير  يوم االثنني 27 يونيو 2011 ملناقشة مرشوع 
الدستور الجديد وبعد استشارات واسعة واستعراض مضامني الوثيقة 
االمازيغية  لدسرتة  االمازيغية  للحركة  النضالية  املحطات  وكذلك 
وترسيم اللغة االمازيغية منذ ربع قرن،  وكذلك مواقف مختلف الفاعلني 
توصلنا  بيانا  اصدراملكتب  االمازيغية  اللغة  ترسيم  حول  السياسيني 
االمازيغية وترسيم  ترحيبه بمكسب دسرتة  فيه عن  بنسخة منه عرب 
اللغة االمازيغية يف الدستور املغربي وتعتربه خطوة مهمة وانجاز حكيم 

للدولة املغربية، رغم معارضة وتدخل القوى املحافظة والظالمية. 
وندد باالبتزاز السيايس التي مارسته تلك القوى الظالمية ضد املساواة، 
وتكريس التمييز ضد اللغة االمازيغية واالنسان االمازيغي وضد تاسيس 
دولة مدنية حداتية  مستغلة الدين االسالمي بشكل شعبوي وال اخالقي. 
وبالترصيح العنرصي والشوفيني المني عام  حزب العدالة والتنمية ضد 
االمازيغية واالمازيغ واعترب ذلك تهديدا لالستقراروالفتنة وتحمل الدولة 
املغربية املسوؤلية عن مثل ذلك السلوك املنبوذ من طرف املجتمع املغربي

يف  باالستمرار  االمازيغية  ترسيم  مكتسب  صيانة  عىل  العمل  اىل  ودعا 
والحفاظ  االمازيغية  اللغة  ترسيم  تفعيل  اجل  من  واليقضة  التعبئة 
للثقافة  امللكي  واملعهد  األمازيغية  الحركة  تراكمات  و  مكتسبات  عىل 
األمازيغية، وخصوصا املبادئ األربعة التي جاءت يف منهاج تعليم اللغة 
األمازيغية )التعميم، املعرية، حرف تيفناغ و اإللزامية(وذلك بالتنسيق 
دولة  بناء  افق  يف  املكتسبات  حماية  اجل  من  الديموقراطيني  كل  مع 

مدنية ديموقراطية يسود فيها الشعب ويقرر.
وقرر مكتب الكونفدرالية احرتام مواقف الجمعيات األمازيغية املنضوية 
يوليوز  فاتح  يوم  لإلستفتاء  املعرض  الدستور  وثيقة  بخصوص  فيه 
2011  ودعا كل مكونات  الحركة  االمازيغية اىل عقد لقاء وطني يجمع 
كل اطياف الحركة لبناء اسرتتيجية جديدة للتعامل مع ما افرزه الوضع 

السيايس الجديد.
عن املكتب - الرئيس محمد حنداين

 )تامونت نيفوس( تعترب مكسب 
دسترة االمازيغية خطوة مهمة واجناز 

حكيم للدولة املغربية

تدارس ممثلو التنسيقيات والجمعيات وفعاليات أمازيغية بوسط املغرب مرشوع الوثيقة 
الدستورية املعروض عىل االستفتاء ،يف اجتماع استثنائي انعقد يوم األحد 26 يونيو 2011 
بمقر جمعية أسيد. وبعد تدارسهم ملضامينها أكدت الجمعيات أن الصيغة النهائية ملرشوع 
تناقضات أرضت  الشعبي، قد كشفت عما يحمله من  االستفتاء  املعروض عىل  الدستور 
الديمقراطي،   النظام  لبناء  األجزاء،  مختلف  بني  التكامل  لتفعيل  الرضوري،  باالنسجام 
سلطة  تفعيلها  عىل  تسهر  املواطنني،  بني  تساو  يف  والحريات،  الحقوق  بضمان  الكفيل 
امللكية  إطار  يف  والجزاء،  واملحاسبة  للمراقبة  وتخضع  الشعب  من  رشعيتها  تستمد 

الربملانية.
مظاهرها  يف  األمازيغية  مع  بها  التعامل  تم  التي  للطريقة  الشديد  رفضهم  عن  وعربت 
ساهم  املوحدة،  املغربية  الهوية  الجغرايف.فبخصوص  واإلنتماء  واللغة  بالهوية  املتصلة 
املرشوع يف تعويم صلبها املتمثل يف األمازيغية، بتعبئة مختلف الروافد الوافدة عىل أرض 
املغرب، والتي نعتربها اغناءا للجوهر وليس بديال عنه. إن األرض، وحدها، تمنح املرشوعية 
لكل من احتضنته، فآخى بصدق أبناءها الذين ليس لهم وطن غريها، وال يحددون والءهم 

لها بالقرون املعدودة.
كما أكدت أنه كلما تعلق األمر باألمازيغية، تتناىس فقرات النص الدستوري ما سبق أن 
التمييز، بسبب  التصدير عندما أعلن بشكل رصيح "حظر ومكافحة كل أشكال  تضمنه 
الجنس أو اللون، أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة 
أو أي وضع شخيص، مهما كان"ويف هذا السياق عرب املجتمعون عن رفضهم بقوة، نحن 
األمازيغيني ،أسوة باألتراك والفرس وغريهم من األمم املسلمة غري العربية ، نرفض بقوة 
تمييز  من  "العربية-اإلسالمية"  عبارة  تحمله  ملا  بالعروبة  اإلسالم  الدستور  يف  يقرن  أن 
بحكم  الشعب،  مخيلة  يف  العربية  شأن  من  الرفع  منه،  الغاية  الدين،  بسبب  تفضييل، 

ارتباطها باملقدس، مقابل عدم جدوى األمازيغية التي يتم ربطها باملدنس.
رسمية  بني  التمييز  عىل  مختلفة،  فقرات  يف  الخامس  الفصل  حرص  السياق،  نفس  ويف 
العربية و رسمية األمازيغية، سواء من حيث األهمية أو الوسائل أو الغايات. و إمعانا يف 
تكريس الطابع العربي للدولة املغربية، رغم أمازيغية األرض وأغلبية السكان، قفز املرشوع 
و  املغرب، شعبا  فألحق  التاريخ،  و  السوسيولوجية  و  الجغرافية  الدستوري عىل حقائق 
أرضا باملرشق العربي، معتمدا يف ذلك عىل العرق و الدين. وشعار األمازيغية رصيد لجميع 
املغاربة "أصبح شبه قاعدة، لدى القادة السياسييني يف األحزاب املعادية لألمازيغية، وعىل 
اإلعالمية من  املنابر  يتخذوا مختلف  أن  والتنمية،  العدالة  االستقالل وحزب  رأسها حزب 
إذاعة و تلفزة نساهم جميعا يف تمويلها، فينفثوا عىل مسمع و مرأى املواطنني، ما تفيض 

تحد  ففي  املغاربة.  بني  الفتنة  بذور  وزرع  التضليل،  و  الجهل  من  املريضة  نفوسهم  به 
سافر لكل منطق، ينكرون عىل األمازيغيني حقهم يف الحياة بأصولهم وهويتهم ولغتهم 
استثناء"  بدون  املغاربة  لجميع  رصيد  "األمازيغية  أن  بذريعة  أرضهم،  فوق  وتاريخهم 
و هو ما يمنحهم الحق يف املطالبة عالنية، بإبادتها ثقافيا و لغويا و هوياتيا.و للتذكري  
تعترب الحملة األخرية املعادية لألمازيغية ، التي قادها كل من الخليفة من حزب االستقالل 

وبنكريان من العدالة و التنمية تجسيدا لهذا االنحراف العنرصي.
و باملناسبة نوجه نداءا ، مشوبا بالحزن و الغضب، إىل كل أمازيغي ديمقراطي، يناضل 
فال   . بهما  صلة  كل  يقطع  أن  الفتنة،  ألسباب  املثريين  العنرصيني  الحزبني  هدين  داخل 
لبناء  السبل  أقوم  عن  الجميع  فيه  يبحث  حساس  ظرف  يف  العداء،  هدا  أمام  أحد  يدعني 
الديمقراطية، ، أنه يناضل من الداخل لتقويم االنحراف. إن املستقبل السيايس الذي يحلم 
به البعض من هؤالء، وسط هذه اللوبيات املتعطشة للسلطة واملال، رساب. لقد اصبحت 

الدعوة إىل مقاطعة هذين الحزبني، واجبا وطنيا، حماية للوحدة الوطنية.
التمييز بني مستويني:  الدستوري، يقتيض  االستفتاء عىل املرشوع  املوقف من  إن تحديد 
تفعيل  يف  أهميتها  رغم  كلها،  وهي  واآلليات،  واملراحل  باملساطر  ويتعلق  األول  املستوى 
القيم، قابلة للتطوير والتأهيل تبعا لتنامي النضج الديمقراطي بني مكونات املجتمع.أما 
املستوى الثاني فيتعلق بالقيم واملبادئ التي تحدد االتجاه وتكرس املدخل لتأسيس النظام 
السيايس الديمقراطي الحداثي، يطمنئ إليه املواطنون ملا يوفره من حقوق وحريات تسمح 
بحماية املساواة والكرامة والعدالة االجتماعية. وبهذه الرؤية التي تشبعنا بها من خالل 
تجاربنا النضالية قررنا مقاطعة االستفتاء عىل املرشوع الدستوري، ملا يتضمنه من تمييز 
ضد أألمازيغية وتمييع لصلب الهوية املغربية املوحدة التي تتحدد باألرض التي مات من 
أجل أن تحيى، ما يزيد عىل سبعمائة ألف شهيد يف الريف و األطلس و سوس، وغريها من 

املناطق املغربية، ما بني 1912 و 1934.
اإلطارات املوقعة:تنسيقية أميافا للجمعيات األمازيغية وسط املغرب، االختيار االمازيغي، 
جمعية اسيد مكناس،جمعية سكان جبال العالم فرع املغرب،منظمة الشباب األمازيغي 
الحاج،الفعاليات  اطاط  تيسوراف  مكناس،جمعية  النسائية  ثفسا  املغرب،جمعية  وسط 
األمازيغية، جمعية تامونث ثازوطا، املركز املغربي للحقوق والحريات.، جمعية والد عيل 
جمعية  امغاس،  جمعيةامناي  خنيفرة،  امغار  جمعية  ميدلت،  ازريران  جمعية  بوملان، 
احدجام  ثاودا صفرو، جمعية  تمازيغت خنيفرة، جمعية  وراين، جمعية  ايت  ن  ازريمن 
االمل  جمعية  وراين،  ايت  ن  اعريمن  جمعية  امكناس،  املعتقلني  دعم  لجنة  مكناس، 

تمحضيت، جمعية افروك سيدي املخفي.

اجلمعيات األمازيغية بوسط املغرب تقاطع االستفتاء على املشروع الدستوري
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* أكادير : إبراهيم فاضل
* بداية نود أن نعرف من هي زينب حمود؟

الخميسات  من  أمازيغية  حمود  زينب   **
نادي  رئيسة   1973 سنة  مواليد  بالصفاصيف 
النسوية  النخبة  عضو  و  بأكادير  النارية  الدراجات 
للدراجات  اإلفريقية  بالجامعة  النارية  للدراجات 
النارية وعضوة بالجامعة املغربية لنفس الرياضة و 
مستثمرة بالقطاع السياحي باملغرب منذ سنوات، و 

فاعلة جمعوية يف مجال العمل اإلنساني الخريي.
* يبدو أنك تميلني كثريا لرياضة الدراجات وقليال ما نجد 

إمراة مغربية يف هذا الصنف من الرياضة؟
بالرياضة  كبري  إاملام  يل  كان  الدراسة  منذ  أكيد   **
أن  غري  القدم  كرة  بعدها  و  الريفي  العدو  خاصة 
يف  يثريني  الذي  و  النارية  الدراجات  تحول  املسار 
فهي  الوعرة  املسالك  يف  املغامرة  هو  الرياضة  هذه 
ذلك أسسنا  الصمود، وألجل  و  التحدي  اإلنسان  تعلم 
نادي يهتم بهذه الرياضة و يعرفها للمواطنيني النها 
االجانب  تعرف  فهي  اخر  جانب  ويف  املغرب  يف  نادرة 

لإلمكانيات السياحية يف بلدنا.
* تهتمني ايضا بالجانب الخريي واإلنساني ما رس ذلك؟

** من نكر أصله فال أصل له نحن نمثل جزء كبري 
من املغاربة ممن يحتاجون اىل املساعدة، وهذه الفئة 

تحتاج اىل طريقة تعامل خاصة بحكم واقعها املادي 
أطرح  وإال  نائية  بمناطق  أمر  فحني  واإلقتصادي 
سؤال ما ذنب هؤالء وأفكر يف العودة بمرشوع انساني 
يمكن  ما  سوى  يبقى  شيئ  ال  بأن  أؤمن  إنسانة  أنا 
لإلنسان أن يجعله يسعد اخرين وهذه الثقافة نادرة 
أو ربما كانت سائدة إال أن عوامل تطور تاريخي أثرث 

يف التضامن اإلنساني.
* ويف الجانب الثقايف ما دمت إنسانة فاعلة وأمازيغية هل 

هناك موقع لجانب العمل الثقايف يف حياتك وأنشطتك؟
املدريس  خاصة  مرسحية  اهتمامات  يل  كانت   **
حيث كنت أتعاون مع مجموعة من املهتمني كجمعية 
باكادير  املرسح  خشبة  محرتيف  و  بالرباط  وسا  دها 
العمل  التزامات  أن  غري  اخرى  و  ومضات  جمعية  و 
حارضة  أنا  لكن  املسرية،  بمواصلة  تسمح  تعد  لم 
أو  الندوات  األمازيغي سواء يف  الثقايف  العمل  دائما يف 
أستصيفهم  الذين  األجانيب  جل  أن  كما  املهرجانات 
سواء يف عميل أو خالل النشاط الريايض الذي انظمه  
واألشكال  التاريخ  حول  نقاش  جلسات  فيه  تكون 
يطرح  حني  بحدة  هدا  ويثار  األمازيغية  الثقافية 
التناقض الحاص يف املغرب بني  الزائر األجنبي سؤال 
كون املغرب يدرج ضمن الدول العربية وإذا باألجانب 
املراحل  رشح  نحاول  وهنا  ذلك  عكس  يكتشفون 

املغرب  عليه  هو  ما  واىل  هذا  اىل  ادت  التي  التاريخية 
أمازيغي  مهرجان  بتنظيم  حاليا  أفكر  كما  اليوم. 
بسويرسا لـأن يل عالقات و رشاكات مع عدة جمعيات 

هناك ألننا نحتاج اىل اإلنفتاح عىل االخر.
* كيف تنظرين اىل الحراك و التغيري الحاصل اليوم يف عدة 

دول و ثأثريه عىل املغرب والسياحة كمهتمة بامليدان؟
للديمقراطيات  هومفيد  و  تأثري  هناك  أن  أكيد   **
الدول  ركد  يف  اليوم  نراها  التي  الدول  فحنى  الناشئة 
الجانب  يف  التجارب،  هذه  من  مرت  جدا  املتقدمة 
السياحي هناك مشكل ربط الدول اإلسالمية باإلرهاب 
لكن يف املغرب بالرغم من ذلك هناك رؤيا اخرى حنى 
مراكش  يف  أركانة  تفجر  بعد  أن  لك  فأقول  لألجانب 
جنسيات  من  فرد   140 األسبوع  نفس  يف  استقبلت 
مختلفة ومن أجل عمل تطوعي خريي، وهذهاألمور 
تغيري الكثري يف دهنية األجانب خاصة حني يحتكون 
باملجتمع املغربي و يستقبلونه ويتبني لهم عكس ما 
اإلنفتاح وأخد  اىل  أننا نحتاج  لنقل  يوج يف مخيلتهم، 

العرب حتى ال نسقط يف التناقضات.
* كلمة أخرية؟

كل  يف  أبنائه  بقدرات  املغرب  يؤمن  أن  نتمنى   **
الطاقات،ويجب  كل  أمام  األبواب  تفتح  وأن  املجاالت 
ان نويل أهمية لكل من يقوم بمجهود معني من اجل 

األهمية  اعطاء  وعدم  األبواب  سد  ألن  ندعمه  و  بلده 
أرضنا  إال  نملك  ال  ونحن  بلدنا  سري  عىل  سيؤثر  لهم 
وتاريخنا وعىل دوي العقليالت الثقليدية أن يغريوا من 

طريقة تعاملهم مع ابناء هذا الوطن.

الفاعلة اجلمعوية و املسثثمرة زينب محود يف دردشة مع العامل األمازيغي :
حنتاج اىل اإلنفتاح على االخر... وعلى ذوي العقليات الثقليدية أن يغريوا من طريقة تعاملهم مع أبناء هذا الوطن

1-مبدعات يف مجال الشعر:
اللواتي  املبدعات  من  مجموعة  ثمة 
يكتبن الشعر األمازيغي الريفي، بيد أن 
ما يهمنا يف هذا السياق الشواعر اللواتي 

أصدرن ديوانهن الشعري، وهن:
* فاظمــــــا الورياشـــي:

فرخانة  مواليد  من  الوريايش  فاظما  أن  املعروف  من 
بالناظور، وهي أخت الدكتور مرزوق الوريايش أستاذ 
بفاس.  الله  عبد  بن  محمد  بجامعة  السوسيولوجيا 
تحملت مسؤولية أرستها منذ الصغر. بدأت ممارسة 
الشعر منذ ظهور جمعية االنطالقة الثقافية بالناظور. 
إقليمية  أمازيغية  مهرجانات  عدة  يف  شاركت  وقد 
بالفطرة، مولعة  وجهوية ودولية. وقد كانت شاعرة 
بالشعر العربي، وخاصة شعر نزار القباني. واهتمت 
الدرامي  اإلخراج  وتقنيات  األمازيغي،  باملرسح  كذلك 
والسينمائي. وقد تم تكريمها سنة 2005 م بالناظور، 
وذلك من قبل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بتنسيق 
الشعرية  دواوينها  أهم  ومن  إملاس.  جمعية  مع 
ديوان:« ءيرسمذايي واوار/علمني الكالم«، وقد صدر 
1998م، ويقع  هذا الديوان عن مطبعة الرسالة سنة 
املتوسط،  الحجم  من  صفحة   )48( وأربعني  ثمان  يف 
ويحوي عرشين)20( قصيدة شعرية مكتوبة بالخط 
الالتيني من قبل الدكتور حسن بنعقية. بينما قام عبد 
الفنان  أما  االستهاللية؛  مقدمته  بكتابة  خلفي  سالم 
التشكييل أحمد عبد الخالقي ، فقد قام بإنجاز لوحة 

الغالف الخارجي األمامي.
* عائشـــة  بوسنينــــا :

ريفية  وهي  الناظور،  بإقليم  بوسنينا  عائشة  ولدت 
األصل من تمسمان. نشأت يف أرسة محافظة كريمة 
وشهمة ومضيافة. وهي امرأة عصامية كونت نفسها 
وحكايات  قصصية  أعماال  أصدرت  وقد  بنفسها. 
مهرجانات  يف  وشاركت  الريف.  بأمازيغية  وأشعارا 
متنوعة،  إذاعية  برامج  يف  وتسابقت  عديدة،  شعرية 
وتعيش  للصغار.  كتبت  كما  للكبار  أيضا  وكتبت 
الشاعرة اآلن ببني أنصار قرب مدينة مليلية املحتلة. 
ثارزوذ/  آخفي  عاذ  ديوان:«  الشعرية  دواوينها  ومن 
ستبحث عني فيما بعد...«. وقد صدر هذا الديوان عن 
من  وهو  1998م،  سنة  بالناظور  عزوز  بن  مطبعة 
توىل  وقد  العربي،  بالخط  مكتوب  املتوسط،  الحجم 
والتشكيلية،  الخارجية  الناحية  من  تصميمه  الطابع 
النقدية  مقدمته  بكتابة  حمداوي  جميل  قام  كما 
 )29( وعرشين  تسع  يف  الديوان  ويقع  التصديرية. 

صفحة، ويضم أربع عرشة ) 14( قصيدة شعرية.
عنوان:«  تحت  ثانيا  ديوانا  الشاعرة  أبدعت  ا  وقد 
ءيذارايي /اذكرني« . وقد صدر هذا الديوان الشعري يف 
طبعته األوىل سنة 2009م ، وذلك عن مطبعة الجسور 
بوجدة يف سبعني )70 ( صفحة من الحجم املتوسط. 
ويضم الديوان  إحدى وعرشين )21 ( قصيدة شعرية، 
حمداوي  جميل  وقدم    ، العربي  بالخط  كتب  وقد 
بوسنينا  عائشة  عنوان:«   تحت  بدراسة  الديوان 
شاعرة التحدي والصمود يف الشعر األمازيغي بمنطقة 

الريف«.
تكتب  شاعرة  أوىل  بوسنينا  عائشة  أن  املعلوم  ومن 
ديوانها  خالل  من  الريف  بمنطقة  األمازيغي  للطفل 
الشعري:« نشني ذي مازيانان/ نحن أطفال صغار«، 
وقد  لغة شاعرية معربة وموحية.  ذلك  يف  مستخدمة 

بأسلوبها  نجاح  أيما  ذلك  يف  املبدعة  الشاعرة  نجحت 
وفواصلها  املعربة،  املوحية  ولغتها  املنغم،  الشعري 

املموسقة بشكل جيد. 
* مايســـة رشـــيدة الـــمراقي:

بالناظور،  الطيب  بابن  املراقي  رشيدة  مايسة  ولدت 
يف  مقاالتها  تكتب  عصامية،  وصحافية  شاعرة  وهي 
العالم  وجريدة«  ثويزا«،  كجريدة«  أمازيغية،  جرائد 
حكايات  ولها  الريف«...  وجريدة«  األمازيغي«، 
كــ«  مغربية،  صحف  يف  منشورة  قصرية  وقصص 
وجريدة   ، و«الريف«  األمازيغي«،  و«العالم  ثويزا«، 
من  ونذكر  »أزول«...  ومجلة   ، الجزائرية  »إيزوران« 
ءينو/  تورجيت  إيوكايي  ديوان:«  الشعرية  دواوينها 
الشعري  الديوان  هذا  صدر  وقد  حلمي«.  أعطني 
سنة  بالناظور  بميضار  أعكي  مطبعة  عن  الريفي 
2000 م، ويقع الديوان يف أربع وخمسني )54( صفحة 
وثالثني)32(  اثنتني  ويحوي  املتوسط،  الحجم  من 
قبل  من  الالتيني  بالخط  مكتوبة  شعرية  قصيدة 
الزياني كتابة  الدكتور حسن بنعقية. وقد توىل أحمد 
املقدمة، بينما قام كل من أحمد عبد الخالقي و لطيفة 
الغالف  مستوى  عىل  الشعري  العمل  هذا  بتشكيل 
الخارجي. كما ألفت الشاعرة ديوانا شعريا آخر تحت 
عنوان:«:«أصهينهني إيزوران/ صهيل الجذور«. ويعد 
للشاعرة،  الثانية  الشعرية  املجموعة  الديوان  هذا 
بربكان  تريفة  مطبعة  عن  العمل  هذا  صدر  وقد 
 )141( وأربعني  وإحدى  مائة  يف  ويقع  2004م،  سنة 
الديوان  ويحتوي  تقريبا،  الصغري  الحجم  من  صفحة 
مكتوبة  شعرية  قصيدة   )51( وخمسني  إحدى  عىل 
بالخط الالتيني. وقد قام حفيظ أزگاغ بكتابة املقدمة 
برسم  الخضريي  حفيظ  اختص  بينما  التصديرية، 

اللوحة التشكيلية.
هذا، وقد صدر ملايسة رشيدة املراقي الديوان الشعري 
ءيزران  بعنوان«  شعرية  مختارات  شكل  يف  الثالث  
ءيزران/ أشعار وأشعار«، وذلك عن مطبعة الجسور 
ويضم  األوىل.  الطبعة  تاريخ   ، 2009م  سنة  بوجدة 
الحجم  من  صفحة   )  97( وتسعني  سبعا  الديوان 
دار  نجيم  وتوىل  الالتيني،  بالخط  كتب  وقد  املتوسط، 

الكبداني تشكيل الغالف الخارجي وتزيينه .
شعرية  مجموعات  إىل  الشعري  الديوان  هذا  ويقسم 
العرس  الحب والعشق؛أشعار  التايل:أشعار  النحو  عىل 
اإلسالم؛  أشعار  والنميمة؛  الهجاء  والزفاف؛أشعار 
اعتمدت  وقد  هذا،  وأشعار.  أشعار  الشاعر؛  أشعار 
الشاعرة يف جمعها عىل مجموعة من النساء املسنات 

الحافظات للشعر األمازيغي األصيل.
* إلهـــام أمجاهـــــد:

شاعرة  وهي  الناظور،  بمدينة  أمجاهد  إلهام  ولدت 
، ورصد  الذات  بشعر  كثريا  تعنى  أمازيغية عصامية، 
صدر  وقد  الواقع.  يوميات  وتصوير  اإلنسان،  هموم 
ءيروح  بعنوان:«  أمازيغي  شعري  ديوان  للشاعرة 
مطابع  رشكة  عن  وذلك   ، الزمان«  انقىض  ءازمان/ 
سنة  األوىل  طبعته  وكانت  بوجدة،  املغاربية  األنوار 

من  صفحة   )80( ثمانني  يف  الديوان  ويقع  2010م. 
 )30( ثالثني  كذلك  الديوان  ويحوي  املتوسط،  الحجم 
لجميل  بمقدمة  الديوان  تذيل  وقد  شعرية.  قصيدة 
حمداوي تحت عنوان:« قراءة يف الشعر األمازيغي لدى 
إلهام أمجاهد«، وتقع املقدمة يف إحدى وثالثني )31( 
الخط  استخدم  قد  الديوان  أن  املعلوم  ومن  صفحة. 

العربي أداة للكتابة.
* عائشــــة كــــوردي:

شاعرة  وهي  الناظور،  بإقليم  كوردي  عائشة  ولدت 
عن  الشعرية  قصائدها  تكتب  عصامية،  أمازيغية 
الحياة اليومية بمنطقة الريف. وتنظم قصائد شعرية 
القضايا  ومعانقة  والشباب،  بالذات  التغني  يف  ريفية 
كقضية  والقومية  والوطنية  والجهوية  املحلية 
األمازيغية  الشاعرة  لهذه  صدر  وقد  مثال.  فلسطني 
العصامية ديوانها الشعري األول تحت عنوان:« إزالن 
تسع  يف  الديوان  ويقع  الحياة«.  أشعار  توذارث/  ن 
وتسعني )99( صفحة من الحجم املتوسط. كما يحوي 
ثالثا وعرشين)23( قصيدة شعرية مكتوبة بالخطني: 
الالتيني وتيفيناغ. ويعد الديوان من منشورات مطابع 
2009م. وقد سهر عىل  املغاربية بوجدة لسنة  األنوار 
كتابة الديوان وطبعه كل من الدكتور حسن بنعقية، 
إىل كل هذا،  والحسني فرهاد، ونجيب عاليل. وإضافة 
لم  الريف  بمنطقة  كثريات  أخريات  شواعر  فهناك 
يصدرن بعد ديوانهن الشعري األمازيغي، مثل: نزيهة 
وحياة  الخلفي،  وحبيبة  بوستاش،  ولويزا  الزروايل، 

بوترفاس...
2- مبدعــــــات يف مجال الرسديـــــــات:

مايسة  تنتقل  الصحفية،  والكتابة  الشعر  تجربة  بعد 
)تينفاس(،  القصرية  القصة  كتابة  إىل  املراقي  رشيدة 
»ءيزرمان  بــ  املعنونة  مجموعتها  بإصدار  وذلك 
املعهد  منشورات  ضمن  الظالم«،  ضفائر  تادجست/ 
2006م،  سنة  بالرباط  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
وتحوي هذه املجموعة ثالث عرشة )13( قصة قصرية.
أجواء  للغالف  الخارجية  اللوحة  وتحمل  هذا،  
، وذلك  الريفية  املرأة  أيقون  ذلك  يدل عىل  رومانسية، 
الذي  الصايف  املوروث، والبحر األزرق  بزيها الحضاري 
يحيل عىل االنفتاح، والعالقة الحميمية التي توجد بني 

اإلنسان األمازيغي الريفي والبحر الذي يحيط به.
مجموعتها  بوسنينا  عائشة  القاصة  ألفت  وقد  هذا، 
القصصية«ثيقصيصني ناريف ءينو/  قصص قصرية 
 ، الثالثة  األلفية  سنوات  بداية  يف  وذلك  الريف«،  من 
والصادرة عن مطبعة بن عزوز بالناظور، وقد أرشف 
وتضم  لها.  والتقديم   طبعها  عىل  حمداوي  جميل 
املجموعة ثالث قصص طويلة يف خمس عرشة )15( 
14.5سم يف  صفحة من الحجم املتوسط من مقاس) 

20.5 سم(.
نذكر:  املجموعة  هذه  يف  وردت  التي  القصص  ومن   
ءيشعوران،  ثناين  جار  وقصة  أتكواتش،  محند 
اعتمد يف هذه  الذي  الخط  أما  ءيريران.  ثامزا   وقصة 
الصورة  تحيل  حني  يف  العربي،  الخط  فهو  املجموعة 

الخارجية للغالف عىل جبال الريف 
الوعرة،  بتضاريسها  الشامخة 
ذلك،  عىل  الشامخة.عالوة  وقممها 
حد  عىل   - بوسنينا  عائشة  تعد 
األوىل  األمازيغية  املبدعة  علمي- 
يف  كتابا  الريف  يف  أصدرت   التي 
نالريف/  »ثيحوجا  عنوان  تحت  واألحاجي  الحكايات 
الحكايات الريفية«، وذلك يف بداية األلفية الثالثة. وقد 
سبعة  يف  بالناظور  عزوز  بن  مطبعة  يف  الكتاب  طبع 

عرش)17( صفحة من الحجم الطويل.
حكايات  أربع  اإلبداعي  الرسدي  كتابها  ويضم  هذا، 
ثمغارث  و«  ءاتكتوفني«،  لفيل  وهي:«   ، طويلة 
ذي  و«رقروذ  ءومجار«،  عاكشا  و«  ثاريفاشت«، 
الكتاب فقد وضعه  تقديم  أما  و« معنان«.  رغاباث«، 

الناقد األمازيغي جميل حمداوي .
معني  من  الحكائية  مواضيعها  القصاصة  نهلت  وقد 
األدب الرمزي، وذلك عندما وظفت الكائنات الحيوانية 
مواضيع  عن  الحديث  بغية  وإنسانية،  برشية  رموزا 
معارصة عىل غرار ابن املقفع يف كتاب:« كليلة ودمنة« 
 les »والكاتب الفرنيس الفونتني يف حكاياته الخرافية  ،
الطفولية  قصتها  يف  الرمزية  هذه  وتتجىل   .«  fables
العجائبية »غابة القرود/ رغابث ن قرود«. كما وظفت 
واالنزياح  الواقع  خرق  قوامها  فانطاستيكية  قصصا 
عنه، وذلك باسترشاف الالواقع كما هو الحال يف قصة 
تناولها  عن  بله  املنجال«،  ءومجار/عكشة  »عكشة 
يبدو  كما  وإنسانية،  ووطنية  اجتماعية  ملواضيع 
ذلك واضحا يف قصة« معنان« الطويلة. وبهذا، تكون 
حيث  من  وثرية  متنوعة  بوسنينا  عائشة  مجموعة 
طرائق  من  تقنيا  استفادت  وقد  واألشكال،  املضامني 
الرسد الكالسيكي والحديث، وكذلك من مقومات أدب 

األطفال.
ومن املعروف أيضا أن عائشة بوسنينا  شاعرة الدفء 
توظف  الطفويل،  والحب  اإلنساني  والحنان  العائيل 
القصصية  مجموعتها  يف  النبيلة  الجياشة  عاطفتها 
لتنشد السالم والهدوء والفضيلة والقيم العليا ، حيث 
الحنان  سماتها  من  نبيلة  رسالة  األطفال  إىل  توجه 
عىل  الحفاظ  برضورة  وتنصحهم  والرأفة،  والعطف 
البيئة، مع توجيه رسالة أخرى إىل الكبار لتمثل القيم 

السامية، ونبذ الطمع واألنانية والحقد والكراهية.
تكتب  مبدعة  أوىل  بوسنينا  عائشة  تكون  وبهذا، 
بعد  وذلك  مستقلة،  مجموعة  يف  وتنرشها  القصة، 
سنة  هولندة  يف  نرشها  التي  ميمون  وليد  مجموعة 
الخطاطيف«.  ثيفادجاس/  عنوان«  تحت  1996م 
يف  والسبق  بالريادة  بوسنينا  عائشة  تحظى   وبهذا، 

مجال النرش الحكائي يف منطقة الريف.
الريف )ءيجيس  بنت جبال  هذا، وقد أصدرت سمرية 
ن ءيذورار ناريف( سنة 2001م روايتها األوىل   تحت 
وذلك  الحجر«،  ءوزرو/عروسة  ن  تارسيت  عنوان:« 
عن مطبعة مؤسسة النخلة بوجدة يف 307 صفحة من 
أكرب نص  الرواية  الطويل. وبهذا، تكون  هذه  الحجم 
وقد  الحجم.  حيث  من  ريفي  أمازيغي  روائي  رسدي 
أنها  كما  عربي،  فرنيس  أموال  بمعجم  الرواية  تذيلت 

مكتوبة بالخط الالتيني.
* جميل الحمداوي
يتبع

املثقفات واملبدعات األمازيغيات مبنطقة الريف

تعج منطقة الريف ، واليت تقع بالشمال الشرقي من املغرب، مبجموعة من املبدعات واملثقفات األمازيغيات اللوايت سامهن بشكل من األشكال يف إثراء الساحة الثقافية املحلية على مجيع املستويات واألصعدة. 
وقد استطاعت هذه املثقفات أن يفرضن أنفسهن ثقافيا بكتاباهتن الشعرية والسردية واإلعالمية، وأن حيققن حضورهن املتميز مسرحيا وسينمائيا وتشكيليا. ولكن مازال حضور املرأة يف جمال الثقافة األمازيغية 
ضئيال جدا، وذلك باملقارنة مع حضور شريكها الرجل املثقف واملبدع، وذلك راجع ألسباب ذاتية وموضوعية.إذًا، من هن تلك املثقفات واملبدعات األمازيغيات اللوايت كن وراء تنشيط احلركة الثقافية واإلبداعية 

مبنطقة الريف؟ هذا ما سوف جتيب عنه هذه الورقة التوثيقية.
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