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حصاد  محمد  السيد  بتويل  كثريا  تفاءلنا    
التعليم  و  والتكوين  والرتبية  التعليم  حقيبة 
عن  خارج  تكنوقراطي،  رجل  لكونه  العايل، 
الخلفيات السياسوية واإليديولوجية و ال يجر 
ال  و  املرشقية  وال  العروبة  ذيل  ال  وزرائه  من 
تفائلنا درجات  زاد من  الفرنكفونية،  و مما 
التعليم  حول  ندوة  بمناسبة  مداخلته  هو 
االويل  نظمتها مؤسسة البنك املغربي للتجارة 
الخارجية التي ترأسها الدكتورة ليىل مزيان، و 
التي ساهم فيها خرباء من كل الدول و الذين 
بالنسبة  األويل  التعليم  أهمية  عىل  اجمعوا 
تدخل  حيث  األم،  باللغات  خصوصا  للتالميذ 
»مدارس.  بتجربة  نوه  و  آنذاك  الوزير  السيد 
السالفة  املؤسسة  عليها  ترشف  التي  كم« 
الذكر و الح عىل  رضورة و أهمية اللغات األم 
يف التعليم األويل و التعليم بصفة عامة، إال أن 
األمل الذي حلمنا به بل و حملناه رسعان ما 
وزارته،  عرب  الوزير،  مصادقته،أي  عند  تبخر 
املقيمني  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  والوزارة 

واملجلس  الهجرة  وشؤون  بالخارج 
والبحث  والتكوين  للرتبية  األعىل 
اإلطار  باملغرب، عىل مضمون  العلمي 
املرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة 
املغربية ألبناء الجالية املغربية املقيمة 
لألمازيغية  تام  إقصاء  مع  بالخارج، 
كذالك  املغاربة،  هؤالء  وثقافة  لغة 
وزارة  توليه  منذ  و  الوزير  السيد  فإن 
يبارش  وهو  مستوياتها  بكل  التعليم 
ذات  تارة  االصالحات  من  مجموعة 

املؤسسات  كإصالح  مادي  طابع 
وذلك  تأهيلها  إعادة  و  التعليمية 
واقتناء  األقسام  جدران  بطيل 

االكتظاظ وفرض  الطاوالت ومحاربة 
باصالح  أخرى  وتارة  موحد  هندام 
الفرنسية  اللغة  كتدريس  املضامني 
منذ السنة األوىل ابتدائي و تعميم اللغة 
الثالثة  السنة  من  ابتداءا  اإلنجليزية 
اللغة  تدريس  طرق  وتغيري  اعدادي 

العربية و تلقني مصطلحات 
باللغات  العلمية  املواد 
واإلنجليزية  الفرنسية 
املقررات  بعض  وتنقيح 
الصور  بعض  من  الدراسية 
للمغاربة  املسيئة  النمطية 
اإلجراءات،  من  ذالك  غري  إىل 
تدريس  قضية  يخص  ما  إال 
تم  التي  االمازيغية  اللغة 
ملفت  بشكل  تجاهلها 
اكثر  بل  واالحساس  للنطر 
عىل  اإلجهاز  تم  ذلك  من 
التي  املكتسبات  من  القليل 
نضاالت  بفضل  تراكمها  ثم 
واجتهاد  األمازيغية  الحركة 
ءيركام،  مؤسسة  باحثي 
بشكل  الرتاجع  تم  حيث 
تدريس  عن  وخطري  كبري 
بسلك  وذلك  األمازيغية 

سحب  قبيل  من  اإلجراءات  من  مجموعة 
اللغة  بتدريس  املتخصص  األستاذ  صفة 
و  األمازيغية  اللغة  اساتذة  عن  األمازيغية 
تكليفهم بتدريس لغات غري لغات تخصصهم 
العربية كذلك املشاكل الخاصة  كالفرنسية و 
دون  األمازيغية  لتدريس  الزمني  باإلستعمال 
والتعميم  اإلجبارية  سياسة  يشوب  ما  ذكر 
النيابات  التي الزالت الوزارة  واألكاديميات و 
التعليمية تغفل او تتغافل التنصيص عليها بل 
و الزاميتها، مما ال يراعي و ال يحرتم مسلسل 
منذ  انطلق  الذي  التعليم  يف  األمازيغية  إدراج 
كون  االعتبار  بعني  يأخذ  ال  كما   2003 سنة 
األمازيغية لغة رسمية للبالد منذ ست سنوات، 
ما يشكل تكريسا واضحا للميز العنرصي بني 
اللغات و بني املواطنني مما ينذر بتهديد السلم 

اإلجتماعي للمغاربة.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
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لفعاليات  منتمني  نشطاء  من  العرشات  نظم 
صامتة  احتجاجية  وقفة  أمازيغية،  وإطارات 
أمام   2017 سبتمرب   13 الخميس  اليوم  صباح 
عىل  احتجاجا  بالرباط،  اإلسبانية  السفارة 
االسبانية  الحكومة  اتخذته  الذي  األخري  القرار 
والقايض بتسليم معتقلني أمازيغيني جزائريني، 
 06 منذ  االسبانية  السلطات  لدى  معتقلني 
الجزائرية  السلطات  إىل  املايض،   2017 يوليوز 
السلطات  أصدرتها  دولية  مذكرة  خلفية  عىل 
خضري  املزابيني  املعتقلني  فيها  تتهم  الجزائرية 

السكوتي وصالح عبونة » باإلرهاب«.
والفتات  األمازيغية  األعالم  املحتجون  ورفع 
مكتوب عليها » ال لتسليم املناضلني األمازيغيني 
 « و  اإلنسان«  حقوق  تحرتم  ال  التي  للجزائر 
أطلقوا رساح خضري سكوتي وصالح عبونة »، 
معربين يف ترصيحات مقتضبة »ألمدال بريس« 
اإلسبانية  السلطات  قرار  من  استغرابهم  عن 
السابقني  السياسيني  الالجئني  بتسليم  القايض 
يحرتم  ال  الذي  الجزائري  النظام  إىل  باملغرب 
حقوق اإلنسان ولتاريخه األسود يف التعامل مع 

املعارضني لسلطاته. 
رشيد  األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  وعرب 
الحكومة  اتخاد  من  استغرابه  عن  الراخا 
لقرار  ديمقراطية،  دولة  باعتبارها  اإلسبانية 
خضري  املزابيني،  األمازيغيني  املعتقلني  تسليم 
الجزائرية،  للسلطات  عبونة  وصالح  سكوتي 
معتربا أن دولة الجزائر ال تحرتم حقوق اإلنسان 
أن  الراخا  وأكد  املجال،  هذا  يف  اسود  وسجلها 
املعتقلني أبرياء من التهم اإلرهابية التي تحاول 
حركة  لنشطاء  تلفيقها  بوتفليقة  سلطات 

منطقة مزاب.
وأوضح الراخا أن الهدف من الوقفة االحتجاجية 
الدولة  حث  هو  اإلسبانية،  السفارة  أمام 
وللمطالبة  قرارها  عن  الرتاجع  عىل  اإلسبانية 
الالجئني  بحقوق  وتمتعهما  رساحهما  بإطالق 
الدولة  إىل  لجأ  سياسيني  الجئني  باعتبارهم 
املخابرات  مالحقة  من  لحمايتهما  اإلسبانية 

الجزائرية . 
التجمع  رئيسة  الشيخ  ابن  أمينة  وطالبت 
العاملي األمازيغيـ  املغربـ  السلطات اإلسبانية 
بـ«الرتاجع عن قرارها القايض بتسليم املعتقلني 
األمازيغيني للسلطات الجزائرية، ألنهما الجئني 
سياسيني سابقني باملغرب«، مطالبة الحكومة 
وإطالق  اإلنسان  حقوق  بـ«مراعاة  اإلسبانية 
من  يناضلون  مناضلني  ألنهم  املعتقلني  رساح 

أجل حقوق اإلنسان ومن أجل الحرية«.
منظمة  عن  الحسناوي  حمو  اتهم  بدوره، 
»إرهاب  بممارسة  الجزائري  النظام  »إزرفان« 
الحكم  أجل  من  الحركة  نشطاء  حيال  دولة« 
السياق  ذات  يف  مستغربا  مزاب،  ملنطقة  الذاتي 
دولة  تعترب  التي  اإلسبانية  السلطات  قرار  من 
املعتقلني  تسليم  قوله  حد  عىل  ديمقراطية 
والرضوخ لطلب الجزائر، مطالبا إياها بالرتاجع 
عن قرارها وإطالق رساح املعتقلني األمازيغيني.

الدمناتي عن »املرصد  من جانبها، عربت مريم 

استنكارها  عن  والحريات«  للحقوق  األمازيغي 
لقرار السلطات اإلسبانية، مطالبة إياه بالرتاجع 
عن قرار تسليمهما للسلطات الجزائرية، مؤكدة 
أن املعتقلني الجزائريني أبرياء من تهم اإلرهاب 
وأنهما مناضلني حقوقيني يدافعان عن حقوق 

اإلنسان.
األمازيغية  التنظيمات  عربت  لها،  بيان  ويف 
قرار  من  »استغرابها  عن  الوقفة  يف  املشاركة 
بتسليم  القايض  اإلسباني  الوزراء  مجلس 
رغم  بوتفليقة  لنظام  األمازيغيني  املعتقلني 
يف  الجزائري  للنظام  األسود  بالتاريخ  علمه 
مجال وحقوق اإلنسان واطالعه وعلمه بحملة 
التطهري العرقي واألبارتايد الذي يمارسه النظام 
الجزائري ضد أمازيغ منطقة مزاب منذ ما يزيد 
عن سنتني، مما خلف عرشات الشهداء ومئات 
املزابيني  ومساكن  للبيوت  وإحراق  املعتقلني 
بالناشطني  وتخريب ممتلكاتهم، وهذا ما دفع 
من  بالهروب  عبونة  وصالح  سكوتي  خضري 
إىل  الجزائري،   النظام  طرف  من  مالحقتهما 
املغرب والحصول عىل صفة الالجئني السياسيني 

من طرف املفوضية السامية لالجئني«.
األمازيغي«  العاملي  »التجمع  من  كل  عرب  كما 
للحقوق  األمازيغي  و«املرصد  و«إزرفان« 
والحريات« و«حركة تاودا« عن استغرابهم من 
»القرار الصادر عن دولة تعترب دولة ديمقراطية، 
كان من املفروض منها احرتام حقوق اإلنسان 
مالحقة  من  السياسيني  الالجئني  وحماية 
األمن  وتوفري  الجزائري  الديكتاتوري  النظام 
التعامل  من  بدال  أراضيها،  فوق  لهم  واألمان 
وأهداف  واالقتصادية  السياسية  املصالح  بلغة 
شخصية تخدم مصالح الحكومات عىل حساب 
بطش  من  الفارين  وحقوق  اإلنسان  حقوق 
نظام بوتفليقة«. وفق تعبري البيان، معتربة أن 
» قرار الحكومة اإلسبانية، إن تم تنفيذه، يُعترب 
نكسة ورّدة حقيقية يف مجال حقوق اإلنسان يف 
هذه الدولة األوربية، ويؤكد تفضيلها للمصالح 
مجال  عىل  الضيقة  واالقتصادية  السياسية 

حقوق اإلنسان«.

وأكدت التنظيمات األمازيغية يف بيانها دائما أن 
يشكل  الجزائرية  للسلطات  املعتقلني  »تسليم 
االنتقام  لسياسة  نظرا  حياتهما،  عىل  خطرا 
الجزائر ضد  يف  النظام  ينتهجها  التي  املمنهجة 
مزاب  منطقة  أمازيغ  وضد  عموما  األمازيغ 
الجزائري  »النظام  أن  مؤكدة  بالخصوص«، 
اعتقال  إىل  الرامية  مذكرته  وراء  من  يسعى 
الحكم  أجل  من  الحركة  ونشطاء  املعتقلني 
مع  حساباته  يصفي  أن  مزاب،  ملنطقة  الذاتي 
كبري يف فضح  دور  لهما  كان  اللذين  الناشطني 
والفيديوهات،  بالصور  وهمجيته  ديكتاتوريته 
التنظيمات  لدى  الحقيقي  وجهه  وكشف 

الحقوقية الدولية والرأي العام العاملي«. 
وأوضح املصدر ذاته أن »مذكرة التوقيف الدولية 
الناشطني  ضد  الجزائري  النظام  أصدرها  التي 
الذاتي  الحكم  أجل  من  الحركة  نشطاء  وضد 
ملسلسل  استمرار  إال  هي  ما  مزاب،  ملنطقة 
واملحاكمات  القضائية  واملتابعات  االعتقاالت 
األمازيغ  النشطاء  لها  يتعرض  التي  الصورية 
االسبانية  »السلطات  مطالبا  بالجزائر«، 
الناشطني  رساح  وإطالق  قرارها  عن  بالرتاجع 
عبونة  وصالح  سكوتي  خضري  األمازيغني، 
الجزائري«،  النظام  مالحقة  من  وحمايتهما 
كما طالب » مكتب املفوضية السامية لالجئني 
السلطات  لدى  بالتدخل  املتحدة،  لألمم  التابعة 
السياسيني  الالجئني  صفة  إلعطاء  االسبانية 
وحمايتهما  الجزائريني،  األمازيغيني  للناشطني 

من تهديد املخابرات الجزائرية«. 
وجّددت تنظيمات الحركة األمازيغية »مطالبتها 
الدولية واالتحاد  الحقوقية  للهيئات واملنظمات 
بالتدخل  الصلة  ذات  التنظيمات  وكل  األوربي 
للرتاجع عن  االسبانية  السلطات  والضغط عىل 
إلطالق  الجزائرية  السلطات  لدى  وكذا  قرارها 
ووقف  املزابيني،  السياسيني  املعتقلني  رساح 
بطشها  من  الهاربني  للمعارضني  مالحقتها 

وديكتاتوريتها«. 
*  منترص إثري

بسبب تسليم معتقلني جزائريني.. »إميازيغن« حيتجون أمام السفارة اإلسبانيةبالرباط

أعلن التجمع العاملي األمازيغي عن دعمه ومساندته املطلقة لحق الشعب الكوردي 
يف االستفتاء و تقرير مصريه بما يف ذلك استقالله وإنشاء دولته املستقلة«، معلنا 
إليه عىل  الكوردي يف كل ما تعرض ويتعرض  الشعب  املطلق مع  عن » تضامنه 

أيدي أعداء الحرية والديمقراطية واإلنسانية.«
وطالب األمم املتحدة واإلتحاد األوربي وكل دول الديمقراطية، بدعم حق الشعب 
الكوردي يف تقرير مصريه وفق املواثيق الدولية والكف عن سياسة الكيل بمكيالني 
دولته  وإنشاء  ملصريه  الكوردي  الشعب  تقرير  أن  إىل  مشريا  املصالح،  وسياسة 

سيساهم يف االستقرار واألمن الحقيقيني يف منطقة الرشق األوسط.
وأكد التنظيم الدويل األمازيغي عىل أن »استقالل الكورد، يعترب الحل األمثل لوضع 
حد للحروب والرصاعات الطائفية يف املنطقة، ويعزز من تعميم ثقافة التعايش 
األرايض  كل  يف  الكوردي  »النضال  أن  مربزا  واإلنسانية«،  الكونية  القيم  واحرتام 
أكرب  بني  مشرتك  نضال  أفريقيا،  شمال  عموم  يف  األمازيغي  والنضال  الكوردية 
شعبني يف املنطقتني يف سبيل الديمقراطية والحرية والحقوق الهوياتية والثقافية 

والقومية للشعبني الصديقني«.
وأوضح التجمع يف بيان، موقع باسم رئيسه الدويل، رشيد الراخا أن دعم استقالل 
الكورد وحقهم يف تقرير املصري، يأتي »إيمانا من األمازيغ بحق الشعوب يف تقرير 
مصريها وتحديد مستقبلها وفق العهود واملواثيق الدولية، واقتناع التجمع العاملي 
األمازيغي، بحق الشعب الكوردي الشقيق، الذي تعرض عىل مدى عرشات السنوات 
واالستبداد  واالضطهاد  وثقافته  لهويته  والتزوير  العرقي  التطهري  أصناف  لكل 
املحيطة  والعثمانية  العروبية  األنظمة  أيدي  الجماعية عىل  واإلبادة  أشكاله  بكل 
السابق  النظام  اقرتفها  التي  البشعة  للجرائم  »استذكارا  وكذا  بكورديستان، 
الكيماوية  باألسلحة  مّرة  أكثر من  يف  عليهم  الهجوم  الكورد عرب  للعراق يف حق 
ابسط  من  حرمانهم  إىل  إضافة  واملصابني،  الشهداء  أالف  من  ذلك  خلف  وما 
حقوقهم العادلة واملرشوعة يف سوريا، والحرب املعلنة عىل الكورد من طرف تركيا 
وإيران، ولتضحياتهم ودفاعهم املستميت طوال السنوات املاضية عىل مناطقهم 
»داعش«  يف  املتمثلة  والعالم،  األوسط  الرشق  يف  إرهابية  قوة  ألكرب  ومواجهتهم 

وتحريرهم ملناطقهم عرب تقديم مئات الشهداء من خريات أبناء كورديستان«.
وأضاف املصدر أن » الشعب الكوردي بإقليم كورديستان وباقي املناطق الكوردية 
أجل ممارسة حقها يف  لعقود من  ناضلت  التي  الشعوب  بكافة مقومات  يتمتع 
املستقلة«،  دولتها  واإلعالن عن  االستقالل  يف  ذلك حقها  يف  بما  تقرير مصريها، 
معربا عن دعمه لقرار رئيس إقليم كوردستان، السيد مسعود بارزاني والذي ينص 
عىل إجراء االستفتاء يوم 25 سبتمرب الجاري لتحديد مستقبل إقليم كوردستان 

واملناطق الكوردية التي حّررها الكورد بدمائهم من أيدي التنظيمات اإلرهابية«.
وذكر التجمع العاملي األمازيغي يف بيانه، بالرسالة التي وجهها إىل السيد مسعود 
لحق  الكامل  دعمه  عن  سابق  وقت  يف  فيها  أكد  والتي  اإلقليم   رئيس  برزاني، 
الشعب الكوردي يف تقرير مصريه، والوقوف بجانبه حتى يتحرر من كل مظاهر 
اإلرهاب واالستالب الهوياتية التي يحاول األنظمة العروبية والعثمانية املحيطة 

بكورديستان فرضها عىل الشعب الكوردي الشقيق«.

التجمع العاملي األمازيغي  
يدعم استقالل كورديستان
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املناهج الدراسية املغربية... منبت اإلرهاب
“سعيد باجي؛

تكتسب املناهج الدراسية أهمية فائقة يف تحديد 
شكل مستقبل الشعوب، فهي تلعب دورا أساسيا 
تفكريه  وطريقة  املواطن  شخصية  صقل  يف 
احتوائها  مسألة  فإن  هنا  من  بهويته.  وتشبثه 
تشكل  واإلرهاب  التطرف  عىل  تشجع  مواد  عىل 
فاملدرسة  بأكملها.  الشعوب  عىل  كبريا  خطرا 
أبعاده  يف  املستقبل  مواطن  بصياغة  معنية 
والسلوكية،  والحضارية  الوجدانية  املختلفة 
جوانبها  يف  الغد  مجتمع  مالمح  وبتحديد 
واالقتصادية.  والحضارية  والثقافية  السياسية 
أو  زرع  يف  رئيسا  دوراً  تلعب  املدرسة  أن  كما 
واالجتماعية  السياسية  الطلبة  اتجاهات  تغذية 
والدينية واألخالقية، ويف بناء منظومة القيم التي 
ترشد سلوكهم شباناً وبالغني. والحال أن  النظام 
التعليمي يف املغرب يعاني من مشاكل كثرية تؤدي 
ولكن  العمل.  عن  العاطلني  من  أجيال  تخرج  إىل 
الدراسية مقررات  املناهج  احتواء بعض  مشكلة 
صارت  اآلخر  تقبل  وعدم  التطرف  عىل  تحض 
مسألة حرجة وال يحتمل إصالحها اإلنتظار كثرياً.

دروس اإلسالميات أم فصول يف 
اإلرهاب؟

مسألة العالقة بني املواد التي يتعلمها الطلبة 
طرحتها  التطرف  وبني  مدارسهم  يف  املغاربة 
بالدار  اإلرهابي  العمل  منذ  للنقاش  الدولة 
البيضاء يف 16 ماي 2003 ويف السنوات التي 
تلت تلك الهجمات، ضغطت بعض املنظمات 
مناهج  إصالح  أجل  من  والدولية  الوطنية 
الدراسات  راحت  املغربية.حينذاك،  التعليم 
التعليمي   النظام  إىل  خاص  بشكل  تتطرق 
نفذوا  الذين  اإلرهابيني  معظم  ألن  املغربي 
كانوا  العاملية  الدول  مختلف  يف  اعتداءات 
اململكة  راحت  الكارثة،  حجم  وأمام  مغاربة. 
تعلن عن إجراء إصالحات لنظامها التعليمي، 
يف  اهتزت  التي  صورتها  تبييض  إطار  يف 
تخرج  كانت   ،2003 العام  ومنذ  العالم. 
أصوات مغربية تتحدث عن إتمام املهمة. ورداً 
حقوقية   تقارير  أشارت  اإلدعاءات،  تلك  عىل 
املخصصة  املغربية  الرسمية  الكتب  أن  إىل 
واإلعدادية  اإلبتدائية  املستويات  لطلبة 
تزال  ال  اإلسالمية  الدراسات  يف  والتأهيلية 
.وبرغم  املسلمني  غري  كراهية   عىل  تحض 
الذي  الربط  ترفض  كانت  التي  الترصيحات 
أقامه الحقوقيون بني املناهج والتطرف إال أن 
الدولة املغربية أطلقت، تحت الضغط، ورشة 
إصالحية ملناهجها التعليمية، إلسقاط بعض 
إلغاء  دون  الكتب،  هذه  من  فقط  العبارات 

النصوص بأكملها. 

أفكار تتبىن اإلرهاب
تتضمن مقررات دراسية كثرية، 
أفكارا  املغاربة،  للتالميذ  تدرس 
وليس  التطرف.  إىل  ميلهم  تنمي 
مبارشا  ذلك  يكون  أن  رضوريا 
كتب  أحد  فمثال،يهاجم   وفجا، 
املغرب  يف  اإلسالمية  الرتبية 
 ،  « الكفر  «عالم  ب  أسماه  ما 
ويدعو املسلم إىل »تبليغ اإلسالم 
ذلك  وألجل  جميعاً«،  للناس 
والنهي  باملعروف  باألمر  »يأمره 
كتب  أن  كما   ،« املنكر...  عن 
علم  تشهر  املغرب،   يف  التاريخ 
األعالم  ضد  الجهاد   انتصار 
املالحم  فحولت  اإلسالمية،  غري 
إىل  اإلستعمار  ضد  البطولية 
انتصار املسلمني عىل« النصارى 

الكفار«. 
ويف اآلونة األخرية، وتحت ضغط 
التهديدات اإلرهابية التي صارت 
»أبطالها«  العالم  بعض  تهدد 
الدولة  راحت  مغاربة،  شباب 
إصالح  يف  جديا  تفكر  املغربية 
وأن  سيما  التعليمية،  مناهجها 
يشمل  املناهج  بهذه  التدريس 
املقيمة  املغربية  الجالية  أبناء 

بالخارج، ومن ذوي األصول األمازيغية أنفسهم، 
يف  أمازيغي  شباب  تورط  نسمع  رصنا  حتى 
يكون  قد  العالم.  يف  مختلفة  إرهابية  أحداث 
ولكنها  إيجابية،  خطوة  الدروس  بعض  إلغاء 
تتم بطريقة متسرتة. فباإلضافة إىل اإلمتناع عن 
ما  وهذا  التسامح،  تعليم  يجب  التطرف،  تعليم 
الدولة مع األمر عىل  لم يحدث بعد. وقد تعاملت 
تواجهها  التي  الرشسة  الحرب  إطار  يف  عجلة 
تضع  أن  الدولة  عىل  األوىل  ومن  اإلرهاب.  مع 
مناهج دراسية تؤكد مفاهيم املواطنة... وحقوق 
املناهج،  يف  مبارشة  يرد  ما  إىل  اإلنسان.وإضافة 
ما  هو  خفي  منهاج  هناك  أخرى  مشكلة  هناك 
وثقافتهم  آرائهم  من  بطلبتهم  املعلمون  يزرعه 

الخاصة، يف ظل غياب الرقابة.
فرتة  بني  تشهدها  التي  اإلنتقادات  خلفية  وعىل 
لجنة  الوطنية  الرتبية  وزارة  شّكلت  وأخرى، 
الدينية  الرتبية  مناهج  يف  املواد  بعض  ملراجعة 
العنف  عىل  تشجع  التي  النصوص  ولتعديل 
»اسرتاتيجية  أسمته  ما  إطار  يف  وذلك  والتطرف، 
وزارة  مع  فيها  تتعاون  التي  الفكري«  األمن 
أن هذه األخرية  إال  األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
النظامية  غري  الرتبية  إطار  يف  تعتمد  الزالت 
خضعوا  أنهم  يقال  وأئمة  فقهاء  عىل  واإلفتاء 
مختلف  من  عنهم  اإلفراج  بعد  فكرية،  ملراجعة 
سجون اململكة، بعد العفو الشامل الذي استفادوا 

منه يف إطار صفقة غري محددة املصري.

مناهج تربوية ودينية يف حاجة 
إىل التحديث وتأصيل العقل  املفكر 
املغربي  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير 
الدينية  املناهج  بخلل  اعرتف   التوفيق  أحمد 
لـ«إعطاء  سرياجعها  أنه    2016 عام  وقال 
اإلسالمية  القيم  عىل  للرتبية  أكرب  أهمية 
املالكي  السني  املذهب  صلبها  ويف  السمحة، 
التسامح  واإلعتدال،وإىل  الوسطية  إىل  الداعي 
الثقافات والحضارات  والتعايش مع مختلف 
املناهج  التزال  اآلن،  لحد  لكن  اإلنسانية«. 
تحض  لغة  عىل  تحتوي  وهي  حالها  عىل 
األديان  تجاه  والتحريض  الكراهية  عىل 
بتفسريها  تلتزم  ال  التي  اإلسالمية  والتقاليد 
حيث  من  الدينية  فاملناهج  السني.  لإلسالم 
والتطوير،  التحديث  إىل  ماسة  بحاجة  املبدأ 
دون  من  هي  كما  بها  االستمرار  يمكن  وال 
وعقدا  سنة  بعد  سنة  تعديالت  أو  تغيريات 
التطور  تساير  أن  يجب  فاملناهج  عقد.  بعد 
التعامل  الذي يستطيع  املفكر  العقل  لتأصيل 
مع املشكالت التي تطرأ وحلها، ال أن يحفظ 
العصور  بفهم  ويكتفي  فقط  الكلمات 
السابقة. والحال أن املناهج الرتبوية والدينية 
التفكري  يغيب  املغربي  املجتمع   جعلت 
املنطقي لصالح شحنة قوية جدا من اإليمان 
هذه  وأن  التدين.  من  معني  بنمط  املطلق 
األشياء  من  الكثري  عليها  دخلت  املناهج 
اإلسالموية.  الحركات  تأثري  بسبب  الخاطئة 

وغري  مربرة  غري  إضافات  إىل  أدى  تأثري  وهو 
جعل  ما  الناشئني،  عقول  عىل  أثرت  علمية 
الحركات  طرف  من  سهال  بهم  التغرير 
املتشددة ومروجي الفكر املتشدد. إن املناهج 
وتعاني  عانت  املغرب  يف  والدينية   الرتبوية 
تلك  أبرز  بني  ومن  االختالالت.  من  الكثري 
التهديد  عن  الحديث  من  إكثارها  االختالالت 
شخصيات  عن  والحديث  وبجهنم  بالتعذيب 
تراثية تدعو إىل التسليم والتصديق بما يقوله 
وقعت  التي  األخطاء  ومن  متدينون.  رجال 
فيها هذه املناهج ال تخضع التدين والتفكري 
عند  الوقوف  وتطلب  فحص.  أي  إىل  الديني 
حقائق ثابتة وترفض إمكان تغيريها. لذا البد 
أي  من  والدينية  الرتبوية  املناهج   خلو  من 
ال  مناهج  واعتماد  التطرف،  تنمي  نصوص 
نجد فيها الدعوة إىل التطرف وتحمي الناشئني 
يستطع  لم  وإذا  املتشدد،  بالفكر  التأثر  من 
التفكري  عىل  تشجع  عقلية  يولد  أن  املنهاج 
والعقل سيكون من السهل التغرير بالناشئني 
التشدد  محاربة  واإلرهاب.  التطرف  نحو 
يجب أال تتوقف فقط عند تغيري املناهج، بل 
أيضا ال بد من إنشاء جيل من املعلمني يكون 
واملنفتح  السليم  التفكري  ويشجع  عقالنيا 
الناشئني بدل بث أفكار تجعلهم عرضة  لدى 
كيشء  التعلمية  املنظومة  أخذ  للتشدد.مع 
والكتاب  واملعلم  الطالب  من  يتكون  متكامل 
للتأثر  معرض  جيل  نشأة  نتجنب  لكي 

باألفكار املتشددة.

إن السياسة التعليمية اليت اتبعتها الدولة املغربية منذ اإلستقالل الصوري للمغرب، كانت نتيجتها الفشل الذريع. وبقدر ما يعاين النظام التربوي 
من مشكل خترج أفواج املعطلني، بقدر ما حتتوي جممل مناهجه التربوية على أفكار تنمي ميل الطلبة إىل التطرف وعلى مقررات حتض على اجلهاد 

واإلرهاب. وقد أرغمت الدولة منذ أحداث الدار البيضاء يف 16 ماي2003، وحتت ضغط املنظمات واملؤسسات الوطنية والدولية على إصالح النظام 
التعليمي، يف مرات عديدة، إال أن هذا اإلصالح مل يقف الزنيف، واهتزت صورة املغرب يف العامل خصوصا وأن معظم اإلرهابيني الذين نفذوا 

اعتداءات يف خمتلف بلدان العامل مغاربة من اجليل اجلديد الذي درس يف املقررات الدراسية املعتمدة ألبناء اجلالية املغربية املقيمة باخلارج. حممد 
حصاد وزير التربية والتكوين والتعليم العايل، من جهته، دشن الدخول املدرسي بإصالح زائف وقرر تدريس اللغة العربية وثقافتها ألبناء اجلالية، 

وأبعد اللغة األمازيغية  من املؤسسات التعليمية سواء أكانت داخل التراب الوطين أو خارجه، وألجل تقريب القارئ  املوضوع ارتأينا إجناز امللف التايل:

التعليم واإلرهاب ... أية عالقة..؟

إعداد
هيئة 

التحرير
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فضاء  بوصفها  املدرسية،  املؤسسة  تلعب 
للتنشئة االجتماعية والثقافية والرتبية عىل القيم 
بناء  يف  محورياً  دوراً  الحضاري،  والسلوك  املدنية 
الطفل والناشئة بشكل عام. فبقدر ما  شخصية 
تكون املدرسة، وكذا الخطابات واملعارف املروجة 
وُمنغرسة  ديمقراطية  حمولة  ذات  داخلها، 
والحضارية  والثقافية  االجتماعية  البنية  يف 
للمجتمع الذي تربى فيه الطفل، بقدر ما تُساهم 
عىل  املمارس  العنف  وطأة  من  التقليص  يف 
سيُصبح  والذي  الطفل،  لهذا  النفسية  الرتكيبة 
بالده.  مؤسسات  يف  ومسؤوالً  مواطناً  بعد  فيما 
النحو،  لهذا  وفقاً  مكوناتها،  بكل  فاملدرسة، 
يتوجب عليها ُمصالحة املواطنني مع ثقافة ولغة 
تربوية  منهجية  وفق  وذلك  مجتمعهم،  وتاريخ 
وبيداغوجية تنهل من معني ما وصلت إليه علوم 
الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف مجاالت 

تكوين وتنشئة املواطن.
وعىل النقيض من هذا النهج؛ الزالت املدرسة ببالدنا 
تلعب دورا تقليدياً يف ُممارسة العنف الرمزي عىل 
املتعلمني من خالل تكريس مفهوم االغرتاب لدى 
التعّلم  قصد  يلجونها  والذين  منها،  املتخرجني 
التي  واملهارات  والكفايات  املعارف  واكتساب 
يستلزمها حل املشكالت والتعقيدات التي تعرفها 
الهوية  أزمة  تتشكل  تم  ومن  املعارصة.  الحياة 
لدى الطفل املغربي، والتي تالزمه طيلة حياته؛ بل 
ويشتّد وقع هذه األزمة حينما يقيم هذا اإلنسان 
مما  أخرى،  وقيمية  وثقافية  اجتماعية  بيئة  يف 
يوّلد لديه نزوعات نحو العنف واإلرهاب واالنتقام 

من كل املخالفني. 
املجتمع  عرفها  التي  املجتمعية  التحوالت  تفرض 
بيئتها  مع  املغربية  املدرسة  مصالحة  املغربي 
والثقافة  اللغة  مع  بالتصالح  وذلك  املحلية، 
اإلنسية  واملعايري  القيم  وكذا  األمازيغيتني 
املعارف  الستلهام  مرجعية  واتخاذها  األمازيغية 
أن  امللّح والرضوري  إذ من  املدرسية.  والخطابات 
ديداكتيكية  أسس  عىل  تربوي  منهاج  إرساء  يتم 
املحلية  البيئة  خصوصية  تُراعي  وبيداغوجية 
التي  والتوصيات  فالتعاليم  املغربي.  للطفل 
علوم  مجال  يف  الديداكتيكي  البحث  إليها  توصل 
من  انطالقاً  تربوي  منهاج  بناء  تقتيض  الرتبية 
)األرسة  األول  السّلم  املعروفة:  التدرجية  الساللم 
)الدوار،  الثاني  السلم  ثم  والجريان(،  واألقرباء 
الجهة  أو  )اإلقليم  الثالث  فالسلم  املدينة(،  الحي، 
الدولة(،  )الوطن،  الرابع  السلم  ثم  الفدرالية(،  أو 

)االنتماء  الخامس  السلم  ثم 
شمال  األوسع،  اإلقليمي 
ثم  للمغرب(،  بالنسبة  إفريقيا 
)العالم،  السابع  الّسلم  أخرياً 
وذلك  املغايرين...إلخ(.  اآلخرين، 
تنبني  تدريسية  منهجية  وفق 
والتضامن  التكامل  مبدأْي  عىل 
أال  األسمى  الهدف  إىل  املفضيني 
وتضامه  البرش  بني  وحدة  وهو 

رغم تنوعاته واختالفاته.
أن ظاهرة اإلرهاب  وما من شك 
يشهده  الذي  للقارات  العابر 
أثبتت  والذي  املعارص،  العالم 
صلته،  وامُلعطيات  الوقائع 
بالتنشئة  األحوال  مجمل  يف 
عائلية  أوساط  يف  والرتبية 
وتكوين ثقايف عىل النمط الديني 

العاطفية  بالشحنات  عضويا  يرتبط  التقليدي، 
يف  تلقاها  قد  الفرد  يكون  عنيفة  دالالت  ذات 
عالقاته  مجمل  ويف  والتكويني  التنشئوي  مساره 
بامُلحيطني به أو الذين يتواصل معهم عرب مختلف 
نُدرج  ال  وحتى  الحديثة.  التكنولوجية  الوسائط 
ننتمي  والذين  الظاملني ألنفسهم وذويهم  عداد  يف 
واالجتماعية  االقتصادية  فالتحوالت  إليهم؛ 
يف  البرشية  املجتمعات  تعرفها  التي  الجارفة 
من  مهم  قسٌط  لها  الراهنة  التاريخية  اللحظة 
والتهميش،  واإلقصاء  بالغبن  الشعور  تعميق 
اليشء الذي وّلد مشاعر الكره والبغضاء واالنتقام 
من  واسعة  فئات  لدى  واآلخرين  النفس  وإيذاء 
الشباب الناقم عىل تلك األوضاع. وعليه؛ ال ينبغي 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  عامل  إغفال 
املتوحشة،  الليربالية  الخيارات  عن  الناتجة 
ظاهرة  تنامي  يف  الجشعة،  الربحية  النزعة  وذات 
العنف واإلرهاب. هذا فضالً عن رعاية هذا العنف 
والدولية  اإلقليمية  القوى  طرف  من  وتوظيفه 
الحفاظ  أجل  من  تيارات(  أو  منظمات  أو  )دول 
عىل املصالح املادية والرمزية. ولذلك ال يستقيم أن 
اإلنسان  صناعة  يف  أهميتها  رغم  املدرسة،  نحمل 
تحتمله  ال  ما  وتأهيله وتوجيهه وتحديد مساره، 

يف هذا الشأن.
تَعترب نفسها غريبة  التي  املدرسة  أن  املؤكد  ومن 
والعالئقي  والقيمي  واللغوي  الثقايف  املحيط  عن 
نحو  بالناشئة  تدفع  والشك،  هي،  للتلميذ 
ُجل  أوالً، وتجاه  الكره تجاهها  استبطان مشاعر 

الالّحقة  واملجريات  الوقائع 
)الناشئة(.  حياتها  مسار  يف 
من  الفرد  يتعّلم  أن  فعوض 
خالل املهارات األربع )االستماع، 
ما  والكتابة(  القراءة  التحدث، 
حياته  مع  ينسجم  وما  يفيده 
وعرصه وثقافة جيله وفق رؤية 
ومنتجة،  إيجابية  مستقبلية 
)وهي  الحياتية  املهارات  وكذا 
تساعد  التي  املهارات  مجموع 
التي  املشكالت  حل  عىل  الفرد 
توظيف  عرب  حياته  يف  تعرتضه 
العقل والتفكري والتحليل والحس 
العقل  استحضار  مع  النقدي 
وبعد النظر يف إدارة وتدبري البعد 
مشاعر  من  البرش  يف  اإلنساني 
والتضامن  البرشي  التعاطف 
أفكارهم  اختالف  رغم  البرش  ووحدة  والتعاون 
وكذا  وجنسهم...إلخ؛  وألونهم  ومعتقداتهم 
وحل  األزمات  وإدارة  النفس  ضبط  مهارات  تعّلم 
والقلق  الغضب  مشاعر  عىل  واالستيالء  النزاعات 
ونرش  للشحن  هدفاً  بات  والصدمات(؛  والحزن 
املدرسة  تنّمي  أن  وبدل  العنيفة.  األفكار  مختلف 
والتسلح  واملدني  النقدي  والحس  األمل  مشاعر 
وفحص  وتدقيق  معالجة  يف  الديكارتي  باملنهج 
بعض  زالت  ال  واملعطيات،  واملعارف  األفكار 
خالل  من  التقليدي،  باملنهج  تتمّسك  مكوناتها 
شحن عقول التالميذ والرتكيز عىل البعد املنغلق يف 
التقوقع يف  الهوية وصناعة األعداء ودفعهم نحو 
يف  الدعوة  بنرش  الله  أوصاه  الذي  املحارب  ذهنية 
للناس  أٌخرجت  أمة  خري  إىل  ينتمي  وأنه  العاملني، 
التي  والتصورات  التمثالت  من  أجمعني...إلخ 
أظافرهم  نعومة  منذ  املتعلمني  ذهنية  يف  تتشكل 
بني ذويهم يف البيئة املحلية )األرسة، وسائل اإلعالم 

املختلفة، املدرسة، املسجد، النادي...إلخ(.
فتعّلم مهارات الحياة يساعد الفرد عىل استكمال 
لديه  وتقّوي  والثقافية  االجتماعية  شخصيته 
واإليديولوجيات  الخطابات  كل  تجاه  املناعة 
التفكري  حاسة  لديه  وتعّمق  واملذاهب،  والتيارات 
النقدي تجاه كل يشء، وُمساءلة الكل بما يف ذلك 
النقد  الذات ومحاسبتها وإعمال فضيلة  ُمساءلة 
بعنارص  اإلشادة  قصد  الذاتي(؛  )النقد  تجاهها 
من  وذلك  الضعف،  مكامن  ومعالجة  القوة 
تتغري  لم  ما  األفضل.  نحو  والتطور  التقدم  أجل 

ستساهم،  فهي  النهج،  هذا  نحو  مدرستنا 
كره  أحاسيس  كليا،  أو  جزئياً  غرس،  يف  والشك، 
والتقليل  واحتقارها  والجماعية(  )الفردية  الذات 
الفردية والجماعية،  من أهميتها؛ ومنها هويتها 
مجال  يف  نفسية-اجتماعية  أزمة  لديه  يوّلد  مما 
يف  التوازن  اختالالت وعدم  من  الهوية، وسيعاني 

املكونات الداخلية لشخصيته.
وغني عن البيان أن تهميش والتخيل عن تدريس 
اللغة األمازيغية والتدريس بها يف املدرسة املغربية 
تدريجياً  ستنفجر  هوياتية  أزمة  عنه  سيتوّلد 
التعليمية  السياسة  هذه  عن  املسؤولني  وجه  يف 
ما  اليوم  يعرف  والكل  ببالدنا.  املتّبعة  والرتبوية 
وصلت إليه أوضاع تدريس هذه اللغة وهذه الثقافة 
يف  سواء  والتكوين،  للرتبية  الوطنية  املنظومة  يف 
التعليم االبتدائي أو يف التعليم العايل، باملوازاة مع 
األمازيغية من  بالقضية  الوعي  يعرفه صبيب  ما 
ارتفاع وتطور منقطع النظري؛ السيّما بعد حراك 
الريف. ومع ذلك فسياسة الدولة ماضية يف تعريب 
االكرتاث  تعريبه وتغريبه دون  وتغريب ما يمكن 
والهوياتية  والثقافية  اللغوية  األزمة  بمآالت 
االحتجاجية  الحركات  تستبطنها  التي  والقيمية 
يربو  ما  منذ  األمازيغي  املجتمع  يف  ظهرت  التي 
ناتجة  الهوياتية  فاألزمة  الزمن.  من  عقدين  عن 
األزمة  عن  بدورها  الناتجة  الثقافية  األزمة  عن 
اللغة  ألن  مجتمعنا؛  منها  يُعاني  التي  اللغوية 
ترتبط بالثقافة والفكر والثقافة والفكر ترتبطان 
التي  الراهنة  التاريخية  الظرفية  إن  باملجتمع. 
يمر منها مجتمعنا، بتحوالتها العميقة واملركبة، 
القائمني  عىل  واالستتباع،  بالرضورة  تفرض، 
إصالحات  إجراء  والتعليمي  الرتبوي  الشأن  عىل 
جوهرية تُساءل هوية املدرسة املغربية وما تُنتجه 
عىل  ذلك  وتأثري  وتوجيهات  وأفكار  معارف  من 
املصري الثقايف والهوياتي ملاليني املواطنني املغاربة.

يف  املغاربة،  املتعلمني  ترك  عدم  تقتيض  فاملرحلة 
التيارات  أمام  سهلة  فريسة  املهجر،  ويف  الداخل 
تتخذ  التي  العنيفة  واإليديولوجيات  الفكرية 
مسكناً  الحديثة  والوسائط  القنوات  مختلف 
وتنرش  انقطاع،  دون  األسبوع  أيام  طيلة  لها 
الكراهية والحقد وتستقطب الرباعم وتستويل عىل 
العواطف من أجل جعلهم أدوات لقيام مشاريعها 

السياسية.  
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التنشئة املدرسية وإنتاج العنف

علي موريف*

صادق املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي باملغرب، 
والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  ووزارة 
بالخارج  املقيمني  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  والوزارة  العلمي، 
العربية  اللغة  »تعليم  موضوع  حول  لقاء  يف  الهجرة،  وشؤون 
يونيو   19 يوم  نظم  املغربية«  الجالية  ألبناء  املغربية  والثقافة 
2017 بالرباط، عىل مضمون اإلطار املرجعي لتعليم اللغة العربية 

والثقافة املغربية ألبناء الجالية املغربية املقيمة بالخارج.
وقال التجمع العاملي األمازيغي يف رسالة معنونة بـ »التمييز ضد 
األمازيغية يف اإلطار املرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية، 
للرتبية  األعىل  املجلس  رئيس  عزيمان  عمر  من  كل  إىل  وجهها 
والتكوين والبحث العلمي باملغرب ورئيس مؤسسة الحسن الثاني 
املنتدب  الوزير  الكريم بن عتيق  املقيمني بالخارج، وعبد  للمغاربة 
املكلف باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، أنه  لم يجد يف 
الذي صادق عليه املجلس األعىل للرتبية والتكوين  اإلطار املرجعي 
الحقيقية  وثقافته  املغرب  »هوية  عىل  يدل  ما  العلمي،  والبحت 
التي وضعتم كهدف املساهمة يف املحافظة عليها، ونستغرب بشدة 
هذا  استغرابنا  ومرد  األمازيغيتني،  والثقافة  للغة  التام  اإلقصاء 
بالخصوص هو أن املصادقة عىل ذلك اإلطار املرجعي تأتي بعد ست 
قبل  تأتي  كما  للبالد،  رسمية  كلغة  األمازيغية  إقرار  عىل  سنوات 
املصادقة النهائية عىل مرشوع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس 

الوطني للغات والثقافة املغربية«.
وأشار التجمع يف رسالته إىل أن »االستمرار باملصادقة عىل قوانني 
وقرارات ومشاريع تهم مجال اللغات والثقافة املغربية مع اإلقصاء 
املاليني  وثقافة  لغة  ضد  وعنرصية  تمييزا  يمثل  لألمازيغية  الكيل 
من املغاربة داخل وخارج املغرب، وال تحتاجون ألن نثري انتباهكم 
الدول  مختلف  يف  املغربية  الجالية  من  الساحقة  األغلبية  أن  إىل 
األوروبية هي جالية أمازيغية، تبقى لغتها وثقافتها الحقيقية هي 

األمازيغية وليس العربية«.
وشّدد التنظيم األمازيغي، حسب ما جاء يف مضمون رسالته، عىل 
وخارج  داخل  واألمازيغية  العربية  بني  الكاملة  »املساواة  رضورة 
خدمة  يف  ومؤسساتها  الدولة  كون  وجوب  استحضار  مع  املغرب 
يمثل  الدستور  وأن  خاصة  واللغوية،  الثقافية  ومقوماته  الشعب 

حاليا سندا يف هذا الباب«.
 « األمازيغي  العاملي  التجمع  وأضاف 
تضعون  كنتم  إذا  عما  نستفرسكم 
وثقافة  لغة  األمازيغية  إدماج  كهدف 
وخارج  داخل  التعليمية  سياساتكم  يف 
املغرب أم أنكم بدوركم سوف تقصونها 
التنظيمي،  قانونها  غياب  ذريعة  تحت 
ألننا نود إثارة انتباهكم يف هذا الباب إىل 
أن مسلسل إدماج األمازيغية يف التعليم 
يف  باملغرب   2003 سنة  منذ  انطلق  قد 
لألمازيغية،  التنظيمي  القانون  غياب 
بما  األمازيغية  تعليم  تطوير  ويجب 
املسلسل  ذلك  مقتضيات  مع  ينسجم 
وثقافة«.  لغة  البالد،  وخارج  داخل 

حسب املصدر دائما
من جانبه، ويف رّده عىل رسالة التجمع 
العاملي األمازيغي، قال عمر عزيمان إن 
اإلطار  عىل  للمصادقة  العام  »السياق 

املرجعي لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية بني مؤسسة الحسن 
الثاني للمغاربة املقيمني بالخارج ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين 
يف  األوىل  بالدرجة  ينحرص  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  املهني 
الرغبة يف وضع إطار للعمل مع الرشكاء األوربيني يف ظل االتفاقية 
الثنائية املوقعة قبل أزيد من خمسة عقود حول برنامج تعليم اللغة 
بالبلدان  املقيمة  املغربية  الجالية  ألبناء  املغربية  والثقافة  العربية 

املشغلة لليد العاملة املغربية«.
ويعترب هذا التصديق حسب »عزيمان« تتويجا ملسار يمهد لولوج 
الحتواء  قابل  رسمي  مدريس  كتاب  بوضع  تتميز  جديدة  مرحلة 
الحساسيات اللغوية والثقافية، فضال عن كونه أداة تربوية تؤسس 
املتدخلني  أيا كانت طبيعة وصفة  التدريس والتعليم  لتوحيد طرق 
حكوميني أو جمعويني، وهي مرحلة حتمية تمليها رضورة مسايرة 
التطورات الحاصلة يف هذا املجال عىل الصعيد األوروبي ومنها عىل 

وجه الخصوص اإلطار املرجعي األوروبي لتعلم اللغات.

الحسن  ملؤسسة  املنتدب  الرئيس  وأضاف 
»عمر  بالخارج  املقيمني  للمغاربة  الثاني 
االعتبارات  لجملة  بالنظر  أنه  قائال  عزيمان« 
األحوال  من  حال  بأي  يمكن  ال  فإنه  السابقة 
للثقافة  التام  »اإلقصاء  خانة  ضمن  تصنيفه 
اعتباره  أو  األمازيغية«  واللغة  األمازيغية 
»تمييزا وعنرصية« وهي أمور قال »عزيمان« 
الحقا  أو  سابقا  استحضارها  عن  ينأى  أنه 
األوىل  النسخة  مراجعة  تمت  ذلك  وألجل 
الستيعاب   2009 سنة  املنجزة  للمرشوع 
بعني  أخذا  باملغرب  الدستورية  املستجدات 
االعتبار التنوع اللغوي والثقايف واإلثني للمغرب 
لصريورة  الضامنة  الجوهرية  الركائز  وكذا 

ثوابت املواطنة. 
رده عىل  أكد عمر عزيمان يف  السياق  يف نفس 
تم  أنه  عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس 
إمعانا يف الرغبة يف االستئناس بالرأي األخر، تم 
إخضاع املرشوع لنقاش عمومي عىل مدى 60 
يوما عرب البوابة الرسمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 
مختلف  أمام  املجال  فتح  حيث  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

الفاعلني واملهنيني لإلسهام يف إثراءه.
املقيمني  للمغاربة  الثاني  الحسن  مؤسسة  أن  عزيمان  وأكد 
اإلطار  عىل  املصادقة  وثيقة  عىل  توقيعها  خالل  من  بالخارج، 
فهي  ذلك  من  العكس  عىل  بل  األمازيغية  اللغة  تقيص  ال  املرجعي 
للهوية  املغربية يف شموليتها كمحور أسايس  الثقافة  تعزز مكانة 
املغرب  اجتازها  التي  التاريخية  الحقب  عرب  املتماسكة  املغربية 
بعيدا  الجهد  تظافر  منطق  يف  ومبدئية  تلقائية  بكيفية  وتنخرط 
عن أي مؤثرات من قبيل اإلقصاء والتميز والعنرصية. وتبقى هذه 
املؤسسة حسب نفس املتحدث، استحضارا ملنطق املأسسة وتقعيد 
واالقرتاحات  اإليجابية  اإلسهامات  الستيعاب  منفتحة  الدستور، 
الحوار  قوامها  مشرتكة  أرضية  وفق  األطراف  كافة  من  البناءة 

والسمو باملصلحة الوطنية املشرتكة.

التجمع العاملي األمازيغي لـ«عزميان« إقصاء األمازيغية من مناهج التعليم املوجهة ألبناء اجلالية 
ميثل متييزا وعنصرية واألخري ينفي
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“حاورته: رشيدة إمرزيك
 أكد عبد السالم خلفي الخبير في قضايا التربية حقيقة اعتبرها صادمة، مفادها أن المدرسة قد تتحوُل إلى فضاء للعنف أو للتنشئة على 
أن  وأضاف  اإلرهاب.  إنتاج  عوامل  من  عامل  إلى  الحقة  مراحل  في  تتحّول  قد  الدرس  حجرات  أن  الحوار  هذا  في  موضحا  والتطرف،  العنف 
المدرسة في هذه الحالة تكون قد تحّللت من وظيفتها الجوهرية التي ُخلقت لها، وتصبح تضطلُع بوظائف أخرى ليست من مهامِّها وال من 

أهدافها. في هذا اللقاء يوضح خلفي العالقة التي يمكن أن تحدث بين المدرسة وفكر التطرف من جهة واإلرهاب من جهة أخرى.

الرتبية،  قضايا  يف  خبريا  بصفتك  خلفي،  أستاذ   *
كفضاء  املدرسة  بني  واالفرتاق  التقاطع  حدود  هي  ما 
للرتبية والتعليم من جهة واإلرهاب والتطرف من جهة 

أخرى؟
وما هي األدوار التي يمكن للتعليم آن يلعبها من أجل 

سلوك برشي سوي خال من أي نزعة متطرفة؟
** ال يمكن الحديث عن تقاطع، بل عن افرتاق بني املدرسة 
هي  األصل،  يف  املدرسة،  ألن  ذلك  اإلرهاب.  أو  التطرف  وبني 
التسامح  قيم  لغرس  أي  والتعليم كما أرشتم،  للرتبية  فضاء 
لم؛ وأما فعل التطرف أو ممارسة العنف ضّد  والتعايش والسِّ
اآلخر بسبب االختالف يف األفكار أو يف العقيدة أو يف التوّجهات 
السلوكية، فهي نتيجة للتنشئة عىل قيم الكراهية التي ليست 

من وظائف املدرسة.
الوظيفة  مستوى  عىل  أما  العام.  املبدأ  مستوى  عىل  هذا 
صقل  أيضا  ولكن  الرتبية،  قلتُم،  كما  فهي،  لها  األساسية 
املهارات، سواء عىل مستوى املعارف أو عىل مستوى معارف- 
الفعل أو كذلك عىل مستوى معارف الذات. وظيفتُها، إن شئنا 
الدقة، هي إعداد مواطنني متملِّكني لقدرات وكفايات تمكنهم، 
من جهة، من العيش املشرتك يف إطار مجتمع سلمي يحكمه 
القانون، وتمكِّنهم، من جهة أخرى، من املشاركة الفعلية يف 
الحياة العملية بوصفهم ينتمون، أوالً، إىل جماعة وطنية لها 

حدودها الرتابية وأجهزتها السياسية 
إىل  ثانياً،  وينتمون،  واإلدارية، 

تؤسس  أكرب  إنسانية  جماعة 
موران  إدغار  يُسميه  ملا  اليوم 
اإلنسانية«،  »املواطنة  لـ 
القبيلة  تتجاوز  ملواطنة  أي 
والدين  واإلتنية  واملنطقة 
بوصفه  اإلنسان  إىل  والوطن 

كذلك. 
ينفي  ال  هذا  فإن  ذلك  ومع 
أن  وهي  صادمة،  حقيقة 
فضاء  إىل  تتحوُل  قد  املدرسة 
العنف  عىل  للتنشئة  أو  للعنف 
يف  تتحّول  وقد  بل  والتطرف، 
من  عامل  إىل  الحقة  مراحل 
إن  اإلرهاب.  إنتاج  عوامل 
تكون  الحالة  هذه  يف  املدرسة 
وظيفتها  من  تحّللت  قد 
لها،  ُخلقت  التي  الجوهرية 
بوظائف  تضطلُع  وأصبحت 
وال  ها  مهامِّ من  ليست  أخرى 
تتخذُ  قد  وهنا  أهدافها.  من 
التنشئة عىل العنف أو التطرف 
مبارشة  أساليب  الكراهية  أو 
واليهود  الكفار  ولعن  كسبِّ 
عدم  إىل  والدعوة  والغرب 
تتخذ  قد  أو  املختلف  احرتام 
لها أشكاالً ملتوية ترُبَُّر أحياناً 
الحضارية  األفضلية  بادعاء 
عىل  لقوم  والجنسية  والدينية 
قيمة  من  وتبّخُس  إلخ.  قوم 
وتعتربُ  لغوية   / إتنية  جماعة 
باالعتبار،  جديرة  غري  هويتَها 
يتسرّتُ  قد  العنف  هذا  أّن  أو 
الرائية  للعني  يظهر  ال  حتى 
أن  دون  املتعلمون  فيترّشبه 
يتخذُ  قد  وأحياناً  بل  يشعروا. 
الصمت  شكل  العنف  هذا 

أو  تاريخية  أو  ثقافية  أو  سوسيولوجية  حقيقة  عن  املريب 
اجتماعية ملجرد أن هذه الحقيقة ال تتالءم مع اإليديولوجية 
املناهج  واضعي  ُعرف  يف  تُعتربُ  جماعة  إىل  وتُنسُب  الرسمية 
جماعة منحطة. واألمثلة عىل ذلك كثرية يف مناهجنا الدراسية.

إن وظيفة املدرسة هي أن تُقدم فضاًء للتفكري النقدي وليس 
اإلبداع  يف  الجمال  مفاهيم  عىل  للرتبية  الجاهزة؛  لألحكام 
اإلنساني؛ للرتبية عىل االنفتاح والبحث عن املشرتك اإلنساني؛ 
فهي ليست جهازاً للتنميط الفكري القائم عىل »املذهبة« التي 

الدوغمائيات  عن  الخروج  تقبل  وال  النقاش  تقبل  ال 
واألفكار  الجاهزة  امُلسبقات  عىل  املؤسسة  العقدية 
الحال،  وبطبيعة  للتجاوز؛  القابلة  غري  تاتيكية  الّسْ
النشء  تُربي  التي  املدرسة  دّوامة  من  للخروج  فإنه 

عىل قيم التبخيس والكراهية والعنف البدَّ مما ييل:
أواًل: أن تتوقف مناهجنا عن اعتبار الهوية الخاصة 
أنها قدراً مغلقاً  إليها كما لو  التي ننتمي  باملجموعة 
إليها  يُنظر  أن  يجُب  بل  والجماعات؛  األفراد  عىل 
الزمان واملكان وملتقى لهويات  بوصفها دينامية يف 
دينامي  تفاعل  نتاج  بالرضورة  هي  التي  اآلخرين 

بيـثقايف.
الهوية  اعتبار  عن  املناهج  هذه  تتوقف  أن  ثانيًا: 
الخاصة كما لو أنها التعبري األسمى والنهائي ألجمل 
نعّلم  أن  يجُب  قيم؛  من  الكون  يف  يوجد  ما  وأنبل 
إىل هوية  االنتماء  املتعّلمني / ـات كيف يميزون بني 
واالنتماء إىل قيم؛ فاألوىل هي مجموعة من الخصائص 
ودينية  ولغوية  وأنرتوبولوجية  )تاريخية  الدينامية 
جماعة  مالمح  تحدد  التي  و..(  وسوسيولوجية 
الدينامية التي  الثانية هي  ثقافية معينة، يف حني أن 
تتجه اليوم إىل الكونية )»املساواة« »العدل« »التسامح 
والتعايش« »املسؤولية« »الجمال« »الحرية« »السالم« 
»االختالف«  »الكرامة« 
»حرية  »االستقاللية« 

»املوضوعية«  »الحياد«  التفكري« 
»احرتام  الفكرية«  »النزاهة 
الدينامية  وهي  إلخ(؛  اآلخر« 
نقبل  اليوم، مثالً، ال  التي تجعلنا 
الُعبودية، كما كان يفعل أجدادنا 
الذين يشكلون جزءاً من هويتنا، 
وال نقبل عدم املساواة بني الرجل 
واملرأة وال نقبل التمييز العنرصي 
بني األبيض واألسود كما ال نقبل 
دين  أو  لغة  أو  ثقافة  من  الحط 
أشياٌء  هذه  معينة...  جماعة 
وال  الكونية  القيم  يف  اليوم  تدخل 
يف  نمأسسها  أن  اليوم  لنا  يمكن 
أن  أو  عندنا  يقُع  كما  املدرسة 
نُدافع عنها باسم الخصوصية أو 

الهوية... 
اعتماد  عن  نتوقف  أن  ثالثًا: 
إىل  باالستناد  الرتبية  مدخل 
مرجعية  أو  الدينية  املرجعية 
الجنيس  التعايل  أو  العرقي  التعايل 
عىل  الذكر  )أفضلية  الباترياركي 
التاريخية  األفضلية  أو  األنثى( 
وذلك  و...  واللغوية  الدينية  أو 
الذي  بماضينا  االعتزاز  باسم 
طهرانياً  ماضياً  بوصفه  يُقّدُم 
اعتماد  إىل  االنتقال  ثم  ومجيداً، 
عىل  باالستناد  الرتبية  مدخل 
لوطن  تؤسس  التي  املواطنة  قيم 
للغلبات  وليس  واملساواة  التعاقد 

الفئوية كيفما كان نوعها...
عىل  الرتبية  من  تخذ  أن  رابعًا: 
أخالق الحوار واالستماع واحرتام 
االختالف والفكر النقدي والعلمي 
وأن  القيم،  هذه  لتحيني  مدخالً 
عن  يبتعُد  لديداكتيك  نؤسس 
وتقديم  و«املذهبة«  الشحن  أساليب 
يشء...  ألي  تصلح  ال  والتي  واملتجاوزة  الجاهزة  املعارف 
يجُب أن نعلم أبناءنا عىل أن املعرفة نسبية ومتجددة وليست 

نهائية...
اعتقادي مداخل أساسية  أن تشكل يف  املبادئ يمكن  إن هذه 
والخروج  القيم...  مستوى  عىل  الرتبوية  منظوماتنا  لتغيري 
من مستنقع االنغالق والتمكني من إنتاج سلوك برشي سوي 

خال، كما قلِت، من أي نزعة متطرفة.

* هناك من يرى أن الصور النمطية للغرب لدى اآلخر 
سموم  بث  يف  تساهم  الدراسية،  املراجع  يف  خاصة 
عىل  األطفال  وتنشئة  التطرف  ثقافة  ونرش  الكراهية 
الحقد ورفض اآلخر املختلف يف ثقافته ولغته وجنسه، 

ما رأيك ؟
الذي  الغرب  ذاك  هو  يسكننا  الذي  الغرب  أن  أعتقد   **
فهو  ونكرهه.  منه  نغار  الوقت  نفس  يف  ولكننا  نشتهيه، 
الصناعي  واالزدهار  التقنية  مستوى  عىل  النموذج  جهة  من 
العاملية  اللغات  باستعمال  إليها  املتَوّسل  والتكنولوجي 
الشيطان  الوقت  نفس  يف  ولكنه   ،).. اإلنجليزية  )الفرنسية، 
إىل  املتشظية  النمطية  الصورة  هذه  بنا.  يوقع  أن  يريُد  الذي 
ُمحب وكاره هي ما يصنُع، من جهة، وعينا الشقي ويجعلنا 
بشكل  ينعكس  مما  الفكرية،  توجهاتنا  يف  حاسمني  غري 
مأساوي عىل املناهج الرتبوية عموماً أو عىل القيم التي تُبث 
من خالل هذه املناهج يف أفئدة ناشئتنا. فهي مناهج بقدر ما 
نجدها تدعو إىل تعلم لغات الغرب وتثني عىل التقنية وتقدمها 
كما لو أنها منتوجاً إنسانياً عاملياً، وتدعو املتعلمني إىل التشبع 
بها والعمل عىل إنتاجها أيضاً، نجدها، مع ذلك، ترفُض بشكل 
سد  من  تتمكن  ولكي  التقنية.  تلك  أنتج  الذي  الفكر  أسايس 
الفراغ القائم عىل املستوى الفكري / الفلسفي الذي أنتجها 
فإنها تتوجُه إىل املايض مستنجدًة به، ومّدعيًة أن يف ذلك املايض 
كل الحلول وأن كّل ما ينتجه اآلخر اليوم سبقت إليه الحضارة 
وبطبيعة  اإلسالمية.   – العربية  بالحضارة  يُسمونها  التي 
اآلخر  هذا  تقديم  القيم  مستوى  عىل  يوازيه  هذا  فإن  الحال 
املخلوقات  رش  وهو  أحياناً  الكافر  فهو  إيجابي،  غري  بشكل 
وغرْية.  وكرٌه  حّب  هناك  إلخ.  اإلمربيايل  وهو  املستعمر  وهو 
هذه هي املعاناة التي يعيُشها املغربي وهي نفس املعاناة التي 
تُحاول مناهجنا نقلها إىل الناشئة. إننا إذا أردنا أن نخترص كّم 
املعاناة التي نعيشها من خالل حياتنا ومن خالل ما يُقّدُم يف 
هذه املناهج هي كيف يمكن لنا أن نترص عىل »العدو« وليس 
كيف يُمكن لنا أن نساهم معه ونبنَي مستقبالً مشرتَكاً عن 
اإلسالميني،  منطق  هو  هذا  مشرتكة.  مشاريع  إنجاز  طريق 
ينعكس،  الذي  املنطق  نفس  وهو  القوميني  منطق  هو  وهذا 

كما قلُت، يف منظوماتنا الرتبوية. إنه واقع مؤلم حقاً.

املواطنة  عىل  الرتبية  غياب  أن  ترى  أال  نظركم  يف   *
اتجاه  املدرسة يدفع يف  الثقافية يف  والحرية والتعددية 
التطرف واإلحساس بحالة من االنتماء املنقوص، وبذلك 

يكون اإلرهاب النتيجة الحتمية لذلك؟
والتعددية  والحرية  املواطنة  عىل  الرتبية  فغياُب  أكيد.   **
والفكر النقدي هي أجىل ما تتميُز به منظومتنا الرتبوية. بل 
وعىل أساسها يتولُد التبخيس أو التنقيص من قيمة اآلخر ثم 
االستهانة به ثم كرهه ثم رفضه ثم مطالبتُه أن يكون مثَلنا 
وإال فإننا نعاديه ثم نرشعن ملمارسة العنف أو اإلرهاب ضّده. 

حالتنا  يف  العنف  أو  التطرف  أعراض  من  أنَّ  وأعتقُد 

عبد السالم خلفي أستاذ باحث  واخلبري يف قضايا التربية يف حوار مع »العامل األمازيغي«: 
غياُب التربية على المواطنة والحرية والتعددية والفكر النقدي أهم ما تتميُز به المنظومة التربوية المغربية

انعدام سياسة ثقافية ولغوية واضحة للدولة املغربية هو ما جيعل املواطن يف الداخل ويف اخلارج
 فريسة سهلة أمام الفكر املتطرف 

“ إن غياب سياسة ثقافية 
ولغوية واضحة للدولة املغربية 

جتاه أبناء اجلالية باملهجر وتشكل 
فيها األمازيغية قطب الرحى هي 
ما جيعل هذا املغريب دائم البحث 

عن كينونته اهلوياتية عند 

اآلخرين..”

“ وهي ما جيعله فريسة سهلة 
لكي يتبّنى قضايا الشرق األوسط 
ويستهني  بقضايا بلده املصريية 

بل ويعتربها غري ذات أمهية أو ال 

جدوى منها...  ”

←



www.amadalpresse.com  

شتنرب   2017 - العدد 200 
ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 200 ملف العدد7

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ
املغربية كثرية، لكن أجالها هي تلك التي نجد بذورها يف 
أشكال التبخيس التي يفرضها النظام الرتبوي أساساً 
عىل الثقافة املحلية الوطنية ومن خاللها عىل الناشئة. 
ثم  الذات  ُس  يبخِّ مدرسياً  يبدأ  العنف.  يبدأ  هنا  من  إذ 
فكرياً يُنظُِّر للتبخيس ثم يتحّوُل شيئاً فشيئاً إىل ثقافة 
يترّشبُه الالوعي الجمعي للمتمدرسني )مواطني الغد( 
ويكّرسه اإلعالم، ويُصبُح واقعاً مرشوعاً بل ويستدعي 
لقد حاولت منذ سنوات  القوة.  باستعمال  الدفاع عنه 
أن أتتبع بعض أنواع هذا التبخيس يف مناهجنا وكتبنا 
املدرسة  مجلة  يف  منشور  )العمل  املغربية  املدرسية 
املغربية، عدد مزدوج 4/ 5 أكتوبر 2012(، فحددتُها يف 

سبعة أُجِمُل بعضها باختصار يف:
املناهج  أن  إذ  األمازيغ:  للمغاربة  املحلي  التاريخ  أ -تبخيس 
وتعتربه  األمازيغ  تاريخ  تبّخُس  ما  بقدر  الرتبوية 
أو  تنقُص من قيمته  أو  »ُسبّة«، فتسكُت عنه  تاريخا 
أو  األجنبية  التواريخ  شأن  من  ترفُع  نجدها  تشوهه، 

االستعمارية؛

املناهج  هذه  أن  حيث  من  املحلية:  احلضارة  تبخيس  ب - 
تعتربُ منطقة شمال إفريقيا القديمة خلّواً من مظاهر 
عىل  ضداً  الحال،  بطبيعة  وهذا،  اإلنسانية،  الحضارة 
العلم وضداً عىل كل الدراسات التاريخية الحديثة وكل 
ترُشعن،  املناهج  وألن  األركيولوجية؛  االكتشافات 
عىل  س  ومؤسَّ املقاس،  عىل  مصنوع  لتاريخ  لألسف، 
والغرب  الرشق  تُقدم  فإنها  الرسمية،  اإليديولوجية 
بوصفهما منبت ومهد الحضارات؛ وأما املغرب وباقي 
ال  لبدائيني  مستوطناً  سوى  تكن  فلم  املغارب  بالد 
ببعض  األمُر  بل ووصل  قيم؛  لهم وال معارف وال  دين 
مثالً،  التأكيد،  إىل  بالتاريخ  الخاصة  املدرسية  الكتب 
عىل أن الحناء والكحل والكسكس والربنس والخميسة 
أي  القرطاجيني  إنتاج  من  هي  إنما  إلخ.  والطربوش 
إنتاج  من  وليس  الرشق،  من  جاءوا  الذين  الفنيقيني 

السكان املحليني األقدمني ! 

ترفع  املناهج  كّل  أن  إذ  األصلية:  واللغة  الثقافة  تبخيس  ت - 
من قيمة الثقافة العربية جهاراً وتؤكد عىل املقام العايل 
صفحاً  ترضُب  لكنها  األجنبية،  وللغات  العربية  للغة 
وبثقافتهم...  بلغتهم  األمُر  يتعلق  عندما  األمازيغ  عن 
اإلبداع  يُقدموه هو بعض أشكال  أن  وأقىص ما يمكن 

»الفلكلوري«... 

ترصيحاً  تعتربُ،  املناهج  ألن  وذلك  الديانات:  تبخيس  ث - 
وغري  وتحريف  ضالل  اآلخرين  ديانات  أن  تضميناً،  أو 
هو  للمتعّلمني  املقّدم  الدين  وألن  باالحرتام..  جديرة 
بحكم  اآلخر  فإن  وحي  تجربة  وليس  تاريخية  تجربة 
ويُشكل  بل  ولإليمان  للعقيدة  تهديداً  يصبُح  اختالفه 
يربُّر  مما  اإلسالمية،  الجماعة  تالحم  عىل  ما  خطورة 
إىل  التضييق  يف  حاسمًة  تكون  أن  التعليمية  للسلطة 
داخل  والفلسفي  النقدي  الفكر  عىل  الحدود  أقىص 

املدرسة...

الشرق  بني  احلروب  ثقافة  تأبيد  على  والتأكيد  السلم  تبخيس  ج - 
والغرب: من حيث أن املناهج الرتبوية ال تؤرخ، يف الغالب، 
للسلم ولكن تؤرخ للحروب؛ وألن الحروب تدخل يف باب 
األمجاد التاريخية، فإنها تنتقي تلك التي تؤكد، ضمناً 
أو ترصيحاً، عىل الرصاع الرسمدي بني الرشق والغرب؛ 
بني  أو  والعجم؛  العرب  بني  أو  والكفر؛  اإلسالم  بني  أو 
التي تتحّوُل يف  الفئة املسيطرة وطنياً والفئة املنهزمة 
املناهج إىل فئة ضالة؛ وألن املغاربة هم عرٌب ومسلمون 
وألن لهم امتداٌد تاريخي إىل الرشق، كما تّدعي املناهج 
ليسوا  األعداء  وألن  كّله  خريٌ  الرشق  هذا  فإن  دائماً، 
تاريخياً  امتداداً  ويشكلون  بمسلمني  وليسوا  بعرب 
للغرب، فإن كل ما جاء أو سيأتي من هذا الغرب فهو 
رّش... ليس هناك، إذن، إمكانية للتوافق... فلقد تحددت 
والرشق  غرٌب  الغرُب  رسمدي...  بشكٍل  العالقات 
رشق... بل ووصل األمُر إىل تمديد هذه العالقة لتشمل 
أيضاً التاريخ القديم... فالفنيقيون أخياٌر ومتحرضون 
و..  والوندال  الرومان  وأما  الرشق  من  جاءوا  لكونهم 
بالنسبة  وأما  الغرب؛  من  جاءوا  ألنهم  رّش  فكّلهم 
للجنوب فال يُقّدمون إال يف إطار األمجاد اإلسالمية التي 
تمكنت من هزمهم ونرش اإلسالم بينهم وإخراجهم من 

تخّلفهم وجهلهم ! 
التبخيسات هي ما يؤدي، مع  أن مثل هذه  والحقيقة 
ترّشبها من طرف املتعّلمني / ـات، إىل احتقار اآلخر... 
احتقار ثقافته... لغته.. تاريخه... كما أنه يشكل منبتاً 
لألحقاد والضغائن التي ندخلها عادة يف خانة االعتزاز 
بتاريخنا أو يف خانة األمجاد... وهكذا، فعندما تُصبُح 
وثقافات  لغات  تبخيس  أساساً  هي  املدرسة  وظيفُة 
الذين  خصوصاً  اآلخرين،  وحضارات  وأديان  وتواريخ 
الطريق  يُصبح  الوطن،   نفس  داخل  معهم  نعيش 
والوصاية  بل  أقل،  واعتبارهم  بهم  لالستهانة  سالكاً 
عليهم ورشعنة العنف ضّدهم، باسم »حق األفضلية« 
أو  جدارة  عن  نستحقها  أننا  نعتقد  التي  الحضارية 
هكذا  التعدد..  تنفي  وطنية  باسم  أو  الدين  باسم 
يستبطن املتعلم أحكامه ضد زميله أو زميلته املختلفة 
الدين... وهكذا تتحول تلك األحكام  اللغة أو يف  عنه يف 
إىل ممارسات تعبريية شائعة تثبتُها املدرسة من قبيل 

ثقافة  عندُكْم  ما  و«أنتما  كالم«...  يش  ما  »الشلحة 
والظلمات  الجهل  من  خّرجناكم  »احنا  أو  تاريخ«  وال 
سري  »أوا  بالله«...  آلكافر  »سري  اإلسالم«...  دين  إىل 
نتعّلم  أن  قبل  أنه  أؤّكد  ذلك،  لكل  إلخ.  آلعروبي..« 
املعارف داخل املدرسة يجب أن نتعّلم كيف نعيش مع 
اختالفاتنا...  نحرتم  أن  يمكن  كيف  البعض...  بعضنا 
فاالختالف ال يعني األفضلية... بل يعني الغنى وتراكم 
املغربية  املدرسة  التجارب... إن مرشوع تغيري وظيفة 
طرائق  تغيري  من  وليس  القيم  تغيري  من  إذن،  يبدأ، 

التدريس وصبغ الجدران فقط.

* بعض منفدي الهجمات االرهابية بأوروبا من 
أصول مغربية- امازيغية، ما تأثري غياب تدريس 
عىل  الجالية  ألبناء  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة 
ذلك، وهل يعد هذا الغياب سببا حقيقيا التجاه 
هؤالء الشباب إىل تنفيد عمليات إرهابية، ام هناك 

أسباب أخرى؟
التي  الهشاشة  بني  هناك عالقة وطيدة  أن  أعتقُد   **
والهشاشة  الهوية  مستوى  عىل  مهاجرونا  يعيشها 
التي يعيشونها عىل مستوى عدم قدرة الكثري منهم عىل 
الوقوف يف وجه السيل الجارف لقيم العنف التي تنرشها 
جماعات التطرف اإلسالمي. فعندما يُحّس املهاجر أن 
الثقافة التي ينتمي إليها لم تعد تنتج نموذجاً حضارياً 
الذي  التهميش  بفعل  هوياتياً،  إليه  االرتكان  يستحق 
ذويه  مع  يستعملها  التي  واللغة  الثقافة  هذه  تعيشه 
البحث  فيه هو  يفكر  أول يشء  فإن  وأهله وجماعته، 
عن النموذج الحضاري األسمى الذي يمكِّنه من االعتزاز 
بهويته. ونحن عندما ندرس حالة أبناء الجالية يف أوروبا 
ونقارنها مثالً بأبناء الجاليات اإلسالمية األخرى، فإننا 
إنه  الهوياتي.  نجدها تعيش فراغاً كبرياً عىل املستوى 
ال يمكن لنا، مثالً، أن نُقارن تركياً أو ماليزياً أو إيرانياً 
عىل  فالرتكي،  باألمازيغية.  الناطقني  املغرب  بمسلمي 
بانتمائه  قوي  إحساٌس  لديه  يتشّكُل  املثال،  سبيل 
تشكل  وأصبحت  بناؤها  أعيد  ثقافته  ألن  الوطني، 
أن وراءه لغة وتاريخ  الذات بحيث يشعر  قائم  رصحاً 
بالنسبة لألمازيغي من  وحضارة وهوية تسنده؛ وأما 
املغرب فإن لديه إحساساً عنيفاً بالضياع، فال تاريخه 
بها  معرتٌف  لغتُه  وال  يعرفه،  كي  وُمدّرٌس  محرتٌم 
مدّرسٌة كي يُعيد االرتباط الحميمي بها، وال هو عارٌف 
بمسارات الحضارة التي ينتمي إليها بشمال إفريقيا يف 
ُ منه إنساناً  عالقتها بالحضارات املحيطة؛ مما يجعل 
أخرى...  أمكنة  الجذور، فيبحث عنها يف  منزوع  تائهاً 
يف املساجد غري امُلهيَكلة... يف املدارس العشوائية املمولة 
منه  أتى  الذي  الرشق  يف  ذاك...  أو  التنظيم  هذا  من 
متشّدداً...  إسالماً  تقدم  التي  السعودية  يف  الوحي... 
الجهاد  الستعادة  إمكانيات  تُقدُم  التي  أفغانستان  يف 
باسم األمة اإلسالمية التي، كما يقولون، ضاعت بسبب 
الغرب الكافر... الغرب الذي يعيش فيه... وهنا ستقدم 
له  ستُقدُم  كما  املساعدة...  يد  العنكبوتية  الشبكة  له 
بالوطن  تعرتف  ال  التي  املنترشة-  الدينية  الجماعات 
فضاًء  الوطن-  ولغات  الوطن  وتاريخ  الوطن  وثقافة 
اإلسالم؛  هو  حدودها  التي  »هويته«  ليستعيد  جديداً 
الذات..  عن  للبحث  سيزيف  رحلة  الرحلة...  تبدأ  وهنا 
مساره  وخالل  الحقيقي..  اإلسالم  عن  الهوية...  عن 
الذي قد يكون قصرياً جداً نجده ينتقل برسعة من الكفر 
وطن  ال  التي  اإلسالمية  باألممية  اإليمان  إىل  بالوطن 
لها... وبطبيعة الحال فإن األممية تفرتُض من يجاهد 
أن  املفروض  من  كان  التي  املدرسة  وألن  أجلها...  من 
وثقافته  رأسه  وبمسقط  بالوطن  ربطه  عىل  تُساعده 
له  وتُقدُم  التعريب  سياسات  بتربير  مشغولة  ولغته 
الوهابي  له  يُقّدمُه  الذي  الفكري  املنتوج  نفس  تقريباً 
والجهادي والقومي، فإنها تُساهم بشكل أو آخر يف أن 
يُبخس هويته األصلية ويرتمي بشكل أعنف يف أحضان 
من يريد أن يستعمله ... صحيح أن هذا االرتماء تربره 
والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية  اإلحباطات  أيضاً 
التي يعيُشها هناك يف الغرب، إال أن ما يمنحها وجاهتها 
من  معرفته:  غياب  هي  إنما  اإليديولوجية  ورشعيتها 

هو؛ غياب هويته. 
للدولة  واضحة  ولغوية  ثقافية  سياسة  غياب  إن 
فيها  وتشكل  باملهجر  الجالية  أبناء  تجاه  املغربية 
األمازيغية قطب الرحى هي ما يجعل هذا املغربي دائم 
ما  وهي  اآلخرين..  عند  الهوياتية  كينونته  عن  البحث 
يجعله فريسة سهلة لكي يتبنّى قضايا الرشق األوسط 
ويستهني  بقضايا بلده املصريية بل ويعتربها غري ذات 

أهمية أو ال جدوى منها... 

* يف نظرك كيف يمكن استثمار التعليم واإلعالم 
يف محاربة اإلرهاب وتنشئة أجيال تنبذ الكراهية 

والتطرف؟
الذوات  تلكم  تشكل  أن  أوالً.  ذواتنا  إىل  نعود  أن   **
منطلقاً لالنفتاح عىل اآلخر. وأن نعتربَ اآلخرين رشكاء 
االنتصار  يجُب  أعداء  وليسوا  واإلنسانية  البلد  بناء  يف 
أن  لنا  يمكن  بهذا  والتطور.  التقدم  إلحقاق  عليهم 

نقيض عىل الكراهية والتطرف.

* بماذا تفرس كون 
االنتحاريني  أغلب 
التي  الهجمات  يف 
دول  عدة  عرفتها 
ذوي  اوروبية 
أمازيغية  أصول 
صا  خصو
التي  التفجريات 
برشلونة  عرفتها 
مؤخرا والتي اغلب 
منفذيها ينحدرون 

من مدينة ازرو؟

أغلب  فكون  اعتقادنا  يف   **
التي  الهجمات  يف  االنتحاريني 
اوروبية  دول  عدة  عرفتها 
يرجع  أمازيغية  أصول  ذوي 
املغاربة  املهاجرين  نسبة  اىل 

االروبي  االتحاد  دول  يف  جدا  املرتفعة 
و الذي يقدر عددهم ب خمسة ماليني 
من  االوىل  الجالية  تعد  بذلك  و  نسمة 
ذلك  اىل  اظف  اروبا.  يف  العدد  حيث 
بالنسبة  االندماج  صعوبة  مشاكل 
مشكلة  مع  ومعاناتهم  منهم  للعديد 
ال  الشباب  اغلبية  ان  بحيث  الهوية 
100 و  100 يف  يشعرون انهم مغاربة 
ال  امازيع و ال اروبيني. انهم يشعرون 
بنوع من االقصاء و التهميش و الغربة  

و حتى العنرصية.

أسباب  ماهي  نظرك  يف   *
الشباب  هؤالء  التحاق 

رغم  الجهادية  بالتنظيمات 
وتلقوا  عاشوا  اغلبهم  أن 

تعليمهم بأوروبا؟

** هناك عدة اسباب:
- اوال  سهولة استقطابهم يف املساجد 
الرسمية  الغري  خاصة  و  االروبية  و 

منها منها.
املنقطع  السعودي  الوهابي  التمويل   -

النظري
املكثف  للنشاط  نظرا  التنقل  -سهولة 
للشبكات االرهابية و بتشجيع او غض 
السلطات االؤوروبية  النظر من طرف 

و خاصة مع بدايات حرب سوريا.
- يتم اقناعهم من طرف مرشديهم انه 
ستوفر لهم كل االمكانيات و يضمنون 

لهم كل يشء حتى مكانا يف  الجنة  ان 
استشهدوا ".

البعد  تنمية  غياب  هل   *
االمازيغي  والثقايف  الهوياتي 
سببا  يعد  الجالية  ابناء  لدى 

يدفعهم يف اتجاه التطرف؟

املهاجرين  اغلبية  الن  تأكيد  بكل   **
الجيل  ان  و  امازيغية  اصول  من 
الثاني منهم ال يتقنون العربية و بذلك 
يصبحون لقمة صائغة امام الشبكات 

االرهابية و يسهل تدجينهم.

اإلرهاب يف  * ما هي عواقب 

اوروبا عىل الجالية املغربية؟

** لالسف و كما يقول املثل الشعبي 
كاياكول  واحد  كايديرها  "واحد  

كاتجي فيه "...
من  العديد  فان   اعتقادنا  ففي 
املغاربة  بان  يعتقدون   االوروبيني 
كلهم "فحال فحال" بل كلهم مشاريع 
الخطاب  من  النوع  هذا  و  إرهابية 
يغذي الكراهية و العنرصية و يساعد 
عىل صعود اليمني و اليمني املتطرف يف 
عموم اوروبا، مما يجعل املهاجرين يف 

هذه البلدان غري مرغوب فيهم.
* حاورته رشيدة. إ

سعيد العمراين ناشط حقوقي بربوكسيل
  لــ "العامل األمازيغي"

المهاجرون يعانون  من أزمة الهوية 
 اغلبية املهاجرين من اصول امازيغية  ال يتقنون 

العربية وبذلك يصبحون لقمة صائغة امام 
الشبكات اإلرهابية و يسهل تدجينهم

←
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الحايل، يشتكي  الدرايس  املوسم  بداية  مع 
التي  التغيريات  من  التعليم  رجال  من  عدد 
التعليم  ألساتذة  االنتقالية  الحركة  رافقت 

االبتدائي.
األمازيغية  اللغة  أساتذة  من  عدد  ويشكوا 
الذين شاركوا مثل غريهم من رجال التعليم 
يف الحركة االنتقالية من الحيف الذي طالهم 
بعدما فقدوا صفاتهم كمتخصصني يف اللغة 

األمازيغية، بمجرد االنتقال.
رمشة  يف  تحولوا  إنهم  منهم  عدد  ويقول 
والفرنسية  العربية  للغة  أساتذة  إىل  عني 
متخصصني  أساتذة  لسنوات  كانوا  بعدما 
وأنهم  خاصة  األمازيغية،  والثقافة  اللغة  يف 
تلقوا تكوينا خاصا يف التخصص عينه، وتم 

تعينهم فور التخرج كأساتذة لألمازيغية.
اللغة  أستاذ  أشار  املشكل،  هذا  وبخصوص 
األمازيغية بمدرسة التضامن إقليم النوارص 
إىل  فيسبوكية،  تدوينة  يف  أوباس،  لحسن 
أنه تمكن من حل إشكال صياغة استعمال 
الزمن الخاص بحصص اللغة األمازيغية بعد 
باملذكرات  قانونيا  دعمها  قوية"  "معركة 
من  للتهديد  تعرضه  بعد  كمرجع،  الوزارية 
املديرية  بمراسلة  املؤسسة  مدير  طرف 
اإلقليمية وإخبارها برفضه االمتثال لألوامر 

ومعاقبته إثر ذالك.
عن  ودفاعه  عزيمته  أن  أوباس  وأضاف 
الصياغة القانونية ووقوف املنسق اإلقليمي 
التوجه  للتعليم،  الوطنية  الجامعة  لنقابة 
جانبهم  إىل  النوارص  بإقليم  الديمقراطي، 
من  املترضرين  األمازيغية  للغة  كأساتذة 
تنفيذ  دون  حال  الالقانونية،  الصياغة 
أن  الوقت  نفس  يف  مؤكدا  اإلدارة،  مخطط 
املديرية  نفس  داخل  من  األساتذة  بعض 
مازالوا لم يتوصلوا بعد إىل الحل مع إدارتهم 
الخرضاء  املسرية  مدرسة  بالذكر  وخص 

ومدرسة ابن خلدون.
وقال عدد من األساتذة إن املشكل ناجم عن 
الرتبية  لوزارة  اإللكرتوني  املوقع  يف  خطأ 
الوطنية، وأن الوزارة لم تصحح الخطأ الذي 
واألكاديميات  املديريات  أن  كما  فيه،  وقعت 

ترفض االعرتاف بهذا الخطأ التقني.
االبتدائي  التعليم  أساتذة  أحد  ويشتكي 
إدارة  تعنت  من  أصيلة  طنجة  مديرية  يف 
مهمة  له  أسندت  بعدما  وذلك  مؤسسته، 
اللغة  بدل  والفرنسية  العربية  اللغة  تدريس 
األمازيغية، التي كان يدرسها لسنوات عقب 
املشتكي  ويقول  طنجة،  مدينة  إىل  انتقاله 
التهديد  حد  إىل  وصلت  التهديدات  هذه  إن 

بالفصل عن العمل.
الواحد  عبد  باألستاذ  اتصلنا  الصدد  هذا  ويف 
حنو، رئيس جمعية مدريس اللغة األمازيغية 
داخل  أساتذة  يعاني  الذي  الرشق،  بجهة 

يف  أنه  وقال  املشكل،  نفس  من  جمعيته 
والجهوية  الوطنية  االنتقالية  الحركة  إطار 
اللغة  وأستاذات  أساتذة  انتقل  املحلية،  و 
األصلية  عملهم  مقرات  من  االمازيغية 
مديريتي  من  كل  يف  جديدة  مؤسسات  إىل 
باقي  شأن  شأنهم  والدرويش،  الناظور 

األساتذة عىل الصعيد الوطني.
الجديدة،  العمل  بمقرات  التحاقهم  وعند 
اللغة  مدريس  جمعية  رئيس  يضيف 
غريبة  بقرارات  تفاجؤوا  األمازيغية، 
إجبارهم  حاولوا  الذين  مدرائهم  من 
تخصصهم  غري  أخرى  مواد  تدريس  عىل 
القرارات  هذه  مربرين  األمازيغية(،  )اللغة 
وكأن  الرتبوية  األطر  يف  بالخصاص 
يقتيض  األطر  يف  فائضا  تعرف  األمازيغية 
أن تسند إىل األساتذة مهمة تدريس العربية 

والفرنسية و مواد أخرى...
وأضاف حنو أن املدراء يستندون عىل وثيقة 
املعنيني  األساتذة  باالنتقال" يخص  "إشعار 
تخصص  ذووا  أنهم  يفيد  معطى  يتضمن 
"مزدوج"، والواقع أن ما ورد يف اإلشعار هو 
نتيجة عدم تفعيل برنامج الحركة االنتقالية 
وإضافة خانة خاصة بتخصص األمازيغية. 
وأكد حنو أن األساتذة متخصصون بمقتىض 
ملهن  الجهوية  املراكز  من  تخرجهم  شهادة 
الرتبية و التكوين، وكذا قرار تعيينهم، مردفا 
ممنهجة  سياسات  حيال  نكون  أن  "أخاف 
والعبث  األمازيغية  تدريس  عرقلة  قصد 
بهذا امللف الذي من املفروض أن يتصالح به 

املغرب مع ذاته.
* كمال الوسطاني

خروقات خبصوص تدريس األمازيغية
 يف املدارس املغربية

والرتبوية  التعليمية  السياسة  إن 
التي اتبعتها الدولة املغربية منذ سنة 
1956، والقائمة عىل املبادئ األربعة 
كانت  التعريب،  مبدأ  منها  وخاصة 
الذريع.  الفشل  الحتمية  نتيجتها 
جعلت  األمازيغية  فالحركة  لذلك 
وطنية  تعليمية  سياسة  مبدأ  من 
مغربية  بمدرسة  وديمقراطية 
هذه  وأن  خصوصا  مطالبها،  أهم 
مؤسسات  من  كمؤسسة  القناة 
واجهة  ظلت  االجتماعية  التنشئة 
الشامل  التعريب  رهانات  لخدمة 
تدريس  مطلب  عىل  عالوة  واألعمى. 
كافة  يف  بها  والتدريس  األمازيغية 
ولكل  التعليم  وأسالك  مستويات 
التعليمية  املنظومة  وإدماج  املغاربة 
األمازيغية  املنظومة  يف  والرتبوية 

باعتبارها هي األصل.
األبحاث  من  العديد  كشفت  وقد 
موضوع  تناولت  التي  والدراسات 
عن  املغربية”  املدرسة  “هوية 
عن  نجمت  التي  الكربى  االختالالت 
الغوغائية  السياسة  هذه  طبيعة 
التي اتبعت يف مجال الرتبية والتعليم 
وانعكاساتها النفسية والرمزية عىل 

املحيط السوسيو-ثقايف باملغرب.
وأهمية  دور  يتبني  هنا  ومن 
بلورة  مستوى  عىل  األمازيغية 
سياسة محكمة عىل صعيد الخطط 
مجاالت  مثل  االجتماعية  والنظم 
والتنمية  واملعرفة  والرتبية  التعليم 
والتطور وتسعى إىل القطيعة مع كل 
الخيارات التي تحكمت يف وجود هذه 

العوائق واالختالالت.
باملغرب  التعليم  خطط  إىل  وعودة 
التعريب  مبدأ  فيها  يقترص  لم  التي 
بل  فقط،  التلقي  لغة  مستوى  عىل 
تعداه ليمس جانب الربامج التعليمية 
واملناهج  الدراسية  واملقررات 
التي  املدرسة  فضاء  داخل  املعتمدة 
ومضمون  محتوى  أي  من  أفرغت 
وإنساني،  وعلمي  وثقايف  حضاري 
للقمع  جهاز  إىل  تحولت  أن  بعد 
االستالب  قضايا  وخدمة  الرمزي 

واألحادية اللغوية والثقافية وامليز.
ويف دراسة ملنظمة “حقوق اإلنسان 
منظمة  وهي  الرتبية”  لروابط 
أن  أكدت  أمريكية،  حكومية  غري 
الرتبوية  والربامج  املدرسية  الكتب 
هذا  تكرس  املغرب  يف  التعليم  ونظم 
املضمون الذي يقوم عىل امليز اللغوي 
والثقايف والديني، ومن أهم العنارص 
حسب  ـ  التمييز  هذا  يمسها  التي 

و”األقليات”،  املرأة  ـ  الدراسة  هذه 
االختالالت  بني  من  اعتربته  ما  وهو 
التي  التعليم  مجال  يف  املوجودة 
تنعكس سلبا عىل مستوى االستقرار 
الوقت  نفس  يف  ويكشف  والتنمية 
يف  التعليم  وبرامج  خطط  حقيقة 

املغرب.
هذه  أن  الدراسة  هذه  أكدت  كما 
الربامج تعكس التمييز وقلة االنفتاح 
املكونات  وإقصاء  والديني  الثقايف 
اللغوية و”العرقية” والدينية التي ال 
تنتمي إىل حقل “العروبة واإلسالم”، 
يف إشارة إىل غياب أية مكانة للعنارص 
األخرى خارج هذه املنظومة، خاصة 
واألديان  وثقافة(  )لغة  األمازيغية 
ما  وهو  مثال(…  )اليهودية  األخرى 
يؤدي إىل زعزعة االستقرار السيايس 
قيم  اعتبار  رضورة  ويستوجب 
املكونات  حقوق  واحرتام  التسامح 
الدينية  التنوعات  ومختلف  األخرى 
واللغوية  والحضارية  والثقافية 
التعليم  وبرامج  خطط  داخل  من 
ورضورة انسجامها مع واقع سوق 
املجتمع  لهذا  الرمزية  املمتلكات 
االختالالت  عىل  موضوعية  كإجابة 

االجتماعية القائمة.
عىل  التعريب  رهانات  كانت  وإذا 
وترتبت  واضحة  املاضية  العقود  مر 
وسلبية  قاسية  انعكاسات  عنها 
ذاتا  املغربي  اإلنسان  عىل  للغاية 
»التمزيغ«  رهانات  فإن  هوية، 
مخلفات  تجاوز  يف  أساسا  تتجسد 
االختالالت  وحاالت  األول  االختيار 
مجاالت  أهم  مست  التي  السابقة 
إضافة  باملغرب.  االجتماعية  النظم 
هذه  تشكل  أن  يمكن  ذلك  إىل 

التاريخية ألي  املرجعية  الرهانات 
مرشوع مجتمعي يشكل فيه التعليم 
واقع  عىل  للقضاء  واملدخل  الجوهر 
والتفكك  الثقايف  واالستالب  التخلف 
السيايس  والرصاع  االجتماعي 
االقتصادي  والتأخر  واإليديولوجي 
ضمن  األمازيغية  اعتماد  طريق  عن 
التي  واإلسرتاتيجيات  املقاربات 
السياسة االجتماعية ملا لهذه  ترسم 

املسألة من أهمية داخل املجتمع.
املنظومة  بأن  القول  يمكن  هنا  من 
»فاسدة«  ولدت  باملغرب  التعليمية 
اإلصالحات  أن  حد  إىل  »فاشلة«  و 
التي همت السياسة الرتبوية ببالدنا 
ظلت محكومة بالثوابت التي أسست 
املبادئ  هذه  املنظومة.  هذه  عليها 
حملت  التي  هي  نفسها  والثوابت 
بأن  نعترب  هنا  من  الفشل.  بذور 
السياسة التعليمية باملغرب تأسست 
وفق أسس إيديولوجية أكثر مما هي 
علمي.  أو  تربوي  عمق  ذات  أسس 
ومن تجليات ذلك، أن هذه السياسة 
إبراز تطابق  لم تكن لها القدرة عىل 
عنارصه  بكل  املغربي  الواقع 
وخصوصياته مع مضامني املقررات 
التعليمية.  والربامج  الدراسية 
املدرسة  ظلت  فقد  ذلك،  عىل  عالوة 
حقيقية.  هوية  بدون  املغربية 
اللغوية  العنارص  تعكس  هوية 
والثقافية  والهوياتية  والحضارية 
كما  واملغاربة،  للمغرب  والوجدانية 
جهاز  بمثابة  ظلت  املدرسة  هذه  أن 
الذي  املغربي  للتلميذ  رمزي«  »قمع 
بحر  وسط  دوما  نفسه  يجد  كان 
حد  عىل  فيه  يسبح  كيف  يعرف  ال 
تعبري ذ محمد شفيق. ورغم األهمية 
التعليمي  الشأن  يكتسيها  التي 
أنه  بحكم  بلد،  كل  داخل  والرتبوي 
االقتصادي.  والبناء  للتنمية  رافعة 
كما أنه ذات دور من منطلق أهميته 
من  لكونه  والحيوية  اإلسرتاتيجية 
مؤسسات التنشئة االجتماعية، فان 
حبيس  ظل  باملغرب  التعليم  قطاع 
حلول ترقيعية لم تستجب لحد اآلن 
الذي  الجذري  اإلصالح  ملتطلبات 
الكربى  االختالالت  تجاوز  شأنه  من 
الرتبوية  املنظومة  منها  تعاني  التي 
والتعليمية باملغرب، إىل حد أنه يمكن 
ب  القطاع  هذا  وواقع  حال  تشبيه 
»الرجل املريض«، وما حال التدريس 
دليل  إال  لألمازيغية  الكاريكاتوري 

عىل ذلك.

األمازيغية
 واختالالت النظام التعليمي باملغرب

حممد زاهد

تحقيق  بفتح  األمازيغية،  للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  طالبت 
باملؤسسات  األمازيغية  تدريس  عىل  اإلجهاز  حول  قضائي  أو  برملاني 
 ،2017/2018 الدرايس  للموسم  االبتدائي  للتعليم  بالنسبة  التعليمية 
ملعرفة األسباب والدواعي التي دفعت باملسؤولني عن عصيان مستجدات 
الجوهرية  والحقوق  املواطنة  بقيم  والتالعب   ، الدستورية  الوثيقة 

للمواطنني واملواطنات. 
الرتبية  الحكومة ووزير  لرئيس  »FNAA« يف رسالة وجهتها  و طالبت 
الوطنية والتعليم لعايل وتكوين األطر والبحث العلمي، الربملان بغرفتيه و 
فرقه الربملانية بتقديم ملتمس استدعاء وزير الرتبية الوطنية ملسائلته 
ما  تكرار  عدم  وضمان  املطلوبة،  للتوضيحات  وتقديمه  املوضوع  يف 
جرى، مشرية إىل رضورة إعادة هيكلة تشكيل وزارة الرتبية الوطنية عىل 
أسس مبنية عىل قيم ومبادئ التنوع والتعدد املكرس لالنتماء املشرتك 
األمازيغية  يف  املستمر  التكوين  تفعيل  عرب  للوطن،  مركزية  ال  ولوحدة 
إدماج  لتيسري  واملناطق  املواقع  مختلف  يف  والرتبوية  اإلدارية  لألطر 
أفقيا وعموديا، وإرشاك  الرتبوية  املنظومة  يف  لألمازيغية  وناجح  فعيل 
دائم وفعيل لكل الفاعلني يف مجال األمازيغية وحقوق اإلنسان يف التتبع 
ذات  املجاالت  مختلف  يف  لألمازيغية  الفعيل  اإلدماج  ملسارات  والتقييم 

األولوية ويف مختلف مناحي الحياة العامة.
بـ«الرتاجع  وصفته  ما  سجلت  أنها  إىل  األمازيغية  الفيدرالية  وأشارت 
األمازيغية يف عدة قطاعات  الذي مس وما زال يمس مسارات  الخطري 
حكومية ، وباألخص يف مجال منظومة الرتبية والتكوين الذي يعد حسب 
ذات  املجاالت  ضمن  الدستور  من   « الثانية  »الفقرة  الخامس  الفصل 
الضمانات  من  بالرغم  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  لتفعيل  األولوية 
الدستورية الخاصة بتدريس اللغة األمازيغية وضمان ترسيع وترية 

تدريسها وتعميمها بداية باتفاقية وزارة الرتبية الوطنية واملعهد امللكي 
مذ  األمازيغية  للغة  التدريجي  اإلدماج  قررت  التي  األمازيغية  للثقافة 

2003 ، عالوة عىل مجموعة من املذكرات الوزارية«.
األمازيغية عن رفضها »للرتاجع  للجمعيات  الوطنية  الفيدرالية  وأكدت 
التجريبية  االبتدائية  املدارس  من  بمجموعة  األمازيغية  تدريس  عن 
والنموذجية يف املدن والعالم القروي ،وذلك من خالل تكليف األستاذ/ة 
املتخصص/ة بتدريس مادة غري مادة تخصصه يف العديد من املؤسسات، 
عرض  ،ورضب  األمازيغية  تعلم  يف  املتعلمني  حق  عىل  بذلك  واإلجهاز 

الحائض كل املواثيق واالتفاقيات الوطنية والدولية يف هذا الشأن«.
وثيقة  منح  بمنع  املتعلقة  »الخروقات  لكل  رفضها  عن  عربت  كما 
اإلشعار باالنتقال للمعنيني بالحركة اإلنتقالية من طرف بعض مديري 
اإلشعار  وثائق  بعض  كون  عن  فضال  االبتدائي،  التعليم  مؤسسات 
الباب  يفتح  مما  املختارة  باملادة  الخاصة  الخانة  ضمن  فراغا  تتضمن 
للتالعب بمسار تدريس اللغة األمازيغية، ناهيك عن تضمني بعض منها 
املتخصصني  األساتذة  اختيار  من  يكن  لم  والذي  مزدوج(  )تخصص 
بالحركة  الصلة  ذات  اإللكرتونية  االستمارة  مأل  أثناء  األمازيغية  يف 
االنتقالية، ألن البوابة لم تتضمن اختيار التخصص هذا ما انعكس سلبا 

وتأويل هذا الفراغ ضد تدريس اللغة األمازيغية«.
األمازيغية  للجمعيات  الوطنية  الفدرالية  الفدرايل  املكتب  وطالب 
املتعلقة  والقانونية  والترشيعية  الدستورية  املكتسبات  بـ«صيانة 
تلكؤ  أو  تماطل  دون  رسمية  كلغة  إنصافها  يضمن  بما  باألمازيغية، 
األسالك  مختلف  يف  ومأسستها  تنميتها  طريق  خريطة  بتحديد  ،وذلك 
الرؤية  مخطط  يف  بتفعيلها  واالهتمام   ، الوطني  صعيد  عىل  التعليمية 

اإلسرتاتيجية 2030-2015 إسوة باللغة العربية.

من جهة أخرى، نّددت الفيدرالية يف رسالته لرئيس الحكومة ووزير 
الرتبية الوطنية بـ« التضييق عىل أساتذة الحركة االنتقالية الجهوية 

مديري  طرف  من  األمازيغية  اللغة  تدريس  يف  املتخصصني  والوطنية 
إدارية ال تمت بصلة  بإجراءات  االبتدائي وتهديدهم  التعليم  مؤسسات 
االلتحاق  االمازيغية  اللغة  أساتذة  توقيع  الرتبوي رغم  الترشيع  بإنفاذ 
بمؤسستهم وكذا حق اختيارهم لتدريس اللغة األمازيغية بسقف زمني 
 24 مجموعه  ما  أي  أقسام  ثمانية  تغطي  حصة  كل  يف  ساعات  ثالث 
ساعة يف األسبوع تبعا للقوانني الجاري بها العمل. ويف أحسن األحوال 
التعليم ليبقى األستاذ)ة( حائرا أمام هذه  يتم رمي املسؤوليات لنيابة 

التالعبات اإلدارية«.
والوطنية  الجهوية  االنتقالية  الحركة  »أساتذة  أن  الفيدرالية  وأبرزت 
تدريس  يف  متخصصني  جلهم  األمازيغية  اللغة  تدريس  يف  املتخصصني 
املراكز  دخل  منه  استفادوا  الذي  التكوين  طبيعة  بفعل  االمازيغية 
الجهوية ملهن التدريس، فضال عن طبيعة الشهادة التي تتضمن طبيعة 
مهنة  مارسوا  األساتذة)ات(  هؤالء  جل  كون  عن  ناهيك  التخصص، 
التدريس املتخصص يف األمازيغية لسنوت، لنتفا جئ اليوم برضب كل 
تدريس  األساتذة عىل  إجبار هؤالء  الحائط عرب  املكتسبات عرض  هذه 

مواد أخرى غري األمازيغية.
البرشية  املوارد  ومديرية  اإلعالم  منظومة  مديرية  الفيدرالية   واتهمت 
الخاصة  التي أرشفت عىل إعداد االستمارة االليكرتونية  وتكوين األطر 
التخصص مما  نوعية  بإهمال   والوطنية  الجهوية  االنتقالية  بالحركة 

تسبب يف إقصاء األمازيغية.

الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية تطالب بالتحقيق
 يف  اإلجهاز على تدريس األمازيغية

عبدالواحد حنو
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Le troisième millénaire a piqué sa pointe depuis belles lu-
nettes  et la grande majorité de nos établissements scolaires 
restent sans sanitaires,  ni pour les enfants(garçons-filles) ni 
pour les adultes, sans chauffage,  sans cours bétonnées ou enro-
bées,  sans bibliothèque,  sans salle polyvalente,  sans gymnase,  
sans terrains et  matériel  de différentes disciplines  sportives,  
sans préau, sans classe informatique, sans classe pour enfants 
sujets d'un handicap mental ou physique,  classe  dite de clis et 
de  r.a.s.e.d, sans  psychologue scolaire, sans  médecin scolaire, 
les centres spécialisés,  sans vrai partenariat avec les conseils 
communaux et municipaux sans oublier les associations  des 
parents d'élèves qui doivent collaborer avec l'administration et 
le corps enseignant et pour le bon fonctionnement de l'école et 
pour les activités périscolaires et extrascolaires, chez les voisins 
européens, le conseil municipal/communal intervient mas-
sivement et en permanence pour toutes les réparations, tous 
les dysfonctionnement du bon déroulement de la scolarité des 
enfants et/ou les équipements de l’école, il met à la disposition 
de l’administration un arsenal de moyens de transport pour les 
sorties scolaires hebdomadaires durant toute l’année scolaire, 
il/le conseil municipal/communal fournit les livres et les ca-
hiers ainsi que les fournitures scolaires à tous les élèves, ce ne 
sont pas des propos bidons mais plutôt drastique  pour  le projet  
l'école de ceux qui font de l'enseignement leur priorité, leur su-
périorité, leur fierté,  et de leurs enfants leur souci majeur,  un 
challenge et un défi relevé par  l'état qui répartit les richesses 
du pays et investit l'argent des contribuables pour que tous les 
enfants puissent bénéficier d’un enseignement, riche, efficace, 
garant des égalités des chances entre les enfants de différents 
milieux socioculturels et socioéconomiques..
 Je suis sidéré par les propos de monsieur  Hassad, les propos 
de rigueur, de zéro tolérance,  tout le monde est pour plus de  
rigueur, plus de  contrôle, plus de présence effective des res-
ponsables, plus de dynamisme. ..
y en a marre des ordonnances et des discours à tout va..
Monsieur Hassad doit savoir que  l'enseignement est le plus 
beau mais le plus difficile du monde, un espace agréable mais  
épineux, d'ailleurs entre ses propos pour la rentrée  et ses déci-
sions y a un sacré problème, son ministère a recruté de futurs 
enseignants hommes et femmes suite à un concours  mais,  sans 
formation aucune, c'est un drame pédagogique,  un crime mo-
ral et citoyen,  chez les voisins les candidats son titulaire d'un 
Master II et d’un  bacs +6, ils passent des épreuves écrites très 
laborieuses, un examen oral de haut niveau, une formation 
théorique et pratique et à savoir si le candidat a acquis les com-
pétences nécessaires pour lui confier les enfants ou pas ..

Chez les voisins les parents d'élèves, la société civile ne 
vont jamais baisser les bras face à une telle décision  anti 
pédagogique   qui touchera aux acquis, à la souveraineté 
de  l'école et mettra l’avenir des enfants en péril, suite à 
une décision les parents d’élèves vont remuer le ciel et la 
terre, descendre à la rue jusqu’à  l’abrogation de la dé-
cision ministérielle. Soit un enseignant chevronné et un 
enseignement adéquat et approprié soit rien.
Avant de cibler les enseignants et leurs absence,  il faut 
d'abord leur exprimer un minimum de reconnaissance, 
leur garantir un minimum de sécurité,  leur assurer un 
minimum de confort et de bonnes conditions de tra-
vail, la formation continue, des conférences obligatoires 
sans  oublier un bon salaire digne de leur rôle éducatif 
et socioculturel,  de bons salaires comparés aux salaires 
des  représentants du peuple dont la grande majorité ne 
remplissent pas les conditions de la députation, et qui 
sont une vraie charge financière partie en fumée, un vrai 
gâchis  pour un  bénéfice zéro. Les enseignants ont besoin de 
reconnaissance, de respect et non pas de langage policier.  
D'autre part et avant  il ne faut pas oublier les superviseurs dits 
inspecteurs  qui passent un sacré temps à siroter leur nas nas 
sur les trottoirs des cafés, et en dehors des visites pédagogiques; 
ils doivent rejoindre quotidiennement leurs bureaux et partici-
per massivement à la revue, au journal  et aux  conférences  pé-
dagogiques ...aussi les conseillers pédagogiques dits directeurs, 
à l'instar de leurs homologues/voisins, ils  doivent combler le 
manque pour lutter contre les classes surpeuplées et c'est parmi 
les tâches de monsieur Hassad
Chez  les voisins européens le directeur a le droit a une décharge 
de  deux jours par semaine pour assurer les tâches administra-
tives et fait la classe pendant deux jours et demi, pour plus de 
précision il n'a pas de statut  , ils sont rares ceux qui ont le statut 
de directeur, ils doivent contribuer au travail  du  groupe péda-
gogique qui est bien soudé au service du bien être de l'enfant. 
Certes  il y a des fainéants, des oisifs, des désœuvrés  partout, 
des lâches qualifiés de traîtres  sans conscience aucune qui 
ne sont pas digne de leur confier nos enfants, ils  doivent être 
impérativement  radiés et céder la place, qu'ils  soient ensei-
gnants,  directeurs ou inspecteurs, tous doivent être pleinement 
impliqués, motivés et investis avec une tolérance zéro.
Monsieur Hassad nous promet une rentrée inaccoutumée et 
rarissime, sans pouvoir étaler le moindre détail de son projet 
pédagogique  pour l'école, à part le petit changement concer-
nant l’apprentissage de langue française dès le CP( sentiment 
nostalgique exige), monsieur le ministre pouvait mettre en évi-

dence les moyens et  les objectifs de son projet pour notre école 
nationale, il est grand temps de changer les méthodes  archaï-
santes qui restreignent  l’esprit d’analyse, de découverte, de 
création, de recherche..et d’autonomie chez l’enfant, l’enfant 
doit être un acteur impliqué et non pas un pot à remplir et à 
vider, finies les méthodes sclérosées, donner et restituer. L’état 
ne doit plus avoir peur de l’enseignement, qui est le vari, le 
meilleur investissement dont le bénéfice serait un bon citoyen, 
lauréat, visionnaire,  conscient de ses droits et de ses devoirs.
  j'espère que la langue  Tamazight tiendra toute  l'attention de 
monsieur Hassad à savoir sa généralisation,  sa promotion, son 
perfectionnement avec plus de rigueur, de détermination et to-
lérance zéro. La question qui nous interpelle c’est quelle place 
pour Tamazight dans nos écoles ?  Quel budget ? Quelle forma-
tion des enseignants et des inspecteurs ? Pourquoi Tamazight 
est considérée  comme une perte de temps, une charge lourde, 
un moment de sieste, de bâillement ?  Pourquoi l’état ne vou-
drait pas se réconcilier avec l’une des composantes principales 
de son identité ? Qui est contre la généralisation de Tamazight ? 
Sur ce, j’aimerais dire aux  enseignants femmes et hommes,  
honnêtes, consciencieux,  responsables, courageux, nobles, res-
pectueux qui s’investissent pleinement pour le bien être des 
enfants  malgré les contraintes, la frustration, l’insécurité, plus 
de courage, plus de persévérance, d’assiduité, de conscience, 
de sacrifice pour l’amour du pays, de l’enfant et du métier, pour 
votre bonheur,  vous êtes des anges entre  les anges, un ensei-
gnant c’est toute une société en un.

* Salah Hadri

Une pensée pour la rentrée, 
quelle place pour Tamazight? 

AMAZIGH FILM FESTIVAL USA 2017  



 Ar awn snilv tirra ddv igan 
asÏÏa isman adawin d usda ,isman mnnaw n 
iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna ugmv zi mnnaw 
n isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv zg iv-
misn nv tisvunin ittmukkuln s udalis ama-
ziv .ar ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar 
imal d ubrimal ivudan i ils d udalis 
amaziv.

Arzaf 
 Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas 
d tmvnast itthuddun vif izrfan n udalis 
d ils amaziv di-nna illa/tlla d aæ mayd 
iga/tga. 

-psiv t ur id xas sllav as.
-i mayd dis tgzid ?
-gziv is illa uslfg gr ifassn n mddn 
.is ar asn ittaws ëbbi adday irin 
aslfgmn(L’autochangement).
-iwa max ally trid ad i tg°dld zi tir-
mit n uslfg ?
-ur c g°dilv mc as tvid.xas ukan ufiv c 
trid abndg(L’aventure).
-abndG ayd ira uxiti s uÄully.
-mayd tbukd ?
-ad asn vmuv udmawn s uÇuv.
-hyya tbukd tanuvi.trid ad tssufvd 
tafrut nnc zi titar nns.
-ur illi xas umlasay.
-uvul ivf nnc.
-max is t i ffv ?
-ad ur ttinid xas tffvd ivf nnc.
-ssnv mayd skarv.frkv s umully inu g 
tudrt.ur da ttdduv vif udis inu ZUND 
ifivë.riv ad ssnmv (Rendre droit)amun nna 
ddrv ammas nns.frkv is ifëUëv ubrid 

nns .

ur ttuyaqqilv ad ssbÄiv (eclatre, ex-
plosre) awal inu jaj n twngimt nns mar ad 
yacz ma g illa d ma s idda d mayd ira.
-da ttinin imzwura is ar tfëëÄ tavaÏ i 
ivjd igan mmmi s ar as ttini : « ad ur 
tzggurd ,ad ur tddirzd ddu g wam-
mas »
-awal ddv wi-n wi-dda ur ssin mayd igan 
aguzl(Le courage).
-awal azmnan imsasan d tanila nna iswizÄ 
usavin aslman .id ur inni umazan n ëbbi : « 
iskkin nna yufn wi-yyaÄ ur gin xas inammasn 
» ?id ur inni is ur illi usffukty(Le fait 
d’exagérre) g usavin ?
-inna aKæ ay-a.maca hat ixiti nnv ur igi wi-n 
usvrrs.ixiti ddv uvzid ar issnÄaf 
ul,ar isäëval alln ,ar isdrfal(Rendre 
mauvais)tudrt.ur yad nnarzv i gar tu-
drt. Acku tuf t tmtant.
-ddu awa nddm g tidura n usakir nnc hat 
ur djin igly warruz mddn vif wad ddun 
g ubrid lli trid.mr ur yunif ëbbi 
tifluyt n umugz d uryabbuh adyali 
isskmÄ asklul kud ur as isgid aha ur 
INNIZ I Wadam.yac iga asfazzaÄ(L déso-
béissant) amzwaru ?i max ally ur t isslqu 
ëbbi s tnuvi ?is ur as izmir ?uhuy.
ur YABUB(Il n’est pas possible) i usklul ad 
yili aÇamië yugrn WI-N wa-lli t ivnan.
-u-nna iran amradan n ëbbi yuccl ad yasy 
alaf (L’arme)nns dat irflasn .
-ur illi ca n umrig ilan tawuri anct ils d 
ugzÄn.hat s umoasaq as da ÇÇnÇun inflasn 
irflasn .
-mddn s umata ur lin agzÄn.xas ar ttddun,ar 
ÏÏffuën tisirikin d isddirn nsn wan 
imitar,ur ssin ibÄ gr upalic(L’illicite)
d u-nna ur t igin.usrn mayd ittbdadn dat 

asn ad ishuy.ad tn isbdd vif uda-
sil aÇmammaë.
-id anaruz n umradan ayd isnuccugn ifassn 
nnc mid ca n usuvad(L’obejctif) yaÄn ?
-riv ad kcmv s umradan n ëbbi.ntta ayd 
ivlln (tre perpétule).id tudrt nnig wacal 
hat ur tgi xas tazmzant(Provisoire) .
-ad ur tkrajd(Déssinre) timitar n ubrid 
ittawin s umradan s uÇuv n imlsitn(Les 
innocnts) .
-mayd ac innan gan imlsitn ?
-u-nna ittunvan s uëumÄ hat amlsi ayd iga.
-i mayd ac innan giv amëumÄ ?
-ur tbukd ad tssÄëëd aknas I icnga nnc.
-man imc ttggav hat snpuffrn udmawn nsn 
Äaët usvnudm(Proposé pour le masque) n us-
klul.ur ar ttyacazn acku ar ttggan iÇabiln 
nsn g tvmëin illasn nv g ivrfirn.
-yuccl ad ttisind acngu nnc.ad ur tkkad 
titi n uäëval.
-ur sar nmsasa .da c ttiniv ha ssum ar 
i ttinid ha fçç(exprssion pour manifster 
le désaccord).
Iskukky « baddu »aha izmummy :
-myabbayn ibrdan nnv .axs ur giv acngu 
nnc?!
-hat ar ttddud g ubrid n icnga nu.
-ur ac iqqimi xas ad tldid tafrut nnc 
ad i trdvd aplig.
-xas ukan annayv c issudda ac ugzÄn.ur 
riv ad isukl usavin yan issuddan imiq 
amm cy.
-ëbbi ayd issn mayd illan g icba n 
mddn.

*avazaf mupmmad
** isul
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 “العامل األمازيغي” توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية

باللغة والثقافة  املهتمة  أعدادها مجانا للجمعيات  تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري 
األمازيغية، وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها، وكذلك ألساتذة 

اللغة األمازيغية وللطلبة الباحثني أو الذين يتابعون دراستهم يف مسالك األمازيغية.

وعىل الراغبني يف التوصل بأعداد جريدة “العالم األمازيغي” كل شهر إرسال طلب االشرتاك املجاني 
إىل عنوان الجريدة )جريدة العالم األمازيغي، رقم 05 زنقة دكار الشقة 07 /حي املحيط10040  
.)amadalamazigh@yahoo.fr :الرباط/ الهاتف والفاكس: 0537727283/ الربيد اإللكرتوني
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Chaque mois, "le Monde 
Amazigh" continue à 
vous livrer des cours de 
langue amazighe que 
l'Institut Royal de la 
Culture Amazighe avait 
élaboré, , comme outils 
pédagogiques sous forme 
d'un manuel intitulé 
"Sawlat s tamazight" .                       
Sur le plan référentiel, 
"Sawlat s tamazight"  est 
un ouvrage qui adopte les 
directives définies dans les 
Discours Royaux et dans 
le dahir portant création et 
organisation de l’Institut 
Royal de la Culture 
Amazighe.

"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours 
d'alphabétisation des adultes, dont l'auteur est Hannou LARAJ.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier l'IRCAM de nous avoir 
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande 
utilité aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue 
amazighe.

COURS DE TAMAZIGHT



www.amadalpresse.com  

Septembre - Numero 200
CUTANBIR 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 200 2ACTUALITES

timirt

traire des militants mozabites, la situation humanitaire et 
l’état de santé du docteur Fakhar ?
** Réponse :Le Dr Kameleddine Fekhar ainsi qu’une tren-
taine de ses compagnons ont été arrêtés le 9 juillet 2015 au 
soir, par une brigade mixte de la police et de la gendarmerie 
Algérienne. Cela s’est passé dans un quartier mozabite de la 
ville  de Ghardaïa. L’arrestation à été effectuée suite à une 
correspondance du procureur générale à la police  de la wi-
laya de Ghardaïa, elle ne porte aucune signification judicaire 
et elle fait suite à une réunion du premier ministre, du chef 
d’état-major et du conseiller de la présidence. C’est une ar-
restation juridiquement illégale qui relève de la police poli-
tique sans aucun fondement juridique. Les accusations sont 
toutes fausses et reflètent en réalité ce que les mozabites ont 
subi et continuent de subir.
La mise en détention de Kameleddine Fekhar et les 26 de  ses 
compagnons avec trois mineurs, s’est faite en  violation des 
lois algériennes en vigueur ainsi que des traités internatio-
naux des Droits de l’Homme que l’Algérie a soi-disant rati-
fiés.
Le Dr Kameleddine Fekhar est arrêté et mis en détention 
par les autorités Algériennes pour motif de « subversion », « 
atteinte à corps constitué », « atteinte à la sureté nationale 
»,  «constitution d'une association de malfaiteurs », et bien 
d'autres motifs lourds de conséquences. Ces chefs d’accusa-
tion ont été relayés par bon nombre de médias sous contrôle 
des autorités Algériennes. En réalité, on accuse les moza-
bites de ce qu’ils subissent de la part de l’Etat algérien et on 
reproche surtout au Dr Fekhar d'avoir alerté l’opinion natio-
nale et internationale sur le drame qui se déroule à Ghar-
daïa depuis deux ans. Il lui est également reproché d'appeler 
à l'ingérence internationale pour avoir demander à l’ONU 
de mettre la région du Mzab sous protection internationale. 
Ces interpellations de l’opinion et des instances internatio-
nales sont intervenues après une recrudescence de ces vio-
lences dans le M’Zab. Rappelons qu’il y a eu plusieurs fatwas 
(prêches) appelant aux meurtres des Mozabites, que les res-
ponsables de ces appels aux crimes et aux saccages ainsi que 
leurs complices sont libres et nullement inquiétés. Ce sont 
bien les victimes mozabites qui sont accablées par la justice 
algérienne et non les auteurs ni encore moins la police et la 
gendarmerie alors que toutes les preuves de leur implication 
directe existent.
C’est à cause de tout cela que le Docteur a entamé sa cin-
quième grève de la faim. Il a déclaré que cette fois elle sera 
illimité et se terminera par « la liberté ou la mort », mais Dr. 
Kameleddine FAKHAR a interrompu sa grève après 109 jours 
; suite à nombreux appels l’incitant à cesser son mouvement 
de grève de la faim et de ne pas donner l’occasion au pouvoir 
Algérien de le laisser mourir et bien d’autres causes signalé 
par Dr. Kamel Eddine FAKHAR dans sa déclaration du 20 
avril 2017.
Il faut rappeler que les détenus mozabites sont soumis à di-
verses formes de torture psychologique, verbale et raciale par 
les gardiens et l’administration  de la prison, surcharge dans 

les cellules. Trois prisonniers mozabites âgés sont déjà morts 
dans des circonstances mystérieuses. 
* comment les organisations mondiales des droits de l’homme 
ont intervenu et quelle est la réponse des autorités algérienne à 
propos la cause Mozabite ?
** Réponse : il a y a eu des correspondance de Humane Rights 
Watch la premier en mois aout c’est a dire un mois après l’ar-
restation , les événements du m’zab introduit dans les rapports 
annuelle de HRW et Amnesty international et le département 
des droits de l’hommes du ministère des affaires étrangères 
de l’USA , en mars 2017 l’ONU et l’ONG  contre la détention 
arbitraire   ont  interpellé l’Etat algérienne sur l’affaire des 
détenus mozabites mais aucune réaction des autorités algé-
rienne pour libéré le Dr kameleddine FEKHAR . Le chef de 
cabinet de la présidence algérienne, Ahmed Ouyehia, a même 
déclaré dans un meeting dans le sud algérien que les droits 
de l’homme constituent une ingérence dans les affaires algé-
riennes. En d’autres termes l’Etat algérien se fiche complète-
ment des instances internationales. Mais il faut dire que ces 
mêmes instances internationales n’exercent pas de pressions 
sur l’Etat algérien. Ils se contentent d’interroger l’Etat algé-
rien dans des rapports et c’est tout. Mais cela n’a aucun effet. 
Ce sont juste des déclarations de principes qui consistent juste 
à dire : voilà nous avons évoqué le cas du Mzab mais ce n’est 
pas suivi d’effet. Donc l’Etat algérien continue son racisme et 
sa torture dans le Mzab en toute impunité.
* La problématique Amazighe n’est pas encore réglée en Algé-
rie. Est-ce qu’on est à la fois devant une crise identitaire et un 
risque de désintégration de l’Etat-nation algérien ?
** Réponse : Le problème de l’Algérie est multiple. Il y a 
bien sûr  le problème de l’identité amazighe parce que l’Algé-
rie est bâtie sur un mensonge historique et on ne peut rien 
construire sur du faux. Mais il y a aussi d’autres problèmes 
politiques, culturels, sociaux et économiques. La désintégra-
tion de l’état-nation algérien était prévisible en raison de la 
gestion d’un Etat bâti sur du faux et par un système mafieux, 
corrompu et sans aucun sens du bien commun. Les mouve-
ments  amazighs, que ce soit le Mouvement pour l’autodéter-
mination de la Kabylie ou le Mouvement pour l’autonomie de 
M’zab ou le mouvement pour l’autonomie chawi ont été créés 
pour protéger leur peuple et leur richesse du racisme et de la 
gestion mafieuse du régime algérien.
* Jean-Paul Marat a déclaré : « la liberté de tout dire n’a d’en-
nemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. 
Quand il est permis de tout dire, la vérité parle d’elle-même et 
son triomphe est assuré. » . Etes-vous d’accord ?
** Tout à fait, je suis entièrement d’accord. La preuve est que 
nous avons dit les vérités qui blessent le M’zab depuis trop 
longtemps. Alors, c’est vrai que nous payons le prix de tout 
dire et que la vérité a fini par parler d’elle-même, comme il 
est vrai que nos ennemis sont ceux qui nous agressent chez 
nous et se réservent la liberté de tout faire, comme d’empri-
sonner les victimes et les accabler des crimes qu’ils subissent, 
justement parce qu’ils les dénoncent. Mais comme je l’ai dit 
dans le dernier communiqué du MAM, ils peuvent peut-être 
assassiner le Dr Fekhar, et ce sera une immense perte pour 
le M’zab parce qu’il est vraiment la voix du M’zab, mais ils 

ne réussiront pas à tuer le MAM et le vent de liberté et 
de dignité qu’il porte. Nous acceptons de souffrir et même de 
mourir pour notre dignité. Le Dr Fekhar nous donne un cou-
rage incroyable et nous n’avons aucun droit de nous plaindre 
quand on voit comment il se sacrifie pour son peuple, pour la 
justice, la liberté et la dignité des siens. 
* Dans une lettre ouverte de l’écrivain kabyle Karim Akouche à 
Kameleddine Fakhar sous titre « Tiens bon vieux frère ». L’écri-
vain a clôturé son lettre par "le temps ne triche pas, il finit tou-
jours par rétablir l’équilibre." Est-ce qu’on peut avoir un jour 
où Les Mozabites et toutes les autres communautés Amazighes 
qui soufrent encore auront leurs droits ?
** Réponse : L’Etat algérien est un système raciste, mafieux 
et incompétent. Aujourd’hui il ne tient que par la volonté 
des intérêts géopolitiques internationaux, ce qui est crime 
contre les peuples qu’il massacre régulièrement, en parti-
culier les Kabyles, les Mozabites et les Touaregs. Mais si on 
veut la liberté on peut l’avoir, sauf que la liberté à son prix 
de douleurs et de sacrifices. Nous avons un exemple concret, 
en Amérique les noirs souffrent de racisme grave et caracté-
risé mais ce dernier a remporté la victoire même si beaucoup 
de choses restent encore à régler, surtout dans les mentalités. 
Mais nous avons bien vu qu’un président d’origine africaine et 
de peau noire, a été élu à la tête de la plus grande puissance 
du monde. Alors tout est possible, il suffit d’y croire et de se 
battre pour arracher ses droits.
* Message ouvert à la communauté Mozabites qui souffre en-
core à Tagherdayt.
** Réponse : Mon message au peuple du M’zab est surtout « 
Cessez de subir, battez-vous pour votre droit légitime ». L’Etat 
algérien veut éradiquer le M’zab qui s’est construit depuis des 
millénaire. Nous somme originaires d’Afrique du nord, de la 
région du M’zab. C’est notre droit d’exister librement et di-
gnement sur la terre de nos ancêtres. Et nos ancêtres ont tou-
jours défendu Tamazgha. Nous avons défendu l’ile de Djerba 
amazighe contre l’occupation espagnole et contre l’occupation 
française. J’ai encore souvenir que la dernière artillerie de 
résistance a été remise une de mes branches familiales. Nous 
avons toujours résisté contre toutes les occupations et cette 
dernière n’est pas très différente des précédentes. Ils pillent, 
distribuent et occupent nos terre, ils massacrent notre identité 
et notre civilisation. Bien sur les mozabites sont des pacifistes 
mais ils sont aussi des guerriers quand il le faut, le courage et 
la force et l’intelligence sont dans nos gènes. Nous ne pouvons 
pas nous rendre et nous soumettre à l’occupant et nous devons 
nous débarrasser de la peur et de l’égoïsme d’un petit confort 
qui de toute façon ne durera parce que ce que l’Etat algérien 
fait depuis 1962, c’est notre disparition qu’il cherche à nous 
imposer. Alors, prenons nos responsabilité et suivons le che-
min tracé par le Dr Fekhar qui au détriment de sa vie et de sa 
famille refuse de plier face à la dictature, au racisme d’Etat et 
à la terreur.
Nous sommes légitimes chez nous et personne n’a le droit de 
détruire une civilisation millénaire. Même avec la colonisation 
française, qui était beaucoup plus puissante que l’Etat algé-
rien, le M’zab avait réussi à négocier son autonomie !

Le mouvement amazighe au Maroc et en Afrique du 
nord « Tamazgha », a pris connaissance, avec grand éton-
nement, de la volonté du gouvernement espagnol de li-
vrer des détenus amazighes du M’Zab en Algérie, Khodir 
Sekkouti, délégué de l’Assemblée Mondiale amazighe 
en Algérie et de l’activiste amazighe Salah Abbouna, 
détenus auprès des autorités espagnoles depuis le 06 
juillet 2017, suite à un avis de recherche international 
émis par les autorités algériennes contre les deux acti-
vistes amazighes, accusés de terrorisme. Cette décision 
constitue un danger pour la vie des détenus en raison de 
l’histoire noire du régime algérien contre ses opposants.
Le mouvement amazighe, tout en s’étonnant de cette dé-
cision émanant du Conseil des ministres espagnol qui a 
décidé la livraison  des détenus  amazighes au pouvoir de 
Bouteflika, bien qu’il soit au courant de l’histoire noire 
du régime algérien en matière des droits de l’homme, et 
sa connaissance de l’opération de « nettoyage ethnique 
» menée par le pouvoir algérien contre les amazighes de 
la région du Mzab en détruisant leurs biens, fait qui a 
entrainé de dizaines de martyres et de détenus, la cal-
cination des maisons et des logis des Mozabites. Ce fait 
a poussé les activistes Sekkouti et Abbouna à fuir les 
poursuites du régime algérien. Le gouvernement espa-
gnol a opté pour ses intérêts au détriment des droits de 
l’homme.
En raison de ce que constitue la décision du gouverne-
ment espagnol, en cas de sa mise en œuvre, en matière 
de bafouillage des droits de l’homme, optant pour ses 
intérêts politiques et économiques, les activistes ama-

zighes affirment ce qui suit :
- L’extradition des détenus amazighes aux autorités al-
gériennes constitue un danger pour leur vie, en raison 
des politiques de vengeance programmée adoptée par le 
système algérien contre les Amazighes, particulièrement 
les amazighes du M’Zab,
- Que le pouvoir algérien vise, par son communiqué 
contre les activistes revendiquant l’autonomie du Mzab, 
veut se venger des activistes qui dénoncent sa dictature 
et sa sauvagerie, par des photos et des vidéos qui dé-
voilent le vrai visage  auprès des organisations des droits 
internationales et des institutions internationales,
- Souligne que le mandat d’arrestation internatio-
nal émis par le pouvoir algérien contre les activistes 
et contres le Mouvement pour l’autonomie du Mzab, 
constitue la continuation du processus  d’arrestations 
arbitraires et de poursuites juridiques ainsi que des ju-
gements formels contre les amazighes algérien,
- Demande aux autorités espagnoles d’annuler sa déci-
sion et de libérer les activistes amazighes, Khodir Sekko-
uti et Salah abbouna, en les protégeant des actions du 
pouvoir algérien. Ils revendiquent aussi au Bureau de 
l’Organisation des Nations Unies pour les Refugiés d’in-
tervenir auprès des autorités espagnoles pour octroyer 
le statut de refugiés politiques aux détenus amazighes 
algériens en les protégeant contre les renseignements 
militaires algériens,
- Dénonce la continuation du régime algérien à pour-
suivre les activistes du mouvement pour l’autonomie du 
Mzab, en Algérie et ailleurs en les accusant, fallacieuse-

ment, de terrorisme, pour les incarcérer,
- Réitère sa demande aux instances et organisations 
de droit internationale ainsi qu’à l’Union Européenne 
et toutes les organisations afférentes pour intervenir et 
presser les autorités espagnoles pour qu’elles annulent 
leur décision et exercer une pression sur les autorités al-
gériennes pour libérer  les détenus politiques mozabites
- Les activistes amazighes réaffirment leur engagement 
à poursuivre la dénonciation de ces actes ségrégation-

nistes ainsi que ce « nettoyage ethnique » programmé 
par le pouvoir algérien contre les amazighes du Mzab

 ONG signataires :
• Assemblée Mondiale Amazighe (AMA)
• Organisation IZERFAN
• Mouvement TAWADA
•Observatoire Amazigh des Droits et Libertés (OADL).

Les Amazighes dénoncent la décision du gouvernement 
espagnol d'extrader des détenus amazighes au pouvoir algérien

←
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*Le Mzab est une région du Nord du Sahara 
Algérien, située dans la Wilaya de Ghardaïa « 
Tagherdayt », à 550km au sud d’Alger. Pouvez-
vous nous donner plus des clarifications sur 
ce beau coin de monde ?
** Réponse : Les Mozabites représentent 
une population Amazighe (berbère) et ama-
zighophone démographiquement estimée à 
environ 300.000 personnes.  Ils sont prin-
cipalement installés dans leur territoire 
historique de la vallée du M’Zab au sud de 
l’actuelle Algérie, sur un plateau rocheux au 
climat désertique. Ce territoire est organisé 
en sept cités (Ksours) mozabites fondées à 
partir du 11e siècle. Parmi ces cités, Ghar-
daïa. Celle-ci qui est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1982, fait 
régulièrement l’objet de saccage et de van-
dalisme. Les 6 autres cités sont aussi régu-
lièrement vandalisées mais Ghardaïa, pour 
ce qu’elle représente en tant que patrimoine 
historique du Mzab, est plus particulière-
ment ciblée. Il y a une volonté manifeste de 
réduire à néant l’histoire du Mzab.
Il faut noter que la démographie peu dense 
des Mozabites, leur double spécificité iden-
titaire et religieuse, la géographie hostile du 
site d’implantation des ksours, l’environne-
ment non berbérophone se déclarant arabe, 
anti-amazigh et anti-ibadite et l’instrumen-
talisation du M’Zab par le pouvoir algérien 
ainsi que le contexte politique totalement 
fermé en Algérie, représentent autant de 
facteurs d’agression permanente sur le Mzab 
et font de la population mozabite une mino-
rité ethnique et religieuse en situation de 
danger perpétuel.
Il faut rappeler qu’en plus d’être amazighs 
refusant de renoncer à leur identité, les mo-
zabites sont également des musulmans de rite 
ibadite qui est un courant minoritaire, non-
violent et non-prosélyte, issu de la branche 
kharidjite de l’Islam. C’est ce qui fait, entre 
autre, que la société mozabite a su résister à 
l’islamisme politique et terroriste. Or l’iba-
disme est considéré comme un courant héré-
tique par l’islam sunnite, représenté par le 
rite malikite  qui domine en Algérie et fait du 
Mzab une cible idéale pour les islamistes qui 
bénéficient d’une impunité totale. 
* L’Algérie présente depuis l’antiquité une 
unité ethnique et culturelle indiscutable. 
Les Mozabites, les kabyles, les Chaouis, les 
Touaregs, les chenouas, les Amazighophones 
de Tlemcen, de Chréa, de Tissemsilt, de Sou-
gueur…etc, se sont que des spécificités linguis-
tiques d’une même langue amazighe. Est-ce 
que vous pouvez nous parler de grands chan-
gements subis par la population Algérienne 
depuis l’arrivée des arabes Hedjaziens à partir 
du 11ème siècle ?
** Réponse : L’Algérie pratique une politique  
hégémonique par l’idéologie arabo-islamiste 
sunnite, cette idéologie se manifestant par 
une arabisation insidieuse des populations 
amazighes en Kabylie, dans le M’Zab, dans 
les Aurès, etc., ainsi que par l’inoculation 
forcée de l’islamisme radical dans ces mêmes 
régions, notamment à travers les institutions 
algériennes qui encouragent et favorisent les 
islamistes.
L’influence de cette politique sur la popu-
lation amazighs, sur le plans linguistique, 
sociale et idéologique ont fait que les valeurs 
de la société amazighs ont été altérées. La 

société amazighe a perdu beaucoup de ses 
valeurs humanitaires et de solidarité. On 
remarque que les événements du printemps 
berbère de 80 ou encore pire du printemps 
noir de 2001 en Kabylie n’ont entrainé au-
cun soutien, ni aucun soulèvement des autres 
populations amazighs et la même chose s’est 
produit pendent les événements du Mzab. Le 
seul peuple qui a soutenu les mozabites est le 
peuple kabyle à travers le Mouvement pour 
l’autodétermination de la kabyle (MAK), en 
tout cas pour ce qui est de l’Algérie. Mais 
on remarque aussi qu’il y a aussi un chan-
gement avec maintenant un éveil des autres 
amazighs qui commencent à sortit du silence. 
Par exemple, pour ce qui est de mon cama-
rade Salah Abbouna et de moi-même, qui 
sommes les deux derniers rescapés du MAM, 
nous avons trouvé refuge et aide auprès de 
nos frères amazighs du Maroc et nous les en 
remercions chaleureusement.
Les peuples amazighs d’Afrique du Nord sont 
en train de sortir de leur long sommeil et je 
pense vraiment que le renouveau amazigh 
est en marche et que personne ne pourra plus 
l’arrêter. La politique d’arabisation de Tama-
zgha est une catastrophe historique qui doit 
cesser. On ne bâtira rien sur le mensonge et 
j’ai désormais confiance en l’avenir quand je 
vois que beaucoup d’Amazighs revendiquent 
fièrement leur histoire, leur culture et leur 
identité. 
* Décembre 2013 et tout au long de l’année 
2014, Ghardaïa« Tagherdayt » chef-lieu de 
Mzab, a été le théâtre de violents affronte-
ments qui ont causé la mort d’une quinzaine 
de jeunes, des dizaines de blessés, des arresta-
tions de police, et du pillage de milliers d’habi-
tations, de magasins et de hangars agricoles 
appartenant principalement à la communau-
té mozabites. Ghardaïa est devenue une « ville 
morte » et le comportement de la police est 
pointé du doigt. Est-ce que vous pouvez nous 
rapprocher de l’origine de ces événements et 
comment ont débuté ?
** Réponse : Le début d’événement au mois 
de mars 2013, un groupe d’arabes Châamba  
avait réclamé leurs droits  et dénoncé des 
problèmes sociaux et de développements, ils 
ont coupé la route principale de la wilaya du-
rant plus de trois jours. Les autorités locales 
n’ont pas réagi pour prendre en charge leurs 
besoins ou même pour les écouter. Pour faire 
entendre leurs voix aux responsables locaux 

et au pouvoir central , ils ont obligé les com-
merçants mozabites a baisser les rideaux, 
c’est ça le premier incident entre Mozabites 
et Chaâmbas. Depuis cette date les événe-
ments sont gérés et soutenus par le pouvoir 
algériens, en particulier les services de sé-
curités et la justice qui a accablé les Moza-
bites qui sont pourtant les victimes des actes 
d’agression et de vandalisme.  
Dans sa stratégie le pouvoir a procédé par 
différente étapes:
L’insécurité totale dans plusieurs ville de 
M’zab, Igraren (Gurarra), At Bergane (Be-
riane) , Tagherdayt ( ghardaia) , At Mlichet ( 
Melika) et At Bounour ( Bounoura ).
- Saccages, pillage et incendies des com-
merces, des exploitations agricoles et des 
ateliers de production, ainsi que les habita-
tions des Mozabites et ce, sous la protection 
des services de sécurités qui ont couvert les 
bandes de malfaiteurs contre les mozabites 
(photos et liens des vidéos sur internet ). Il 
y a même eu  profanation de cimetières, de 
lieux saints et de mausolées, dont certains 
sont classés au  patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO depuis 1982.
- Le résultat des dégâts est très  importants 
: une trentaine de morts dont la plupart par 
balle ; des brulés vifs, dont un bébé; des cen-
taines de blessés; des arrestations arbitraires 
qui ont ciblé les victimes mozabites et non 
les agresseurs; des mandats d’arrêt délivrés 

contre les jeunes mozabites; des centaines de 
prisonniers (plus de 350); des femmes et des 
enfants traumatisés par les scènes de vio-
lence et de terreur  et des milliards de cen-
time de dégâts chez les mozabites.
- Un état d’urgence illégal de six mois sans  
décrété. Il est renouvelé trois fois sans aucun 
support juridique et sans aucune existence 
officielle dans le journal officiel du pays.
- L’arrestation arbitraire de tout les défen-
seurs des droits des mozabites, à commencer 
par le Dr Kamelddine FAKHAR, qui est aussi 
le président du MAM, de même que presque 
toute la direction de notre Mouvement à prés 
une année de l’arrestation du docteur , ils 
ont arrete 31 en plus des cadres du mouve-
ment ou des sympathisons  . Il n’y a que Salah 
Abbouna et moi qui avons échappé à l’arres-

tation massive des membres du MAM et des 
défenseurs des droits humains. C’est grâce à 
la solidarité de nos frères amazighs que nous 
avons pu leur échapper.
- La dernière phase : pour élimine toute 
trace de leurs crimes contre l’humanité au 
M’zab, le pouvoir algérien a programmé des 
manifestations et de festivals de folklores 
pour montrer à l’opinion internationale la 
rétablissement de la ville du M’zab après 
l’arrestation illégale du Dr Kameleddine 
FEKHAR qui est ne grève de la faim depuis 
plus de  trois mois ( 96 jour). Leur objectif 
est qu’il meurt en prison pendant qu’il y a la 
fête à Ghardaia.
- Démolitions des logements des habitants de 
At mlichet du cartier Iaoumad sous prétexte 
logement illicite sans démolir les logements 
des salafistes a proximités du même cartier !
- L’appel a l’investissements a grand échèle 
aux étrangers dans le domaine de l’agricul-
ture pour exploiter des grande surface tout 
en écartant tous les investisseurs  mozabites, 
comme ça les mozabites seront encore plus 
isolé dans leur propre territoire où ils de-
viendront minoritaires.
- Constructions  des brigades et des grou-
pements de gendarmerie et des casernes de 
police  à travers tout le territoire du M’zab 
pour mater les mozabites qui seraient tentés 
de protester. Et avec Kameleddine Fekhar en 
prison, où ils ont en train de le tuer à petit 

feu, c’est la voix du M’zab qui est étouffée.
Voilà la stratégie du pouvoir algérien dans le 
M’zab. Il faut aussi rappeler que ce ne sont 
pas les premiers évènements du M’zab.  De-
puis l’indépendance de l’Algérie le M’zab est 
régulièrement la cible du pouvoir algérien 
sauf que personne n’avait entendu parler de 
ces massacres. Maintenant avec la mondiali-
sation de l’information par internet. Tout le 
monde sait ce qui se passe. Après, c’est autre 
chose, il y a ceux qui se solidarisent avec 
le droit et la justice et il y a ceux qui cau-
tionnent le crime.
* Le Dr. FEKHAR Kameleddine a décidé de 
mettre fin à sa grève de faim  après 109 jours 
sans manger à l’hôpital Hmida Ben Adjila 
contre sa détention non seulement illégale 
mais inhumaine avec 41 détenus mozabites,  
sous le silence totale du pouvoir Algérien. 
Parlez-nous de conditions d’arrestation arbi-
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انطلقت بغرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف 
 ،2017 بمدينة الدار البيضاء، صباح الثالثاء 12 شتنرب 
أوىل جلسات محاكمة املجموعة األوىل من معتقيل الحراك 
17 معتقال و3 متهمني يف  تهم  والتي  بالريف،  الشعبي 
أربعة  جنائية  بتهم  منهم  خمسة  يواجه  رساح،  حالة 
منها تتعلق بتدبري مؤامرة ضد السالمة الداخلية للدولة 
الدولة  بسالمة  املس  جناية  ارتكاب  يف  »املشاركة  عرب 
التخريب  إحداث  منه  الغرض  اعتداء  بارتكاب  الداخلية 
مؤامرة  وتدبري  منطقة،  من  أكثر  يف  والنهب  والتقتيل 
بالسالمة  واملس  للدولة،  الداخلية  بالسالمة  للمس 
وهبات  مالية  مبالغ  تسلم  طريق  عن  للدولة  الداخلية 
وفوائد أخرى مخصصة لتسيري وتمويل نشاط ودعاية 
من شأنها املساس بوحدة اململكة املغربية وسيادتها«، 
املغربية  للدولة  املواطنني  والء  »زعزعة  إىل   إضافة 
تنظيم  يف  واملساهمة  املغربي،  الشعب  وملؤسسات 
مظاهرة غري مرصح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون 
باقي  فيما   ،« مسلح  تجمهر  يف  واملشاركة  ترصيح، 
تتعلق  جنحية  بتهم  يتابعون  األوىل  املجموعة  معتقيل 
أثناء أدائهم مهامهم،  بـ« إهانة رجال القوة العمومية 
سبق  مع  جروح  عنه  نتج  حقهم  يف  العنف  وممارسة 
ترصيح  بدون  والتظاهر  املسلح،  والعصيان  اإلرصار، 
سابق يف الطرق العمومية، والتجمهر املسلح يف الطرق 

العمومية«.
تأخري  دقائق  إال  تستمر  لم  التي  األوىل  الجلسة  وعرفت 
النظر يف امللف الذي يتابع فيه معتقيل “الحراك الشعبي 
إىل  أحمجيق،  نبيل  الحرك  »دينامو«  مجموعة  بالريف” 
الدفاع  لهيئة  القادم، حضورا مكثفا  أكتوبر   03 جلسة 
املغاربة  واإلعالميني  وللصحافة  املعتقلني،  ولعائالت 
كما شاهدت مشادات  الحقوقيني،  واألجانب وعدد من 

كالمية بني أعضاء هيئة الدفاع وهيئة 
رفع  إىل  مرة  من  أكثر  يف  أدت  الحكم 

الجلسة، قبل أن تستأنف من جديد.
رفع  كذلك،  شهدت  األوىل  الجلسة 
ثقيلة  بتهم  املتابعني  الحراك  معتقيل 
عىل خلفية االحتجاجات التي تعيشها 
محسن  طحن  منذ  الحسيمة  مدينة 
السنة  من  أكتوبر  أواخر  فكري 
املاضية، شعارات داخل املحكمة، من 
و  الريف«  عاش  الريف،  »عاش  قبيل 
»املوت وال املذلة« ورفع إشارة النرص 
ألوىل  بكثافة  حرضت  التي  للعائالت 
بالدار  االستئناف  بمحكمة  الجلسات 
للتدخل  باألمن  دفع  مّما  البيضاء، 

وإعادة املعتقلني إىل قبو املحكمة.
 03 إىل  امللف  تأخري  املحكمة،  قرار 
الدفاع  هيئة  من  بطلب  جاء  أكتوبر، 
عن معتقيل الحراك، أزيد من خمسني 
بعد  مبارشة  ومحامية،  محامي 
بسجن  املعتقلني  املتهمني  عرض 
رساح  حالة  يف  واملتابعني  عكاشة 
االبتدائية،  الجناية  8 بغرفة  بالقاعة  الحكم  عىل قايض 
والتأكد من غياب أحد املتهمني، إضافة إىل الخالفات التي 
نشبت بني هيئة الدفاع واملحكمة والنيابة العامة يف أكثر 

من مرافعة بسبب مقاطعة قايض املحكمة للمحامني.
الذي  املؤقت  الرساح  رفض  العامة،  النيابة  ممثل  وبرر 
طالبت به هيئة الدفاع عن املعتقلني والتشبث بمتابعة 
املتهمني يف حالة اعتقال، بكون أن »األفعال التي قاموا 
االقتصاد  تراجع  يف  وسببت  العام،  النظام  مست  بها 
أثار  ما  وهذا  السياحة«  وتراجع  الحسيمة،  بمدينة 
تعج  كانت  التي  القاعة  وسط  االستغراب  من  موجة 

بأعضاء هيئة الدفاع وعائالت املعتقلني.
وأضاف أن »النيابة العامة حريصة عىل أن تتم متابعة 
املسطرة  فقط  ليس  الضمانات،  جميع  تحت  املعتقلني 
الدولية  املواثيق  عليه  تنص  ما  حتى  ولكن  الجنائية 
التحقيق  مراحل  خالل  تجىل  ما  وهو  اإلنسان،  لحقوق 
عىل  اليوم«.  جلسة  إىل  الوصول  إىل  املتهمني  جميع  مع 

حد قوله
الحقوقيني  من  العرشات  نظم  املحاكمة،  مع  وباملوازاة 
وقفة  الحراك،  معتقيل  مع  واملتضامني  والحقوقيات 
رساح  بإطالق  للمطالبة  املحكمة  أمام  احتجاجية 
»الصورية  باملحاكمات  وصفوه  ما  وإنهاء  املعتقلني 

واملشبوهة«.
التي  االعتقاالت  من  غاضبة  شعارات  املحتجون  وردد 
الشعبي  الحراك  خلفية  عىل  املعتقلني  من  املئات  طالت 
بالريف، كما نددوا باألحكام »القاسية« التي كانت من 
نصيب عرشات املعتقلني بالحسيمة والناظور، مطالبني 
بالحرية للمعتقلني وبإنهاء مظاهر العسكرة عن الريف.

مشادات كالمية بني أصحاب البذل السوداء 
وهيئة احلكم ترفع اجللسة 
واملحكمة تقرر تأجيل امللف 

حراك  معتقيل  ملحاكمة  األوىل  الجلسة  تابعتم   *كيف 
الريف واألجواء التي مّرت فيها؟ 

 **الجلسة مرت يف أجواء ألفناها يف مثل هذه امللفات، حيث تحاول 
النيابة العامة وهيئة املحكمة تصوير القضية عىل أنها ملف عادي، 
الدفاع عىل خصوصية  املعروضة.  يف حني يؤكد  امللفات  مثل جميع 
بعض  تشهد  األوىل  الجلسة  فإن  لذلك  السياسية،   وطبيعته  امللف، 

االصطدامات واملالسنات.
* عربتم يف مرافعتكم عن تخوفكم مما وصفته باالنحراف 
هذه  يغذي  الذي  ما  نظركم  يف  امللف؟  يعرفه  قد  الذي 

التخوفات؟
** املقصود باالنحراف هو أساسا تسويق رواية أحادية فيها تخوين 
ترسيبات  عىل  اعتمادا  صحيحة  غري  بصورة  وتصويرهم  املتهمني 
ينبغي  ال  لذلك  التمهيدي،  البحث  مرحلة  ملحارض  ومحرفة  متعمدة 
الصورة، بل  امللف واملتهمني من خالل هذه  املحكمة مع  تتعامل  أن 
للجمهور  واملفتوحة  العلنية  جلساتها  يف  املحكمة،  تمنح  أن  يجب 
ورؤيتهم  تصورهم  إعطاء  فرصة  ودفاعهم  للمتهمني  العام،  للرأي 
والسياقات  والخلفيات  املتابعة،  موضوع  وللوقائع  للمحاكمة 

املرتبطة بها.
* كيف تقرؤون تنصيب الدولة نفسها كطرف مدني يف 

القضية؟

أن  املنتظر  من  بل  عادية،  مسألة  أنها  أرى   **
تشهد الجلسات املقبلة مزيدا من تنصيب مطالبني 
األمن،  موظفي  من  خصوصا  املدني،  بالحق 
ويمكنني من اآلن أن أؤكد أن هناك بعض األسماء 
الوازنة من املحامني هي من ستتوىل النيابة عنهم، 
املحكمة بمساواة  تتعامل  أن  وكل ما نرجوه هو 

مع جميع األطراف.
املحكمة  رفض  عىل  تعليقكم  ما   *

متابعة املعتقلني يف حالة رساح؟
طلبات  لرفض  مرسورين  غري  أننا  سأقول   **
تريد  املحكمة  كانت  َفَلو  إجمايل،  بشكل  الرساح 
مثل جميعا  عادي  ملف  امللف هو  بأن  تقنعنا  أن 
تمتع  أن  عليها  لكان  عليها،  املعروضة  امللفات 
املتهمني جميعهم أو بعضهم عىل األقل بالرساح، 
جميع  اعتقال  استمرار  األخرى.  بامللفات  أسوة 
او  البيضاء  الدار  يف  سواء  الحراك،  متهمي 
الحسيمة نقطة سلبية وضاغطة يف هذه القضايا.

معتقيل  أعلن  الذي  الطعام  عن  اإلرضاب  عن  ماذا   *
الحراك الدخول فيه »بعكاشة«؟

من  والعديد  انا  املايض،  الخميس  يوم  زرتهم  الذين  املعتقلني   **

فعال  دخلوا  أنهم  لنا  أكدوا  والزمالء،  الزميالت 
الجمعة  منذ  بعضهم  الطعام،  عن  إرضاب  يف 
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أمور  بني  ما  ترتاوح  لنا،  أبلغوها  كما  مطالبهم 
جناح  يف  كتجميعهم  السجنية،  بالحياة  تتعلق 
ما  يف  املبارش  بالتواصل  لهم  والسماح  واحد، 
عرب  عائالتهم  مع  تواصلهم  تقييد  وعدم  بينهم، 
وبالحراك   بامللف  مرتبط  هو  ما  ومنها  الهاتف، 
من قبيل رفع العسكرة عن املنطقة، إطالق رساح 
جميع معتقيل الحراك يف الدار البيضاء والحسيمة 
النشطاء،  عن  املتابعات  ووقف  والناظور 
االقتصادية  الحراك  ملطالب  باالستجابة  واإلرساع 
عىل  حريصون  كدفاع،  نحن  طبعا  واالجتماعية. 
حياة املتهمني وسالمتهم البدنية وندعوهم يف كل 
مناسبة لعدم ايذاء أنفسهم، لكننا نحرتم إرادتهم 
املعنية،  السلطات  جميع  وندعو  ونضاليتهم، 
بالنظر بجدية لألمر وفتح قنوات الحوار مع املعتقلني. خصوصا وان 
املحاكمة ال يمكن أن تكون عادلة إذا تبني أن املتهمني ليسوا يف كامل 
قوتهم العقلية والبدنية، وَلم تعد لهم القدرة عىل مسايرتها والدفاع 

عن أنفسهم.

حممد أغناج عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف  لــ»العامل األمازيغي«

ملف معتقلي احلراك خاص وذو طبيعة سياسية

و  تطوان  بهيئة  املحامي  توصل 
معتقيل  عن  الدفاع  هيئة  عضو 
عبد  بالريف،  الشعبي  الحراك 
باستدعاء  البوشتاوي  الصادق 
بالحسيمة  امللك  وكيل  طرف  من 
بخصوص  إليه  االستماع  قصد 
طرف  من  ضده   قدمت  شكاية 

أحد األشخاص.
توصل  أنه  البوشتاوي  وأوضح  
امللك  وكيل  طرف  من  باستدعاء 
 59 الفصل  إطار  يف  بالحسيمة 
من القانون املنظم ملهنة املحاماة 
للحضور أمامه يوم18/9/2017 
بخصوص  إليه  االستماع  بقصد 
األشخاص  أحد  بها  تقدم  شكاية 

كيفما  ملف  »أي  يف  ينوب   ال  أنه  مؤكد  ضده،  
كانت طبيعته يف الحسيمة سواء أمام املحكمة 
ملفات  باستثناء  االستئنافية  أو  االبتدائية 

الحراك التي آزر فيها املعتقلني«.
الثانية،  للمرة  استدعائه  أن  البوشتاوي  واعترب 
بعد استدعائه يف تطوان، يدخل يف إطار »استمرار 
ملسلسل الضغوطات والتضييقات التي يتعرض 
التي  التدوينات  جميع   « أن  إىل  مشريا  إليها«، 
تلك  أو  »الفايسبوكية«  صفحته   يف  ينرشها 
القانون  إطار  للصحافة تكون يف  بها  يديل  التي 
من  وينقل  عليها  املصادق  الدولية  واملواثيق 
تكتيس  ال  التي  الصحيحة  املعطيات  خاللها 
األشخاص  بها  يتوصل  والتي  الرسية  صبغة 
الذين يتواصلون معه كمحامي والتي من بينها 
الحفيظ  عبد  املرحوم  تخص  التي  التدوينة 
عىل  جاءت  كما  أمانة  بكل  نقلها  والتي  الحداد 
لسان زوجته التي ظلت عىل تواصل معه بشكل 
الجامعي  املستشفى  إىل  نقله  غاية  إىل  مستمر 
بوجدة لينقطع التواصل يوم اإلعالن عن وفاته«.

التي سجلت  :«الشكاية  البوشتاوي  قائال  وزاد 
ضدي لدى السيد الوكيل العام الذي أحالها عىل 
الضغوطات  إطار  يف  تدخل  امللك  وكيل  السيد 
واملضايقات املستمرة التي أتعرض لها بصفتي 
مؤازرة  من  منعي  إىل  تهدف  والتي  محامي 
التي  الوسائل  بجميع  الشعبي  الحراك  معتقيل 
العام  الرأي  تنوير  ذلك  يف  بما  مناسبة  أراها 
الصحافة  خالل  من  والدويل  والوطني  املحيل 

اإللكرتونية وغريها«.
وأكد املحامي بهيئة تطوان أن هذه »الضغوطات 
واملضايقات لن تنال من عزيمتي وإرصاري عىل 
الزمالء  باقي  رفقة  النبيلة  رسالتي  مواصلة 
دفاعا عن معتقيل الحراك ومعتقيل حرية الرأي 
ومقومات  الشعب  قضايا  عن  ودفاعا  والتعبري 
أدعو  الوقت  نفس  ويِف  والقانون  الحق  دولة 
الوطنية  والحقوقية  املهنية  الهيآت  جميع 
ال  له  أتعرض  ما  ألن  مسؤولياتها  تحمل  إىل 

فقط  شخصيا  يستهدفني 
النضايل  الجانب  يستهدف  بل 
ملهنة  النبيلة  والرسالة 
اإلجهاز  إىل  ويهدف  املحاماة 
املكتسبات  من  تبقى  ما  عىل 
التي  والحقوقية  القانونية 
تراكمت عرب التضحيات التي 

قدمتها األجيال املتعاقبة«.
الدفاع  هيئة  عربت  بدورها، 
ملفات  يف  املتابعني  عن 
عن  الريف،  حراك  معتقيل 
التي  املضايقات  من  »قلقها 
هيئة  يف  زميلهم  لها  يتعرض 
الصادق  عبد  األستاذ  الدفاع 
بهيئة  املحامي  البوشتاوي، 
تطوان، بمناسبة قيامه بمهام الدفاع عن هؤالء 

املعتقلني«.
وأوضحت الهيئة يف بالغ لها، توصلت به »العالم 
القضائية،  الرشطة  استدعاء  إن  األمازيغي« 
الصادق  عبد  لألستاذ  العامة،  النيابة  ثم 
البوشتاوي، يف شأن مهني، يشكل خرقا سافرا 
استقالل  حماية  ولقواعد  الدفاع  لحصانة 
املنظم  القانون  يف  عليها  املنصوص  املحامني 
األساسية  املبادئ  وثيقة  ويِف  املحاماة  ملهنة 
املواثيق  من  وغريها  املحامني  استقالل  بشأن 

واإلعالنات الدولية«.
بـ«املضايقات  وصفتها  ما  الهيئة  شجبت  كما 
الدفاع  يف  جهوده  و  البوشتاوي  مست  التي 
ضمانات  يف  للشك  تدفعنا  التي  و  موكليه  عن 
نزيه  قضاء  أمام  للمتهمني  العادلة  املحاكمة 
عن  معربة  ومهني،  حر  وبدفاع  ومستقل 
النضالية  األشكال  جميع  لخوض  استعدادها 

تضامنا معه«.
اإلدارية  السلطات  »جميع  الهيئة  ودعت 
املضايقات،  هذه  جميع  إيقاف  إىل  والقضائية 
ودورها  املهنة  ممارسة  قواعد  واحرتام 
باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها ملساعدة 
اإلنصاف«،  وضمان  الحقيقة  وكشف  العدالة 
والوطنية  املحلية  املهنية،  املؤسسات   « مطالبة 
والدولية  الوطنية  املؤسسات  وجميع  والدولية، 
املحاكمة  يف  وبالحق  اإلنسان،  بحقوق  املهتمة 
الحازم  والتدخل  الجهود  جميع  لبذل  العادلة، 
القيام  و  املحامني  استقالل  حماية  أجل  من 
القانونية  القواعد  احرتام  لفرض  املساعي  بكل 

واملهنية التي تشكل حصانة الدفاع«.
الريف  الدفاع عن معتقيل حراك  واعتربت هيئة 
إجراء  بأي  »معنيون  الهيئة  أعضاء  جميع  أن 
الصادق  عبد  األستاذ  زميلنا  قيام  يعرقل  قد 
املبادئ  يخرق  أو  مهنته،  ملهام  البوشتاوي 
حزم  بكل  لذلك  سنتصدى  وأننا  لها،  األساسية 

ومسؤولية«. عىل حد قوله

وكيل امللك يستدعي »البوشتاوي«:
 استمرار  الضغوطات وزمالء  حمام املعتقلني يدخلون على 

اخلط ويطالبون املؤسسات الدولية حبماية استقالل املحامني

انطالق أوىل جلسات حماكمة معتقلي »حراك الريف« بالدار البيضاء

عبدالصادق البوشتاوي

الدار 
البيضاء:
منتصر 

إثري
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االبتدائي  املستوى  وتلميذات  تالميذ  من  عدد  استفاد 
املنتمون إىل دائرة أكنول إقليم تازة من حقائب مدرسية، 
تضامنية  عملية  إطار  يف  وذلك  ملدارسهم،  وإصالحات 

قامت بها جمعية إگزنّاين للتنمية.
العملية  إطار  يف  للتنمية  إگزنّاين  جمعية  وقامت 
الحايل  للموسم  املدريس  بالدخول  الخاصة  التضامنية 
2018/2017، بتوزيع 600 محفظة مدرسية مدرسية 
مجموعات  ملختلف  املنتمني  املتمدرسني  األطفال  عىل 
مؤسسة   24 عددها  والبالغ  أكنول  دائرة  مدارس 

تعليمية.
فيها  ساهم  التي  التضامنية  العملية  واستهدفت 
حوايل  عددهم  البالغ  الجمعية  ومنخرطات  منخرطو 
 600( املعوزة  العائالت  ومنخرطة.  منخرط   100
عائلة( تنتمي للجماعات القروية: سيدي عيل بورقبة، 
اجبارنة  بورد،  أجدير،  الجنوبية،  گزناية  وسيل،  تيزي 

باإلضافة إىل بلدية أكنول.
ويف نفس اإلطار تم توزيع 7 سبورات إلكرتونية متحركة 
عىل بعض املؤسسات التعليمية بمنطقة إگزناين يف أفق 
باملناسبة  املؤسسات، كما تم  املبادرة عىل باقي  تعميم 
تزويد الثانوية اإلعدادية 2 أكتوبر 1955 ب 20 حاسوبا 
باإلضافة إىل تبليط ساحتها بتكلفة مالية بلغت 40 ألف 

درهم مساهمة من منخرطني بالجمعية.
التعليمية  املؤسسات  مدراء  انخرط  جانبهم  زمن 
الجمعية  إىل جانب  التوزيع  يف عملية  إگزناين  بمنطقة 
من أجل تخفيف العبء عىل العائالت املعوزة التي تجد 
صعوبة يف توفري مستلزمات الدراسة ألبنائها من جهة، 
عادة  تخلفه  الذي  الخصاص  لسد  أخرى  جهة  ومن 
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية عىل مستوى إقليم تازة 

يف إطار عملية توزيع مليون محفظة.

توزيع 600 حقيبة مدرسية لفائدة 
تالميذ قبيلة إگزناين إقليم تازة

املدنية  الحالة  بدفرت  الخاصة  املصالح  تراجعت 
بإملشيل عن قرارها القايض بمنع تسجيل مولود 
بوتغبالوت  بدوار  الساكنة  برطال«  »عيل  لعائلة 
األمازيغي  باالسم  »إميلشيل«  مركز  القريبة من 
»أمناي«، بحجة أن االسم مرفوض وغري موجود 

يف األسماء الواردة  بسجالت الحالة املدنية.
يف  أوعلييل  موحى  إميلشيل،  جماعة  رئيس  وأكد 
اتصال هاتفي مع »العالم األمازيغي«، أن الطفل 
ضابط  طرف  من  تسجيله  تم  برطال«  »أمناي 
تسجيله،  تأخري  مربرا  بالجماعة،  املدنية  الحالة 
أكد  العمالة، بدوره  بالقرار من  التوصل  بانتظار 
والد الطفل »أمناي« عيل برطال خرب تسجيل ابنه 

»أمناي« يف كناش الحالة املدنية. 
اتصال  يف  أكد  قد  الطفل  والد  برطال،  عيل  وكان 
املكلفة  السلطات  أن  األمازيغي«  »العالم  مع 
بالحالة املدنية بمركز املشيل منعته من تسجيل 
ابنه »أمناي«، بحجة أنه اسم مرفوض من طرف 
مكتب  قصد  أنه  موضحا  املختصة،  املصالح 
الجاري،  شتنرب   08 الجمعة  يوم  املدنية  الحالة 
املوظف  أن  إال  املدنية،  الحالة  يف  ابنه  لتسجيل 
للتشاور  مهلة  منه  طلب  املدنية  الحالة  بقسم 
والعودة يوم االثنني 11 من نفس الشهر، ليتفاجأ 
القرار جاء من مفتش  وأن  ابنه  برفض تسجيل 

*منترص إثريالحالة املدنية بالعمالة بميدلت.

سلطات »إميلشيل« تتراجع و تسجل االسم األمازيغي »أمناي«

الليبية،  اآلثار  أعلنت مصلحة 
املؤقتة،  للحكومة  التابعة 
مسح  مرشوع  إطالقها 
الرشق  مدن  أحد  يف  شامل 
قديمة  مدينة  عن  للبحث 
أسسها األجداد يف عهد ما قبل 
اإلغريق كما تحكي القصص. 
وقالت مصلحة اآلثار يف بيان 
عىل  الرسمية  صفحتها  عرب 
موقع »فيسبوك« أنه »تمهيًدا 
املدينة  عن  العلمي  للبحث 
أطلقت  باركي،  الضائعة 
األربعاء  اآلثار،  مصلحة 
للمسح  مرشوًعا  املايض، 
األثري بمدينة املرج )95 كلم 

شمال رشقي بنغازي(«.
فإن  اآلثار  مصلحة  بيان  وبحسب 
يف  مذكورة  الضائعة  املدينة  »باركي، 
النصوص التاريخية، والتي تقول إن تلك 
قبل  وموجودة  مؤسسة  كانت  املدينة 
الذي  املسح  ويشمل  اإلغريق«.  مجيء 
الواقعة  »املنطقة  اآلثار  مصلحة  تجريه 
العقر  وادي  إىل  رشًقا،  الغريق  حدود  من 
إىل  جنوبًا،  الشليوني  منطقة  ومن  غربًا، 
)جميعها  شمااًل  الخوابي  منطقة  حدود 
رشقي  املرج  بمدينة  محيطة  مناطق 
املسح  بداية  يف  الرتكيز  وسيكون  ليبيا(، 

بمنطقة املرج القديم«.
رئيس  بني  التنسيق  بعد  املرشوع  وأُطلق 

حسني،  أحمد  الدكتور  اآلثار  مصلحة 
الرخ،  وهبي  املقدم  املرج  بلدية  وعميد 
أن  إىل  البيان  وأشار  البيان.  بحسب 
أبرم  »اتفاق  بعد  أيًضا  جاء  املرشوع 
ليون،  آنا  والربوفيسورة  املصلحة  بني 
لتدريب  الربيطانية،  درهام  جامعة  من 
فريق من الباحثني الليبيني عىل استعمال 
وخاصة  األثري،  املسح  تقنيات  أحدث 
وأوضح  الجيوفيزيائي«.   املسح  تقنية 
رئيس مصلحة اآلثار، أن »مرشوع املسح 
هامة  خطوة  يعد  باركي،  عن  والبحث 
حيث أنها حقبة هامة من تاريخ حضارة 

الليبيني األوائل«.

ليبيا: البحث عن مدينة أمازيغية ضائعة قبل 
العهد اإلغريقي

من  العرشات  شارك 
املغربة،  الحقوقيني 
 7 الخميس  يوم 
يف   ،2017 شتنرب 
احتجاجية  وقفة 
وزارة  مبنى  أمام 
بالرباط،  العدل 
بإطالق  للمطالبة 
»حراك  معتقيل 
املتواصل  الريف« 
 10 من  أزيد  منذ 

أشهر.
الشعبي  الحراك  »لجنة  إليها  دعت  التي  الوقفة  يف  املشاركون  وردد 
خلفية  عىل  املعتقلني  رساح  بإطالق  تطالب  شعارات  بالرباط«، 
البالد، وتحقيق مطالبهم وتنمية  بالريف وعدد من مدن  االحتجاجات 

هذه املنطقة.
العمل  مناصب  وتوفري  التنمية  بـ«تحقيق  أيضا  املشاركون  وطالب 
للشباب«. وانتقد املحتجون املتابعة القضائية يف حق القارص املوقوف 
»عبد الرحمان العزري« الذي يبلغ من العمر 14 سنة بعد مشاركته يف 

مسريات الحراك.
ورفع املحتجون الفتات تطالب بتحقيق مطالب املواطنني، االجتماعية 
االحتجاجات  مواجهة  يف  األمنية  املقاربة  من  والحد  واالقتصادية، 
يف  أخرى  وقرى  ومدن  الحسيمة  تشهد  املايض،  أكتوبر  ومنذ  بالبالد. 
ورفع  بـ«التنمية  للمطالبة  متواصلة،  احتجاجات  الريف،  منطقة 

التهميش ومحاربة الفساد«.
وتجاوز عدد املعتقلني عىل خلفية االحتجاجات أكثر من 250 شخصا، 
بينهم العرشات تم الحكم عليهم ابتدائيا بالسجن ملدد متفاوتة وصلت 

إىل 20 سنة سجنا.
املغربية،  الحكومة  رئيس  قال  املايض،  يوليوز  مطلع  تلفزي  لقاء  ويف 
يمّر عرب مدخلني، سيايس  الريف  أزمة  إن »حل  العثماني،  الدين  سعد 

وتنموي«.
* ك.و

احتجاجات أمام وزارة العدل للمطالبة 
بإطالق »معتقلي احلراك«

واالتصال  لإلعالم  العايل  املعھد  أعلن 
وألول   ، الرباط  بالعاصمة   )ISIC(
اللغة  تدريس  إدراج  تأسیسه،  منذ  مرة 
بشكل  للطالب،  مقرراته  يف  األمازيغیة 
الجديد.  الدرايس  املوسم  يف  رسمي، 
لإلعالم  العايل  املعھد  إدارة  ونرشت 
جدول  الرباط  العاصمة  يف  واالتصال 
للسنة  الجديد  الدرايس  املوسم  حصص 
األمازيغیة  اللغة  حصة  متضمنة  األوىل، 

ضمن املواد األساسیة.
السید  املغربیة  الحكومة  رئیس  وكان 
إطالق  أعلن  قد  العثماني  الدين  سعد 
يف  األمازيغیة  اللغة  تدريس  عملیة 
املؤسسات، واملعاھد العلیا )املعھد العايل 
ملھن  العايل  واملعھد  واالتصال،  لإلعالم 
واملعھد  والسینما،  البرصي  السمعي 
الثقايف،  والتنشیط  املرسحي  للفن  العايل 

والرتاث،  اآلثار  لعلوم  الوطني  واملعھد 
واملدرسة الوطنیة العلیا لإلدارة، واملعھد 

العايل للقضاء.)
ويأتي قرار إدراج تدريس اللغة األمازيغیة 
إطار  يف  واالتصال  لإلعالم  العايل  باملعھد 
االمازيغیة،  اللغة  ترسیم  قرار  تطبیق 
للثقافة  امللكي  املعھد  مع  بتنسیق 
األمازيغیة، تفعیال للفصل الخامس من 
اللغة  برتسیم  املتعلق  املغربي  الدستور 
مرير  نضال  بعد  البالد  يف  األمازيغیة 
من  لئیمة  ومعارضة  االمازيغ  خاضه 
العروبیین واالسالمیین املغاربة الذين ال 
يزالون يعرقون عملیة تدريسھا بالتعلیم 
العمومي بقصد إفشال العملیة برمتھا .
* ك.و

معهد الصحافة يدرج األمازيغية يف مقرراته الدراسية

الدويل     للمهرجان  الثانية  الدورة  فعاليات  إفتتحت 
شتنرب2017   18 اإلثنني  بورزازات،يوم  للفيلم           
خدمة  يف  السينما   " شعار  تحت  املؤتمرات،   بقرص 
التنمية املجالية ورافعة للقيم اإلنسانية" ويف هذا الصدد 
الجاري  الشهر  من   23 غاية  إىل  الدورة  هذه  تتواصل 
وأجنبية  مغربية  أفالم  بينها  من  فيلم   100 بمشاركة 
دولة   30 يمثلون  تحريكية  وأفالم  ووثائقية  خيالية، 

ستتنافس عىل جوائز املهرجان.
الجمعية  تنظمه  الذي  املهرجان،  إفتتاح  حفل  ويتميز 
 " ekomi "  املغربية للسينما، و الثقافة  بدعم من رشكة
و املندوبية اإلقليمية لوزارة الثقافة واإلتصال و املجلس 
البلدي و بمساهمة املجلس اإلقليمي و مندوبية وزارة 
النسخة  بالجوائزيف  الفائزة  األفالم  بعرض  السياحة، 

املاضية وعرض "فالش باك" لفعالياتها.
ويف حديث للصحافة  مدير املهرجان السيد عبد الصمد 
إدرييس رصح خالل الكلمة اإلفتتاحية لهذه الدورة قائال 
بخلق  تسمح  العالم  عىل  مفتوحة  نافذة  السينما  أن 
فضاء للحوار، والتواصل ، وأضاف ، أن املهرجان يعمل 

عىل بعدين وهدفني إسرتاتيجيني:
بورزازات ففي  السينمائية  للقاعات  ثقافة  إحياء  أوال: 
هوليود  ورزازات  مدينة  تكون  أن  يعقل  ال  الصدد  هاذا 

السينما اإلفريقية بدون قاعات سنيمائية للعرض.
أفالم  مشاريع  و  سينمائية  إستتمارات  جلب  ثانيا: 
اإلنفتاح  عرب  دوليا  مكانتها  تعزيز  و  املدينة  إىل  عاملية 
العالم  عرب  الشباب  املخرجني  من  كبرية  مجموعة  عىل 

من خالل إستقبال أفالمهم و عرضها.
تحريكية  أفالم  عروض  تقديم  كذلك  املهرجان  ويعرف 
بقرصاملؤتمرات،  التعليمية   املؤسسات  تالميذ  لفائدة 
وعروض ألطفال قرص أيت بن حدوبتنسيق مع جمعية 
داخل  ألفالم  وعرض   والثنمية.  للثقافة  عيىس  ايت 

املؤسسة السجنية لفائدة النزالء .
متعدداة  الكلية  طلبة  سيستفيد  ذلك  مع  وباملوازاة   
التخصصات و املعهد املتخصص يف مهن السينماء من 
املهنية  للعلوم    "Forword" مركز  بتأطري  ورشات، 

والتشغيل الوافد من الرباط.

افتتاح فعاليات الدورة الثانية 
للمهرجان الدويل للفيلم بورزازات

"أزطا  املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  تستعد 
أيام  أكادير  بمدينة  الخامس  مؤتمرها  لعقد  أمازيغ"، 
سنة   15: شعار  تحت   ،2017 أكتوبر  و08  و07،   ،06
إقرار عادل  والتزام، وإرصار حتى  النضال: مسار،  من 

ومنصف لألمازيغية.
التأمت  فقد  للمؤتمر،  التحضريية  للجنة  بالغ  وحسب 
للشبكة  املركزي  باملقر   2017 شتنرب   16 السبت  يوم 
أجل  من  وذلك  بالرباط،  املواطنة  أجل  من  األمازيغية 
واللوجيستكي  واملادي  األدبي  اإلعداد  استكمال  تتبع 

لهذه املحطة النضالية.
أمازيغ  أزطا  ومناضالت  مناضيل  كل  اللجنة  وذكرت 
االنخراط  جهود  مثمنة  اللقاء،  هذا  ومكان  بتاريخ 
والتعبئة التي أبانت عنها كل الفروع يف مختلف األقاليم 
والجهات حتى يتسنى انتخاب املؤتمرين واملؤتمرات يف 
جو من املسؤولية واحرتام القانون األسايس والقانون 

الداخيل ألزطا أمازيغ، حسب ذات البالغ.

»أزطا أمازيغ« تستعد لعقد 
مؤمترها اخلامس بأكادير

واحلزن  األسى  ببالغ 
اهلل  بقضاء  مؤمنه  وبقلوب 
جريدة  أسرة  تلقت  وقدره 
وعائلة  األمازيغي  العامل 
وفاة  خرب  الشيخ  ابن 
والفاعل  الصحفي  الزميل 
منطقة  ابن  اجلمعوي 
تافراوت حلسن درميش يومه 
مبصحة   2017 شتنرب   16 السبت 
املعهد املغربي جلراحة القلب 
عن  نعرب  وإذ  بالدارالبيضاء، 
والصغرية،  الكبرية  لعائلته  حزننا 
أملكم  نشاطركم  أننا  نؤكد 
اجللل  املصاب  هبذا  وأحزانكم 
تافروات  رجاالت  أحد  برحيل 
اجلمعوي  العمل  يف 

إليكم  ونتقدم  والصحايف، 
ومبشاعر  احلارة،  القلبية  بتعازينا 
األخوية  والتعاطف  املواساة 
اهلل  سائلني  املخلصة، 
الفقيد  يتغمّد  أن  تعاىل 
ويسكنه  رمحته  بواسع  العزيز 

فسيح جناته.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الزميل حلسن درميش
 يف ذمة اهلل
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أزايكو  عيل  »صدقي  املرحوم  عن  أتحدث  أن  أود 
2004-1942« رمز الشموخ االمازيغي الذي ال يرىض 
والشاعر  امللتزم،  املؤرخ  املجدد،  املفكر  الرضوخ. 
يف  ثورة  وأحدث  التأريخ  يف  مدرسة  أسس  الذكي... 
الشعر و أسس فكرا أمازيغيا نقديا جديدا. إنه النبي 
االمازيغي الذي تعرض للمحاكمة الظاملة سنة 1982 
الفيلسوف  تعبري  حد  عىل  التجديد،  هذا  كل  بسبب 
ما  خالل  من  عنه  أتحدث  أن  أود  بودهان«.  »محمد 
الحايل لوزارة  أيضا، والوزير  املؤرخ  لنا صديقه  رواه 
يف  التوفيق«  »احمد  اإلسالمية   والشؤون  األوقاف 
»والد  عنوان  تحت  الذاتية  سريته  من  الثاني  الجزء 
حديثه  معرض  يف  التوفيق  فيها  تطرق  ولد«.  وما 
أواخر  األوىل يف مراكش  املدرسية  عن يوميات حياته 
عىل  تعرف  حيث  املايض،  القرن  من  الخمسينيات 
صديق جديد يف خريف سنة 1958 وهو »عيل صدقي« 
الذي التحق هو اآلخر يف نفس السنة باعدادية محمد 
التوفيق يف فهم  الخامس بمراكش. وساعدتنا رواية 
مرحلة  يف  عيل«  »صدقي  شخصية  من  كبري  جزء 
مهمة من حياته التي ال نعرف عنها شيئا مادام لم 

نقرأ بعد مذكراته، إن هو تركها طبعا.
طفولته  منذ  اليتم  يف  عاش  عيل«  »صدقي  أن  نعلم 
تويف يف حادثة سري حافلة  الذي  والده  بسبب فقدان 
مدينة  بني  نتاست«  »تيزي  بمنعرجات  عمومي  نقل 
ال  ولكن  الخمسينيات.  بداية  ومراكش،  تارودانت 
انتقاله وإقامته يف  املعطيات حول  الكثري من  نعرف 

مراكش والرباط....الخ.
هي  اآلخرين  عن  تميزه  التي  الوحيدة  ازايكو  ميزة 
تلميذ يف  االمازيغي وهو  الثقايف  للوعي  املبكر  تملكه 
اإلعدادي بمراكش، وذلك نتيجة ذكائه الثاقب وكثرة 
جعله  بأمازيغيته  الوعي  هذا  ومطالعته،  اطالعه 
الفكر  غطرسة  يقاوم  السن،  صغري  وهو  يعاني 

»العروبي« منذ نعومة أظافره. 
يقول التوفيق يف الصفحة رقم 204 :

»زاد من توتره يف تلك األيام أن مدير املدرسة ارتكب 
صدقي  عيل  صديقه  صفع  بأن  وذلك  شنيعة،  فعلة 

صفعة كان لها يف نفسه أثر بليغ. صفعه ألنه تأخر 
بضع دقائق عن وقت دخول املدرسة )....(وهذا املدير 
يف غاية اإلعجاب عن نفسه....كان سبب ازدياد قلق 
الولد )أي أحمد التوفيق( أن صديقه عيل يتيم شديد 
يتمه  يسقط  أنه  يبدو  الظلم،  أنواع  لكل  الحساسية 
فهو  ثمة  ومن  االمازيغ،  أهله  حال  عىل  الشخيص 
يدعيه  الذي  الثقايف  التفوق  أوجه  تفسري  إىل  ميال 
أن  يشعر  عرقي.  تفوق  فرض  إرادة  بأنه  اآلخرون 
الظلم الذي يصدر من منطلق هذا النوع من االدعاء 
املرضوب  يحمل  ولم  واالذانة.  الظلم  أنواع  اشد  هو 
صفعة املدير إال عىل ذلك املحمل وهذا ما سيدفع به 
إىل ترسيخ االعتقاد بأنه هو وأمثاله من أمازيغ الجبل 
محَقرون جميعا من أهل املدن املحمولني عىل تغليب 
أنهم من العرب أصال، ادعاء استعالء وترفع، مع أن 
العدد الكبري من أهل املدن هم من االمازيغ.....وكان 
الصديقني  بني  مستمرا  املوضوع  هذا  حول  النقاش 
استحضاره  قلة  الولد  عىل  يعيب  صدقي  عيل  وكان 

لهذا الشعور يف تفسري األمور.« انتهى كالم التوفيق.
ملاذا صفع مدير املدرسة التلميذ صدقي عيل ؟ جاء يف 
نص الرواية أن هذا األخري تأخر عن وقت الدخول. لكن 
الحقيقة هي عكس ذلك وهي الحقيقة التي فطن لها 
ازايكو  النجيب  التلميذ  املدير صفع  أن  أزايكو، وهي 
بسبب موقف إيديلوجي ألنه كان متحمسا »للقومية 
وهو  بلعادل«  النبي  عبد   « الكامل  اسمه  العربية«، 
من الشباب الذين كانوا يف حزب االستقالل وخرجوا 
ابراهيم«، بل  56 وانظموا إىل تيار »عبدالله  منه بعد 
كان املدير من أصدقائه ومن املقربني منه جدا بحكم 
أنهما جميعا أبناء مدينة مراكش. حيث قام »عبدالله 
بزيارة  الحكومة  يف  أوال  وزيرا  كان  حني  ابراهيم« 
خاصة للمؤسسة التي يدرس بها ازايكو والتوفيق...

اليساري  العروبي  التيار  إىل  ينتمي  كان  املدير  إذن 
املنشق عن حزب االستقالل سنة 59...جاء يف رواية 
التوفيق، ما ييل :«......فالولد املصفوع كان يرى أن 
القبض  إلقاء  وقع  عندما  بعدل  ترصفت  قد  السماء 
يف  رشيكه  املدير،  أصحاب  أحد  عىل  املوالية  األيام  يف 

كان  كما   « »التأخرية  أو  التقدمية،  األفكار 
يدخل  ذلك  الن  صدقي...ابتهج  عيل  يسميها 

نكدا عىل املدير.«
يعلم  املؤسسة  مدير  أن  بجالء،  يتضح 
يضمر  ال  كان  الذي  عيل«  »صدقي  بمواقف 
مجتهدا  تلميذا  كان  وانه  يشء..خاصة  أي 
روايته  يف  التوفيق  يتحدث  حيث  ومتفوقا 
إىل  يسعون  كانوا  واألساتذة  املدير  أن 
توجهاتهم  إىل  لالنضمام  التالميذ  استقطاب 
السياسية وااليديولوجية خاصة وأنهم كانوا 
وفلسطني  ولبنان  مرص  من  أجانب  جلهم 
...أوطان القومية العربية النارصية والبعثية 
عيل«  ل«صدقي  حدث  ماذا  ومهدها...لنقرأ 
رواية  من  دائما  املرصيني.  أساتذته  احد  مع 

التوفيق احمد« والد وما ولد«:
بتلك  اعتدادا  املرصيون  املدرسون  »زاد 
ارتكاب  حد  إىل  الحماس  به  الزيارة....وبلغ 
حماقة ما فتئ يحاول التكفري عنها. ذلك أن 
اسم  املؤتمر  أيام  يف  ذكر  صدقي  عيل  التلميذ 
عبد النارص بأنه سليل الفراعنة..فما كان من 
األستاذ األزهري، إال أن قام من مقعده وقصد 
التلميذ ونهره ورصخ يف وجهه مغضبا وهو 

أبيك« هكذا...كان  النارص أرشف من  له« عبد  يقول 
مزيد  اتجاه  يف  صدقي  لعيل  جديدا  دفعا  الخطأ  ذلك 
الوطنية  مشاعره  واحتداد  النفس  عىل  االنطواء  من 
االمازيغية يف تأويله الخاص للتاريخ، ودون أن يذكر 
الظاملة  والصفعة  املرصي  املدرس  من  الشتيمة  تلك 
السابقة من مدير املدرسة املشهور بميوله العروبية 
حسب تعبري صدقي، كان يقول للولد« إن أصل هذا 
تلك  نافع،  بن  باهانة يف عهد عقبة  بدأ مبكرا  الظلم 
من  أراد  الذي  االمازيغ  زعيم  لحقت  التي  االهانة 
ما  األفعال  من  فكلفوه  يهينون  أن  األرس  يف  أوقعوه 
استهزاء،  »كسيلة«  ولقبوه   ، القوم  بكرباء  يليق  ال 
انتهى  قصد.«  عن  الحقيقي  اسمه  الكتب  وأغفلت 

كالم الوزير احمد التوفيق.

من املؤكد انه اتضح كل شيئ من خالل شهادة احمد 
التوفيق وهو يتحدث عن سنة 1961 حيث كان عمر 
صديقه عيل صدقي لم يتجاوز 19 سنة. وهو تلميذ 
يف  وحيدا  يسكن  األب  يتيم  الجهات،  كل  عرب  يقاوم 
غرفة سفلية مظلمة يف فندق يعرف بمقهى بوالزيت 
فيه  ينزل  فندق  وهو  مراكش،  العتيقة  املدينة  داخل 
اخطر  الفالحية...يقاوم  املواد  فيه  ويبيعون  التجار 
االستالب  وهو  املغرب  وطنه  منه  يعاني  كان  يشء 
الثقايف والهوياتي عن طريق تزوير التاريخ. وبسبب 

ذلك كرس كل حياته للتصحيح
التاريخ...باالجتهاد  وتصحيح  الفكر  تصحيح 

والتأويل املمكن.
* عبدالله بوشطارت.

صدقي علي أزايكو : الصفعة املضادة

كانت  عبارة  هي  اإلجتماعية،  الحياة  كنف  يف  العالمة  يدرس  علم  سيأتي 
واضحة للتفكري يف استقامة معرفة ستسمى بعدها بالسيميولوجيا ويف أن 
استقامتها لن تكون إال بوجود ابستمولوجية تحدد املسافة بني هذه املعرفة 
املعرفة  خاصة  منها  القريبة  اإلنسانية  املعارف  من  مجموعة  و  الجديدة 

اللسانية.
لقد وردت هذه العبارة يف محارضات تلميذ هاينريش زيمر أال وهو اللساني 
و1911   1906 سنة  بني  محارضاته  يلقي  كان  الذي  سوسري  دي  فريناند 
بايل  شارل  من  كل  إىل  وفاته  بعد  سنوات  ثالث  لننتظر  جونيف  جامعة  يف 
وألبري سيشهاي اللذان كان مواظبني عىل دوروس سوسري) جورج مونان 
سوسري أو اصول البنيوية( لجمع هذه املحارضات يف كتاب سموه بدروس 

يف األلسنية العامة.
املعرفة  تأسيس  يف  سندا  لها  تجد  لم  العالمة  معنى  دراسة  ومقولة 
معارف  ويشمل  فضفاض  الدراسة  ومنهج  مجال  بكون  السيميولوجية 
اللغة من عامها إىل أخصها، وبهذا اعترب سوسري اللسانيات فرعا من علم 
يف  الباحثني  جل  عليه  يتفق  ما  وهو  العالمات.  أو  اإلشارات  يدرس  أشمل 
هذا  تأسيس  ينبئ عىل  ما  يتضمن  كتاب سوسري  أن  برغم  اللسانيات  علم 
العلم) السيميوتيك semiology(، ونقال عن أحمد يوسف يف رشح بعض من 
مقوالت سوسري اللسانية )تحليل الخطاب من اللسانيات إىل السيميائيات( 
فاإلبستمولوجية لعلم اللغة حسب سوسري تتأسس عىل التمييز بني الكالم 
متحول  نشاط  الكالم  أن  ذلك  ومعنى  للغة،  اإلجتماعية  للمؤسسة  الفردي 
نفسية  مختلفة  علمية  زاوايا  من  للتحليل  كثرية  فرصا  يتيح  زمكانيا 

اجتماعية وسياسية . 
النسقية  الدراسة  وبناء عىل ما سبق حاولت تأطريهذه املقالة من منطلق 
أنني سعيت يف هاته  العلمية، كما  الحراك أسسه  التي تضفي عىل خطاب 
خطاب  تربير  يف  واإلطالقية  والعمومية  الشمولية  تعويم  تجنب  املقالة 
بعض  أفرتض  أن  وعلمية  اكاديمية  زاوية  من  حاولت  ولذلك  الحراك، 

املنطلقات العلمية ولو أنها يف حقيقة األمر لها قصور يف اإلحاطة الشاملة
املنطلق اللساين:

تقع عبارة » بيك ياوليدي« بني الخطاب البالغي وعلم األسلوبية، ولدراسة 
هذه العبارة علميا ال بد من تمهيد لها بمقدمة تعريفية إعتمادا عىل أدوات 
التحليل العلمي اللساني فهي من وجهة نظر لسانية تقع ضمن ما يسمى 
باملسكوك البالغي. ويمتد إىل هذا املسكوك ثالث عنارص لسانية وهي كالتايل:

1. بيك: وهي صيغة بالغية تبتدأ املسكوك لتسقط يف البنية املعجمية لتعرب 
املستوى  عىل  طفيف  تغري  مع  الصيغة  نفس  وتستعمل  اإلستغراب  عن 

 /pcax/الفنولوجي يف الدارجة املغربية /بشاخ
2. يا: مورفيم لساني يسم وظيفة النداء

قضية  إليه  يستجمع  املنادى  وظيفة  يف  العنرص  هذا  تموقع  إن  وليدي:   .3
اإلستغراب

الداليل باستجماع تعبري بالغي ملستوى  املستوى  العبارة عىل  وتسقط هذه 
اإلستغراب يف مقابل صيغة وليدي وهو مستوى مرفولوجي يعكس تصغري 
قصدي تم معجمته ليفيد أن فهم األمور ال يالئم مستوى السياق الخارجي 

عن فهم املفارقة. ويمكن تقريب الرتجمة اىل القارئ عىل الشكل التايل:
أي ياولدي/ تصغري/ غريب هذا األمر، وأن الخوض يف هذه األمور يتجاوز 

فيها  تخوض  التي  األمور  ألن  شيئا.  تفهم  ال  أنت  أي  لألمور  فهمك  سلطة 
تتجاوز مستوى فهمك لألمور، ومن هذا املنطلق أسغرب من رأيك وخوضك 

يف أمور تتجاوزك.
ويعرف املسكوك البالغي Lexpression figée بكونه: »عبارة جاهزة ال تقبل 
التفكيك وال إعادة الصياغة وال يؤثر فيها أي مستوى من املستويات اللسانية 
املسكوك  الخارجي، ومن ميزة  بالسياق  يتعلق  إال من  من رصف وتركيبب 
البالغي يف مقارنته بمختلف انماط األسلوبية اللغوية، انه ينتقي سياقات 
جد محدودة ال تتعدى نسقا واحدا.ولو أن الشائع يف مثل هذه العبارات أنها 
 EL: التقبل الرتجمة )احمد عواد، بحث اجازة الدراسات األمازيغية نقال عن
 ADAK, Mustapha. )2006(. Le figement lexical en rifain : étude des
 locutions relatives au corps humain. Thèse de doctorat, INALCO,
Paris(، ألن املسكوك تجمع لفظي ) أكثر من وحدة معجمية( وهذا التجمع 
خالل  من  وليس  التجميعية  صيغته  عن  تنتج  ثابتة  داللة  يحقق  اللفظي 

املفردات املشكلة لهذا التجميع ) اليسع املقال لتفصيلها(
نتائج  البالغي  املسكوك  الستعمال  النسقية  املحدودية  هذه  عىل  ويرتتب 

منطقية وهي:
أوال: صعوبة التحليل الداليل بني مستوى املسكوك البالغي ومستوى األنساق 
ومستوى  األسلوب  ومستوى  النسق  مستوى  أن  الحسبان  يف  األخذ  مع 

التحليل الداليل كلها تجمع منطقيا ضمن مستوى الداللة 
ثانيا: تمتاز األنساق التي تورد فيها املسكوكات البالغية بالكثافة الرمزية 
والثقافية بمعنى أن املسكوك البالغي ال يتم تفكيكه أو إعادة تركيبه ألنه 
من الصعوبة بمكان استجماع الشحنة الثقافية يف زمن خاص ويف اآلن ذاته 

بمقدوره أن يضفي داللة واضحة عىل السياق الذي يرد فيه املسكوك
ثالثا: إن سهولة املسكوك البالغي دائما ما تختزن قوة داللية ودقة داللية يف 

نفس الوقت يحرتم فيه سياق ايراد املسكوك.
سأعمل  فإنني  للمسكوك  األنساق  محدودية  بنتائج  هنا  تذكريي  وبعد 
القارىء  تركيز  لتشتيت  تفاديا  والثالثة  الثانية  النتيجة  عىل  الرتكيز 
وتعويمه يف املسالك النظرية اللسانية، ثم قصدا بذلك تقريب نسق الخطاب 
استعملت  للتعبري عن وضيعيات غري مستقيمة كلما  الريف  اإلجتماعي يف 
الفارقي  املستوى  عن  واملعربة  البالغية  الكثافة  ذات  العبارات  بعض  فيه 
بالضبط ألنها فكرة عميقة وألن  العبارة  التفكري يف هذه  ملاذا  االستغرابي، 
الفكرة اإلجتماعية يف الريف، غالبا ما التدرس تبعا ألدوات التحليل العلمي أو 
لنقل أن تاريخ األفكار يف الريف وشمال افريقيا عامة لحقه حيف واهمال ـ 
عبد السالم بن ميس 2010:07، وبالتايل فالوقوف عند هذه العبارة تستدعي 
توظيف الخطاب الحجاجي الحديث الذي يستقوي بأدوات التحليل العلمي 
اللسانيات ـ  البالغة،  املنطق،  الخاصة به وهي تنتمي ملجاالت ثالثة وهي: 

ابتسام بن خراف 2010:07.
ايراد  عىل  ساعمل  فإنني  الججاجي  الخطاب  تشعبات  من  وبالرغم 
التحليل  قوة  من  يمتلكان  ملا  تبعا  للتحليل  انسب  أراهما  الذين  النموذجني 
الحجاجي املنسجم مع عبارة » بيك ياوليدي«، وهذا اإلنتقاء ليس من باب 
الصدفة بقدرما هو من باب اختصار املسافة بني حقيقة العبارة وحقيقة 

السياق، وهذين النموذجني هما كالتايل: 
:األوىل  عنارصه  من  مستوين  عىل  يقوم  للحجاج  الطبيعي  املنطق  نموذج 

البنية  هي  والثانية  املنطق  مقاسات  عىل  تعرب  التي  العميقة  البنية  وهي 
إذ  مكتوبة  أو  الطبيعية/منطوقة  اللغة  مستوى  إىل  تخرج  التي  السطحية 
تعد اللغة هنا بمثابة هيكل سطح املنطق اذا فما بني البنية وتحويل البنية 
الطبيعية يسمح بالتعبري عن  اللغة  للغاية أي ان هيكل سطح  يشء معقد 

مبارشة الهيكل املنطقي ـ سومر1982
وبالنظر إىل ان هذا النموذج يبقى مفتوحا عىل نتائج غري دقيقة رغم قوته 
النظرية ألن أدوات التحليل فيه تحتاج إىل استوعاب املشرتك بني اللسانيات 
النفسية واللسانيات اإلجتماعية فضال عن تتبع األثر التاريخي لداللة لكل 

مفردة عىل حدة ثم اعادة الرتكيب الداليل وفق املفردات املشكلة للعبارة 
أما النموذج الثاني وهي يف نظري األنسب لتقريب الفكرة بشكل دقيق وهو 
 Toulmin Stephen:”In the uses of ( ما يسمى نموذج املقطع الحجاجي

)argument; 1958
أساسية  رشوط  ثالث  عىل  توملني  ستيفن  عند  الحجاجي  املقطع  يتاسس 
هذا  باإلدعاء.وبطبيق  السبب  عالقة  واخريا  اإلدعاء،  سبب  اإلدعاء،  وهي؛ 
وفق  الحجاجي  يصرياملقطع  وليدي«  يا  »بيك  عبارة  نسقية  عىل  النموذج 
...ثم  للمعتقل،  املنسوبة  التهم  محرض  القايض  بتالوة  يبتدأ  توملني  نموذج 
يف  ليليه  الحجاجي  املقطع  تتوسط  التي  ياوليدي«  بيك   « املركزية  العبارة 
الرتتيب طلب القايض من دفاع املتهم تفسري العبارة ليحاول املحامي رشح 
العبارة، وبعد ذلك تنتهي بردة فعل املحامي الذي لم يستطع مقاومة الضحك 

نتيجة املستوى الفارقي 
] قاعة املحكمة التي تتصف بالجدية يف مقابل سخرية املعتقل من ثقل التهم 

امللفقة[
فباعتبارالعبارة مسكوكا بالغيا لم يجد املحامي أمامه أية ترجمة مناسبة، 
وهنا كما سلفت الذكر أن املسكوك يستجمع شحنة ثقافية ألنساق متعددة 
التي  املستويات  والثقافة من  اللغة  تعد بعض مستويات  ومربرة ومن هنا 

تحد من حقيقة الرتجمة.
بارتكاب  التهمة   : الحجاجي  املقطع  يف  املحورية  القضية  وهي  اإلدعاء   •

أفعال عديدة تفرس ضمن الجناية 
• األسباب اركان دعم اإلدعاء ومأسسة القضية: محرض التحقيق

أي  وأركانها  القضية  بني  املنطقية  العالقة  يضفي  ما  وهي  املسوغات   •
استبيان العالقة بني اإلدعاء وسبب اإلدعاء: لم تظهر ألنها ضاعت بسخرية 

املعتقل 
الرشوط  بعض  أضاف  توملني  أن  هو  النموذج  هذا  به  اختتام  يمكن  وما 
الثانوية للمقطع الحجاجي وهي التي سنعود اليها يف دراسات الحقة حني 
ندرس العبارة من منطلقات علمية أخرى مثل علم اإلجتماع وعلم السياسة 
ألن رشوط توملني الثانوية ستكون مناسبة للتحليل عند التعاطي مع املادة 
السياسية واإلجتماعية ملجتمع الريف. ومن جهة أخرى أن وسائل التضليل 
متعددة من صحافة واعالم وتلفزة؛... ألن السيطرة عىل املعلومة من؛ صورة، 
ومعطيات، لها سلطة اقتصادية يمكن أن يلج بها السوق الرمزي واملادي 
االعالمي جاهز لالضطالع  اإلنتاج  لذلك فمن يمتلك رشكات  و  آن واحد،  يف 

بانتاج التضليل )هربت أ شليرش املتالعبون بالعقول 1999:09(
* رشيد الغرناطي

»Pik ya wlidi /عبارة » بيك يا وليدي
 من نسق احلجاج اللساين إىل نسق حراك الريف ـ دراسة لسانية
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أطلقت املحافظة السامية لألمازيغية ومكتب منظومة 
2017 بالجزائر  20 سبتمرب  األمم املتحدة يوم األربعاء 
لفائدة  األمازيغية  لتعليم  األوىل  الدورة  العاصمة 
للمحافظة  بيان  حسب  املتحدة  األمم  منظمة  موظفي 
التكوين  أن  إىل  أشارت  التي  األخرية  هذه  لألمازيغية،  السامية 
يكمن يف ترجمة األهداف السبعة عرشة للتنمية املستدامة إىل اللغة 
األمازيغية والقراءة والكتابة وتعزيز املعارف يف اللغة األمازيغية«.

أهداف  »ترجمة  أن  إىل  لألمازيغية  السامية  املحافظة  وأشارت 
التقدم  إلبراز  فرصة  يعترب  األمازيغية  اللغة  إىل  املستدامة  التنمية 
الصعيد  عىل  األمازيغية  اللغة  ترقية  مجال  يف  الجزائر  يف  املحقق 

العاملي.
ترجمة  إطار  يف  تندرج  املرحلة  هذه  أن  املحافظة  نفس  وأكدت 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل، موضحة 
أن هذا التكوين يعد نتيجة للرشاكة املربمة يف 16 ماي املايض خالل 
بحضور  لألمازيغية  السامية  املحافظة  بمقر  نظم  الذي  الحفل 
املنسق املقيم ملكتب منظومة األمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج 
األمم املتحدة للتنمية يف الجزائر واألمني العام للمحافظة السامية 

لألمازيغية.
شكل  آخر،  موضوع  ويف  نفسه  األمازيغية  اللغة  ترقية  سياق  يف 
تطبيق برنامج رشاكة يهدف إىل ترقية األمازيغية وتطويرها محور 
لقاء جمع بالجزائر العاصمة كال من وزير السياحة والصناعات 
التقليدية حسان مرموري بوفد من املحافظة السامية لألمازيغية 

يقوده األمني العام للمحافظة يس الهاشمي عصاد.
وأوضح بيان للمحافظة السامية لألمازيغية أوردته وكالة األنباء 
الرسمية  أن »اللقاء تمحور حول برنامج رشاكة بني  املؤسستني 
أن  عىل  تنص  التي  منه   4 املادة  السيما  الدستور  ألحكام  طبقا 
تمازيغت هي  لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة لرتقيتها وتطويرها 

بكل تنوعاتها اللسانية عرب الرتاب الوطني«.
وحسب نفس املصدر، ففضال عن التعاون من أجل تنظيم أول أيام 
املوسم  افتتاح  ستصادف  التي  بايليزي  األمازيغية  باللغة  شعرية 
السياحي يف الجنوب الكبري ما بني 20 إىل 24 أكتوبر 2017، اتفق 
ورشة  تنظيم  خالل  من  األمازيغي  البعد  »إدماج  عىل  الطرفان 

تكوين لصالح  املرشدين السياحيني«.
مع  كذلك  تطرقت  أنها  لألمازيغية  السامية  املحافظة  وأشارت 

السياحة   وزارة 
»تعميم  إىل 
تجربة  وتعزيز 
حرف  استعمال  
األمازيغية  كتابة 
 » غ تفينا «
واجهات  عىل 
ت  سسا ملؤ ا

التابعة للوزارة«.
هذا  وأشار نفس 
أن  إىل  املصدر 
تطبيق  كيفيات 
الرئيسية  املحاور 

لهذه الرشاكة »ستحدد الحقا  يف إطار بروتوكول اتفاق بني وزارة 
السياحة والصناعات التقليدية واملحافظة  السامية لألمازيغية«.

إعداد
ساعيد 
الفرواح

اجلزائر دورة لتعليم األمازيغية ملوظفي األمم املتحدة واتفاق إلدماجها بالقطاع السياحي

عىل  العثور  حول  تحقيقات  مايل  يف  املتحدة  األمم  بعثة  تجري 
كيدال  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إىل  باإلضافة  جماعية  مقابر 
بإقليم أزواد شمال مايل الذي يضم الحركات األزوادية املوقعة مع 
زالت  والذي ال   2015 للسلم واملصالحة منذ سنة  اتفاق  مايل عىل 

العديد من بنوده لم تجد طريقها إىل التنفيذ.
هذا وقال مدير قسم حقوق اإلنسان ببعثة »املينوسما« أن البعثة 
حققت يف 34 حالة انتهاك لحقوق اإلنسان يف املنطقة، بما يف ذلك 

االختفاء القرسي للقرص.
وتم التحقق والتأكد من وقوع االنتهاكات بما يف ذلك اختفاء قرسي 

واختطاف وإساءة معاملة وتدمري ممتلكات ونهب.
واورد نفس املتحدث أنه يف منطقة »أنيفيس« شاهد فريق التحقيق 
مقابر فردية وجماعية، ولكنه لم يتمكن من التحقق من عدد من 

دفنوا بها أو مالبسات وفاتهم.
عدم  ضمان  أهمية  بالبعثة  اإلنسان  حقوق  قسم  رئيس  وأكد 
معربا  املحققني،  مغادرة  بعد  لالنتقام  باملنطقة  املدنيني  تعرض 
عن امتنانه بشأن تعاون الجماعات األزوادية املسلحة وسماحها 

للمحققني بالقيام بعملهم.
من جانبها كانت »هيومن رايتس ووتش« قد أعلنت أنها »وثقت 
وجود ثالث مدافن جماعية تضم عىل األرجح جثث 14 رجال عىل 

األقل أعدموا بعدما اعتقلهم عسكريون من مايل ».
املالية  املسلحة  القوات  رايتس ووتش«  واتهمت منظمة »هيومن 
بارتكاب »عمليات قتل خارج نطاق القانون« خالل عملياتها ضد 
إىل  أيضا  انتقاداتها  ووجهت  مايل،  وسط  يف  املسلحة  املجموعات 

جيش بوركينا فاسو واملجموعات الجهادية.
  وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق االنسان يف بيان أن »العمليات 
العسكرية التي تقوم بها القوات املسلحة يف مايل وبوركينا فاسو 

من أجل التصدي للوجود املتزايد للمجموعات املسلحة اإلسالمية يف 
وسط مايل، تسببت بانتهاكات خطرية لحقوق االنسان«. 

وأضافت »منذ نهاية 2016، قامت قوات مايل بعمليات قتل خارج 
نطاق القانون وعمليات إخفاء قرسية وأعمال تعذيب واعتقاالت 
اإلسالمية  املجموعات  بدعم  متهمني  أشخاص  ضد  تعسفية 

املسلحة.« 
 واعتربت كورين دوفكا مديرة البحوث حول منطقة الساحل لدى 
فرع افريقيا يف »هيومن رايتس ووتش«، أن »املنطق غري السليم 
الذي يقيض بالتعذيب والقتل أو إخفاء األشخاص، يؤجج الدورة 

املتزايدة للعنف والتجاوزات يف مايل.«

حتقيق أممي يف مقابر مجاعية  بإقليم أزواد 
و  »رايتس ووتش« تدين اجليش املايل

كشفت جمعية زوارا للهوية والرتاث، عن 
اكتشافها ملقربة أثرية بمدينة زوارة يف أقىص 
إىل  األولية  التقديرات  وفق  تعود  ليبيا  غرب 
أو الخامس ميالدي، حسب ما  الرابع  القرن 

أفاد به مختصون.
ووفق مصادر إعالمية ليبية فقد عثر صاحب 
وتسوية  حفر  بأعمال  يقوم  كان  مزرعة 
مقربة  عىل  بالصدفة  زوارة  مدينة  يف  ألرضه 
الفرتة  تلك  يف  السكان  أن  توضح  قديمة 
يتبعون نظام معني يف الدفن من خالل وضع 
ويتم غلق فوهتها  الفخار  امليت يف جرة من 

بقطعة قماش.
للهوية والرتاث لجنة  وشكلت جمعية زوارة 
ملتابعة املوضوع، وقررت إجراء دراسة كاملة 

خارج  إىل  العينات  بعض  وإرسال  املقربة  حول 
ليبيا ملعرفة عمرها الحقيقي وظروف الحياة بتلك 

الفرتة.
للهوية  »زوارة  جمعية  قدمت  ذلك  مع  تزامنا 
والرتاث« مقرتًحا إلنشاء متحف زوارة التاريخي، 
وبدأت إدارة الجمعية يف تنفيذ الخطوات األوىل لهذا 
اليونسكو  منظمة  مراسلة  ذلك  يف  بما  املرشوع 

العتماد املتحف كرتاث عاملي.
شتنرب  شهر  منتصف  الوسط«  »بوابة  ونقلت 
الجاري عن هانيبال الهوش مدير الجمعية قوله 
أن »الخطوات األوىل تمثلت يف وضع دراسة فنية 
الجمعية،  أعضاء  قبل  من  للمرشوع  وعلمية 
نسخة  وُقدمت  مختصني  بخرباء  واالستعانة 
منها إىل منظمة اليونسكو العتماد املتحف دوليًا، 

باإلضافة  دولية  جهات  عدة  مخاطبة  تمت  كما 
وكانت  واملحلية،  الليبية  الرسمية  الجهات  إىل 

اللقاءات إيجابية ومثمرة«.
أهمها  خطوات  عدة  عىل  »أُتفق  الهوش  وأضاف 
تشكيل لجنة من مختصني ملعاينة مكان املتحف، 
الذي  التاريخي،  الجديد  بمقر الجمعية يف السوق 
منذ  موسليني  بنيتو  إيطاليا  دكتاتور  افتتحه 
أكثر من 81 عاًما«، مشريا إىل أن الجمعية بادرت 
واملشاركة  األثرية  املقتنيات  وجمع  بمراقبة 
تمهيدا  والتاريخية،  األثرية  املواقع  حفظ  يف 
مقتنيات  جمع  وأيضا  عاملي،  كرتاث  لتسجيلها 
كل  وتقريبا  الزينة  وأدوات  امللبس  تخص  أخرى 
وقامت  والخاصة،  اليومية  الحياة  مستلزمات 
بعرضه بشتى الطرق املتوفرة عىل شكل معارض 

ومهرجانات والعديد من الحفالت.

بني  من  أمازيغ  جزائريني  صحافيني  خمسة   هم 
مئات األقالم الحرة التي اغتالها التطرف أيام »العرشية 
عن  دفاعهم  هو  الوحيد  ذنبهم  الجزائرية،  السوداء« 
املناهضة  الحرة  الكلمة  وجمعتهم  والحرية،  االختالف 

للتشدد وكذلك أصولهم األمازيغية الجزائرية.

* إمساعيل يفصح
من مواليد 1962 بقرية »ثالة عمارة« بوالية تيزي وزو، 
العلوم  معهد  خريج  وهو  الجزائر،  العاصمة  رشقي 

السياسية والعالقات الدولية.
إذ  العمومية،  التلفزة  بمؤسسة  الثمانينات  نهاية  التحق 
اشتغل صحافيا بالقسم الوطني، قبل أن ينتقل إىل تقديم 

النرشات اإلخبارية باللغة العربية.
18 أكتوبر من  اغتالته »الجماعة اإلسالمية املسلحة« يف 

سنة 1993 وعمره 31 سنة.

* عمر أورتيالن
من مؤسيس جريدة »الخرب« الجزائرية سنة 1990، بعيد 
االنفتاح اإلعالمي الذي عرفته الجزائر اشتغل بالصحافة 

وعرف عنه ولعه بالكتابة.
ظل رئيسا للتحرير بذات اليومية حتى اغتالته »الجماعة 

اإلسالمية املسلحة« يف 3 نوفمرب 1995.

* سعيد مقبل
بالجزائر،  معروف  »مسمار جحا«، صحفي  باسم  عرف 
بكتاباته  الجزائريون  يذكره  ببجاية،   1940 سنة  ولد 
املنتقدة للوضع الذي عاشته الجزائر باملوازاة مع االنفتاح 

السيايس واإلعالمي.
كان سعيد مقبل عدو االستئصالني من التيار اإلسالمي، 
 3 واغتالته »الجماعة اإلسالمية املسلحة« بالعاصمة، يف 

دجنرب 1994.

* الطاهر جاعوط
سنة  ولد  بالصحافة،  اشتغاله  جانب  إىل  الرواية  كتب 
يف  أزفون،  ضواحي  الساحلية  شفعة  آيت  ببلدية   1954

منطقة القبائل.
عرف الطاهر جاعوت بمقارباته السوسيو-ثقافية، التي 
جهة  من  الثيوقراطي  والحكم  جهة،  من  االستبداد  تنبذ 
املسلحة. واغتيل  للجماعات  أخرى، وهو ما جعله هدفا 

الطاهر جاعوت يف 25 مايو 1993.

* يوسف سبيت
ولد سنة 1943 بوالية جيجل، ينحدر من أرسة أمازيغية 
االغتيال  أيادي  طالتهم  من  أوائل  من  كان  جزائرية، 

لـ«الجماعة اإلسالمية املسلحة«.
الرواية  يكتب  كان  سبتي،  يوسف  والصحايف  الشاعر 
والشعر باللغة الفرنسية، وقتل الراحل ليلة الـ27 إىل 28 

دجنرب من سنة 1993.
املصدر: أصوات مغاربية

اكتشاف أثري مبدينة زوارا يعود للقرن الرابع امليالدي

أشهر 5 صحافيني 
أمازيغ اغتاهلم 

اإلرهابيون باجلزائر

اختتمت مؤخرا فعاليات املسابقة الفنية 
للدراسات  تريا  نظمتها منظمة  التي  الصيفية 
 Adrar nneɣ d Tamagit "واألبحات تحت شعار

nneɣ"- "جبلنا هويتنا".
عن  اإلخبارية"  فساطو  "وكالة  ونقلت 
مجموعة  مسؤول  بوزخار"  "مادغيس 
أن  قوله  تريا  بمنظمة  األمازيغية  دراسات 
أساسيني  ترتكز عىل محورين  املسابقة  "هذه 
الجبيل  باملجتمع  التاريخية  القيم  يعكسان 
الجبلية،  التاريخية  واملعالم  الطبيعة  وهما 
الجبيل، موضحا  األمازيغي  املوروث  إىل  إضافة 
يومني،  إىل  املسابقة  فعاليات  تقسيم  تم  بأنه 

األول للرسم، والثاني للتصوير.
إنه  "بوزخار"  قال  املسابقة،  رشوط  وحول 
سيتم التفاعل والتصويت عرب شبكة التواصل 
الصفحة  خالل  من  "الفيسبوك"  االجتماعي 
الرسمية ملنظمة تريا الختيار أفضل متسابقني 

من كال الجنسني.
يف  "بوزخار"  حسب  املسابقة  هذه  وتأتي 
إطار تشجيع النشاط الفني الصيفي لألطفال 
قيم  وترسيخ  مواهبهم  وإبراز  وتنشيطهم 
الهوية الجبلية األمازيغية خدمة ورقي املجتمع 

الجبيل املدني التعددي

تريا ختتتم مسابقتها 
الصيفية حتت شعار جبلنا 

هويتنا



www.amadalpresse.com  

شتنرب   2017 - العدد 200 
ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 200 قضايا الكرد       13

ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵍⴽⵓⵔⴷ

* مرحبا بك ضيفا عىل صفحة »قضايا الكورد« 
نفسك  تعرف  كيف  األمازيغي،  العالم  بجريدة 

لقرائنا؟
الفرصة، جويل  بكم وشكرا إلتاحة هذه   **أهال 
منطقة  كاميش،  عيل  قرية  من  عثمان  أحمد 
يف  ترعرعت  الحسكة  محافظة  يف  الواقعة  ديرك 
واملبادئ  القيم  منها  وتعلمت  وطنية  كردية  عائلة 
صفوف  إىل  انتسبت  النبيلة،  واإلنسانية  الوطنية 
شبابي  ريعان  منذ  سوريا  يف  الكردية  الحركة 
مارست  املايض،  القرن  من  الثمانينات  بداية  يف 
دون  من  مستمر  بشكل  السيايس  ونشاطي  عميل 
الذي  املضطهد  مني بقضية شعبي  إيماناً  انقطاع 
وسجني  اعتقايل  تم  وحيث  الظلم  أنواع  كل  ذاق 
الحقوق  من  وحرماني  ومالحقتي  عديدة  مرات 
املدنية والسياسية ولكن ذلك لم يؤثر عىل نشاطي 
مسؤوليات  واستلمت  عنها  تبعدني  ولم  السيايس 
يف  القيادية  للهيئة  عضواً  انتخبت  أن  إىل  عديدة 

الحزب اآلزادي الكردستاني املوحد.
متى  الكردستاني؟  اآلزادي  الحزب  عن  *حدثنا 

تأسس ؟وما هي أهدافه؟
فصيلة  املوحد  الكردستاني  اآلزادي  **حزب 
 14 يف  تأسست  السورية  املعارضة  يف  ديمقراطية 
الديمقراطي  الحزب  اسم  تحت   1957 حزيران 
الكردستاني من قبل نخبة من املناضلني واملثقفني 
الكرد واألكاديميني أمثال أوصمان صربي ودكتور 
الحزب  بقي  و   حمو  ورشيد  ظاظا  الدين  نور 
حيث  صربي  أوصمان  املناضل  ونهج  مسرية  عىل 
تعرض أعضاء ورفاق الحزب إىل شتى أنواع الظلم 
من  عدد  واستشهاد  واالعتقاالت  واالضطهاد 
يناضل  الحاكم.  البعثي  النظام  أيدي  عل  أعضائه 
وتحقيق  القومية  الحقوق  انتزاع  أجل  من  الحزب 
الفدرالية  تحقيق  عرب  والكرامة  بالحرية  مطالبه 
والديمقراطية  والعدل  املساواة  أسس  عل  القومية 

وحرية الرأي.
املزمع  االستفتاء  من  حزبكم  مواقف  هي  *ما 

إجراءه يف إقليم كردستان العراق ؟ 
العالم،  شعوب  لكل  مرشوع  حق  االستفتاء   **
والشعب الكردي كأحد أقدم شعوب الرشق األوسط 
ونيل  حريته  سبيل  يف  الشهداء  آالف  قدم  والذي 
مراحل  عرب  واملايَس  الويالت  من  نال  وقد  حقوقه 
تاريخية طويلة،  ونحن كحزب ازادي كوردستاني 
إىل  للوصول  نملك  ما  بكل  االستفتاء  ندعم  املوحد 

استقالل دولة.
للشعب  منصفاً  حالً  االستقالل  يف  ترون  *وهل 

الكردي ؟
بأن  ونرى  كوردي،  كل  حلم  كردستان   **  

االستقالل هو الحل الوحيد للشعب الكردي.
تركيا  الكوردية  املناطق  باقي  عن  *وماذا 

وسوريا وإيران ؟
قسمتها  الكورد  أرض  هي  كوردستان   **
االتفاقيات الدولية إىل أربعة أجزاء كل جزء ألحقته 
وسوريا  )تركيا  بكوردستان  املحيطة  بالدولة 
لكن  خصوصيته،  له  جزء  وكل  وعراق(  وإيران 
من  مشرتكة  قواسم  تجمعها  األربعة  األجزاء 
الغاصبة  الدول  قبل  من  املتبعة  واالضطهاد  الظلم 
املذكورة وبالتايل أي تطور سيايس عىل أي جزء من 
كردستان له انعكاساته عىل األجزاء األخرى سواء 

إيجاباً أو سلباً.
* كيف تنظرون يف حزبكم إىل الرصاع الدائر يف 

سورية ؟
شعارها  كانت  السورية  الثورة  بأن  شك  ال   **
بكل  النظام  بإسقاط  واملطالبة  والكرامة  الحرية 

النظام  أن  إال  والسياسية،  األمنية  مرتكزاته 
املفرط  االستخدام  إىل  التجاء  السوري  السوري 
من  إخراجها  ومحاولة  الثورة  وعسكرة  للقوة 
عرب  وذلك  الحقيقية  ومطالبيها  مضامينها 
التوتر الطائفي والقومي وبالتايل وصلت سوريا 
التحتية  البنية  وانهيار  الشامل  الدمار  لحالة 
وسوريا تتجه نحو التقسيم اإلداري وفق النظام  

السيايس الجديد.
اإلداري، كيف تنظرون  التقسيم  * عىل ذكر 
شمال  يف  عنها  املعلن  الكوردية  للفدرالية 

سوريا ؟
الشعوب  لجميع  مرشوع  حق  الفيدرالية   **
ونحن  الكوردي  للشعب  فقط  وليس  واألقليات 
أن  نرى  املوحد  الكردستاني  اآلزادي  كحزب 
ولكن  سوريا  يف  للكورد  حل  أحسن  الفيدرالية 
شمال  يف  عنها  املعلن  الفيدرالية  مع  نختلف 
سوريا من قبل حزب االتحاد الديمقراطية الذي 
احتكر هذه الفيدرالية لحزبه ومصالحه الحزبي 
السياسية  األحزاب  إىل  الرجوع  دون  فقط 

األخرى يف شمال سوريا.
إقليم  استقالل  مع  حزبكم  يعني   *
الفيدرالية  حل  ومع  »العراق«؟  كورديستان 

ضمن وحدة سورية ؟
سابقاً  وذكرتها  حزبنا  يف  واضح  مرشوعنا   **
الشعب  حقوق  تضمن  التي  الفيدرالية  مع  نحن 
الكوردي واألقليات األخرى يف سورية مع قيام دولة 

كوردستان يف شمال العراق ضمن العهود واملواثيق 
حدودهم  رسموا  العراق  شمال  يف  الكرد  الدولية، 

بالدم .
الشعب  لواقع  حزبكم  يف  تنظرون  *وكيف 
الثورة  وبعد  وأثناء  قبل  سورية  يف  الكوردي 

السورية واملآل الذي وصلت إليه ؟

استقالل  منذ  ويعاني  عانى  الكوردي  الشعب   **
الظلم  أنواع  أبشع  من  اليوم  وحتى  سوريا 
واالضطهاد والحرمان من ابسط حقوقه، مع العلم 
كان للكورد دوراً رئيسياً يف استقالل سوريا كونه 
جانب  إىل  وعملنا  أيضا،  بوطنيته  مرتبط  شعب 

الحروب  جميع  يف  وشاركناهم  العرب  إخواننا 
التاريخية لسورية، ولكن كان تتويجنا  واملحطات 

املزيد من الحرمان من حقوقنا يف سوريا.
الكورديستاني  اآلزادي  حزب  ينظر  كيف   *
السورية  الشؤون  يف  األجنبية  للتدخالت  املوحد  

غربية كانت أو عربية ؟
والدول  والعربية  الدولية  التدخالت  أن  شك  ال   **
مسار  انحدار  عىل  سلبي  دور  لها  كان  اإلقليمية 
الثورة السورية، وأدت إىل استمرار النزيف السوري 
واألزمة  الدماء  إراقة  لوقف  حل  إىل  يبادروا  ولم 
تتحكم  وإيران  وتركيا  وأمريكا  روسيا   . السورية 
عىل أرض الواقع وأصبحت سورية ساحة الرصاع 
دماء  حساب  عىل  حسابات  وتصفية  بينهم  فيما 

الشعب السوري.
*هل تعتقدون بأن النظام السوري انتهى ؟ 

قوته  كامل  واستنفذ  انهار  السوري  النظام   **
العسكرية و االقتصادية وحتى انهار اجتماعيا، إال 
أن روسيا وحلفائها تحاول إنقاذها بشتى الوسائل 

.
*وما هو البديل الذي ترونه مناسبا لحل األزمة 

السورية؟
عىل  يعتمد  أن  يجب  السورية  األزمة  حل  أي   **
حقوق  تحرتم  علمانية  تعددية  المركزية  دولة 
كافة األقليات والطوائف يف سوريا وتلبي متطلبات 

وأهداف الثورة بحجم تضحياتها.
*وماذا عن املعارضة السورية وهل هناك تفاهم 

معها بخصوص الحقوق الكوردية؟ 
** ال يوجد لدينا اتفاقيات مع املعارضة السورية 
ولكن لدينا عالقات مع بعض األحزاب والشخصيات 

السياسية  رؤيتنا  بتقارب  تشاركنا  التي  الوطنية 
لكل  قبولهم برشاكة سورية وطنية  مبدأ  علـى  و 
السوريني، وحتى اآلن أغلب املعارضة يف سوريا ال 
تعرتف بحقوق الشعب الكردي يف سوريا بأنه شعب 
عريق عىل أرضه التاريخية وبالعكس عندما يطرح 
املوضوع الكوردي تتفق املعارضة مع النظام ضد 

حقوق الشعب الكردي يف سوريا.
من  تركيا  ملوقف  حزبكم  يف  تنظرون  كيف   *
للشعب  املستمرة  وتهديداتها  الكوردية  الحقوق 

الكوردي ؟ 
عقود  منذ  الكورد  وتحارب  حاربت  تركيا   **
وترفض قيام  أي كيان كوردي خوفاً عىل مصالحها 
أي  مناقشة   ترفض  وهي  املنطقة  يف  وسياستها 
كحزب  ونحن  تركيا،  كورد  مستقبل  حول  حوار 
اآلزادي الكردستاني املوحد نحرتم خصوصية كورد 
تركيا واتخاذ ما يرونه مناسباً إال أننا نرفض القمع 
واالضطهاد من قبل الحكومة الرتكية تجاه الشعب 

الكوردي هنالك .
وحدات  تقودها  التي  املعارك  وصلت  أين   *

حماية الشعب الكردي ضد داعش؟
** قوات حماية الشعب هي قوات ذراع العسكري 
الديمقراطي والتي تعترب من روافد  لحزب االتحاد 
التي  و  فكرياً  املؤدلجة  الكردستاني  العمال  حزب 
ساهمت بشكل كبري بدحر اإلرهاب املتمثل بداعش 
من املناطق الكردية، لكن القوى الحاكمة باإلدارة 
الشعب بسياسة  الكردية حكمت  للمناطق  الذاتية 
سياسيا  واملختلفني  املناضلني  وزج  األفواه  كم 
القوة  تلك  أن  كما  لهم  تابعة  زنازين  يف  معهم 
مواجهة  يف  السوري  النظام  مع  تنسق  العسكرية 

الجيش الحر .
*وهل تعتقدون أنه ثمة من يدعم داعش ؟ 

بأيدي  لعبة  هي  داعش  الجميع،  يعرف  كما   **
من  واملال  بالسالح  تمولها  التي  الكربى  الدول 
يف  أهدافها  وتحقيق  مصالحها  عىل  الحفاظ  أجل 

املنطقة.
*ماذا تعرفون يف حزبكم عن القضية األمازيغية؟ 
الشعب  مثل  مثله  األمازيغي  للشعب  بالنسبة   **
نسمة  مليون   50 يقارب  و  دولة  بدون  الكردي 
أكثرهم يف املغرب والجزائر وليبيا ويف تونس أيضا، 
هم أيضاً عانوا من االضطهاد والتفرقة والعنرصية 
حتى يومنا هذا ونحن نحرتمهم أيضا فلهم حقوق 
حتى   ، للحرية  التواقة  الشعوب  من  غريهم  مثل 
معهم.  عالقات  لدينا  توجد  ال  كحزب  نحن  أالن 
الكردي  الشعب  مثل  مضطهد  شعب  واألمازيغ 
لقضيتهم  يقررونه من حلول  فيما  رأيهم  ونحرتم 
املرشوعة ونسعى ونعمل  والحقوق  الحلول  ضمن 
جاهدا للتوسيع وتطوير العالقة  أكثر بني الشعبني 

الكردي  و األمازيغي.
* كلمة ختامية لك؟

** ختاماً اشكر صحيفة العالم األمازيغي إلتاحة 
لكم  ونتمنى  رأينا  عن  والتعبري  يل  الفرصة  هذه 
الكردي  للشعبني  واالنتصار  والنجاح  التوفيق 

واألمازيغي .

القيادي حبزب آزادي الكوردستاين املوحد جويل أمحد عثمان يف حوار مع »العامل األمازيغي«

األمازيغ والكورد عانوا معا من االضطهاد والتفرقة والعنصرية

“قال عضو اهليئة القيادية حبزب آزادي الكورديستاين املوحد بسورية، جويل أمحد عثمان إن »األجزاء األربعة املشكلة لألراضي الكوردية جتمعها قواسم مشتركة من الظلم 
واالضطهاد املتبعة من قبل دول تركيا، سوريا، إيران والعراق«، موضحا أن »أي تطور سياسي على أي جزء من كردستان له انعكاساته على األجزاء األخرى سواء إجيابًا أو سلبًا« يف 

إشارة منه لالستفتاء املزمع إجراءه أواخر الشهر اجلاري بإقليم كورديستان »العراق«.
اليوم من أبشع أنواع الظلم  وخبصوص أوضاع كورد سورية، أوضح القيادي الكوردي يف حوار مع »العامل األمازيغي« أن  »الشعب الكوردي عاىن ويعاين منذ استقالل سوريا وحىت 
واالضطهاد واحلرمان من ابسط حقوقه، مع العلم كان للكورد دورًا رئيسيًا يف استقالل سوريا كونه شعب مرتبط بوطنيته أيضا، وعملنا إىل جانب إخواننا العرب وشاركناهم يف مجيع احلروب 

واملحطات التارخيية لسورية، ولكن كان تتوجينا املزيد من احلرمان من حقوقنا يف سوريا«. 
»بالنسبة للشعب األمازيغي مثله مثل الشعب الكردي، هو شعب بدون دولة و يقارب 50 مليون نسمة أكثرهم يف املغرب واجلزائر وليبيا ويف تونس أيضا، هم أيضًا عانوا من االضطهاد والتفرقة 
والعنصرية حىت يومنا هذا وحنن حنترمهم أيضا فلهم حقوق مثل غريهم من الشعوب التواقة للحرية« يردف القيادي حبزب آزادي الكوردي »االمازيغ شعب مضطهد مثل الشعب الكوردي وحنترم 
رأيهم فيما يقررونه من حلول لقضيتهم ضمن احللول واحلقوق املشروعة«»نسعى ونعمل جاهدا للتوسيع وتطوير العالقات  أكثر بني الشعبني الكوردي و األمازيغي« »داعش لعبة بأيدي الدول 

الكربى اليت متوهلا بالسالح واملال من أجل احلفاظ على مصاحلها وحتقيق أهدافها يف املنطقة«”

حاوره
منتصر 

إثري

“ األجزاء 
األربعة املشكلة 
لألراضي الكوردية 
جتمعها قواسم 
مشتركة من الظلم 
واالضطهاد”

“أي تطور 
سياسي على أي 
جزء من كوردستان 
له انعكاساته على 
األجزاء األخرى”
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سالم  مها  التونسية،  والباحثة  الكاتبة  أصدرت   
الجويني  كتابها األوىل بعنوان »عاشقة من افريقية«، 
بني  ما  كتابتها  ثمة  قصصية  مجموعة  عن  عبارة 
سالم  مها  صاحبته  فيه  طرحت  و   ،2015 و   2012
و  وعشقهن  بأوجاعهن  النساء  قضايا  الجويني 
الوطن،   حول  مواضيعه  تتمحور  كتاب  معاناتهن، 
مجتمعاتنا  يف  املمنوعات  و  املتناقضات  كل  و  الحب  
اإلفريقية، كتاب تدافع من خالله مها الجويني، عن 
الهوية األمازيغية الضاربة جذورها يف إفريقيا، وعربه 
الكتابة  و  النرش  قوانني  كل  صاحبته  تتحدى  كذلك 
من  نابعا  متميزا  أدبا  بإبداعها  و  بقلمها  لتؤسس  
لهوية  تهميش  و  حرمان  من  نابعا  املعاش  الواقع 
أقلية ضدا عىل  أن تبقى هوية  لها  يراد  التي  األغلبية 
بقلمها  و  أنها  إال  الطبيعة،  قانون  القوانني حتى  كل 

ستجعلها مجاال لإلبداع و التحليق«.
وأوضحت الجويني لـ«العالم األمازيغي« أن »عاشقة 
»أدال  دار  إصدارات  من  كتاب  أول  هو  افريقية«  من 
الكاتب  لرئيسها  النرش«  و  الثقافة  و  للدراسات 
»صفصافة  دار  توزيع  و  ادريس«  »إبراهيم  االريرتي 
يف  ساهم  »من  أول   أن  مضيفة  بالقاهرة«،  للنرش 
إىل  الكمبيوتر  جهاز  من  افريقية  من  عاشقة  إخراج 
الجليل  »عبد  السوداني  الصحفي  كان  الواقع  ارض 
إطار  يف  ادال  دار  مع  للنرش  »دعاني  الذي  سليمان« 
الداعي للنهوض بالكتاب اإلفريقي  الثقايف  مرشوعها 
يف حوض النيل و القرن اإلفريقي«،  و أنا كامازيغية،  
و يف إطار هذا الهوى اإلفريقي األمازيغي ولد »عاشقة 

من افريقية«.
كتابها  إلصدار  الجويني  دفعت  التي  الدوافع  وحول 

األول، قالت »عاشقة من أفريقية« ليس هناك دوافع  
نفسها  ترسم  التي  أوجاعنا  »هي  للكتابة،  محددة 
و  النثر  منها  متعددة  أشكاال  فتتخذ  كلمات  شكل  يف 
»العالم  مع  حديثها  يف  وأضافت  املرسح«  و  القصة 
األمازيغي«، يف »البداية كنت اكتب مقاالت ضد نظام 
بن عيل عىل نرشيات اتحاد الطلبة بدون أن أضع اسمي 
و ثم نرشت أول مقال يل حول أيام قرطاج املرسحية  
يف جريدة املوقف باسم مستعار يف حدود 2009 عىل ما 
اذكر«، مربزة أن الحرية التي جعلتها تكتب يف عدد من 

املواقع االلكرتونية بعد الثورة  التونسية و »أنادي لرد 
االعتبار للهوية االمازيغية، تحت اسم »يوميات جبلية 

متمردة« كانت أقوى من الرقابة.
عىل  للتمرد  امتداد  هي  للجويني  بالنسبة  الكتابة 
و  الديني  االكلريوس  و  الذكورية  املجتمع،  نواميس 
أنني  اذكر  بالقول:«  وأردفت  السياسية،  الدكتاتورية 
ألنها  كتاباتي  عىل  االنتقادات  من  الكثري  أتلقى  كنت 
تناولت قضايا يعتربها املجتمع بممنوعات عىل غرار 
الجسد و الجنس و الحب و العنف املسلط عيل النساء 

و أحكام الفقه اإلسالمي«، مضيفة أن كل ما »أحياه 
من إرهاصات و ظلم ألنني امرأة جعلني أكتب و أدون 
يومياتي يف مجتمع ال يعتربني إنسانة بل يراني كومة 

لحم عليه التهامها آو حجبها عن الناس«. 
الجويني كاتبة و مدونة تونسية  يذكر أن مها سالم 
اللغة  يف  اإلجازة  عىل  حاصلة  سنة1987،  مواليد  من 
اإلفريقية  الدراسات  مجال  يف  باحثة  و  الفرنسية 

بجامعة »تياجني« بجمهورية الصني الشعبية.
* منترص إثري

اجلويين.. اهلوى اإلفريقي 
األمازيغي ولد »عاشقة من افريقية«

دورك  عن  حدثينا   *
»دقات  فيلم  يف  اجلديد 

القدر«؟

 **انتهيت قبل أسبوعني من تصوير 
الفيلم  يف  أجسده  الذي  البطولة  دور 
السينمائي »دقات القدر« الذي يسلط 
السامة  الغازات  حرب  عىل  الضوء 
 . اليونيس  محمد  للمخرج  بالريف 
التي حولها  الفيلم هي فكرتي،  فكرة 
املخرج محمد اليونيس إىل رواية تحمل 
والذي  الخامسة«  »السمفونية  عنوان 
توىل مهمة كتابة السيناريو و اإلخراج 

معا. 
بـ«لوك«  مؤخرا  ظهرت   *
واسعا  جدال  أثار  جديد، 
ومتتبعيك،  مجهورك  وسط 

كيف تلقيت فكرة مظهرك اجلديد؟
** بالنسبة للوك الجديد هو جزء من الشخصية 
التي أديتها يف الفيلم وهي امرأة ريفية زوجة أحد 
التي  و  الريف  حرب  يف  شاركوا  الذين  املقاومني 
دارت رحاها سنة 1921 إىل حدود سنة 1926 حيث 
انطلقت رشارة املقاومة املغربية الريفية بقيادة و 
املجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. الشخصية 
و  للتقاليد  رفضها  و  بتمردها  تتميز  أديتها  التي 
العقلية الذكورية و السلطة التي يفرضها املجتمع 

عىل املرأة.
* ما سبب قبولك جتسيد هذه الشخصية؟

أقوم  الذي  العمل  ضمن  تندرج  الخطوة  هذه   **
التضحيات  كل  يقدم  أن  يجب  املمثل  كممثلة  به 
من أجل العمل الفني الذي ينخرط فيه و أنا لست 
نادمة عىل حلق شعري عىل العكس أنا مقتنعة بأن 
تقديم  يف  صادقة  أكون  لكي  واجبة  الخطوة  هذه 

الشخصية التي أجسدها يف الفيلم
بالسينما  عالقتك  بداية  كانت  كيف   *

والفن عموما ؟
** البداية كانت باالنخراط يف أنشطة دار الشباب 
التي  أزغنغان  بمدينة  الوحيد  املتنفس  كانت  التي 
بالذهاب  أستمر  أن  السهل  من  يكن  لم  بها  ولدت 
لكن  محافظة،  تعرف  كما  املنطقة  ألن  هناك  إىل 
عىل أي حال استطعت تحدي ألنني مقتنعة بالدور 
الذي يمكن أن يلعبه الفنان و الفن يف تغيري تفكري 

املجتمعات املحافظة.
*أثرت نقطة مهمة، فمعروف يف املنطقة 
يف  املرأة  تواجه  اليت  الصعوبات  مدى 
بالنسبة  توقعاتك  ما  الفين،  املجال 

ملستقبل املرأة الفنانة بالريف؟
عموما  واألمازيغيات  الريفيات  النساء   **
لغتهن  حماية  استطعن  أنهن  التاريخ  لهن  يشهد 
إىل  حية  األمازيغية  كانت  ملا  ولوالهن  وثقافتهن 
الفن  مستقبل  عىل  خوف  فال  لذلك  هذا..  يومنا 

بالريف ويف باقي مناطق الوطن ألنه 
يف أيدي نساء نبيالت وقويات وصامدات 
يف وجه كل ظالم يريد أن يغطي عىل نور 

الفن.
بانتمائك  فخورة  أنك  كالمك  من  أفهم   *

إىل الريف وهويته األمازيغية؟
األمازيغية  بهويتي  فخورة  أنا   **
باعتبارها  الريف  إىل منطقة  وبانتمائي 

جزءا ال يتجزأ من الوطن.
* كلمة أخرية لقراء »العامل األمازيغي«

ثقافتنا  ودامت  أحبهم  لهم  أقول   **
األمازيغية رمزا للحب والجمال والحرية 

واالنفتاح عىل اآلخر.
يف  الزمالء  ولجميع  لك  موصول  الشكر 

»العالم األمازيغي«.. تحياتي.
* حاورها كمال الوسطاني

أمزيان  جمعية  نظمت 
لتقديم  أدبيا،  لقاءا 
"راغاي  ديوان  وتوقيع 
املقيمة  للشاعرة  د" 
نعيمة  الهولندية  بالديار 
فاريس، وذلك يوم السبت 
الفارط 12 غشت 2017 
بفندق النخيل بالناظور. 
حضور  عرف  اللقاء 
املهتمني  من  مجموعة 
األمازيغي  بالكتاب 
الشعراء  من  ومجموعة 
من  بالريف  املعروفني 
املولود  هذا  تقييم  أجل 
سيكون  الذي  األدبي 

إضافة نوعية للساحة الثقافية بالريف.
ابتدأ اللقاء بكلمة من الشاعرة نعيمة فاريس 
التي قدمت نبذة حول مسريتها وكذا معلومات 
أنه  معتربة  مؤخرا،  املنشور  الديوان  حول 
النرش يف الريف مسألة تتداخل فيها مجموعة 
أن وجودها يف هولندا  الصعوبات مؤكدة  من 
ساعدها كثريا من أجل نرش هذا الديوان الذي 
املرأة،  عن  تتحدث  قصائد  دفتيه  بني  يحمل 

الريف، الحب، الحرية وقيم أخرى.
بعد ذلك تناول الدكتور عبد املطلب الزيزاوي 
الكلمة ليقوم بقراءة شملت تفاصيل الديوان 
أبدعت  التي  املواضيع  أهم  عن  أيضا  متحدثا 

املحسنات  بعض  أيضا  مبينا  فاريس  فيها 
التي  وتكرار  وتشبيه  استعارة  من  البالغية 
الشاعرة يف نصوصها مما أعطى  استعملتها 
يستمتع  القارئ  يجعل  جماليا  بعدا  لهم 

بقراءة القصائد.
تحول  عن  شاهد  أنديش  تحدث  جانبه  من 
إىل األمازيغية  العربية  الكتابة من  نعيمة من 
وجوديا  فعال  يشكل  التحول  هذا  أن  معتربا 
السياسة  الشاعرة  خالله  من  تقاوم  وفعال 
كما  األمازيغية.  بتهميش  القاضية  الرسمية 
بني أيضا تجليات حضور الضمري املخاطب يف 
قصائد نعيمة، ليختم مداخلته بتساؤل حول 

حقيقة وجود أدب نسائي أمازيغي بالريف.

الريفية  املمثلة  أطلت علينا مؤخرا 
يرسى طارق، ابنة مدينة أزغنغان، 
من  فيه  تخلصت  جديد،  بمظهر 
يف  وذلك  نهائي،  بشكل  شعرها 
إطار أدائها لدور البطولة يف الفيلم 
القدر"  "دقات  الجديد  السينمائي 

للمخرج محمد اليونيس.
ترصيح  يف  طارق،  يرسى  وأكدت 
األمازيغي"،  "العالم  لجريدة 
عىل  الرأس  حليقة  إطاللتها  أن 
بالدور  أساساً  مرتبطة  الجمهور، 
"دقات  فيلم  يف  ستؤديه  الذي 
طيلة  ستتقمص  حيث  القدر"، 
السينمائي  املنتوج  هذا  مشاهد 

الجديد شخصية امرأة ريفية متمردة عىل التقاليد والعقلية الذكورية التي تسود 
داخل املجتمع.

صفحتها  عىل  ومتتبعيها  جمهورها  إعجاب  طارق"  "يرسى  الفنانة  وأثارت 
الخاصة بموقع فايسبوك، حيث أشاد عدد منهم بالشجاعة التي تحلت بها من 
السالف  الفيلم  يف  لها  أسند  الذي  للدور  أجل ضمان تشخيص حقيقي وواقعي 

ذكره.
جدير بالذكر، أن الفيلم التاريخي الذي يحمل عنوان "دقات القدر"، يوثق للمآيس 
التي خلفتها حرب الريف حني ألقت السلطات االستعمارية اإلسبانية قنابل من 

الغازات السامة عىل املنطقة، والتي لم يسلم منها حتى املدنيون العزل.
لكاتبها  الخامسة"  "السمفونية  راوية  من  املستوحى  الفيلم  سيناريو  ويعالج 
الدينية  بالطقوس  عالقتها  يف  السكان  وتقاليد  عادات  ظاهرة  اليونيس،  محمد 

السائدة داخل املجتمع.

فوق  بأمجادهن  مذكرة  أصواتهن  تصدح  أمازيغيات  نساء  أربع  زالت  ما 
خشبات مسارح الغناء وأثري اإلذاعة وأسطوانات املوسيقى. وهؤالء أربع 

نساء أمازيغيات من الجزائر أغنني الرتاث القبائيل.

1. شريفة.. املديح باألمازيغية 
ولدت الفنانة القبائلية رشيفة وردية بوشمالل يوم 9 يناير 1926 بقرية 

آيت حاله ببلدية إيلماين بمنطقة آقبو بمنطقة القبائل، رشق الجزائر
بدأت الغناء يف سن الـ14، يف سنة 1944، باإلذاعة، لترتبع عىل عرش األغنية 

القبائلية لسنني طويلة.
العديد من األغاني  الديني باللغة األمازيغية، ولها  املديح  اشتهرت بأدائها 
بوشمالل  وردية  رشيفة  توفيت  األعراس.  يف  اليوم  إىل  تُغنى  زالت  ال  التي 

سنة 2014.

2. حنيفة.. صدق الغناء
ولدت حنيفة سنة 1924، بالقبائل الكربى، يف قرية "إيغيل الربعا زبيدة"، 

القريبة من أزفون.
بصدق  اسمها  اقرتن  القبائلية،  األغنية  يف  الرائدة  األسماء  من  حنيفة 
التي رّصعت  اللؤلؤة  املعاني، وهي بمثابة  العاطفة ورقة األسلوب وعمق 

سجل األغنية القبائلية.

ثريا يتضمن  الجزائرية سجال غنائيا  لإلذاعة  1981، وتركت  توفيت سنة 
حوايل 200 عنوان منها 64 أغنية مسجلة.

3. نوارة.. 'ديفا" األغنية األمازيغية
اإلذاعة  بأستديوهات   1963 سنة  الفني  مشوارها  نوارة  الفنانة  بدأت 
 ،1965 وانطالقا من سنة  تنشط حصة لألطفال.  كانت  الجزائرية، حيث 
انطلقت رحلتها يف عالم املوسيقى واألغنية مع مؤلفني وملحنني كبار عىل 

رأسهم رشيف خدام الذي ساعدها عىل صقل موهبتها.
عرفها الجمهور بصوتها الشجي حتى ُسميت بـ"ملكة األغنية األمازيغية"، 
معاناة سكان  تروي  أغاني خالدة  يف  لوناس  الفنان معطوب  رافقت  كما 

الجبال والنساء عىل وجه الخصوص خالل حرب التحرير وما بعدها.

4. أنيسة.. مطربة القبائل
دخلت امليدان الفني ابتداء من سنة 1956 لتشارك يف أكثر من 250 تمثيلية 

إذاعية باللهجة القبائلية و150 بالعامية.
أدائها  1957 لتقيض سنوات طويلة يف  أواخر سنة  الغناء  اقتحمت مجال 
حلتها  كامل  يف  وهي  املرسح  خشبة  عىل  تقف  كانت  إذ  لـ"الحوزي"، 
أغانيها  تزال  ال  كما  األصيل،  القبائيل  للغناء  أدائها  إىل  إضافة  العاصمية، 

تبث من حني آلخر.

الفنانة األمازيغية يسرى طارق يف حوار مع »العامل األمازيغي«
سينمائي  عمل  يف  دور  ألداء  شعرها  حلق  قررت  بعدما  جديد،  مبظهر  مؤخرا  مجهورها  عن  طارق  يسرى  الريفية  الفنانة  أطلت 
اإلسباين  املستعمر  حروب  خلفتها  اليت  السامة،  الغازات  مع  الريف  أهل  معاناة  حيكي  والذي  القدر«،  »طاقة  عنوان  حيمل  جديد 

يف املنطقة.
يف احلوار الذي أجرته معها »العامل األمازيغي«، تتحدث يسرى عن السبب الذي دفعها حللق شعرها من أجل جتسيد دور البطولة 

يف الفيلم السينمائي »دقات القدر«، وعن بداية عالقتها بالسينما والفن عموما.

»حرب الريف« ترغم 
املمثلة املغربية يسرى

على حلق رأسها

نعيمة فارسي توقع ديواهنا »راغاي د«
 حبضور ثلة من املبدعني

أربع مغنيات أمازيغيات صدحن بأصوات »القبائل«
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ْن إنِّ ْن ساْن »   «أيا ْغيور اينو إِز ْحضاْن ميدَّ
الريفي يرُضب لكل شخص تصبح أخطاؤه  األمازيغي  الشعبي  املثل  هذا 
عربة ملن يعترب، أي يستفيد منها الغري تجنبا للوقوع يف نفس األخطاء التي 
وقع فيها سابقه. أو إن شئتم قلتم: الستخالص الحكمة الرضورية لتجنُّب 

»اللدغ من الجحر مرَّتني« كما يقال. 
تدور أحداث قصة هذا املثل األمازيغي يف قرية صغرية يقال عنها أن أهلها 
شؤون  كل  يف  يستخدمونها  األسايس،  رأسمالهم  هي  حمريا  لهم  كان 
وانتهاء  والدرس  بالحرث  األثقال، مرورا  بدءا من حمل  اليومية،  حياتهم 
ال  الهادئة،  الريفية  القرى  من  كغريها  هي  القرية  هذه  وان  بالتسوق.. 
براري  بها  تحيط  سالما.  سالما  قيال  إال  تأثيما،  وال  لغوا  فيها  يسمعون 

شاسعة تغري باالنطالق.
عىل  يحرصون  الدواب  هذه  مالك  كان  وشاق  متعب  عمل  يوم  كل  وبعد 
لها  يُسمح  كان  بحيث  ينبغي  كما  راحتها  بأوقات  يومها  بقية  تمتيعها 
أن ترسح وتمرح يف املراعي كيف تشاء وحيثما تشاء بال الرسن. تلك هي 

سرية تلك الحمري منذ أن استوطنت القرية.
كانت ترسح يف الرباري وتوغل يف الغابات حسب مزاجها، ال يتحكم فيها 
أحد. تتبع العشب من مكان إىل مكان آخر، وال تكاد تستقر يف مكان واحد، 
فكل األماكن لها. تنزوي بعيدا فرادى وجماعات، بكل أمان واطمئنان، فال 

ترجع من هنالك إال مساءا دون أن يحصل لها أي أذى. 
حتى جاء ذلك اليوم، يوم ليس مثل االيام السابقة، الذي شهدت فيها هذه 
محيط  يف  وضوضاء،  جلبة  عادية،  غري  حركية  عادتها  غري  عىل  القرية 
مسكن ترابي منزو المرأة عجوز من ساكنة هذه القرية، كانت من عاداتها 
أن تقفل باب مسكنها الصغري بمجرد أن يروح حمارها ويأوي اىل الحظرية 

التي يبيت فيها، قبل هبوط الظالم عىل أرجاء قريتها الصغرية.
يحدث هذا بعد أن ذهبت هذه املرأة العجوز يف الوقت الذي ألفت دائما رواح 
حمارها بالعيش إىل حظريته حيث يأوي إليها ليال، بحيث تعودت أن ترتكه 

يف الرباري يرعي العشب بكل حرية مع القطيع كسائر حمري القرية . 
املفاجأة ! أنها لم تجده مع القطيع. ساورها القلق. بحثت عنه، عبثا، يف 

كل مكان ولم تعثر عليه. ال أثر له،  يا للهول!.
الوقت يضغط، واملرأة العجوز يزداد قلقها عن وحيدها الوديع حتى رسى 

يف نفسها الحزن واألىس. كان الليل بدأ يُرخي ستائره عىل القرية.
عن  إليها  ما  جهة  من  أتى  واحد  كل  تسأل  املصدومة  العجوز  فرشعت 
استنفار  حالة  يف  وهي  عليه،  يدلها  من  بينهم  من  تجد  لعلها  حمارها 
قصوى، و كل من تتم مصادفته هنا و اآلن أو يف األمكنة األخرى التي كانت 
تهيم فيها عىل وجهها، والجميع كان يجيبها بالنفي. انترش الخرب يف كل 
مكان، كالنار يف الهشيم، حينئذ شاركها يف البحث رجاال و نساءا ولم يبقى 

يف القرية أحد، إال هب للبحث معها. 
األمكنة  مختلف  يف  وتوزعوا  عينها  قرة  عن  يبحث  الجميع  أخذ  املهم، 
الفسيحة والضيقة و يجرون يف كل االتجاهات ونحو أي مكان فيه أتان، 
وهم يأملون العثور عليه قريبا. لربما ترصف هذا الحمار ترصف االشقياء 
من الحمري أو اعرتته نوبة طيش فوقع يف حوزة اآلخرين، أو اتجه صوب 

وجهة غري معلومة قال أحدهم. 
والورود  بالزهور  أغرم  أو  أغرته  يكون  أن  يدري  من  رسه:  يف  آخر  وزاد 
املتنوعة واملختلفة ألوانها فتخطى املغفل حدوده وتطاول عىل ملك الغري؛ 
يأكل قضمه من هنا وقضمه من هناك حتى دخل يف فضاء املكان املمنوع 
يف  قابع  عليه  قبض  قد  اآلن،  يكون  أن  يدري  ومن  بذلك.  يدري  أن  دون 
زنزانته تحت رحمة جالده، إنها استفسارات وتوقعات، بال جدوى لربما. 

الحمار  هذا  عن  للبحث  الخاص  وقتها  من  جزءا  خصت  التي  األجساد 
املختفي عن األنظار والتي كانت تبحث عنه وكأنها تبحث عن رساب بدأت 
تتعب من البحث وتختفي من املشهد شيئا فشيئا وتدخل بيوتاتها بعد ما 
لم يفد بحثها عن الحمار الغائب يف يشء ولم يفلح أحد يف العثور عليه إىل 

حد الساعة. 
الكل تعجب من هذا األمر الطارئ يف قريتهم األمينة، ألن هؤالء القرويني 
كانوا متعودين عىل رؤية حمريهم تعود اىل حظائرها بالعيش غري منقوصة 

العدد.
املرأة العجوز وقد ضاقت ذرعا بهذا االمر الغري املتوقع، وتوقعت  ها هي 
يف نفسها أن يكون حمارها الضائع أصابه مكروه، وتساءلت وهي تتأمل 
الطريق بنظرات شاردة من فوق تل مرتفع التي كانت تقف عليها هناك 

تنتظر قدومه: 
لقمة  أصبح  قد  يكون  أم  املجاورة،  الغابة  داخل  من  قد رُسق  يكون  -أال 
إال  خاطرها  عىل  تتوارد  لم  املهم،  !؟  الضارية  وحوشها  فم  يف  سائغة 

االحتماالت القاتمة. 
والزمها الحزن.

حل السكون، ال يشء، هنا، غري وقع حوافر حمري الجريان ترسع الخطو 
نحو وجهتها املعلومة تلك الوجهة التي تؤدي بها إىل حظائرها.

الغموض سيد املوقف.
عادت املرأة العجوز وأوت إىل بيتها املتواضع الواقع يف عمق القرية، فأمست 
النفس،  الدامسة بأسوأ حال؛ وقد استوىل عليها الضيم وضيق  الليلة  تلك 
وظلت ترقب وتنتظر واجمة، ظهور حمارها الذي اختفى فجأة من عاملها 
دون أن تدري مصريه. وهي كل ما تملك يف هذه الحياة الدنيا. حزنها عليه 
لم يرتكها تغفو أو تغمض جفنيه ولو للحظة، كان يراودها األمل و الرجاء 
أن  إال  أن ينطفئ نور شمعتها،  الذي بكته كثريا قبل  أن ترى حمارها  يف 

األقدار شاءت أن تبقيها ساهرة حتى أدركها الصباح.  
العجوز وهي منزعجة، عىل عتبة باب منزلها ولون وجهها يميل  وقفت 
القرية وهي مشدودة بحبالها اىل  إىل الشحوب، وبعدما رأت منظر حمري 
أوتادها لتبقى أمام املنازل غري بعيدة عن انظار اصحابها. ترعى يف حفظ 
يقع  ال  وحتى  حولهم.  تكمن  التي  الخفية،  لألخطار  درءا  ورعايته.  الله 
لحمريهم ما وقع لحمار هذه العجوز باألمس القريب. وبالتايل يصبحون 

نادمني.

فما كان لها إال أن قالت كلمتها التي ستبقى مثال سائرا خالدا بني الناس 
ْن إنِّ انْساْن«. إىل يومنا هذا: » أيا غيور إينو، ِز إحضاْن ميدَّ
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تشكيل  يف  هاما  دورا  الحكاية  لعبت   
الفرد  وتربية  األمازيغية  الشخصية 
األجيال.  عرب  التجارب  ونقل  القيم،  عىل 
املخيال  تفارق  ال  األمازيغية  والحكايات 
نشد  عاملها  فإىل  واالجتماعي،  الفردي 
لنستعيد  الحياة  تهنا يف زحمة  الرحال كلما 
بسمة األمل ونجدد الحنني إىل املايض، حيث 
التي مضت دون  الذكريات  نسرتجع رشيط 
الشخصيات  هي  كثرية  فراقها.  نود  أن 
ورغم  أذهاننا،  يف  ترسخت  التي  الحكائية 
سكنها  التي  الجغرافية  الرقعة  اتساع 
تلك  نرصد حضور  فإننا  األمازيغي  اإلنسان 
الحكايات يف مختلف املناطق، مع اختالفات 
تحوير  أو  التفاصيل  مستوى  عىل  طفيفة 
بسيط يمس تسميات الشخصيات الحكائية. 
ما  بني  الحكائية  الشخصيات  هذه  وتتمايز 
هي  وما  خرافية  هي  وما  أسطورية  هي 
مسميات لظواهر طبيعية يف قالب عجائبي 
Per- مؤنسنة  حيوانية  حكائية  هي  )وما 

 + األسطورية:  الشخصيات   -  .)sonnifiés
 Ḥmmu Unamir« + »Faḍma Udmi«  «
 + »Tatbirt tawraɣt« + »Juhṛa Ɛli« +
 »»Ṛḍl d uzgn n Ṛḍl« + »Sɛid aḥṛamiy
... - الشخصيات الخرافية: من بني أكثر   +
نجد  وتداوال  انتشارا  الخرافية  الشخصيات 
اللغة  يف  كثرية  مسميات  لها  والتي  الغولة 
وهي   :Tarir  + أشهرها:  ومن  األمازيغية، 
يفيد  الذي   - النفي  حرف  من  مركبة  كلمة 
اليشء  من  والخصاص  والحرمان  الفقد 
)عديمة،  بمعنى   )tar( باملؤنث  الخاص   -
فاقدة( والذي مذكره )war( »عديم، بدون، 
الحد  يحني  الذي   )ir( إىل  باإلضافة  ِبال«، 
التي ال يحدها مكان لكثرة تجوالها  بمعنى 
بالليل  الرتباطها  وصفها  يصعب  التي  أو 
 + والهدف.  الظرف  حسب  شكلها  وتغري 
Targu )ttrgu, trgu, targut(: وتعني الغولة 
النفي  سابقة  من  أيضا  مركبة  وهي  أيضا 
)war( التي رشحناها أعاله إىل جانب االسم 
)gu( والذي يعني الحبيب، أي التي ليس لها 
قد  كما  عنه.  بحثا  مسافرة  فتظل  حبيب 
 urgu / argu( »ggz( يكون مشتقا من فعل
تسكن  الغولة  كون  نزل  بمعنى   »/ gg°z
فرائسها  تجذب  وإليها  واملغارات  الكهوف 
وهو   )Taɣẓnt: )taɣ°ẓnt  + وضحاياها. 
مسمى آخر للغولة أو الوحش املخيف، ومن 

 xcn /( الفعل أن يكون مشتقا من  املرجح 
واضحة  إشارة  يف  وذّم  قبح  بمعنى   )x°cn
وغالبا  للغول.  واملمسوخ  املخيف  الشكل  إىل 
ما ينترش التفخيم يف جذر الكلمة عند وجود 
وهو  األمازيغية  الكلمات  من  عدد  يف  الغني 
تفخيم عريض )Accidentel( بعد أن انقلب 
عن الشن الذي يشرتك معه صفة الصفريية، 
إىل  الجهر وتحول  فقَد صفة  فقْد  الخاء  أما 
آخر  اسم   :Tamẓa / Amẓiw  + مهموسه. 
 amẓ( »ṭṭf,( الفعل للغولة وهو مشتق من 
rms« بمعنى أمسك بـ ، قبض عىل، يف إشارة 
إىل كونها ترتبص بالرجال خاصة وتوقعهم يف 
 )Tamẓa( حبائلها وشباكها. فالكلمة األوىل
الفاعل  عىل  دل  )مصدر(  فعل  اسم  هي 
)عن طريق ظاهرة النقل والتحويل(، بينما 
عىل  صيغت  فهي   )Amẓiw( الثانية  الكلمة 
صيغة اسم الصفة لتعني القابض أو املاسك 
التسمية  هذه  تكون  أن  جدا  الراجح  )من 
 bxxu,( الثانية دالة عىل الغول بصفة عامة
 )buɛɛu, awaɣẓniw, axxu » xxu «, aɣrud
يف  مؤنثا  اسمها  يرد  التي  الغولة  وليست 
أغلب املتغريات األمازيغية للخلفية الحكائية 
من  ييل  فيما  إليها  سنتطرق  التي  للتسمية 
الدار البيضاء  املقالة. لإلشارة، فبعد أحداث 
الليلية للشباب  التجمهرات  اإلرهابية، وملنع 
امليالني إىل السهر والسمر يف عدد من القرى 
ترويج  إىل  املخزن  عمد  الرشقي،  بالجنوب 
فكرة ظهور »الغولة« من جديد يف عدد من 
مادة  وشكلت  مختلفة،  وبروايات  القصور 
أوالدهم  يحذرون  وصاروا  للسكان  دسمة 
األماكن  إىل  الذهاب  أو  ليال  الخروج  من 
أشهر  ومن  البرشي...  الوجود  من  الخالية 
الروايات »الوقائعية« - أي التي ادعى بعض 
من  وليست   - لهم  حدثت  أنها  األشخاص 
تلك الحكايات التي تجود بها علينا العجائز: 
حقله  أحواض  يسقي  رجل  هناك  كان   -  1
إىل  املاء  فيها  يصل  مرة  كل  يف  وكان  ليال، 
نهاية الحوض يسمع صوتا يطلب منه فتح 
مسقى الحوض املوايل. توجس الفالح خيفة 
وهو يعلم أن أحدا لم يرافقه لرّي األحواض. 
صوت  هو  الصوت  هذا  أن  إىل  عقله  فهداه 
الغولة خاصة وأن نربته )الضمري يعود عىل 
مألوفة.  وغري  ومدوية  ارتجاجية  الصوت( 
فجعله هذا يفكر يف كيفية الخالص. عندما 
انتقل إىل الحوض ما قبل األخري أخذ مسحاته 

أن  دون  وانسل  وعمامته  جلبابه  وألبسها 
مجرى  تغيري  الغولة  منه  طلبت  جلبة.  يثري 
الحوض  إىل  يتدفق  ظل  املاء  لكن  القناة 
دون استجابة لطلبها وهو ما جعلها تتجه 
َفاَها وانقّضت  نحوه الفرتاسه حيث فتحت 
 - 2 عىل املسحاة التي فلقت فمها، وماتت! 
الثانية،  القصة  يف  تقريبا  نفسها  التفاصيل 
الذي  الرهيب  بصمته  الليل  حضور  حيث 
جاني  إىل  رهبته،  الحرشات  أصوات  تكرس 
تفاجأ  حيث  الحقول،  أحواض  رّي  حضور 
فالح بُجْرٍم )بجسد( طويل وضخم ال يظهر 
بجانب  رؤيته  يعتد  لم  ما  وهو  شيئا  منه 
حقله، وبجرأة الخائف عدا نحوه وغرز فيه 
ليخرب  منزله  نحو  منطلقا  وفر  مسحاته. 
أهله بما وقع. يف الصباح الباكر توجهوا نحو 
نخلة  يف  مغروزة  املسحاة  فوجدوا  الحقل، 
النار  الشباب  بعض  فيها  أشعل  قد  )كان 
 3 الخروج(.  أفعى متخفية فيه عىل  إلجبار 
 iɣrm« ذهب أحد الرجال لحضور عرس بـ -
أوبته  عند  وحيدا.  بدراجته  ليال   »n Taɣya
صغري  وليد  صوت  سمع  الليل،  منتصف  يف 
فنزل من عىل  التي سلكها،  الطريق  بجانب 
عثر  حتى  الصوت  مصدر  واقتفى  دراجته 
الخالء  يف  تركه  يستطع  لم  الرضيع.  عىل 
حرشة  أو  مفرتس  حيوان  عثور  مخافة 
ضارة عليه. كان يظن أن شابة ما قد أنجبته 
خارج الزواج فنبذته يف العراء. وضعه داخل 
كيس )lmuẓiḍ( دراجته الخلفي حتى يقيه 
بعد  منزله.  نحو  طريقه  وواصل  الربد،  من 
مدة، أحس بعرس تقدم دراجته نحو االمام 
ثانيا  شخصا  وكأن  وتمايلها  وتثاقلها  بل 
بالغا يركب وراءه. أرسل يده يتفقد الرضيع 
فاُه،  ففغر  مسرتسال  حريريا  شعرا  فلمس 
فانبهر  وراءه  جميلة  شابة  فوجد  استدار 
أنياب  بجمالها، لكنها فتحت فاها فظهرت 
عفنة صدئة قائلة له: »Ass nnk, aya !« )هذا 
 Tasrdunt n ismḍal: )Tasrdunt + ).أجلك
n ]isnḍal] / Tasrdunt n ]isnnal[( وتعني 
إىل  التسمية  وتحيلنا  القبور،  بغلة  حرفيا 
تنقلب  التي  األنثوية  الشخصية  هذه  شكل 
بغلة، كما أن إضافتها إىل القبور لها عالقة 
بموت زوج هذه األنثى. من املالحظ أن هذه 

الشخصيات جاءت بصيغة
* حميد طالبي

احلكاية األمازيغية: الشخصيات، الدالالت والغايات

األدبية  الخزانة  تعززت 
األمازيغية بمؤلف جديد للكاتب 
طالبي«،  »حميد  الشاعر  و 
شعري  ديوان  عن  عبارة  املؤلف 
له  اختار  األمازيغية  باللغة 
 tawngimt« عنوان  صاحبه 
»إجهاض  أو   »ismmzdan
الشعري  الديوان  ضمري« 
»تيفيناغ«  بألفبائية  واملكتوب 
الالتينية  األلفبائية  جانب  إىل 
استُِهلَّ بإهداء للشاعر، ثم كلمة 
يف  أمقران«  »لحسن  لألستاذ 
مقتضب  فتقديم  املؤلف،  حق 
الكتاب وحيثيات صدوره.  حول 
األستاذ والشاعر »حميد طالبي« 
ب«أشعار  كتابه  يبدأ  أن  إال  أبى 
أحيدوس« كنمط شعري متجذر 
كثريا  فيه  أبدع  والذي  وتقليدي، 
ساحات  يرتاد  من  كل  بشهادة 
حنكة  بكل  »أحيدوس«  رقصات 
وشاعرية قلما نجدها لدى جيل 
املؤلف  يقدم  بعدها  الشباب، 
ذات  شعرية  قصيدة  عرشون 

قيمة فنية وأدبية كبرية.
األوزان  بني  القصائد  ترتاوح 
والعرصية،  التقليدية  الشعرية 
أو  ببيت  مستهلة  قصيدة  كل 
تشكل  استلهام  قولة  أو  مثل 
هذا  معها،  تقاطعا  أو  منطلقا 
بني:  املتناولة  التيمات  وترتاوح 
املوت - العلم - الحب - التاريخ - 
الهوية - الذكر )عىل وزن األذكار 
وطريقتها  املحلية  األمازيغية 
تجدر  املجتمعية.  القيم   -)
القصائد  بني  من  أن  إىل  اإلشارة 
أمه وأخته  لرثاء  ثالث خصصت 
مبارك  املوسيقى  وأيقونة 

ويف  أولعربي، 
قدم  امللحقات 
طالبي  حميد 
موجزا  تنظريا 
الشعر  لعروض 
يغي  ز ما أل ا
حل  ا مر و
لتقطيع  ا
يض  و لعر ا
ة  ر و لرض ا و
بعدها  الشعرية، 
بتحديد  قام 
الشعرية  األوزان 
سواء  الخاصة 

البيتي )36 بيتا تقليديا  بالشعر 
باقة  وهي  مختلفة  أوزان  من 
»ريبريتوار«  من  مقتطفة 
فيه  يدرجه  أن  يشأ  لم  له  عديد 
أو  به(  لنا  أرّس  ما  حسب  كلية 
أردف  كما  الثالثني،  القصائد 
التي  املماثالت  عن  بلمحة  ذلك 
األمازيغية  األصوات  عىل  تطرأ 
بني  الفرق  إىل  االنتباه  أجل  من 
تؤخذ  )التي  الصواتية  الكتابة 
مع  التعامل  عند  االعتبار  بعني 
النزوع  ذات  والكتابة  الشعر( 
يمكن  ما  وهو  الفونولوجي، 
من  امللحن  أو  املغني  أو  القارئ 
تنغيم األبيات الشعري دون لحن 

)بمعنى الزحاف والعلل(. 
لم  طالبي«  »حميد  شاعرنا 
صغري  معجم  إدراج  أيضا  ينس 
يتناول  )أمازيغي-فرنيس( 
الطبيعة  ذات  الخاصة  املفردات 
أجل  من  والنحوية  الشعرية 
امللحقات،  معجم  فهم  تيسري 
القارئ)ة(  تربية  باب  ومن 

والنصح  النقد  ممارسة  عىل 
ورقتني  خّصص  والتوجيه 
لتدوين ما جادت به قريحته)ه( 
أو  للشاعر  إيصاله  أفق  يف 
أخذه  بغية  معه،   التواصل 
األعمال  قادم  يف  االعتبار  بعني 

واإلنتاجات.
أن  إىل  نشري  أن  بقي  األخري،  يف 
للكاتب  لوحة  يتضمن  الغالف 
»لحبيب  التشكييل  والفنان 
وهو  يشو(  )حبي  فؤاد« 
»أحمد  املصمم  تصميم  من 
وتم  )سيفاوين(،  الجباري« 
»أركوبرينت«  مطبعة  يف  طبعه 
والديوان  بئمتغرن)الرشيدية(، 
أدبي  إبداع  ثالث  هذا،  الشعري 
بعد  طالبي«  »حميد  للشاعر 
»دمعة  القصصية  املجموعة 
العربية،  باللغة  وطفولة« 
 ildjign « وديوان شعري بعنوان
الربيع«  »أزهار  أو   »  n tfsut

باللغة األمازيغية.
 *لحسن أمقران

«إجهاض ضمري» ديوان شعري باللغة األمازيغية

Tvuyyit n use- الصمت   "رصخة 
جديد  أمازيغي  شعري  ديوان   "vdi
ينضاف إىل املكتبة األدبية بالريف من 
إبداع الشاعرة األمازيغية الشابة نور 
ثاومات  جمعية  نرش  ومن  أعراب، 

للثقافة والتنمية.
للدكتور  بتقديم  حيض  الذي  الديوان 
األمازيغية  والثقافة  اللغة  يف  الباحث 
بني  يضم  الزيزاوي،  املطلب  عبد 
دفتيه 22 قصيدة حول قضايا األرض 
والحب واللغة موزعة عىل 72 صفحة، 
بالحرفني  الريف  بأمازيغية  مكتوبة 

األمازيغي "تيفيناغ" والالتيني.
وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل السنوات 
الريف  منطقة  عرفت  األخرية 
األدبية  الكتابة  مستوى  عىل  نهضة 
والشعرية، خاصة فيما يتعلق باألدب 
األخرية  األشهر  فخالل  النسوي، 
توقيع  الناظور  مدينة  شهدت  فقط 
دواوين كل من مريم مريامي، نعيمة 

الفاريس، ونور أعراب.

الشاعرة األمازيغية  
نور  أعراب تبدع يف 
إصدار ديوان جديد
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