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تابعنا يف األيام القليلة املاضية املواقف العدائية 
تّدعي  التي  الشخصيات،  بعض  تبنتها  التي 
والديمقراطية،  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 
اتجاه القضية األمازيغية التي نعتقد أن الدولة 
و  انصافها  درب  يف  مهمة  أشواطا  قطعت 
املصالحة مع نفسها يف هذا الشأن   رغم  بعض 
و  الرتاجعات  من  وكثري  والنواقص  العيوب 
التهميش الذي نتابعه يوميا ونسعى جاهدين 
مصلحة  فيه  ملا  له،  حد   ووضع  تجاوزه  إىل 
لوطننا وتماسكنا االجتماعي. كما نعتقد أننا 
الذي  العقيم  والجدال  النقاش  بكثري  تجاوزنا 
يحاول هؤالء أن يعودوا بنا إليه، إلضاعة مزيد 
من الوقت والجهد، والدخول يف متاهات الشد 
وبعض  األمازيغية  الفعاليات  بني  والجدب 
سيعيدنا  مما  الفعاليات_  نقيض  _السلبيات  

من جديد اىل بداية البدايات.
الرئيس  عن  الصادرة  األخرية  فالترصيحات 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  السابق 
ومواقفه العدائية التي عرب عنها اتجاه ترسيم 
صوت  الذي  الدستور  أقرها  التي  األمازيغية 
عليه املغاربة يف استفتاء فاتح يوليوز 2011، 
امللك  فيه  حسم  الذي  تيفيناغ  حرف  واتجاه 
بما  تؤكد   ،2003 سنة  منذ  السادس   محمد 
يحن  يزال  من  هناك  أن  للشك،  مجاال  يدع  ال 
لعهد قراءة اللطيف عىل األمازيغ خدمة للفكر 

الوحيد و العرق الوحيد واللغة 
يف  الغريب  ان  اال  الوحيدة. 
االمر هو أن هذه الترصيحات 
محسوب  شخص  بها  أدىل 
اكثر  الحقوقية  العائلة  عىل 
يرتأس  كان  انه  ذالك  من 
استشارية  وطنية  مؤسسة 
وإىل  اإلنسان  بحقوق  تهتم 
متجوال  سفريا  يزال  ال  اليوم 
اإلنسان،  حقوق  موضوع  يف 
األخرية  ترصيحاته  أن  إال 
ملواقفه  يزال وفيا  ال  أنه  بينت 
تعود  التي  البعثية  اليسارية 
تلك  السبعينيات   لسنوات 
ماهو  لكل  العدائية  املواقف 
العربية  القومية  جبة  خارج 

البعثية.
االستغراب من هاته  يثري  وما 
الحماس  هذا  هو  الكائنات 
هو  ما  كل  ضد  االجتهاد  و 
إعطاء  يف  التفنن  و  امازيغي  
األمازيغية  بخصوص  املواقف 
هؤالء  كان  أن  بعد  واألمازيغ، 
يف وقت من األوقات قد ابتلعوا 
يعرفونها،  ألسباب  ألسنتهم 

بعد  مبارشة  و  االن  انهم  اال 
أطلقها حزب  التي  التحركات 
لألحرار«  الوطني  »التجمع 
األمازيغية  مع  وتفاعله 
اتجاهها  اإليجابية  واملواقف 
نحيي  أن  إال  يمكن  ال  والتي 
عليها جرأة الحزب املذكور، ها 
حجورهم  من  يخرجون  هم 
واحدا تلو االخر، يف حني انهم 
كان  حني  ساكنا  يحركوا  لم 
يتحرك  اخر  سياسيا«  »حزبا 
ونظم  األمازيغية  مجال  يف 
يكن  لم  كما  دراسية،  أياما 
أهلية   يف  يشكك  أحد  حينها 
األمازيغية  الحركة  مناضيل 
التنويرية  ونقاشاتهم 
األكاديمية  وأبحاثهم 
وإسهاماتهم  والعلمية، 
حينها  يقل  ولم   ، الفكرية 
اللغة  ترسيم  »ضد  بأنه  أحد 
األمازيغية ألن املغرب بلد فقري 
التكلفة  وال يمكنه أن يتحمل 
املالية للغتني رسميتني، و ألن 
كاهل  سيثقل  تيفيناغ  حرف 
التالميذ«، كما لم يحذرنا أحد 

املواقف تناسلت  بالنار«. كل هذه  من »اللعب 
إتباعا ويف ظرف وجيز ومتقارب! وهنا تطرح 

أكثر من عالمات استفهام بل وتعجب !؟؟

يعد  لم  اليوم  مغرب  ان  هي  الكالم،  خالصة 
مغرب السبعينيات وال مغرب الثمانينات، ومن 
املنصوص  وثوابتها  الدولة  توجهات  يعاكس 
يف  قانون  أسمى  هو  الذي  الدستور  يف  عليها 
املغربية  الدولة  التزامات  ويرضب  الدولة، 
التي  والتعهدات  اإلنسان  حقوق  مجال  يف 
عن  ويخرج  الحائط،  عرض  عليها  صادقت 
السلم  يضع  فهو  والشعبي،  الوطني  اإلجماع 
البلد ال  االجتماعي فوق كفة عفريت و يقود 
ما  وهذا  والصدام  والخراب  الهالك  إىل  محالة 
ال نتمناه لوطننا، و سنقف له باملرصاد، كيف 
ال ونحن حفدة و أبناء/بنات رجاالت املقاومة 
قبل  بأموالهم  ضحوا  الذين  التحرير  وجيش 

دمائهم وحياتهم فداءا لهذا الوطن.

وقديما قال الحكيم األمازيغي:
 wanna tut tifikkct ar ismuqqul dar
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صـــرخـــــة
 البــــــد

 مـــنهـــــــا
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• املديرة املسؤولة:

أمينة الحاج حماد 
أكدورت

 ابن الشيخ

»فريدريش  مؤسسة  خلّدت 
األملانية،  الحرية«  أجل  من  ناومان 
الجاري،  أكتوبر   06 السبت  مساء 
الستون  الذكرى  الرباط،  فنادق  بأحد 
من  عدد  فيها  شارك  لتأسيسها، 
مع  الرسميني  واملتعاونني  الرشكاء 
أحزاب سياسية  األملانية، من  املنظمة 
وتنظيمات  مدنية  وجمعيات  مغربية 

حقوقية.
األملانية  املؤسسة  مكتب  وأشار 
بمرور  احتفل  الذي  بالرباط، 
أن  إىل  تأسيسها،  عىل  سنة  ستون 
باملغرب،  ناومان«  ُعمر«فريديرش 
يقارب 50 سنة »بفضل اإلرادة القوية 
بني  تجمع  التي  املتينة  والعالقات 

املغرب وأملاني«.
أوالف  جانب  إىل  الحفل  يف  وشارك 
مستشار  املؤسسة،  مدير  كالرهوف، 
كرونديي«  »وولف  األملانية  بالسفارة 
لعالم  املنتمية  الشخصيات  من  وعدد 
الفكر والسياسة واالقتصاد وفعاليات 
وسائل  وممثيل  وحقوقية  مدنية 

اإلعالم.
بالذكرى  االحتفال  هامش  وعىل 
مؤسسة  أعلنت  لتأسيسها،  الستون 
الحرية«  أجل  من  ناومان  »فريدريش 

ألول مرة عن »تأسيس 
لخريجي  شبكة 
والذين  برامجها 
دورات  من  استفادوا 
باألكاديمية  تدريبية 
للقيادة   الدولية 
بكومرسباش   )IAF(
يتوخى  حيث  بأملانيا، 
أن  الشبكة  هذه  من 
عىل  منفتحة  تكون 
املدنية  الفعاليات  كل 
مختلف  من  الحرة 
احرتام  مع  امليادين 
وخلفية  تعددية 

أعضائها«.
املؤسسة  وأوضحت 
عضوية  أن  األملانية، 
شبكة خريجي برامج 
فريدريش  مؤسسة 
أجل  من  ناومان 
الحرية، ستتشكل من 

واقتصادية  مدنية وسياسية  فعاليات 
يمثلون مختلف جهات اململكة، يف أفق 
لقاءات  تنظيم  بغية  جهودهم  توحيد 
موضوعاتية  وورشات  ومنتديات 
منها  الغاية  وفكرية  علمية  وندوات 

واألوراش  اإلصالح  دعم  يف  املساهمة 
التنموية باملغرب«.

أنها  ناومان«  »فريدريش  وأكدت 
تصبح   ألن  الرؤية  هذه  من  تتوخى 
أجل  من  واالبتكار  لإلبداع  قاعدة 
املواطنات  خدمة  غايتها  الحرية، 
طنني  ا ملو ا و
بآليات  املغاربة 
مبتكرة  جد 
وفعالة من شأنها 
االنتقال  دعم 
طي  ا يمقر لد ا
أجل  من  باملغرب 
القانون  دولة 
حر  ومجتمع 

ومنفتح«.
وتعترب  هذا، 
سسة  مؤ «
ناومان  فريدريش 
الحرية«  أجل  من 
مؤسسة  أول 
أملانية  سياسية 
ربحية  غري 
تأسست  باملغرب، 

سنة 1969. ويشتغل مكتب مؤسسة 
بفريق  املغرب  يف  الحرية  أجل   من 
مغربيني  أشخاص  ثمانية  من  مكون 
ومدير أملاني، وأكثر من عرشين رشيك 
محليا. كما تعمل عىل االلتزام بحقوق 
وسيادة  الحر  واالقتصاد  اإلنسان 

القانون وفقاً لفلسفتها الليربالية.
مؤسسة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الحرية«  أجل  من  ناومان  »فريدريش 
من  عاما   60 من  أكثر  منذ  تأسست 
أملانية  لجمهورية  األول  الرئيس  قبل 
الذي  هويس«  »تيودور  االتحادية، 
لجمهورية  رئيس  أول  منصب  شغل 
أملانية الفيدرالية سنة 1958، وسميت 
ناومان  فريدريش  معلمه  اسم  عىل 
املؤسسة  وتهدف  1860ـ1919(،   (
يف  والليرباليةن  الفرد  حرية  تعزيز  إىل 
أزيد من 60 دولة حول العالم. مشرية 
الفلسفة  أن تجد يف  إىل  أنها تطمح  إىل 
املسار  لتحديد  عملية  حلول  الليربالية 
القانون  وسيادة  الديمقراطية  نحو 

وسوق اجتماعي حر.
الرباط/ منترص إثري

الرباط: » فريدريش ناومان« حتتفل بالذكرى الستون لتأسيسها
املغرب  األمازيغي، فرع  العاملي  التجمع  طالب 
الحكومة  عىل  بالضغط  الربملانيني  النواب 
ميزانيتها  مرشوع  يف  خاصة  ميزانية  إلدراج 
يف  األمازيغية  إدراج  بغرض   ،2019 لسنة 
مناحي  كل  يف  و  اإلعالم  و  التعليم  قطاعي 
للبالد يف  لغة رسمية  باعتبارها  العامة  الحياة 

دستور2011.
للسنة  رسالته  يف  األمازيغي  التنظيم  وطالب 
عىل  بالضغط  األمة”  التوايل“نواب  عىل  الثانية 
القانونية  اختصاصاتهم  إطار  يف  الحكومة 
وصالحياتهم  املؤسساتية،  و  السياسية  و 
الترشيعية كنواب و نائبات لألمة، مشريا إىل أن 
الرتاجيدية  الوضعية  سياق ”  يف  تأتي  رسالته 
االمازيغية يف  اللغة  أجرأة ترسيم  التي تعرفها 
املؤسسات و اإلدارات العمومية، هذه الوضعية 
التي تزداد تفاقما من حكومة إىل أخرى بفعل 
الكثري من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة 

سياسية و تارة إدارية”.
أن  املغرب،  ـ  األمازيغي  العاملي  التجمع  وأكد 
و  اللغة  إدراج  مرشوع  عىل  “التفاف  هناك 
الثقافة األمازيغيتني يف املنظومة الرتبوية التي 
تعد الرافعة األساسية للنهوض بالهوية واللغة 
والثقافة األمازيغيتني وصيانة مكتسباتها، بل 
بالنهوض  القايض  امللكي  القرار  عىل  والتفافا 
وتعزيز  وثقافة  ولغة  هوية  باألمازيغية 
مكانتها يف املجال االجتماعي والرتبوي والثقايف 

واإلعالمي”.
هذه  »نتائج  أن  األمازيغي  التنظيم  وأضاف 
املقاومة، عىل سبيل املثال ال الحرص، إجهاض 
منظومة  يف  االمازيغية  إدراج  عملية  مرشوع 
ذلك  و  األمية،  محو  أقسام  و  الوطنية  الرتبية 
بسلك مجموعة من اإلجراءات من قبيل سحب 
األساتذة  من  االمازيغية  اللغة  تدريس  تكليف 
املختصني بذلك وتكليفهم بتدريس لغات أخرى 
كالعربية و الفرنسية، بالرغم من تكوينهم يف 
القرار  األمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا 
تدريس  تراجع  إىل  إضافة  عمله،  من  بالطرد 
التعليمية  املؤسسات  من  عدد  يف  األمازيغية 
تسبب  مّما  قبل،  من  فيها  تدرس  كانت  التي 
يف  لها  املخصصة  الساعات  عدد  تقليص  يف 
إىل  ساعات   3 من  املؤسسات،  من  تبقى  ما 
ساعتني و25 دقيقة يف التوزيع الزمني املعمول 
بعض  يف  نهائي  بشكل  تدريسها  وإيقاف  به، 
املوارد  توفر  عدم  بحجة  األخرى  املؤسسات 

البرشية واملالية الالزمة«. 

“التجمع العاملي األمازيغي” 
ُيجدد مراسلته للربملانيني 

حول ميزانية األمازيغية 
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إعداد:
هيئة 

التحرير

سجلت التسعة أشهر األوىل من سنة 2018 أعلى نسبة للمهاجرين يف تاريخ اهلجرة السرية من املغرب إىل إسبانيا، حيث أكدت وزارة الداخلية وصول أكثر من 41 ألف و500 مهاجر حىت 
هناية سبتمرب املاضي إىل شواطئ إسبانيا.

وكلما ارتفع عدد املهاجرين وقوارب اهلجرة، ارتفعت حصيلة الغرقى يف البحر املتوسط بني املغرب وإسبانيا،  وتربز املنظمة العاملية للهجرة غرق 363 ما بني فاتح يناير وفاتح أكتوبر من 
السنة اجلارية.

وهبذا، تكون سنة 2018 األكثر مأساوية يف تاريخ اهلجرة من املغرب إىل إسبانيا بسبب األزمة االجتماعية اليت تعصف باملغرب، وكذلك بسبب حتول اهلجرة من شرق املتوسط اجلنويب،  
ليبيا أساًسا، إىل املغرب حنو أوروبا. ولتسليط الضوء على  هذه الظاهرة وما تسببه من مآسي، ارتأت جريدة العامل األمازيغي« تنظيم ندوة حول  موضوع »اهلجرة السرية باملغرب« األسباب 

والدوافع، عرفت مشاركة  جمموعة من الباحثني واملختصني يف املجال ،  املزيد من التفاصيل جتدونه ضمن امللف التايل.

وبعد  السنة،  هذه  خالل  املغربي،  الشباب  وجد 
نفوس  يف  املحاكمات  موجة  أحدثته  الذي  الهلع 
القوانني  أمام  عليه  يحسد  ال  موقف  يف  الريفيني، 
الدولية املنظمة للحدود واملناطق العازلة عسكريا، 
للقناعة  نظرا  جدا  حساسا  الوضع  هذا  كان  وقد 
التي بدأت تتشكل لدى الشباب بأن التغيري يف املغرب 
وبدأ  والعرشون،  الواحد  القرن  مستحيالت  من 
التفكري يف عرب البحر إىل الضفة األخرى عرب هجرة 
علنية، بعدما أن كانت يف السابق هجرة رسية. وبدأ 
ينظر إىل املغرب من قبل الكثري  من الشباب كأرض 
القناعة  هذه  لكن  والسيايس.  اإلجتماعي  للموت 
سياسية،  بمؤامرة  املمتزجة  مغامرة  من  تخل  لم 
سيما وأنه بغية امتصاص غضب الشباب الريفي، 
عمدت شبكات التهريب البرشي بتواطؤ مع أجهزة 
رسية  إىل تنظيم حملة وسط الشباب إلقناهم عىل 
لإلنتباه  الالفت  ومن  املغامرة.  هذه  غمار  خوض 
نظمتها  التي  بالحملة  شبيهة  الحملة  هذه  أن 
قيادة الوحدات العسكرية اإلسبانية لتجنيد شباب 
أسرتوياس  انتفاضة  سحق  يف  للمشاركة  مغاربة 
الجيش  صفوف  إىل   انضمامهم  قبل   ،1934 عام 
بني  ما  اإلسبانية  األهلية  الحرب  أثناء  الفرانكوي 
الشمال  يف  الريفي  الشباب  كان   .1939 و   1936
هذه  من  املستهدف  هو  الجنوب  يف  والباعمراني 
الحملة، بحكم انتمائه إىل املناطق الخليفية الواقعة 

تحت الحماية اإلسبانية. 

موقف  لصالحه  اإلسباني  الجيش  وظف  حينها 
به  عرف  الذي   األجنبي   إىل  واإلنحياز  املؤامرة 
القياد وزعماء القبائل لتحقيق هذا الغرض. ورغم 
الرفض وعدم اإلهتمام الذي أبداه املغاربة تجاه هذه 
ازداد  املجندين  عدد  أن  إال  األمر،  بداية  يف  الدعوات 
بشكل بالغ يف بداية الثالثينيات من القرن العرشين، 

وحتى بعد اندالع الحرب األهلية.

إسبانيا  فيها  شهدت  التي  الثالث  السنوات  وخالل 
نفسها  فرانكو  قوات  وجدت  طاحنة،  أهليًة  حرباً 
صفوفها  يف  الجنود  عدد  يف  الزيادة  عىل  مجربة 
للقضاء عىل مقاومة الجمهوريني. ويف هذا الصدد، 
هناك عاملني أساسني لعبا لصالح فرانكو يف تجنيد 

مزيد من املغاربة.

املغاربة،  عىل  مورس  الذي  اإلضطهاد   أدى   أوال، 
الجيش،  هذا  بصفوف  اإللتحاق  رفضوا  الذين 
الزعيم  لرغبة  يخضعون  منهم  الكثري  جعل  إىل 
أصدره  الذي  الرسي  األمر  بعد   اإلسباني، ال سيما 
شخص،  أي  أن  عىل  نص  والذي  موال،  الجنرال 
ثبتت  إسبانية،  أو  مغربية  أصول  من  كان  سواء 

لثورة  معارضته  يف  االشتباه  أو  معارضته  عليه 
القوات  الجيش، فينبغي تصفيته فورا. كما قامت 
الوطنيني  املغاربة  من   العديد  بسجن  الفرنكاوية 
وزعماء القبائل الذين  اتهموا بمعارضتهم لسياسة 
الحاكم  يعترب  كان  الذي  االضطهادية،  فرانكو 

العسكري لألرايض املغربية التابعة إلسبانيا.

ثانيا، دفعت ظروف العيش القاسية والفقر املدقع 
من  العديد  الريف  ساكنة  فيه  تتخبط  كانت  الذي 
كما  فرانكو،  قوات  جانب  إىل  القتال  إىل  املغاربة 
الفقرية  البلدان  و  املناطق  العديد من  يف  الحال  هو 
التهميش  إىل  بالنظر  تفسريه  هذا  ويجد  األخرى. 
الذي كان يعيش فيه سكان املنطقة، حيث لم تكن 
تحسني  يف  تساهم  اقتصادية  مشاريع  أي  هناك 
وتخفف  املحلية  الساكنة  لدى  العيش  مستوى 
الرهينة  التقليدية  الفالحة  عىل  االعتماد  من 

بالتساقطات املطرية.

وقد عرفت املنطقة يف السنتني التي سبقت الحرب 
يف  وسوءاً  قاسياً  جفافاً  منها  األوىل  السنة  وكذا 
إىل  الظروف   هذه  أدت  وقد  الزراعية.  املحاصيل 
ولتحسني  الريف.  يف  املغربية  العائالت  آالف  تفقري 
يكن  لم  ملعاناتهم،  حد  ووضع  عيشهم  ظروف 
القوات  إىل  االنضمام  سوى  أخر  خياراً  هؤالء  أمام 

النظامية اإلسبانية، معتربين ذلك أهون الرشور.

فرانكو:   جلبوا  الذين  “املغاربة  كتاب  يف  جاء  وكما 
األهلية  الحرب  يف  اإلستعمارية  القوات  تدخل 
“لم  مادرياكا  دي  روزا  ماريا  ملؤلفته  اإلسبانية” 
أثناء  املغاربة  يتسارع  أن  مفاجئا  شيئا  يكن 
من  هربا  فرانكو  بقوات  لاللتحاق  األوىل  األسابيع 

ويالت الفقر”.

املورو(  املغاربة)  والقارصين  األطفال  »آالف 
ساحات  إىل  اإلسبانية  األهلية  الحرب  آلة  ساقتهم 
املوت بالجبال واملرتفعات والحقول املحيطة بمدريد 
بحثا عن رؤوس “الروخوس” الروخو”) هو اإلسم 
الذي كان يطلقه املحاربون املغاربة عىل ميليشيات 
الجمهورية  للحكومة  املساندين  والعمال  الفالحني 
ذات التوجه الشيوعي(، أكربهم سنا لم يكن يتجاوز 
16 سنة أطلق عليهم “طابور الاليما”، وسارعوا إىل 
دماء  يف  وغاصوا  أجسادهم  من  أثقل  سالح  حمل 
الجوع«،  بسبب  محقق  هالك  من  هربا  اآلخرين، 

تقول ماريا روزا

سلطات  تواجه  أصبحت  التي  للصعوبات  ونظرا 
فرانكو لتجنيد مزيد من املغاربة يف الريف، توجهت 
جنوب  يف  ايفني  سيدي  منطقة  إىل  األخرية  هذه 

املغرب، التي كانت قد احتلتها إسبانيا سنة 1934، 
لتجنيد املغاربة هناك يف صفوف القوات اإلسبانية.

واليوم، عادت ظاهرة الهجرة الرسية من املغرب إىل 
الواجهة، مبارشة  إىل  املوت  أوروبا بواسطة قوارب 
لإلنتباه  والالفت  الريف.  شباب  محاكمات  بعد 
يتزعم  أصبح  الذي  هو  املغربي  الشباب  أن  أكثر 
هذه املغامرة للوصول إىل الضفة األخرى من خالل 
الحدودية  السياجات  اقتحام  أو  املطاطية  الزوارق 
لسبتة ومليلية، رغم تشديد املراقبة األمنية، سواء 
الذي يطرح أكثر من  أو إسبانيا. الشئ  من املغرب 
الشباب  دفعت  التي  العوامل  بخصوص  تساؤل 
إىل  تحولت  »رسية«  هجرة  عن  لإلفصاح  املغربي 
للشبكات  كثر  مستخدمون  يقدم  إذ  »علنية«، 
يف  الراغبني  أمام  عروضهم  املغرب  يف  اإلجتماعية 
الهجرة إىل أوروبا، ويف الغالب نحو إسبانيا. وبينما 
صارت  والرسية  بالكتمان  محاطة  الظاهرة  كانت 
وال  العروض  أصحاب  يُخفيه  ال  علنيا  أمرا  اليوم 
إىل  الهجرة  يف  والراغبني  الرحالت  بهذه  املهتمني 
يتقاسمون  هؤالء  من  األنظار.عدد  عن  أوروبا 
يتوقف  لم  األمر  أن  والظاهر  الخاصة  معلوماتهم 
املطول  والتعليق  العروض  هذه  مع  التفاعل  عند 
الرحلة،  ثمن  عىل  االتفاق  حد  وصل  بل  عليها، 
غري  املهاجرين  لبعض  وصور  فيديوهات  وتقاسم 
رحلتهم  من  لقطات  استعرضوا  الذين  الرشعيني 

أخرى  أحيان  ويف  مطاطية  قوارب  يركبون  وهم 
دراجات مائية.

الشاب  مقتل  منذ  بدأ  الذي  الريف  حراك  أن  ويبدو 
وما   ،2016 أكتوبر   28 يوم  فكري  محسن 
اعتقاالت  من  الريفي  الشباب  احتجاجات  خلفته 
الدافع  هو  السجون،  يف  وتعذيب  ومحاكمات 
من  للشباب  الجماعي  الهروب  هذا  إىل  األسايس 
جحيم املتابعات القضائية إىل جحيم قوارب املوت. 
أرغمت  للتي  مشابهة  ظروفا  أن  عىل  يؤرش  ما 
يف  للمشاركة  الهجرة  عىل  الاليما«  »طابور  أطفال 
من  الثالثينات  سنوات  اإلسبانية   االهلية  الحرب 
قرسي   لتهجري  اليوم  املمهدة  هي  املايض،  القرن 
تنجو  قد  املوت،  قوارب  مثن  عىل  وشباب  ألطفال 
التاريخ  البحرية.  وكأن  العواصف  تنجو من  أو ال 
طارق  بها  اشتهر  التي  الخطبة  أمام  نفسه  يعيد 
إسمه)  حمل  بمضيق  لسفن  إحراقه  بعد  زياد  بن 
إىل  قرسا  جيشه  أقلت  زياد(،  بن  طارق  مضيق 
البالد اإليبريية  ) العدو أمامكم والبحر خلفكم...(، 
ليجد الشباب املغربي نفسه أمام  الخطبة »البحر 

أمامكم والسجون خلفكم، أين املفر...؟«. 

*سعيد باجي

أيها املغاربة
»البحر أمامكم والسجون خلفكم، أين املفر...؟«.

حزب  عن  الربملاني  النائب  استغرب 
ورئيس  لألحرار«  الوطني  »التجمع 
، من  املجلس اإلقليمي ملدينة تزنيت 
عليه  تقدم  ملا  تفسري  أي  »غياب 
السلطات بالرتحيل املمنهج لعرشات 
من إخواننا األفارقة جنوب الصحراء 
من مدن شمال اململكة نحو منطقة 

سوس ، خاصة أكادير وتيزنيت«.
الحرج  »رغم  غازي  الله  عبد  وقال 
اإلنساني، ال  و  الحقوقي  لبعده  املوضوع نظراً  لتناول هذا  املصاحب 
بالدرجة  أن يستغرب، وموجب هذا االستغراب مرتبط  إال  املرء  يسع 
األوىل بدواعي الرتحيل كإجراء ولكن بالخصوص بماهية الدواعي التي 

جعلت وجهة هذا الرتحيل هي سوس وتيزنيت بالتحديد؟«.
البتّة  يمكنها  ال  الجيولوجستيكية  »الدواعي  أن  إىل  الغازي  وأشار 
تفسري هذا االختيار ألن تيزنيت تبعد عن السواحل املتوسطية بمئات 
الكيلومرتات، تماماً كما مدن أخرى بجنوب ورشق وغرب اململكة كان 
باإلمكان أن تَُرحل إليها أعداد من هؤالء..كما أن تموقع تيزنيت عىل 
بعد كيلومرتات معدودة من املحيط األطليس وشواطئه املقابلة لجزر 
الكناري يجعل تأمني و إبعاد املرحلني من شبكات التهجري الرسي غري 
محقق خاصة وأنه منذ أيام تم عىل ما يبدو تسجيل محاوالت لركوب 

املطاط نقطة انطالقها يف سواحل مرياللفت«.
وأردف املتحدث :«الطابع املمنهج لعملية الرتحيل نحو وجهة معينة 

الهي  بمدينة  األمر  يتعلق  حني  خاصة  القلق!  موجب  هو  ومتكررة 
تكون  حدودية  هي  وال  بيرس  الوافدين  انصهار  تيرس  كسموپوليتية 
مقال  يف  مسرتسال  الحدود«،  خارج  الرتحيل  قبل  وسيطة  محطة 
..اللهم  القرار  لهذا  منطقي  مربر  أي  يجد  فال  نفسه  املرء  »يُجهد  له 
مستويات  استحرضت  و  الخيار  هذا  أصحاب  عبقرية  تفتّقت  إن 
بالخصوص  وتيزنيت  سوس  أهايل  بكون  قيمية  و  سوسيولوجية 
أكثر املغاربة انفتاحا و تقبالً لآلخر و ارتباط ذلك بالكرم والتسامح 
نّدعيه«.  رشف  و  لالعتزاز  تدعو  وخصال  قيم  لَعمري  واإليثار..وهي 
وفق تعبريه، غري أن »املذموم هو أن يكون الداعي إىل توشيح تيزنيت 
فيهم  بما  أهاليها  بكون  الربيء  الغري  املعتقد  ذلك  الحظوة هو  بهذه 
فعالياتها سيستقبلون هذا الخيار بغري قليل من اإلذعان وأن تيزنيت 
وسوس هو مجال الهامش صفر من ممانعة أي إجراء مهما أجحف 

و قىس«.
واستطرد عبد الله غازي »قيل ذلك للسيد رئيس الحكومة منذ أيام يف 
لقاء أكادير ونعيدها بكل هدوء: لقد سئم سوس و أهله من املسايرة 
والحكمة  الالمرشوط..الصرب  واالنصياع  الخضوع  لدرجة  عناد  بغري 
والتعقل نعم ودوماً، أما افرتاض الهامش صفر من روح االستنكار و 
املمانعة واالعرتاض فقد أضحى قاب قوسني من االحتقار و سبّة يف 
جبني سوس و وصمة عار عىل فعالياته املتماهية »حكمًة ونضجاً »«.

الله غازي يف مقاله »ال مناص من تفسري صادر عن  واسرتسل عبد 
التي  الداخلية  وزارة  وعن  بالهجرة  املكلف  القطاع  عن  املؤسسات، 
املوضوع منذ ثالثة أسابيع..نشاطر  كتابيا يف  وجهنا لوزيرها سؤاالً 

يوم  باسمها  الرسمي  الناطق  رصح  التي  الحكومة  نظر  وجهة 
الخميس املايض أن إنشاء مراكز استقبال هؤالء املهاجرين بإيعاز من 
..كذلك  له«  حال  وليس  للمشكل  تصدير  مجرد«  هو  األوربي  اإلتحاد 
نقول للحكومة أن ترحيلهم الغري املفهوم نحو تيزنيت تصدير ألزمة 
نحو مجاالت هشة لها معاناتها القائمة وال طاقة لها بتدبر مزيد من 

التحمالت إال ما كان منها قائما عىل عدالة و منطق«.
الوجهة  اختيار  و  الرتحيل  »كان  إن  التجمعي  الربملاني  وتساءل 
أو كان  الوقود!(  الحافلة مثال حمولتها من  استنفدت  )حيث  عفوياً 
نزوح إخواننا املهاجرين إرادياً نحو منطقتنا ، فما كان لإلشكال أن 
يُطرح. أما وأن يف األمر تدبري ، فهذا يستوجب اإلستيضاج، لو كانت 
ل املجال تسمح، لهان األمر..أما و املدينة تعاني األمرين  قدرات تحمُّ
ملواجهة إشكاالت من صميم همها اليومي)النظافة ، الباعة الجائلني، 

املرشدين..(فاللهم ارحم ضعفنا«. عىل حد تعبريه

ونبه عبد الله غازي إىل  أن »عدم التواصل وتوضيح هذه اإلستفهامات 
والتمادي يف هذا الرتحيل املمنهج واألحادي الوجهة، من شأنه أن يرُض 
املبالغ  تكديسهم  أنفسهم، ألن  املرحلني  بهؤالء  أكثر  أو  القدر  بنفس 
يعمق  أن  شأنه  من  التحملية  الطاقة  محدود  حرضي  فضاء  يف  فيه 
ثم  املحيل  املجتمع  وبني  بينهم  واإلختالالت  التوترات  يغدي  و  الرشخ 
يورد  مختلفة«.  بلدان  من  قادمة  كمجموعات  داخليا  بينهم  كذلك 

املتحدث
*منترص إثري

الربملاين عبد اهلل غازي يتساءل عن أسباب ترحيل املهاجرين األفارقة إىل تزنيت
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اتهم األستاذ الجامعي، خالد البكاري الدول األوروبية بممارسة 
إىل  مشريا  الرسية.  بالهجرة  يتعلق  فيما  األرقام  وتضخيم  النفاق 
أن عدد املهاجرين ال يتجاوز %0.6 من عدد سكان إسبانيا ككل، 
لكن هناك تضخيم لخطر الهجرة وهذا يرجع للرهانات السياسية 
و االنتخابي. مضيفا :"أتابع الصحافة اإلسبانية التي تحيص عدد 
القوارب التي تصل إىل إسبانيا، فهناك استقرار يف عدد املهاجرين 

ولم يتغري منذ أشهر".

جريدة"العالم  نظمتها  التي  املستديرة  وخالل املائدة 
األمازيغي"حول موضوع "الهجرة الرسية باملغرب"، اعترب األستاذ 
دافع  الهجرة  وراء  أن  املوضوع   حول  سؤال  عىل  مجيبا  البكاري 
اقتصادي، عىل "الرغم من كون جل الناس يالحقهم حلم العيش 
يف مكان آخر يعتقدون بأنه يوفر لهم نوع من الكرامة، االنتقال إىل 
بلد يضمن ألبنائهم و أحفادهم حياة كريمة، اليشء الذي تفتقده 
بلدان إفريقيا يف ظل الرصاعات و االنقالبات التي تعرفها.إال أنه أكد 
عىل أحقية الهجرة، باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان، و ال يمكن 
التي تحد من تنقل البرش، لكنه ال ينفي ممكن  أن تأييد القوانني 
يف  ليس  و  الجميع،  فيما هو من مصلحة  األمور  تنظيم هذه   أن 

مصلحة طبقة أو ثقافة معينة، ألجل إبادة شعب ما.

الغري نظامية،  الهجرة  إن "هناك مفارقة كبرية يف  املتحدث  وقال 
وهذه املفارقة، هي أن جل االستثمارات الكربى تتجه نحو إفريقيا 
من  الذي  اليشء  التحتية،  البنية  حيث  من  هشاشة  تعرف  التي 
أن  أيضا  املفرتض  ومن  كثرية،  شغل  فرص  يخلق  أن  املفرتض 
يقلل من الهجرة نحو دول املهجر، لكن نالحظ تزايد عىل مستوى 

الهجرة غري النظامية".

وأضاف خالد البكاري:"هناك معطى آخر للحالة املغاربية ممكن 
أن ينطبق عىل الدول األخرى، هو أنه يف بعض األحيان يكون السبب 
يف الهجرة هو سبب آخر منتج للهجرة، و كمثال من املغرب، و عند 
بداية الهجرة الغري نظامية التي كانت تتمركز خصوصا يف املناطق 
النظامية  الهجرة  حني  يف  واليوسفية،  الرساغنة  قلعة  السهلية؛ 
الغري  الهجرة  اآلن  الصغري،  األطلس  و  الريف  مناطق  يف  كانت 

نظامية تتمركز يف الريف و أغلبية الناس يربطونها بالحراك."

لبداية  يقول:"برجوعنا  مداخلته  معرض  يف  البكاري  ومىض 
استقالل املغرب سنالحظ بأن منطقة الريف خالل مرحلة معينة 
معيشة  تدهور  إىل  أدى  مما  الجزائر،  نحو  الهجرة  توقف  عرفت 
أو  الشعرية  القصائد  بمجموعة من  االستدالل  يمكن هنا  الناس، 
ما يعرف ب" إزران " بالريف، التي تحكي و تصف هذه األزمة، و 
هناك أيضا من يقول بأن السبب األول يف اندالع انتفاضة 1958 هو 
توقف الهجرة نحو الجزائر ملا كانت تعرفه آنذاك من ازدهار لتواجد 

االستعمار الفرنيس هناك".

انتفاضة  اندالع  أسباب  بني  من  أن  الجامعي،  األستاذ  وأوضح 
الجزائر، و قد عرفت  إىل  الهجرة  بالريف، هو توقف   1958.1959
ارتكاب  إىل  وصلت  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  املرحلة 
مجازر، اليشء الذي دفع مرة أخرى للهجرة خصوصا بعد فتح باب 

الهجرة نحو هولندا و أملانيا و بلجيكا".

وحول ما إذ يمكن أن نعترب ذلك هجرة أم سياسة تهجري نهجتها 
و"اآلن  تهجري  سياسة  هناك  كانت  أنه  البكاري  أوضح  الدولة. 
االنهيار  بعد  خصوصا  يتكرر،   59  ،58 سيناريو  بأن  سنجد 
االقتصادي الذي عرفته منطقة الريف، بعد االنتكاسة االقتصادية 
التي عرفتها أوروبا سنة 2008، هذا العامل كان من بني العوامل 
التي أشعلت رشارة حراك الريف، يف حني الطريقة التي تم بها قمع 
الحراك ستنتج هجرة نحو أوروبا ليتكرر بذلك سيناريو 58،59". و 

طرح وجود سياسة تهجري بالريف ال يخلو من نوع من الوجاهة، 
كما عاينته أثناء اشتغايل عىل هذا املوضوع". وفق مداخلته.

وشّدد البكاري عىل أن "موجة الهجرة التي جاءت بعد حراك الريف، 
وكانوا  املغرب،  يف  بالبقاء  حلم  لديهم  الزال  الناس  أن  عىل  تعرب 

ينتظرون التغيري ".

وأفاد املتحدث بأن "هناك مناطق تزخر بثروات، لكن تستفيد منها 
مناطق أخرى، ثم نالحظ أن نسبة الهجرة مرتفعة يف هذه املناطق، 
مما يطرح سؤال العدالة املجالية و الرضر الجماعي ملناطق معينة،  
الرضر  وجرب  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  يف  الفردي  الرضر  جرب 
الجماعي للمناطق خارج التنمية. بعودتها لتاريخ جيش التحرير 
املناطق،  بأن هذه  الجبال، سنالحظ  املسلحة يف  املقاومة  تاريخ  و 
كقبائل بني يزناسن و بني ورياغل، و أيت باعمران، قبائل زيان، 
هذه القبائل لم تستفد من التنمية بعد االستقالل، بعكس مناطق 

التهدئة كما كانت تسمى أيام االستعمار."

*حياة بلقاسم..
ويف حديثه عن الطالبة حياة بلقاسم، التي توفيت بنريان البحرية 
أول   ": البكاري  خالد  قال  الرسية.  الهجرة  محاولتها  بعد  امللكية 
يشء نذكره و هو أن "الزودياك" لم ينطلق من الشواطئ املغربية، 
سبتة  من  تنطلق  "الزودياكات"  أغلب  أن  باعتبار  سبتة،  من  بل 
حيث تستقر أكرب املافيات، ) ال يتجاوز ركوب "الزودياك" مليون 

البحري اإلسباني  الحرس  الزودياك طارده  انطالق  بعد  و نصف(، 
إىل خروجه من املياه التابعة لسبتة و بدون إطالق الرصاص، دخل 
النار من طرف  اسبانيا، فتعرض إلطالق  إىل  ليكمل رحلته  املغرب 

البحرية امللكية".

للمهاجرين  املخصصة  اآلمنة  الهجرة  معاهدة  إىل  البكاري  وأشار 
دول  و  العبور  دول   " بأنه يجب عىل  تقول  والتي  نظاميني،  الغري 
االستقبال مسؤولية املحافظة عىل السالمة البدنية للمهاجرين و 
امللكية،  البحرية  طرف  تم خرقه من  ما  و هو   ." الحياة  يف  الحق 
بيان  لو  و  تصدر  لم  التي  العسكرية،  املؤسسة  حظنا سكوت  وال 
املوقف"  تعاملها مع  لحرجها يف  و هذا طبعا  الحادث،  بخصوص 

.يقول البكاري.

و  الدولية،  املحكمة  فيه  بثت  حكم  "هناك  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
هو أن " كل قانون تصدره أوروبيا للحد من الهجرة غري النظامية 

استهداف  أجل  من 
البدنية  السالمة 
وسط  للمهاجرين 
يصبح  البحر  عرض 
الغيا " حسب محكمة 

العدل األوروبية.

*ورقة اهلجرة
ويف رّده عىل سؤال هل 
بورقة  يضغط  املغرب 
أوضح  الهجرة؟ 
أنه  البّكاري،  خالد 
املعطيات  حدود  "يف 
القول  يمكن  املتوفرة 

بأن هذا امللف دبر بطريقة سيئة، و بدون تنسيق، مع تداخل كل ما 
هو سيايس، باإلضافة إىل إن األمور املسكوت عنها أكثر من األمور 
التي نعرفها و التي من املمكن أن نكتشفها فيما بعد و بأننا كنا 
أمام حادث ال يختلف عن حدث تهجري  أمام خدعة كربى، و كنا 
التاريخ   " الستينيات  بداية  و  الخمسينات  نهاية  املغاربة  اليهود 

يعيد نفسه بطريقة مأساوية" . يورد البكاري

:"هناك  قائال  السوريني،  املهاجرين  مصري  عن  البكاري  وتساءل 
السوريني،  هجرة  هي  و  نظامية،  الغري  الهجرة  من  ٱخر  نوع 
وكذا  املهاجرين  من  عدد  ترحيل  استنكر  كما  هؤالء؟.  تبخر  أين 
تيزنيت". وتساءل  إىل مدينة  الشمال  املغاربة من مدن  القارصين 

املتحدث "أين هي حقوق الطفل؟ وأمن األطفال ؟.

قرارات  هذه  هل  نتساءل  يجعلنا  مما  القرارات  يف  تخبط  "هناك 
سيادية أم ال"

*الوازع الثقايف واهلويايت..
لإلنسان  والهوياتي  الثقايف  الوازع  تغييب  يشكل  إذا  ما  وحول 
تدفع  التي  النفسية  و  الذاتية  العوامل  من  عامال  عامة  املغربي 
أن "التطرق لسؤال  البكاري  الهجرة؟ أوضح  إىل  املغربي  بالشباب 
يف  مضيفا  العام"،  بالشأن  تهتم  التي  النخب  مسألة  يظل  الهوية 
معرض حديثه "لم يسبق لسياسة الدولة املغربية أن أجابت عىل 
سؤال الهوية، أو األصح أنها ال تريد اإلجابة عليه ألنه سؤال متعلق 
وقع  ما  أن  هو  سأقوله  ما  و  أخري،  أشياء  و  الحكم  بمرشوعية 
كبريا  نقاشا  يطرح  الهوية  و  بالهجرة  عالقته  و  الريف  حراك  يف 
بمنطقة الريف، بل ويصل األمر إىل نقاش " هل نحن مغاربة ؟"، 
آخر يطرح  اتجاه  الريف؟".وهناك  أبناء  و "هل نحن نعاقب ألننا 
املرتفع  الصوت  ذلك  كنا  ألننا  و  أمازيغ،  ألننا  نعاقب  "إننا  نقاش 

لألمازيغ األكثر راديكالية".

وبالتايل يضيف األستاذ البكاري "إن لم يتم االعرتاف بي كمواطن 
عىل  وباطالعنا  أهاجر.  أن  األحسن  فمن  بالدي  يف  خصوصية  ذو 
باألمازيغية  الناطقني  إدماج  نسبة  بأنه  نالحظ  الشتات  دول 
وخصوصا املنحدرين من الريف تصل إىل الوالء لدولة االستقبال ) 
الوالء االجتماعي، األخالقي.... و ليس الوالء بمفهومه السيايس (، 
فلو كان يعي املسؤولني و الحركات السياسية بسؤال الهوية، مع 
العادل  بالتوزيع  ذو عالقة  وإنما  ثقايف فقط،  اعتباره سؤال  عدم 

للثروة و شكل السلطة." يورد البكاري يف معرض مداخلته

*منترص إثري

خالد البكاري.. الدول األوربية متارس النفاق وتضخم أرقام اهلجرة 
انتفاضة 58.59 بالريف سببها اهلجرة ونفس السيناريو يتكرر مع »حراك الريف«

الرسية  الهجرة  قوافل  من  أرساب  املغرب  يشهد 
ظل  ويف  غياب اإلحصاءات  يف  املطاطية،  بالقوارب 
اسرتاتيجية  رؤية  وانعدام  عليها  املتزايد  االقبال 
العدالة  حكومة  قبل  من  منها  للحد  وحتى آنية 
تدبريية  باملغرب، إلعتبارات  وحلفائها  والتنمية 
يف  تام  عجز  عن  األحيان  غالب  ويف  دينية  واخرى 
مراقبة الحدود من قبل جميع املتدخلني الحكوميني 

واالمنيني واملخابراتيني.

السابق  التي كانت يف  و  املغامرة،  االقبال عىل هذه 
محصورة عىل فئة الشباب اصبحت يف األونة االخرية 
هي  ما  بأكملها،  لعائالت  وهجرة  تهجري  برنامج 
الدوافع الحقيقية؟ وملاذا ؟ هل يف مرجعية حركات 
الحكومي  الربنامج  ما يمنعها؟  السيايس  االسالم 
حكوميا؟. كلها  الكارثة  سنوقف  كيف  الحقيقي؟ 
او  اكاديمية  للغة  عليها  االجابة  تحتاج  ال  اسئلة 
ودولية وال حتى  ملراجع حقوقية وقانونية وطنية 
االجتماعي  الوضع  لتحاليل سياسية. بكل بساطة 
والهشاشة  والفقر  البؤس  مستويات  كارثي، 
اىل  باالضافة  الصحية  التغطية  كارثية، وانعدام 
وفشل املرشوع  والتكوين  الرتبية  منظومة  فشل 
العاملية  التغدية  منظمة  أن  كما  املغربي،  التنموي 
مليون  أن  فيه  الذي جاء  تقريرها الدوري  اصدرت 
هذه  إجماال  الجوع،  من  يعانون  مغربي  ونصف 

دوافع و اسباب الحلم بالهجرة .

املغرب  يف  الدين  دستوريا،  املغاربة  ملعتقد  بالنسبة 
هو االسالم بقوة القانون، فمن خالل هذه اإلحاالت 

تتضح الصورة اكثر.

املغربية دولة إسالمية ذات  »اململكة  األوىل:  اإلحالة 
سيادة كاملة... كما أن الهوية املغربية تتميز بتبوئ 

الدين اإلسالمي مكانة الصدارة فيها..«

)الفقرة الثانية من الديباجة(.

اإلحالة الثانية:«تستند األمة يف حياتها العامة عىل 
ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين اإلسالمي السمح...« 
)الفصل: 1(.

اإلحالة الثالثة: »اإلسالم دين الدولة، والدولة تضمن 
لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية«.

 )الفصل: 3(.

املستضعف  بحجية  يؤخذ  ال  االسالمي،  الدين  يف 
رشوط  من  رشط واحد  انعدام  فعند  وبمربراته، 
األية  بالهجرة كما جاء يف  عيشه واستقامته عليه 

97 من سورة النساء:

أَنُفِسِهْم َقالُوا  َظاِلِمي  اْلَماَلِئَكُة  اُهُم  تََوفَّ الَِّذيَن  "إِنَّ 
َقالُوا  اأْلَْرِض،  يِف  ُمْستَْضَعِفنَي  ُكنَّا  َقالُوا  ُكنتُْم،  ِفيَم 
َفأُوَلِٰئَك  ِفيَها،  َفتَُهاِجُروا  َواِسَعًة  اللَِّه  أَْرُض  تَُكْن  أََلْم 

َمأَْواُهْم َجَهنَُّم، َوَساَءْت َمِصريًا )97(".

الدين االسالمي فتح الباب بل ألزم من وجد نفسه يف 
حالة ظلم لنفسه -ال تتوفر رشوط عيشه ودينه- 
ان يهاجر فأرض الله واسعة، وعندما يحرض نص 
الهجرة  اتفاقيات  وال  الدويل  القانون  قطعي فال 
فدينيا  وسيلة، وبالتايل  بأية  الهجرة  من  ستمنعه 
الوجه  الهجرة.  بخصوص  فيه  حرج  وال  حجر  ال 
تكون  قد  النصوص  بهذه  لعملة االشتغال  الثاني 
تُبيح ركوب قوارب الهجرة رغم ما قد يكون لها من 

مخاطر.

عىل املستوى االجرائي لتفادي كوارث املوت وضيق 
دون  تحول  قد  املادية التي  والهشاشة  الحيلة 
الهجرة  بسبب  الغرق  وربما  للمبتغى،  الوصول 
يف  رصيحا  الحديث  نص  جاء  بالقوارب املطاطية 
البيهقي عن  رواه  الحديث  السباحة،  تعلم  وجوب 
ابن عمر ريض الله عنهما عن النبي صىل الله عليه 
اخر  اىل  السباحة...  علموا أبناءكم  بلفظ:   وسلم 

الحديث الرشيف.

االعجاز العلمي العميل والسيايس والتدبريي مضمن 
لم  االول  الزمن  يف  الرشيف، السباحة  الحديث  يف 
يؤسس لغرض ترفيهي أو ريايض، بل للغطس بحثا 

عن اللؤلؤ واملرجان ولتفادي الغرق...

رئيس  كنت  لو 
او  للحكومة 
رسميا  ناطقا 
انتمي  بإسمها 
ينهل  لحزب 
املرجعية  من 
ومن  اإلسالمية 
الذهبي  العرص 
تسيري  آليات 
الشأن  وتدبري 
كحزب  العام 

يف  سؤال  عيل  وُطرح  املغربي،  العدالة والتنمية 
موضوع الهجرة وضحايا قوارب املوت، إلستشهدت 
بهذا الحديث واتممت بأن الغرق يف البحر هو بسبب 
الخلق  سيد  ووصايا  سنة  وعن  عن الدين  ابتعادنا 
يف البحر... يف  شبابنا  يغرق  بأن  تكون  والنتيجة 
نقطة  يف  اإلنتخابي  الربنامج  تسطري  سيتم  حينها 
مع  ألبناءكم  السباحة وعلموها  تعلموا  واحدة: 
بني  واملساواة  النوع  مقاربة  االعتبار  بعني  االخد 

الذكور واإلناث يف تعلمها.

بقلم: د الحسني شنوان

سؤال اهلجرة بقوارب املوت: مقاربة حكومة اإلخوان
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الريفي  اإلنسان  عاش  لقد 
مجال  وسط  األزمان  غابر  منذ 
صعب نظرا لتضاريسه ومناخه 
هذه  وارتسمت  تربته،  وفقر 
محياه،  عىل  الوعرة  التضاريس 
وهكذا عرف بالشجاعة واإلقدام 

واملروءة والحزم.
بثالث  حياته  يف  وارتبط 
األرض  أساسية:  مكونات 
)الدم(  النسب  )تامورت(، 
فحارب  )تمازيغت(،  واللغة 
بشجاعة  كانوا  أيا  املستعمرين 
ال مثيل لها، وخالل حرب الريف 
اإلسبان  هزم   ،1921-1926
كذلك  وهزم  هزيمة،  أشنع 

الفرنسيني يف البداية، ولكن التفاهم 
اإلسباني الفرنيس عىل ساحة الوغى 

وضع حدا ملسريته التحريرية.
للحد  تهجريه  سياسة  بدأت  وهكذا 
من عزيمته القتالية، ففي الثالثينات 
فرنسا  فتحت  املايض  القرن  من 
لإلنسان  الجزائرية  مستعمراتها 
الفالحية،  الحقول  يف  للعمل  الريفي 
ب  الحقبة  هذه  الريف  أهل  ويسمي 

»أشارق«. 
القائد  اعتمد  الفرتة  نفس  ويف 
يف  شارك  الذي  فرانكو،  العسكري 
الريفيني  املقاتلني  عىل  الريف،  حرب 
يف  اليسارية  القوات  عىل  للقضاء 
 –  1936 اإلسبانية  األهلية  الحرب 
1939، ولقد أبىل املقاتلون الريفيون 
البالء الحسن يف هذه الحرب الدامية 
سوف  الذي  لفرانكو  الباب  وفتحوا 
حديد  من  بقبضة  إسبانيا  يحكم 

حتى موته سنة 1975.
الثانية  العاملية  ومبارشة بعد الحرب 
الريفيون  التي شارك فيها املقاتلون 
واألمركان  الفرنسيني  جانب  إىل 

الدول  فتحت  األوىل،  الخطوط  يف 
الريف  ألهال  األبواب  األوروبية 
وقامت  أوروبا،  بناء  يف  للمشاركة 
فرنسا بتهجري اآلالف من أهل الريف 
فرنسا،  يف  ليستقروا  الغرض،  لهذا 

بلجيكا، هوالندا وكذا إسبانيا.
سنة  االستقالل  عىل  املغرب  وحصل 
القبائل  شاركت  أن  بعد   ،1956
حدود  إىل   1954 سنة  من  الريفية 
املستعمر  اضطر  حرب  يف   1956

الفرنيس عىل إثرها اإلقرار باستقالل 
املغرب.

االستقالل  أن  الريف  أهل  وظن 
والرفاهية،  باالزدهار  لهم  سيأتي 
ولكن يف سنة 1958 تيقنوا أن املخزن 
له اهتمامات أخرى، فثاروا يف وجهه 
ثورتهم  بقمع  األخري  هذا  وقام 

بأشنع طريقة.
الحكومة  فتحت   1958 سنة  وبعد 
أوروبا  إىل  للهجرة  األبواب  املغربية 
وهكذا  الثائر،  الشباب  من  لتتخلص 

طي صفحة تنمية الريف.
واملعروف لدى الجميع أن املهاجرين 
املغاربة يرسلون إىل الخزينة املغربية 
سنويا،  دوالر  ماليري   8 قدره  ما 
التي تعد  أكثر من مداخيل السياحة 

الصناعة األوىل للمغرب املستقل.
التي  املاليري  هذه  من  قسطا  وأن 
بأوروبا،  الريفية  الشغيلة  تحولها 
الناظور،  مدن  طريق  عن  تمر 
يف  لتستقر  وأكنول  الحسيمة 
يف  وتستعمل  البيضاء،  الدار  أبناك 
املثلث  مغرب  النافع،  املغرب  تنمية 
الذهبي: )طنجة - أكادير -  فاس(، 
املغرب  حساب  عىل 
)مغرب  النافع  غري 
املغرب  البؤس(، 
والدليل  األمازيغي، 
العديد  أن  ذلك  عىل 
الريف  مدن  من 
يف  تعيش  املغربي 
واالنتكاسة  البؤس 
لقلة  االجتماعية 
وانعدام  الشغل 
التحتيةلجلب  البنية 
ت  ا ر ستثما ال ا

الخارجية والداخلية. 
وما »حراك الحسيمة« 
إال دليل عىل أن الريف 
يبقى  وسوف  منيس 
سجالت  يف  منسيا 

التنمية املغربية.
وقد عمد أغلب الشباب الذي شارك يف 
»حراك الحسيمة« بعد خروجهم من 
من  إسبانيا،  إىل  الهجرة  إىل  السجن 

خالل عملية »لحريك«.
ال  ما  إىل  املمنهج  التهجري  ويستمر 

نهاية.
* كاتب ومحلل سيايس دويل

اهلجرة واإلنسان الريفي
الناشط  رويبح،  عزيز  األستاذ  أكد 
عىل  أنه  الرباط،  بهيأة  واملحامي  الحقوقي 
الدولة أن تتحمل مسؤوليتها يف قضية مقتل 
الطالبة حياة بلقاسم، وتحدد املسؤوليات يف 
الرصاص عىل فتاة مساملة يف زورق  إطالق 
وأن  »خاصة  أوروبا،  نحو  متجه  مدني، 

الزورق انطلق من مدينة سبتة املحتلة«. 
خالل  مداخلته  يف  رويبح  األستاذ  وأضاف 
»العالم  جريدة  نظمتها  مستديرة  مائدة 
 ،2018 أكتوبر   15 اإلثنني  يوم  األمازيغي« 
حول موضوع »الهجرة الرسية باملغرب«، أن 
»قضية حياة بلقاسم لم تنته بعد، وال يمكن 
أبدا أن تمر بهذه البساطة، خاصة وأن األمر 
التي هي فرع  امللكية،  بالبحرية  يتعلق هنا 
أن  إىل  مشريا  امللكية«،  املسلحة  القوات  من 

رشوط استعمال السالح واضحة يف هذا الجانب، وأنه كان عىل 
إطالق  اإلقدام عىل  قبل  األمر جيدا  من  التحري  امللكية  البحرية 
النار عىل قارب ال يشكل تهديدا حقيقيا يستدعي معه مثل هكذا 

رد فعل.
ويف مقارنته بني مقتل حياة بلقاسم ومحسن فكري، قال عزيز 
رويبح أن املشرتك بني الحالتني هو وجود عنرص السلطة، ووجود 
رمز الدولة كطرف يف الفعل املرتكب يف جانبيه املادي واملعنوي، 
رغم أنه يف كلتا الحالتني ال يمكن أن نتحدث عن القصد الجنائي، 
إال أن هناك إهمال أدى إىل وقوع الجريمة، »لذلك تبقى مسؤولية 
الدولة ثابتة يف إزهاق روح حياة بلقاسم ومحسن فكري، الذين 

ينتميان لنفس املجال الجغرايف« يضيف ذات املتحدث.
واستنكر رويبح ترصيحات وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان، 
املواطنني  بعض  يساعد  كان  الذي  الزورق  صاحب  بوصف 
هذا  أن  وقال  »الغازي«،  بـ  النظامية  غري  الهجرة  عىل  املغاربة 
له  عالقة  ال  الديني  الرتاث  من  خلفيته  يستمد  الذي  املصطلح 
باملفاهيم األمنية وال الحقوقية املتعارف عليها دوليا، مضيفا أن 
هذا الوصف الصادر عن مسؤول مغربي، من شأنه أن يثري ردود 
فعل خطرية من الجانب األوروبي نظرا لحجم الجالية املغربية 

املقيمة هناك.
أن يعرب بطريقة  املغربي  املسؤول  أنه كان عىل  وأضاف رويبح 
أخرى، »خاصة وأن األمر يتعلق بوزير حقوق اإلنسان يف املغرب، 
فكان عليه أن يستعمل مصطلحات حقوق اإلنسان التي صادق 

عليها املغرب كما هو متعارف عليها دوليا.
تلعب  للدولة  السياسية  اإلرادة  أن  الحقوقي  الناشط  ذات  وأكد 
دورا كبريا يف تأطري الهجرة، مشريا إىل قانون الهجرة الذي يتكون 
الوافدين  باملهاجرين  يتعلق  »محور  أساسيني،  محورين  من 
اإلقامة والرتحيل وغريها، ومحور  املغرب، ويشمل رشوط  عىل 
يتعلق بالعمليات التي تتسم بكونها تشكل جرائم يعاقب عليها 
القانون، جزء منها مضمن يف قانون الهجرة، وجزء آخر يحيل 
مفهوم  بتاتا  تتضمن  ال  أنها  مضيفا  الجنائي«،  القانون  عىل 
الغازي أو شيئا من هذا القبيل، بل تتضمن مفاهيم ومصطلحات 

واضحة ودقيقة.
االحتكام  املغاربة  املسؤولني  عىل  كان  أنه  املتحدث  ذات  وقال 
صاحب  ارتكبه  الذي  الفعل  كان  إذا  مما  والتحقق  للقانون 
األفعال  الجنسية، »هل يشكل فعال من هذه  الزورق، اإلسباني 
سنة  املغرب  وضعه  الذي  الهجرة  قانون  يف  عليها  املنصوص 

2003، أو يف املواثيق الدولية التي التزم بها«.
وأكد رويبح أن الهجرة حق من حقوق اإلنسان األساسية، نظرا 
ألن اإلنسان كان يف حركية دائمة، إما ألسباب طبيعية ومناخية 
أو دينية، وأحيانا ألسباب سياسية، ولفهم قضية الهجرة يرى 
رويبح أنه البد من مقاربتها من زاويتني مختلفتني »هناك مبدأ 
وأن  سياسية،  حدود  إال  هي  ما  الحدود  وأن  للجميع،  األرض 
اإلنسان موجود يف هذه األرض كي يعيش حيث أراد، وهذه فكرة 
تتميز بنوع من الطوباوية«، وهناك »الجانب اآلخر، وهو الجانب 
تنموية  تحديات  من  يواجهها  ما  بكل  للدولة،  امليداني  العميل 
البحرية  حدودها  حماية  يف  الطالئعي  وبدورها  وسياسية، 

والربية والجوية«.
املغرب، البد  اليوم يف  الهجرة  لفهم إشكالية  أنه  ويعتقد رويبح 
الحلم واملبدأ، وما  املركبة، ما بني  الزاوية  من طرحها من هذه 

عليه  ينص  وما  الدولية  املواثيق  تكفله 
يتعلق  فيما  الوطنية  والترشيعات  الدستور 

بالجانب األمني.
الرسية  الهجرة  مفهومي  بني  وللفصل 
أن  إىل  رويبح  أشار  النظامية،  غري  والهجرة 
مجازي  تعبري  إال  هي  »ما  الرسية  الهجرة 
تكاد  أو  نظامية،  غري  منتظمة  هجرة  عن 
ويف  املكان  يف  مطردة  عادية  هجرة  تكون 
وسائلة  عرب  وتنرش  علني  بشكل  الزمان 
مفهوم  أن  موضحا  املعروفة«،  االتصال 
إىل  ويشري  قدحية،  حمولة  يتضمن  الرسية 
وجود أشياء يتم تمريرها خلسة، من شأنها 

املساس بأمن الدولة.
هذه  يف  الدولة  مسؤوليات  أن  رويبح  وأكد 
لحد  تصل  والتي  اليوم،  تحدث  التي  املآيس 
املساس بحياة األشخاص، هي نتاج لهذا الفهم الخاطئ ملفهوم 
األمن الوطني والقومي املرتبط بالحدود، معتربا أن الهجرة اليوم 
أن  معطيات،  ثالث  وجود  إىل  األقل  عىل  تشري،  الطريقة،  وبهذه 
دولة  هي  بحياتهم،  ويغامرون  مواطنوها  يهاجر  التي  الدولة 
تتميز بانسداد األفق، وباالنحباس السيايس واغتيال الحلم بغد 
أفضل، وأن فيها الكثري من الذل، وبالتايل يهاجر مواطنوها بحثا 
عن الكرامة يف الضفة األخرى. »ألنه كي تكون لدى اإلنسان هذه 
القدرة وهذا املقوم النفيس والسيكولوجي، أن يعرف بأن احتمال 
بلوغه للضفة األخرى قد ال يتجاوز 50 يف املائة، ومع ذلك يتجرأ، 

بمعنى أن درجة اليأس وصلت للقمة« يضيف ذات املتحدث.
وأشار ذات الناشط الحقوقي أنه رغم توفر املغرب عىل ما يقارب 
ثالثة آالف كيلومرت من السواحل، »إال أن أماكن انطالق الهجرة 
تكاد تكون محدودة ومعروفة«، متسائال عما إذا كان ذلك راجعا 
بفسح  يتعلق  األمر  أن  أم  األمنية،  العملية  تدبري  يف  الفشل  إىل 
املجال بحسب الضغط السيايس عىل اآلخر، أي »أن هناك تهجريا 

ضمنيا نحو الضفة األخرى، من أجل الحصول عىل مكاسب«.
يبذل  املغرب  أن  الرباط  بهيأة  املحامي  يرى  آخر  جانب  ومن 
خالل  من  الدويل،  املنتظم  أمام  صورته  لتحسني  كبرية  جهودا 
التعامل  األفارقة، وتسوية أوضاعهم، ألن  االهتمام باملهاجرين 
للدولة  الحضاري  املستوى  فعال  يعكس  ما  هو  الهجرة  مع 
وللشعب، إال أن املحزن يف األمر يف نظر رويبح، هو أن الدولة ال 
الذي  األمر  أبناء أرضها،  الرقي مع  املستوى من  تتعامل بنفس 

يدفعهم إىل الهجرة خارج الوطن.
اليهود  بقضية  املتحدث  ذات  وذّكر 
باآلالف،  تهجريهم  تم  الذين  املغاربة 
ألسباب جيوسياسية كانت تفرضها 
املرحلة، واعترب أن املغرب أضاع عنه 
من  الكثري  السياسة  هذه  بسبب 
اليهودية،  واإلنتلجنسيات  الكفاءات 
اليهودي،  والرتاث  الثقافة  وكذلك 
الذي يشكل جزءا من الثقافة املغربية 

املركبة التي نعيشها بشكل يومي.
مسألة  السيايس  القرار  أن  واعترب 
كلما  أنه  »حيث  وجوهرية،  أساسية 
كانت الدولة تقرتب من الطوليطارية، 
وتبتعد عن الديمقراطية، إال وجعلت 
من هذا املوضوع )الهجرة(، موضوعا 
مما  الظروف«،  حسب  يتغري  مرنا 
الدولة تسري  أن  يُشعر حسب رويبح 
أحيانا  »فرتاها  مختلفتني،  برسعتني 

تقوم بخطوات مهمة نحو الديمقراطية، وبعدها مبارشة يتبني 
نقيض ذلك.

اعتربها  التي  األدمغة  لهجرة  السياق  ذات  يف  رويبح  وأشار 
خطرية، رغم كونها هجرة نظامية ومرشوعة، وقال بأنها تضيع 
تنتجها  التي  كفاءاته  بعض  من  االستفادة  فرصة  املغرب  عىل 
املدارس الخصوصية والعمومية، وعزى أسباب هذه الهجرة إىل 
الرشوط االقتصادية واالجتماعية والنفسية التي اعتربها قاتلة 

للحلم بغد أفضل.
* كمال الوسطاني

عزيز رويبح: قضية حياة بلقاسم وحمسن فكري.. 
ما أشبه اليوم باألمس.
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اهلجرة السرية قضية كربى باملغرب
الهجرة الرسية نحو أوروبا تسمى يف لغة الشعب 
لغة  يف  جديد  مصطلح  وهي   Lhrig»الحريك«
من  ألنه  واالبتكار  االجتهاد  يستحق  املغاربة 
قديمة  شعبية  كلمة  من  الشباب،مشتق  إبداع 
يف  النريان  اشتعال  تشبه  التي  الفتنة  عىل  تطلق 
سياسيا  موضوعا  الحريك  أصبح  وفعال  املجتمع، 
حيث   ،2018 صيف   من  املغرب،ابتداء  يف  كبريا 
بعض  مقاطعة  وحملة  الريف،  حراك  إىل  انضاف 
أسوأ  يف  املخزني  املغرب  ليظهر  التجارية،  املواد 
مشاكله  واالجتماعية،وتدور  السياسية  حاالته 
الحريك،والحراك  محاور،هي:  أربع  حول  الكربى 
التجارية،ومشكل  للبضائع  واملقاطعة  الشعبي، 
تسمى  الشعب  من  فئة  وظهرت  الصحراء، 
»الحراكة«Lhrraga دخلت يف لغة هذه املرحلة من 
املقال،ألنها  هذا  لها  ونخصص  السيئ،  التاريخ 
واحدة  كل  عىل  يفرض  الذي  الوقت  هذا  موضوع 
وواحد منا أن يحاول التفكري واستخالص الدروس 
جميع  يف  تدرس  أن  تستحق  التي  املادة  هذه  من 
مراحل الرتبية والتكوين،وليس فقط يف الصحافة 
للحكام  السياسية  واالنتهازية  الدعاية  ومواقع 

واألحزاب وأجهزتهم ....
الخارج  نحو  املغربي  للشعب  الجماعية  الهجرة 
نوعان:هجرة اختيارية،وهي التي تسمى »الهجرة 
العادية« ويقوم بها من يتوفر عىل الرشوط التي 
أو  السفر  أوراق  عىل  للحصول  األجانب  يحددها 
اإلقامة يف بالدهم، أو حتى الحصول عىل الجنسية 
، وهذا النوع هو الذي يمثل فئة اجتماعية تتمتع 
من  املحرومني  ألن  »الحراكة«،  عن  باالمتياز 
الهجرة  حالوة  »رشعية«يعرفون  املسماة  الهجرة 
وما تحققه من رشوط الحياة الكريمة عن طريق 
املهاجرين غري الرسيني،ويقارنون بني حياة هؤالء 

يف الخارج،وحياتهم يف الداخل.

إىل  السفر  بخريات  يتمتع  من  املغرب  يف  يعترب 
السياحة  ،أو  العمل  أو  للدراسة،  بحرية  الخارج 
الحكام وعائالتهم،  كبار  األحيان من  يف كثري من 
وأموال   Résidencesإقامات عىل  يتوفرون  الذين 
يف  الجزر،واألقطار  إىل  أموالهم  بالخارج،وينقلون 
البلد تحاسبهم عن  الرشق والغرب دون رقابة يف 
السفر  جواز  امتيازات  ألنفسهم  ويصنعون  ذلك 
مصالح  لدى  التحكمي  والنفوذ  الدبلومايس، 

رصف العمالت األجنبية ولدى مصالح القنصليات 
الرئييس  السبب  هي  الفئة  .....وهذه  األجنبية 
ألنهم  الخارج  نحو  الهجرة  يف  الشباب  رغبة  يف 
يحاولون تقليد حكامهم أين يرتاحون ويتمتعون 

ويعالجون أمراضهم؟ ....
الهروب  هو  الجماعية  الهجرة  من  الثاني  النوع 

واالنتحار يف مياه البحار وهو ناتج باختصار عن 
عدة أسباب:

بداخل  واالقتصادية  السياسية  الحالة  سوء  أولها 
والحريات،وتهريب  الحقوق  من  البلد،والحرمان 
توفر  أخرى  بلدان  اىل  ألموالهم  والحكام  األغنياء 
الحريات  لهم  واإلنتاج،وتضمن  العمل  جو  لهم 
..... ،متفائلني  مرتاحني  تجعلهم  التي  األساسية 

الشباب  تجعل  التي  هي  السيئة  الحالة  وهذه 
والنساء  واملفكرين 
اليأس  يصيبهم  والرجال 
الحياة،وانسداد  من 
،وفقدان  العمل  فرص 
يف  الثقة  األمل،وعدم 
حتى  الحكام،  وعود 
إىل  األمر  بهم  يصل 
التي  باملغامرة  االقتناع 
وهي  الحريك،  تسمى 
نحو  املرور  إىل  تؤدي 
املوت  الهجرة،أو  بلدان 
مياه  يف  والبارد  املقبول 
انتعشت  البحر،وقد 
ظاهرة الحريك يف املغرب 
أولها:  رئيسني،  لسببني 
مع  الربية  الحدود  إغالق 
املرور  الجزائر،وعراقيل 
موريتانيا  عرب  والسفر 
سوءا،بتواطؤ  يزداد  اإلغالق  وهذا  والصحراء، 
الحكام يف الجزائر واملغرب ، ضد حرية السفر عرب 
البلدين ،وعىل الشباب الذي يموت مجانا يف البحر 
أن يجتمع، ويتسيس ، ويرغم الديكتاتوريات عىل 
فتح الحدود الربية،وثانيها هو تشديد دول أوروبا 
يف رشوط منح التأشرياتVisasللسفر إىل بلدانهم، 

مصيبة  وهي 
أصابت الشعب 
من  املغربي 
ت  هجما
بيني  ها ر إل ا
مني  د لقا ا
الرشق  من 
عىل  األوسط 
يف  األوربيني 

عىل  الفلسطينيني  بهجوم  الهجرة،وبدأت  بلدان 
بأملانيا  ميونيخ  يف  اإلرسائييل  القدم  كرة  فريق 
قبل  أوروبا  اىل  السفر  حرية  سنة1972،وكانت 
جواز  حمل  غري  قيود  أية  فيها  ليس  حرة  ذلك 
أن حرمانه  أن يعرف  اليوم  الشباب  السفر، وعىل 
الحادثة،  هذه  من  بدأ  أوروبا  اىل  الحر  السفر  من 
واستمر اإلرهاب حتى شمل مناطق شمال افريقيا 

ونتجت عنه أغلبية قيود السفر يف العالم.....
لقد سجلت لشباب املغرب ظاهرة جديدة مشجعة 
شعارات  إطالق  وهي  الشعبي  التسييس  عىل 
القدم،وهي  السفر يف مالعب كرة  ومطالب حرية 
مناسبة  إىل  الكروية  الفرجة  تطور  عىل  داللة 
اإلجباري،  بالتجنيد  املستهدف  الشباب  لتسييس 
ضد  فعل  رد  وهي  التعليم،  والحريك،ومخزنة 
إصالح  مشاريع  حول  الكاذبة  السياسية  الدعاية 
إفريقيا  يف  املخزنية  السياسة  التعليم...وتحويل 
لهم  األبواب  وفتح  األفارقة  الحراكة  تسليط  إىل 

لينافسوا الحراكة املغاربة .
وسيلة  أصبح  أنه  يفهم  أن  الحريك  شباب  عىل 
البتزاز الحكام للدول األوربية إلرغامهم عىل منح 
تحت  والسيايس  املايل  والدعم  القروض  املخزن 
ستار محاربة الهجرة الرسية،لكي يصبح الحراكة 

بضاعة تجاريًة.

عرف اإلنسان منذ أن بدأ يصنع لنفسه تجمعات أو عشائر تحميه 
اإلندثار وبحثا عن  الطبيعة، هجرات متعددة هربا من  من مخاطر 
واملكان  الزمان  حسب  تختلف  الهجرات  هذه  أن  غري  اإلستمرارية، 

وحسب رشوط العيش لدى أي شعب أو تجمع كيفما كان.

إن تطور اإلنسان وتسلقه سلم الحضارة جعله يعيش يف تجمعات أو 
التي ستعرف نوعني أساسيني  ما يطلق عليه باملجتمعات 
من الهجرة، هجرة داخلية وأخرى خارجية، فرغم اختالف 
الهجرات إال أن الهدف منها ال يتغري وهو البحث عن التغيري 
إىل ما هو أفضل وهدا التغيري هو الذي دفع باملغاربة نحو 
الهجرة والتخيل عن بلدهم الذي فقدوا فيه األمل يف التغيري 
وبدأوا الهجرة نحو تحقيق أحالمهم التي وضعت يف رفوف 

طالها النسيان.

الهروب  العموم فالهجرة باملغرب يطغى عليها طابع  عىل 
لطخ  الذي  املطلب  الكريم«  »العيش  عن  بحثا  الفقر  من 
به  وصدحت  باإلحتجاجات،  الخاصة  الالفتات  من  الكثري 
حناجر األحرار والحرائر بالشوارع، وكذلك جل التنظيمات 
إىل  اليمني  أقىص  من  املغربي  الشعب  هموم  تتبنى  التي 
أقىص اليسار، فالبحث عن لقمة العيش هو الدافع واملحفز 

الرئييس الذي يؤطر الهجرة باملغرب، 
األخرى  بالهجرات  يتعلق  ما  أما 
البحث عن  أو  كهجرة األدمغة مثال 
فهي  واإلستجمام  الراحة  أماكن 
تقترص عىل فئة محدودة ومعدودة 
عىل رؤوس األصابع، أي أنها تبقى 
واقع  عن  البعد  كل  بعيدة  هجرات 
أبناءه  يموت  الذي  املغربي  املجتمع 
يف قوارب املوت، وطحنا يف حاويات 

األزبال...! 

الذي  السؤال  يبقى  وذاك  هذا  فبني 
يطرح نفسه دائما، ما هي األسباب 
وراء تفكري أبناء الريف يف الهجرة؟ 
باإلعتقاالت  الهجرة  عالقة  ما  ثم 
التي طالت نشطاء الحراك الشعبي 

بالريف؟

الريفييون بني مطرقة 
اإلعتقاالت وسندان التهجري:

كون  الهجرة  مكان  عمدا  هنا  التهجري  مصطلح  إختيار  حاولت 
البحث  أجل  من  هجرة  ليست  اليوم  الريف  يعرفها  التي  الهجرة  أن 
أو  التدليك«  »متعة  عن  والبحث  السياحة  أجل  من  أو  العلمي، 
اإلسرتخاء، أو تغيري نمط العيش هروبا من الروتني اليومي، بقدر ما 
هي تهجري قرسي بشكل غري مبارش، ويظهر ذلك من خالل انعدام 
أدنى رشوط العيش، حيث أن الدولة لم تكلف نفسها حتى عناء ربط 
املنطقة بشبكة طرقية تفك عنها العزلة، أما قطاع الصحة فمنطقة 

عن  ناهيك  جامعي،  مستشفى  عىل  حتى  تتوفر  ال  بأكملها  الريف 
غياب فرص الشغل التي لعبت دورا أساسيا يف الدفع بالشباب نحو 
خاتمة  وضعه  يف  الريف  أبناء  تعود  الذي  الهجرة  لشبح  اإلستسالم 
ملطالبهم التي رفعوها يف أكثر من محطة للدولة التي دائما ما كانت 

تجيب عنها باإلعتقاالت واإلغتياالت تارة، والتهجري تارة أخرى.

الخطاب  إن 
للراحل  التاريخي 
الحسن الثاني الذي 
أبناء  فيه  وصف 
باألوباش  الريف 
وأنهم يعيشون من 
واملخدرات  التهريب 
عن  بغريب  ليس 
املنطقة،  أبناء 
يعلم  الجميع  كون 

واملخدرات  التهريب  لوال  املنطقة  أن 
بالخارج  يعيشون  الذين  واملهجرين 
فالريف يحمد  إذا  أبناءه جوعا وعطشا،  اليوم يموت  الريف  لوجدت 
الله عىل هذا املنبع الذي رغم عدم قانونيته إال أنه ساهم يف الحفاظ 
عىل استمرارية أبناءه إىل اليوم، وهم -أبناءه- بدورهم حملوا معهم 
سبيل  يف  أجدادهم  بتضحيات  دما  تتقطر  التي  املشرتكة  داكرتهم 

التحرر من أغالل عبودية املستعمر.

إىل  فكري  حمسن  طحن  من 
استشهاد حياة:

السكاني  الهرم  يف  الشباب  فئة  إن 
السامية  املندوبية  حسب  باملغرب 
لسنة  األخري  اإلحصاء  يف  للتخطيط 
ما  نسبة،  األعىل  تشكل   ،2014
ويستلزم  يستوجب  يزال  وال  كان 
إجراءات  بعدة  القيام  الدولة  عىل 
وأحالم  طموحات  استوعاب  ليتم 
الشغل  فرص  خلق  عرب  الفئة  هذه 

أخرى  البطالة من جهة، ومن جهة  التي ستحد من  األوىل  بالدرجة 
الدولة من دوامة  الذي سيخرج  الوطني  اإلقتصاد  ستساهم يف نمو 
السوق  توجه  ما جعلها  داخليا  منه  تعاني  الذي  اإلقتصادي  الركود 
يف  يساهم  ما  الداخيل  الرواج  عىل  اعتمادها  من  أكثر  الخارج  نحو 
خلق فوارق اقتصادية كبرية جدا، لكن ما نشاهده ونراه بشكل 
يومي أن العاملني يف الحقل السيايس بشكل عام قاموا بتغييب 
التنموية  اإلسرتاتيجيات  -الشباب-  من  الفئة  متطلبات هذه 
التفكري بمنطق  التي يتم تسطريها، ما ساهم بشكل كبري يف 
ومتطلبات  حاجيات  سيلبي  الذي  البديل  عن  للبحث  الهجرة 
اإلجتماعي  اللجوء  طلب  حد  إىل  وصل  الذي  املغربي  الشاب 
فكل  باملغرب،  يبقى  أن  عىل  األوروبية  الدول  يف  والسيايس... 
ما يمكن قوله يف هذا الصدد  إننا نعيش مهزلة القرن بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى.

منها  يعاني  التي  الضغوطات  أكرب  بني  األسباب من  تعد هذه 
محسن  استشهاد  أكده  ما  هذا  عام،  بشكل  املغربي  اإلنسان 
فكري، فبعد طحنه مبارشة كل ذلك الضغط الذي كان يحمله 
الشعبي  الحراك  بركان  عنه  ليتمخض  انفجر  الريف  شباب 
الذي ما هو إال نتاج اإلستهتار والالمباالت التي تمارس وتحاك 
األمنية  املقاربة  تفعيل  سيتم  وهنا  الفئة،  هذه  تجاه  سياسيا 
ومحاولة  الشعبي  الغضب  إلمتصاص  القمع...(  )اإلعتقاالت، 

الخروج من عنق الزجاجة التي علقت فيها الدولة

الفعل  عىل  القضاء  وتم  مفعولها  املقاربة  هذه  أعطت  بعدما 
الهجرة  أخر غري  الشباب منفدا  لم يجد  ما،  نوعا  اإلحتجاجي 
واإلستسالم لقوارب املوت، فحتى النساء لم يسلمن منها -الهجرة- 
وخري دليل عىل ذلك استشهاد حياة التي وشحت بوسام التضاد، ألنها 

تحمل إسم حياة فأختري لها املوت نكاية يف إسمها.

استوقفتني  الكبري  الريف  منطقة  واقع  عن  الحديث  بصدد  ونحن 
لحظة تأمل يف ظاهرة اإلنتحار التي بدأت تتزايد بوترية أرسع يف األونة 
الشباب  فئة  تستهدف  الظاهرة  هذه  األمرأن  يف  والغريب  األخرية، 
انعدام  اإلختيار هو  األسباب وراء هذا  تكون  ما  بشكل كبري وغالبا 
رشوط العيش الكريم، وغياب العدالة االجتماعية وغريها من مظاهر 

الديمقراطية التي ترنوا هذه الفئة إىل تحقيقها.  

موسم هجرة الريفيني إىل إسبانيا

بقلم  امحد الدغرين

ذ. مصطفى التلمويت
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أنتم   ، الصافي  أستاذ   *
فزتم بجائزة الثقافة االمازيغية 
ماذا   ،2017 سنة  برسم 
تعني لكم هذه الجائزة ؟ وما 
ستضيفها  التي  القيمة  هي 
النضالي  مساركم  على 

واإلبداعي؟

يعني  الكربى  الجائزة  بهذه  فوزي   **
باإلنصاف  إحسايس  اختصـار  بكل  يل 
وباإلقرار بقيمة أعمايل وتضحياتي خالل 
األمازيغي،  نضايل  من  قرن  نصف  مدة 
الحرية  أجل  من  نضال  ايضا  هو  الذي 
وكذا   ، والسيادة  الكرامة  أجل  ومن   ،
ملا  لذلك  والديموقراطية،  العدل  أجل  من 
دوما  مقرونا  باإلنصاف  الشعور  كان 
القول  فيمكن   ، وبالسـعادة  باالرتياح 
الذي   ، التتـويـج  بهذا  سعيد  جـد  أنني 
أعتز به النه صادر من مؤسـسـة ملكية 
فيما  بمصـداقيتها  مشـهود   ، فخرية 

تضطلع به من مهـام نبيلة. 
وانني باملناسبة إذ أشكر رئيس وجميع 
بمنحي  تفضلهم  عىل  اللجنة  اعضاء 
أن  إال  يسـعني  ال  السنة،  هذه  جائزة 
للثقافة  امللكي  املعهد  بحكمة  أنوه 
الجائزة  لهذه  تدبريه  يف  األمازيغية 
ما  نظـر،  وبعـد  وبتبصـر  بعقالنية 
أبعدها عن إثارة الحساسيات الجهوية، 
الحركة  مكونات  حسـاسـيـات  وكذا 
صورة  بذلك  لها  وضـمن   ، األمازيغية 
من  بها  تحظى  التي  والحجية  النزاهة 

جميع األطراف.
سؤالكم  من  الشق  وبخصوص  هذا 
املتعلق بماهية القيمة التي تضيفها هذه 
الجائزة عىل مساري النضايل واإلبداعي ، 
ترفع  التي  الرؤية  صحت  إن  أنه  فأقول 
يرتقى  درجة،  التقديرية  الجائزة  هذه 
الخالدين،  مصاف  اىل  لها  الحائزون  بها 
امللكي  للمعهد  شكري  أجدد  بهذا  فإنني 
مجمع  اىل  بالتحاقي  إياي  ترشيفه  عىل 
الجائزة  هذه  عىل  الحائزين  الخالدين 
الترشيف  هذا  الحال  وبطبيعة  الكربى، 
من شأنه أن يزيد مسؤوليتي يف االرتقاء 
أكثر بأعمايل وتضحياتي النضالية ، لكي 

أكون يف مستوى هذا التكريــم.

مبادرة  تقيمون  كيف   *
المعهد الملكي بإنشائه لجائزة 
وهل  ؟  األمازيغية  الثقافة 
ترون أن هذه المبادرة كافية 
لرد االعتبار للثقافة األمازيغية 

؟

** طاملا كانت الغاية من إحداث الجوائز 
الذوق وتجويد  تهذيب  بصفة عامة هي 
األعمال شـكـال ومضمونا ، فإن إنشـاء 
بحق  يعترب  الجائزة  لهذه  امللكي  املعهد 
اىل  الهادفة  الرشيدة  من عيون سياسته 
تشجيع الثقافة األمازيغية، واىل النهوض 

بها كما وكيفا.
الجائزة  هذه  من  يجعل  ما  أن  وأعتقد 
االعتبار  رد  يف  عالية  قيمة  ذات  مبادرة 
املعهد  نجاح  هو  األمازيغية  للثقافة 
هذه  توزيع  ملناسبة  اختياره  حسن  يف 
ورشفها  جاللها  انعكس  التي   ، الجائزة 
بذكرى  االحتفاء  مناسبة  وهي   ، عليها 
الخطاب امللكي السامي بأجديــر، الذي 
األمازيغية  تحـرر  عيد  بصـدق  يعترب 
كبلتها  التي  القيود  من  انعتاقها  وعيد   ،

مئات السنني.
ومن جهـة أخرى فإن حرص املعهد عىل 
مرور أجواء توزيع هذه الجائزة يف حفل 
بديع راق يف إخراجه ، يحضـر مراسـيمه 
الوازنة  الرسـمية  الشـخصيات  بعض 
وكذا بعض الفعاليات الثقافية البارزة ، 
يف  كبـرى  فنيـة  بسـهـرة  اختتامه  مع 
أرقى مسـارح اململكـة، كل هـذه األمور 
وغريها توحـي- من دون شك - بسـري 
مبادرة املعهد هذه ، يف السكة الحقيقية 

لرد االعتبار للثقافة األمازيغية.

مومن،  الصافي  أستاذ   *
النضالية  انطالقا من سيرتك 
كيف  األمازيغية،  مجال  في 
الحالي  الوضع  تقيمون 
في  رأيك  وما  ؟  لألمازيغية 
المنعطف الذي عرفته خصوصا 
األحزاب   بعض  تبني  بعد 

للقضية؟
          

األمازيغية  وضع  أن  شك  من  ما   **
وضعها  عن  جذريا  يختلف  الحايل 
ذلك  املاضية،  العصور  جل  يف  السـابق 
املايض  يف  اللغة  هذه  كانت  أن  بعد  أنه 
اعتبار،  أي  بدون  والبعيد  القريب 
املزري املرتدي  وضعها  كان  وبعدما 
يوحي  األمد  الطويل  اإلهمال  بسبب 
حسـبما  العصـر،  هذا  يف  بانقراضها 
السـابق  اململكة  مؤرخ  بذلك  تفاءل 
بعدما  أقول  بنمنصــور،  الوهاب  عبد 
املغاربة غارقني يف تخديراالستيالب  كان 
 2011 دســتور  جاء  والغربي،  الرشقي 
ليكشفوا فيه عن يقظتهم من سـباتهم 
شجاعة  يف  للعالم  فيه  وليعلنوا  العميق، 
بطولية ناذرة ، ألول مرة يف التاريخ  عن 
اعتزازهم بهويتهم األمازيغية التي كانوا 
لقرون عديدة يخجلون منها ويخفونها 
عن  كذلك  فيه  ويعلنوا  األنظار،  عن 
ترسيم لغتهم األمازيغية مع إدماجها يف 
مقررين  العامة،  الحياة  مجاالت  جميع 
للوطن  التبعية  تحرير أرض وطنهم من 
انتماءها  وتأكيدهم  الشـرق،  يف  العربي 

اىل موطنها األصيل » املغرب الكبري«.
إذن، دستور 2011 يعترب حجة تغني عن 
األمازيغية  انتقال  يثبت  النه   ، بيان  كل 
كانت  الذي  الهاميش  الدوني  الوضع  من 
الحاىل  الكريم  األسايس  الوضع  اىل   ، فيه 
املوت  مصري  من  أيضا  وانتقالها   ،
يفيض  زاهر  مستقبل  اىل  املحـقق، 
ان  فعال  يؤكد  الذي  اليشء  بالحيــاة، 
اجل  من  نضال  هو  االمازيغي  النضال 
الفضائل  من  وغريها  والكرامة  الحرية 

السالفة الذكر.
لكن هذا املنعطف الذي عرفته األمازيغية 
تبني  اىل  تقديري  يف  يعود  ال   ، يف حياتها 
للقضيـة  السياسيـة  األحزاب  بعض 
يعود  هو  بل  أرشتم،  كما  األمازيغيــة 
لها  امللكيـة  املؤسـســة  تبني  اىل 
القضية  بعـدالة  اقتنعـت  بعدما   ،
ضمان  أجل  من   - محدثة   ، األمازيغية 
للمعهد  التطور-  ويف  الوجود  يف  حقها 
من  وانه   ، األمازيغية  للثقافة  امللكي 
هذه  عىل  امللكي  االنفتاح  هذا  أن  األكيد 
القضية، هو ما ســاعد  عىل انتشــار 
سـواء  اللغــة  هذه  بإنصــاف  الوعـي 
عموم  لدى  أو  الوطنية  األحزاب  لدى 
املواطنني، وهو أيضـا ما مهـد لعمليـة 
أن  التاريخـي   2011 دسـتـــور  والدة 

تجــري يف يســر وســالســـــــة.
* حاورته رشيدة إمرزيك

املحامي واملناضل األمازيغي الصايف مومن علي يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
تشريفي سيزيد مسؤولييت يف االرتقاء أكثر بأعمايل وتضحيايت النضالية

دستور 2011  يثبت انتقال األمازيغية من مصري املوت املحـقق  اىل مستقبل زاهر يفيض باحليــاة

عيل  مومن  الصايف  توج 
للثقافة  التقديرية  بالجائزة 
املعهد  نظم  التي  األمازيغية 
امللكي للثقافة األمازيغية حفل 
األربعاء،  يوم  جوائزها  توزيع 
17 أكتوبر 2018، بمقر املعهد 

بالرباط.

الحكومة  رئيس  وقام 
املغربية، سعد الدين العثماني، 
الجوائز  توزيع  حفل  خالل 
املنظمة   2017 دورة  برسم 
ترسيم  »إعمال  شعار  تحت 
مأسستها«،  وآفاق  األمازيغية 
الكربى  الجائزة  بتسليم 
لألستاذ الصايف مومن عيل، أحد 
الثقافية  الحركة  وجوه  أبرز 
تقديرا  املغربية،  األمازيغية 
باللغة  النهوض  يف  لجهوده 

والثقافة األمازيغيتني.

الصايف مومن املحامي والكاتب 
األمازيغي،  واملناضل  والفنان 
اسمه الكامل: األستاذ عيل بن 
الصايف  بن عيل  ابراهيم  الحاج 
املومني املزايل، ولد سنة 1949 
بقرية أملن بمنطقة إيغزرانان 
أفال واسيف بقبيلة أيت مزال، 
مزال  أيت  لجماعة  التابعة 

إقليم شتوكة أيت باها.

كتاب  اتحاد  يف  عضو  وهو 
باملجلس  عضوا  وكان  املغرب، 
اإلداري للمعهد امللكي للثقافة 
يتم  أن  قبل  األمازيغية 
تجميده، له عدة كتب ومقاالت 

ومحارضات  الصحف  يف 
ومشاركات يف عدة ندوات، من 
»األمازيغية  كتاب  مؤلفاته 
وكتاب  األول«  الوزير  تحاور 
الشعب  اىل  »خطابات 
»الوعي  وكتاب  األمازيغي« 

بذاتنا األمازيغية«.

الصايف  ألف  الفني  املجال  ويف 
»أوسان  مرسحية  عيل  مومن 
يلتحق  أن  وقبل  صميدنني«، 
لديه  كان  املحاماة،  بمهنة 
األشعار  بتلحني  اهتمام 
األمازيغية، فكان من مؤسيس 
األمازيغية  الغنائية  الفرقة 
الشهرية »أوسمان« التي برزت 
لها  أسس  أن  بعد  الوجود  إىل 
جمعية تهتم بالفن األمازيغي.

الصايف  األستاذ  أصدر  وقد 
مومن عيل مؤخرا كتابه الجديد 
)الطريق  أي  وورغ«  »أغاراس 
ضخم  كتاب  وهو  الذهبي( 
ويتميز  صفحة،   450 يضم 
كتاب  أول  بكونه  الكتاب  هذا 
تيفيناغ  بحرف  يكتب  فلسفي 
أمازيغية  وبلغة  الرسمي، 
فيها  الكاتب  العتماد  دقيقة، 
عىل كلمات مختارة من املعجم 
لألستاذ  األمازيغي  العربي 
امللكي  املعهد  ومعاجم  محمد 
للثقافة األمازيغية، ويف معاجم 

أخرى غريها.

رئيس احلكومة 
يسلم »الصايف مومن علي« 

اجلائزة التقديرية
 للثقافة األمازيغية

نور  الشابة،  األمازيغية  الشاعرة  توجت 
أعراب، صباح يوم األربعاء 17 أكتوبر 2018، 
بالجائزة الوطنية للثقافة األمازيغية برسم 
التي  األمازيغي،  الشعر  صنف   ،2017 سنة 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  يمنحها 
بمناسبة تخليده الذكرى 17 لخطاب أجدير.

جائزة  أعراب،  نور  الشاعرة  نالت  وقد 
ديوانها  خالل  من  األمازيغية  الثقافة 
رصخة  أو   ”Tvuyyit n usevdi“ الشعري 
جمعية  نرشته  الذي  الديوان  الصمت، 
بتقديم  وحيض  والتنمية،  للثقافة  ثاومات 
اللغة  أستاذ  الزيزاوي،  املطلب  للدكتور عبد 
بأكادير،  زهر”  “ابن  بجامعة  األمازيغية 
قضايا  حول  قصيدة   22 دفتيه  بني  ويضم 

صفحة،   72 عىل  موزعة  واللغة  والحب  األرض 
األمازيغي  بالحرفني  الريف  بأمازيغية  مكتوبة 

“تيفيناغ” والالتيني.

وعرشين  الخمسة  ذات  أعراب،  نور  وتعترب 
املتميزين  العصاميني  الشعراء  بني  من  ربيعا، 
بالريف، حيث بدأت بكتابة الشعر يف سن مبكرة، 
لإلذاعة  االستماع  خالل  من  ذاتي  تكوينا  وتلقت 
األمازيغية، وصقل املوهبة الشعرية عرب التواصل 
لشعرهم  واالستماع  األمازيغ  الشعراء  مع 

ونصائحهم.

طبعت الشاعرة نور حياتها بعدد من املشاركات 
يف الحوارات والربامج اإلذاعية، وشاركت بقراءات 
والنسائية،  الشعرية  املحافل  من  عدد  يف  شعرية 
وبعد إصدار ديوانها الشعري “رصخة الصمت”، 

بالناظور،  الثقايف  باملركب  بتوقيعه  قامت 
بإعادة  ثم قامت  “أمزيان”،  بمبادرة من جمعية 
جمعية  نظمته  أدبي  لقاء  يف  ديوانها  توقيع 

ثاومات للثقافة والتنمية بدار الشباب كاسيطا.

األخرية  السنوات  خالل  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 
عرفت منطقة الريف نهضة عىل مستوى الكتابة 
باألدب  يتعلق  فيما  خاصة  والشعرية،  األدبية 
شهدت  فقط  األخرية  السنة  فخالل  النسوي، 
مريم  من  كل  دواوين  توقيع  الناظور  مدينة 

مريامي، نعيمة الفاريس، ونور أعراب.

كمال الوسطاني

تتويج الشاعرة “نور أعراب” باجلائزة الوطنية للثقافة األمازيغية

بقيمة  وباإلقرار  باإلنصاف  إحساسي  اختصـار  بكل  يل  يعين   « األمازيغي  للثقافة  امللكي  املعهد  مينحها  اليت  األمازيغية  الثقافة  جبائزة  فوزي  إن  علي  مومن  الصايف  قال 
أعمايل وتضحيايت خالل مدة نصف قرن من نضايل األمازيغي، الذي هو ايضا نضال من أجل احلرية ، ومن أجل الكرامة والسيادة ، وكذا من أجل العدل والدميوقراطية« 
وأضاف الصايف مومن ، املحامي واملناضل األمازيغي، بأن  »ما جيعل من هذه اجلائزة مبادرة ذات قيمة عالية يف رد االعتبار للثقافة األمازيغية هو جناح املعهد يف حسن 
اختياره ملناسبة توزيع هذه اجلائزة ، وهي االحتفاء بذكرى اخلطاب امللكي السامي بأجديــر، الذي يعترب بصـدق عيد حتـرر األمازيغية ، وعيد انعتاقها من القيود اليت 
كبلتها مئات السنني.مؤكدا بأن »دستور 2011 يعترب حجة تغين عن كل بيان ، النه يثبت انتقال األمازيغية من الوضع الدوين اهلامشي الذي كانت فيه ، اىل الوضع 

األساسي الكرمي احلاىل ، وانتقاهلا أيضا من مصري املوت املحـقق ، اىل مستقبل زاهر يفيض باحليــاة.
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»العالم  بجريدة  الصحايف  الزميل  نال 
 17 األربعاء  يوم  الوسطاني،  كمال  األمازيغي«، 
التي  املكتوبة  الصحافة  جائزة  بالرباط،  أكتوبر 
األمازيغيةاحتفاء  للثقافة  امللكي  املعهد  يسلمها 
بالخطاب امللكي السامي بأجدير وبإحداث املعهد، 
تقديرا لجهوده يف النهوض بالصحافة األمازيغية 

وباللغة والثقافة األمازيغيتني.

وتسلم الزميل الوسطاني الجائزة من مدير القناة 
تسليم  األمازيغية، محمد مماد، يف حفل  الثامنة 
جوائز املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، بحضور 
والوزير  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس 
واملجتمع  الربملان  مع  بالعالقات  املكلف  املنتدب 
مصطفى  الحكومة،  باسم  الناطق  املدني، 
العايل  بالتعليم  املكلف  الدولة  وكاتب  الخلفي، 
املعهد  وعميد  الصمدي،  خالد  العلمي،  والبحث 
وعدد  بوكوس  أحمد  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 

من الفعاليات األمازيغية. 

لألستاذ   التقديرية  الجائزة  الجائزة  عادت  فيما 

واملناضل األمازيغي الصايف مومن عيل.

فيما حاز الحسن بوفران يف فئة الربامج اإلذاعية، 
ومنحت  واالتصال،  لإلعالم  الوطنية  الجائزة  عن 
نادية  للصحافية  البرصي  السمعي  فئة  جائزة 
للمخطوط  الوطنية  الجائزة  وعادت  السويس. 

األمازيغي إلبراهيم إعزة من طاطا . 

لخديجة  األدبي  لإلبداع  الوطنية  الجائزة  وعادت 
صنف  يف  باها  أيت  شتوكة  منطقة  من  الكجدي 
نورا  فازت  بينما  أعمالها،  جميع  عن  الرواية 
صنف  يف  تازة،  بإقليم  إكزناين  منطقة  أعرابمن 
وتوج  الصمت«،  »صيحة  مؤلفها  عن  الشعر 
ترجمته  عن  الرتجمة  صنف  يف  أكرام  صالح 
اللغة  إىل  سارتر  بول  لجان  »الذباب«  ملرسحية 

األمازيغية.

فعادت  والتعليم  للرتبية  الوطنية  الجائزة  أما 
األساتذة  فئة  يف  بوياعقوبي  الحسني  األستاذ  إىل 
املكونني،  فئة  يف  اليوسفي  ومحمد  الباحثني، 
البيداغوجيني،  املفتشني  فئة  يف  سارار  وميمون 

وعيل كويالل يف فئة معلمي السلك االبتدائي.

وفازت فرقة الريف للمرسح األمازيغي بجائزة 
»الغصن  جمعية  توجت  فيما  املرسح،  فئة 
فئة  يف  التقليدي  الرقص  بجائزة  األخرض« 
نايت  »أمساسان  وفرقة  الريف«،  »أحيدوس 
صغروشن« يف فئة أحيدوس، وكذا فرقة أعواد 

تزنيت يف فئة أحواش.

ونال الجائزة الوطنية للفنون الرايس السويس 
فيما  التقليدية،  األغنية  فئة  يف  الباز،  الحسني 
توج عبد الحق مربوك يف فئة األغنية العرصية. 
أما الجائزة الخاصة بفئة األفالم فعادت إىل كل 
الوثائقي  عمله  عن  هشكار  كمال  املخرج  من 
فيلمه  عن  بوزاكو  ومحمد  تايرينو«،  »تسانو، 

»إيبرييتا«.

اعترب  الحفل،  هذا  افتتاح  بمناسبة  كلمة  ويف 

األمازيغية،  الثقافة  للجائزة   2017 دورة  رئيس 
تكريس  الجائزة  هذه  أن  طنكول،  الرحمان  عبد 
دعم  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  إلرادة 
أسس مغرب قوي بتنوعه الثقايف واللغوي. وشدد 
يتمثل  الحقيقي  التحدي  أن  عىل  طنكول  السيد 
املعرفة  عىل  قائم  مجتمع  اقتصاد  ترسيخ  يف 
ومسايرة املنافسة الدولية املحتدمة يف هذا املجال.

وأوضح، يف هذا الصدد، أن املعهد ال يعمل كإدارة 
للبحث،  وورشة  مخترب  بمثابة  هو  بل  تقليدية، 
معربا عن اعتقاده بأن هذا املعطى يشكل تعبريا 
عن منطق مبتكر يقوم عىل تحقيق النتائج ويلبي 

متطلبات مجتمع املعرفة.

الذكرى  إحياء  إطار  يف  يندرج  الحفل   أن  يذكر 
امللكي بأجدير، وإنشاء  السابعة عرشة للخطاب 

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يسلم جوائز الثقافة األمازيغية يف الذكرى 17 خلطاب أجدير
كمال الوسطاين الصحايف جبريدة  »العامل االمازيغي« ينال جائزة  الثقافة األمازيغية  للصحافة املكتوبة

املــــحـــتـــفـــــــــــــــى هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــور 
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Peu importe comment on explique, ou croit que les Ama-
zighs de l'Afrique du Nord sont venus dans la région ; une 
chose est certaine, leur présence au Maroc est très ancienne 
et a eu une influence considérable sur le mode de vie du Ma-
rocain contemporain et son sens de  l’identité et de l’apparte-
nance, sans oublier pour autant  l'ensemble de ses croyances 
païennes ou monothéistes soient-elles, à travers les âges.
Il y a spécifiquement et exclusivement trois thèmes prin-
cipaux dans la culture Amazighe qui sont définis comme 
une trinité importante et primordiale dans son système 
des valeurs et sont facilement identifiables dans la culture 
marocaine et nord africaine d’aujourd’hui. Ces thèmes ont 
transcendé la culture amazighe et ont été largement accep-
tés comme des concepts de base de l’identité marocaine. La 
trinité en question s’articule autour des notions suivantes 
: l'importance de la langue comme véhicule de la culture 
et marqueur principal de l’identité (tamazight/awal) sur 
à la fois le plan de la communication et de la perpétuation 
de l’histoire, l'omniprésence du système fort et 
indivisible de la parenté et de l‘appartenance à la 
famille étendue (ddam/tamount) qui s’exprime 
par la solidarité et la coexistence, ainsi que la 
forte connexion à la terre et l’identification avec 
ces bienfaits et la croyance en sa sacralité (akkal/
tammourt/tamazirt) qui est forte aussi chez 
d’autres peuplades du pourtour méditerranéen.
Ces trois piliers de la culture amazighe d'origine 
et par extension de la culture marocaine d’au-
jourd’hui, dans son ensemble, sont indéniablement 
le substratum de la très forte notion de tama-
ghrabit (l’appartenance à un Maroc multicultu-
rel, divers et tolérant) qui soude les Marocains. 
En effet, si aujourd’hui les Marocains ne sont pas 
déchirés par des conflits ethniques, linguistiques 
et culturels, comme c’est le cas au Moyen Orient, 
depuis l’avènement du printemps révolutionnaire, 
c’est parce que dans leur DNA on trouve les traces 
de cette trinité qui amplifie leur appartenance 
multiple et indivisible : 
- Appartenance amazighe ;
- Appartenance arabo-musulmane ; 
- Appartenance hébraïque ;
- Appartenance méditerranéenne ; et
- Appartenance africaine.
Chose qui a été reflété puissamment dans le texte 
de la constitution de 2011, dans les termes suivants : 

« Etat musulman souverain, attaché à son unité natio-
nale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc 
entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son 
identité nationale une et indivisible. Son unité, for-
gée par la convergence de ses composantes arabo-is-
lamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et 
enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et 
méditerranéen. »

L'importance de la langue : Tamazight/
awal

Le thème le plus évident, qui est présent dans la commu-
nauté amazighe au Maroc, est l'importance de la langue dans 
la société, la civilisation et le vécu. Quand on contemple  la 
culture du peuple amazigh, il y a une corrélation claire entre 
la pertinence de la langue et la préservation de la civilisation 
et des traditions millénaires (voir la tradition des Maitres 
Musiciens Jahjouka au nord est du Maroc).  Leur musique de 
transe et leur théâtre anthropologique a traversé quatre mille 
ans d’histoire sans égratignure aucune.
L'histoire et le système de croyances du peuple amazigh ont 
été préservés de façon orale de père en fils ; où une généra-
tion transmettait l'histoire, la sagesse et les lois à une autre, 
de façon automatique par le biais de la langue maternelle, 
puissant véhicule linguistique. En réalité, malgré l'existence 
de trois dialectes amazighes distincts au Maroc, l'histoire et 
les lois du peuple amazigh se sont synchronisées et ont sur-
vécu à d'innombrables invasions à travers son longue histoire 
de huit milléniums. 
Lorsque l'invasion arabe a eu lieu ( 647-709), les Arabes ont 
apporté avec eux une appréciation similaire pour la nature 
essentielle de la langue et le rôle que les personnes âgées 
et sages (respect de la séniorité) devraient jouer dans 
la préservation de la culture dans ses composantes linguis-
tiques et matérielles. Même si l'on oublie le fait que l'Arabe 
et le Tamazight, les langues parlées par le peuple amazigh 
aujourd’hui, proviennent de la famille des langues afro-
asiatiques, les deux langues mettent fortement l'accent sur 
l’identité et l’appartenance pour assurer la continuité de 

la langue, par écrit ou oralement. 

Pour Salem Chakir, la tradition littéraire amazighe est très 
forte : 

« …les Berbères ont et ont toujours eu une tradition lit-
téraire très vigoureuse et diversifiée : poésie, contes, 
légendes, devinettes et énigmes… Au Moyen Âge déjà, 
un auteur arabe comme Ibn Khaldoun s'émerveillait de 
la prolixité de cette littérature berbère. En fait, dans les 
sociétés berbères traditionnelles, tous les moments de 
la vie, quotidiens ou exceptionnels, sont ponctués par 
la littérature, poésie, chants, contes… Les fêtes – nais-
sances, circoncision, mariage, mort – étaient l'occa-
sion de poésies et chants rituels ou improvisés ; tous les 
actes de la vie quotidienne donnaient naissance à des 
genres particuliers : chants de travail, chant de tissage, 
contes des veillées, chants et poésies de pèlerinage… 
Dans la société ancienne, les personnes âgées, hommes 
et femmes, étaient les principaux dépositaires et trans-
metteurs de ce patrimoine littéraire oral, mais tout le 

monde était peu ou prou poète ou conteur. »
Aujourd’hui, le dialecte arabe parlé par les Marocains dari-
ja est hautement différent de celui du Machrek vu la forte 
influence de Tamazight sur ses aspects phonétiques, phono-
logiques, syntaxiques et sémantiques. En un mot, quant les 
Amazighs sont entrés en contact avec l’Arabe ils l’ont ama-
zighé de fond en comble,  et c’est la raison pour laquelle les 
Arabes du Moyen Orient sont incapables de comprendre la 
darija, alors que les Marocains comprennent leur idiome et 
le parle avec aise.
Les Marocains, aussi, au vu de l’influence de Tamazight, dont 
le registre phonétique est riche en sons divers, arrivent à 
apprendre et parler les langues internationales avec un bon 
accent et beaucoup de facilité. 
 

Pertinence de la parenté : 
ddam /tamount

Un deuxième thème que l'on doit considérer lorsqu'on com-
pare la culture amazighe et la culture marocaine contempo-
raine est l'idée de parenté qui est naît du système commu-
nautaire amazigh. 
L'idée d'un État-nation était un concept étranger des en-
vahisseurs de l'Occident que les  autochtones Amazighs et 
Arabes du Maroc avaient  rejeté avec vigueur. Pour les Ama-
zighs comme pour les Arabes, on admet que les similitudes 
entre les hommes ne sont pas définies par des lignes imagi-
naires mais plutôt par une identité qui découle d'une langue 
commune, d'une histoire partagée et, pour les Arabes, d'une 
religion forte dans sa conception de l’appartenance (oum-
ma). 
Cette définition commune de l'identité a abouti à un système 
communautaire omniprésent dans la culture amazighe et ma-
rocaine. Ce système communautaire est défini en des termes 
économiquement socialistes mais, aussi, socialement démo-
cratiques qui peuvent encore être trouvés dans l'hospitalité 
des Marocains aujourd'hui et leur sens inné de la tolérance et 
la cohabitation  et la coexistence (voir le sens de la cérémonie 
d’accueil et de bienvenue du thé à la menthe très sucré).
Cependant, l'idée de parenté qui se manifeste à travers des 
personnes liées par le sang, le vécu et l’histoire accuse une 

distinction pertinente entre la culture 
amazighe et marocaine dans le sens 
que le système communautaire ama-
zigh met l'accent sur la notion de la 
matriarche comme personne-pivot de 
la famille imprégnée de valeurs démo-
cratiques, alors que la culture maro-
caine, de substrat arabe,  préfère une 
patriarchie, très forte et sans partage. 
Chez les Amazighs les liens de sang sont 
sacrés dans le mariage, dans la pater-
nité et les appartenances familiales. En effet, deux tribus 
signent leur alliance par un mariage. Le sang  dans le contexte 
du sacrifice et aussi signe de réconciliation, de demande de 
pardon et de respect, tagharst. Il est aussi le symbole d’hos-
pitalité, on égorge un mouton pour souhaiter la bienvenue à 
un invité ou étranger quelconque parce que faire couler du 
sang c’est établir un lien de respect avec le nouveau arrivé et 
l’inclure dans la société jma’ath.

La centralité de la terre : akkal/tam-
mourt/tamazirt

Les Amazighs considèrent la terre comme un bien sacré qui, 
non seulement soutenait la vie, mais fournissait une pro-
tection contre les campagnes impérialistes occidentales et 
arabes et qui contribuaient, aussi, à préserver la langue et le 
système communautaire. D’ailleurs la vente de tout lopin de 
terre hérité a été une notion fortement stigmatisée (hchou-
ma) dans la culture amazighe de toujours. L'aspect spirituel/
sacré de la terre peut être trouvé, aussi, dans le référentiel de  
l'Islam marocain (étroitement lié au Soufisme et a la spiri-
tualité amazighe), aujourd'hui.
Il existe une relation complexe avec la langue, les normes 
communautaires de la société et la connexion à la terre entre 
les traditions culturelles amazighes et leur place dans la so-
ciété marocaine. La structure sociétale et la relation à la terre 
sont fortement corrélées à leur acceptation dans la culture 
marocaine d’aujourd'hui. 
La civilisation amazighe a survécu à  l’usure du temps et des 
cultures envahissantes grâce à l’amour infini que les autoch-
tones de l’Afrique du Nord portent a la terre qui les nourrit, 
les protège et les fortifie. N’est il pas le cas que l’amazighité 
continue à défier le temps parce que les montagnes (akkal) 
l’ont protégé contre l’acculturation et l’invasion.
L’amour des Amazighs pour la terre se manifeste dans l’agri-
culture et les célébrations de ses dons généreux en été, lors 
des moussems. Des célébrations de remerciements au bon 
dieu pour son don de fertilité et sa générosité. Cette célébra-
tion on la retrouve des plus belles chez les anciens amazighs 
des Jbalas, en particulier le clan des Ait Serif ou les musiciens 
les plus anciens de la Méditerranée, Jahjouka, célèbrent la 
fertilité de la terre en musique et dance durant leur festival 
annuel connu sous le nom de bou irmawen/ilmawen.
On raconte que William Shakespeare  (1564–1616) avait 
durant sa vie rencontré un chef de guerre amazigh qui dé-
fendait,  avec courage et témérité, à la tête de son armée, la 
riche  ville-état de Vénice. Shakespeare l’a immortalisé dans 
sa pièce de théâtre : Othello, the Moor, qui est passé à 
la postérité. Ce chef et guerrier amazigh était grand, géné-
reux et noble, aimé par ses amis et craint par ses ennemis, il 
défendait la terre becs et ongles.
 
Notes :
- Chtatou, M. 2009. «  La diversité culturelle et linguistique au 
Maroc : pour un multiculturalisme dynamique ». Asinag 2 (2009), 
p 149-161. Retrieved from:http://www.ircam.ma/doc/revuea-
sing/mohamed_chtatou_asinag2fr.pdf
- https://www.bladi.net/texte-integral-nouvelle-constitution-
marocaine.html
- Hamri, Mohamed (1975), Tales of Joujouka. Capra Press.
- Chtatou, M. 1991. “Bin –Abd Al-Karim Al-Khattabi in the Rifi 
Oral Tradition ofGzenneya,” in Tribe and State: Essays in Honour 
of David Montgomery Hart, ed. E. G. H. Joffe and C. R.Pennell 
(Cambridgeshire, U.K.: Middle East and North Africa Studies 
Press, 1991), p 182–212.
-https://www.clio.fr/bibliotheque/langue_et_littera-
ture_berberes.asp
- Chtatou, M. 1997. The Influence of the Berber Language 
on Arabic. International Journal of the Sociology of Lan-
guage, 123 (1997), p 101–118.
- http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=6748
- Chtatou, M. 2001. « La notion d'appartenance au groupe 
chez les Rifains » in Awal 15, MSH, Paris.

ComprEndrE LA TrInITé CULTUrELLE AmAzIghE

Dr Mohamed Chtatou
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Le pouvoir d’Alger prévoit de récu-
pérer la mémoire de Matoub Lounès 
en sponsorisant un musée qui lui se-
rait dédié dans son propre village en 
Kabylie, et de surcroît dans sa maison 
qui serait annexée à ce projet.
Voilà vingt ans qu’il a été assassiné, 
certainement parce qu’il dérangeait 
les fondements du régime. Ce même 
pouvoir lui a tiré dessus dix ans au-
paravant par une arme de guerre et 
ce n’est que miraculeusement qu’il 
avait alors échappé à la mort. Lou-
nès qui dénonçait poétiquement les 
graves dérives fascisantes et antiama-
zighes du système en place, est ainsi 
aujourd’hui l’objet d’instrumentalisa-
tion de ce même régime dont l’objectif 
est de pervertir le combat de celui qui 
est un symbole pour l’ensemble des 
Kabyles et des Amazighs de manière 
générale. Aussi, le musée annoncé par les 
autorités algériennes est une insulte à la
mémoire de Lounès, à la Kabylie et au 
monde Amazigh.
Des représentants de l’Etat algérien ont 
même osé se rendre dans la maison de 
celui qui les a combattus durant toute sa 
vie. Pensent-ils que les Kabyles ont baissé 
la garde ? Cette intrusion ne saurait durer 
et nous nous devons de réagir ! Pour nous-
mêmes et pour Lounès !
La mémoire de Lounès nous appartient à 
toutes et à tous. Elle dépasse sa famille 
puisqu’elle est kabyle, amazighe et uni-
verselle.
Nous, signataires de ce texte, refusons 
fermement que ceux qui l’auraient tué 
s’octroient à titre posthume son souffle 
et son combat. Nous dénonçons les ten-
tatives d’instrumentalisation auxquelles 
s’adonnent les autorités algériennes et af-
firmons notre détermination à défendre la 
mémoire de Lounès et à combattre ceuxlà 
qui pensent pouvoir la souiller et pervertir 
son combat.
Quelles que soient les difficultés du mo-
ment auxquelles la Kabylie est confrontée, 
elle saura toujours défendre sa dignité.
Le 19 septembre 2018.
Contact :
defense.memoire.matoub@gmail.com

Premiers signataires :
Gérard Lamari, Enseignant (Toulouse, Occita-
nie)
Masin Ferkal, Enseignant (Paris, France)
Salem Zénia, Ecrivain amazigh d’expression 
amazighe (Girona, Catalogne)
Kameleddine Fekhar, Médecin (Ghardaïa, 
Mzab)
Manuel Suáres Rosales, Dessinateur-bâtiment 
(Tenerife, Taknara)
Mestafa G'idir, Enseignant-chercheur (Aix-
en-Provence, Occitanie)
Pablo Deluca, Enseignant (Tenerife, Taknara)
Hsen Larbi, Ingénieur (Philadelphie, USA)
Ali Harcherras, Enseignant (Goulmima, Ma-
roc)
Youcef Zirem, Ecrivain (Paris, France)
Boumediene Sid Lakhdar, Enseignant (Paris, 
France)
Luis Falcón, Enseignant en retraite (Gran-Ca-
naria, Taknara)
Aksil Azergui, Consultant (Lille, France)
Salah Dabouz, Avocat et activiste humanitaire 
(Alger)
Bouaziz Aït-Chebib, souverainiste kabyle, di-
plômé en sciences politiques (Kabylie)
Nacira Hadouche, Avocate (Kabylie)
Omar Derouiche, Poète amazigh (Igoulmimen, 
Maroc)
Hocine Redjala, Réalisateur documentariste 
(Iwaiyen, Kabylie)
Yasmina Oubouzar, Data Manager (Paris, 
France)
Karim OSM, Artiste kabyle (Paris, France)
Tamilla Aït Ali, Socioanthropologue (Paris, 
France)

La mémoire de Lounès Matoub 
appartient  au peuple kabyle 

et amazigh!
 Marche des lycéens 

dans la ville des Ouad-
hias. ©O. Ghiles/Liber-
té
Ces mouvements de pro-
testation, suscités par 
une propagande autour 
du refus d’étudier la 
langue dans certaines 
wilayas, se veulent une 
revendication de la gé-
néralisation de l’ensei-
gnement de tamazight.
Des milliers de collé-
giens et de lycéens des 
daïras d’Azazga, de Bouze-
guène, de Tigzirt, d’Ouad-
hias, de Maâtkas et de Tizi 
Gheniff, pour ne citer que 
celles-ci, ont boycotté les 
cours pour investir les rues 
dans d’imposantes marches 
afin de réaffirmer leur 
identité et réclamer la pro-
motion de la langue ama-
zighe dans toutes ses com-
posantes linguistiques.
Dans les localités d’Azazga 
et de Bouzeguène, la pro-
testation a débuté, avant-
hier, pour se poursuivre 
encore hier. Les élèves des 
deux paliers ont démarré 
leur marche à partir de 
leurs établissements res-
pectifs pour converger 
vers les principales rues 
en brandissant l’emblème 
amazigh et des pancartes 
sur lesquelles on pouvait 
lire : “Tamazight, langue 
nationale pour tous les 
Algériens” et “Ma Ulac ta-
mazight, Ulac, Ulac”.
Les manifestants, bien en-
cadrés par les services de 
police, ont sillonné les prin-
cipales rues en scandant 
les slogans traditionnels : 
“Assa, azekka, tamazight 
tella tella” (aujourd’hui, 
demain, tamazight existera 
toujours), ou encore “Ulac, 

Ulac, Ulac Smah Ulac”.  

Les élèves ont crié leur ras-
le-bol face aux atteintes 
répétées à tamazight et en 
citant même une députée 
qui ne cesse, disent-ils, de 
s’attaquer à l’identité ama-
zighe sans être rappelée à 
l’ordre. “C’est à l’État de 
veiller à la promotion de la 
langue amazighe avec les 
mêmes moyens que pour la 
langue arabe. C’est égale-
ment à l’État de veiller et 
de mettre tous les moyens 
pour la généralisation 
de l’enseignement de la 
langue amazighe dans tous 
les établissements scolaires 
publics et privés du terri-
toire national”, clament-
ils.
Hier encore, les manifes-
tants ont respecté le mot 
d'ordre de marcher dans le 
calme. La circulation auto-
mobile très ralentie a pu 
être réglée. Les commerces 
sont restés ouverts et aucun 
incident n’a été enregistré.
À M’kira, dans la daïra de 
Tizi Gheniff, les collégiens 
de trois établissements 
(CEM frères Boufateh, 
CEM Base 3 d'Akkerouch 
Oufella et le CEM Base 5 
de Taka) ont également 
rejoint ce mouvement de 
grève en organisant une 
marche.
En dépit de l'intervention 

des personnels de leurs 
établissements respec-
tifs, les élèves ne voulaient 
rien entendre parce que, 
disent-ils, “tamazight est 
langue nationale et offi-
cielle. Elle a le même statut 
que la langue arabe. Pour-
quoi des Algériens comme 
nous refusent-ils de l'étu-
dier ?”
Il est à rappeler que ce 
mouvement de protesta-
tion a commencé lorsque 
des parents d’élèves d’une 
école primaire dans une 
wilaya de l’Est avaient 
observé un sit-in devant 
leur établissement, expri-
mant leur refus que tama-
zight soit enseignée à leurs 
enfants sous prétexte que 
cette langue devrait être 
introduite dans les écoles 
des 48 wilayas, allant 
même jusqu’à justifier ce 
refus par le fait que leurs 
enfants ne sont pas des 
cobayes. Une action qui 
n'est pas passée inaperçue 
et non sans conséquence  
sur la scolarité des élèves, 
notamment les lycéens et 
les collégiens de Kabylie où 
des mouvements de grève 
ont été lancés.  
Kamel N. O./O. Ghiles
Source : 
www.liberte-algerie.com/

 DEs collégIENs ET DEs
 lycéENs BoycoTTENT la

laNgUE aRaBE EN KaBylIE

d'autant plus que dans le contexte actuel, le rapport spé-
cial du GIEC sur les conséquences du réchauffement pla-
nétaire, publié le 08 octobre 2018, exhorte à la mise en 
œuvre d'actions sérieuses en vue de limiter au plus vite le 
réchauffement climatique à 1.5 °C et non à 2°C, pour évi-
ter des conséquences irréversibles sur la planète.
Que nous défendons la place des gouvernements intermé-
diaires pour assurer la corrélation entre le développement 
local à petite échelle ainsi que l'aménagement et l'attrac-
tivité des territoires dans un cadre global capable d'arti-
culer des partenariats avec les principales organisations 
mondiales, régionales et nationales en fonction des prio-
rités tracées et d'assoir un cadre de co-financement solide 
et pérenne.
Que nous nous engageons à poursuivre les efforts pour 
l'élargissement du réseau des gouvernements intermé-
diaires et le renforcement de la représentativité des gou-
vernements Régionaux dans les grandes manifestations à 
l'échelle internationale.
Que nous sommes pleinement conscients de l'importance 
capitale du renforcement des capacités managériales et 
techniques des élus et cadres des régions en matière de 
planification stratégique, de gestion des ressources, de 
coopération internationale, de communication, de suivi et 
d'évaluation. Nous continuerons d'œuvrer pour mettre en 
place des structures régionales inclusives, performantes et 

responsables
Que nous sommes convaincus que les gouvernements in-
termédiaires ne peuvent jouer pleinement leur rôle que 
si le processus de régionalisation lancé par les gouverne-
ments des États est complet, irréversible et implémenté 
de manière forte et accélérée en garantissant un transfert 

des compétences en adéquation avec les res-
sources allouées aux gouvernements intermé-
diaires.
Que nous exhortons les Etats à veiller à une 
répartition équitable des moyens et ressources 
pour permettre aux gouvernements régionaux 
de développer les potentialités de leurs gou-
vernements intermédiaires respectives tout 
en renforçant la compétitivité et la durabilité 
des territoires, en développant une dynamique 
économique concrète et en réduisant les dis-
parités entre les l'urbain et le rural au sein du 
même territoire .
Que nous invitons vivement les organismes 
internationaux en tant que partenaires pri-
vilégiés pour la mise en place de programmes 
de développement intégrés, à accompagner 
de manière rapprochée la dynamique régio-
nale et la reconnaissance de l'échelon régional 
comme plateforme incontournable d'articula-

tion entre le niveau des États et le niveau local.
Que nous sollicitions l'appui des bailleurs de fonds pour 
permettre de légitimer l'accès des régions aux divers pro-
grammes de financements au même titre que les villes en 
assurant un équilibre pertinent dans la répartition des 
fonds pour le développement des divers programmes de 
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األمازيغي”  “العامل 
توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية

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

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

االشرتاك  طلب  إرسال  شهر  كل  األمازيغي”  “العالم  جريدة  بأعداد  التوصل  يف  الراغبني  وعىل 
/حي   07 الشقة  دكار  زنقة   05 رقم  األمازيغي،  العالم  )جريدة  الجريدة  عنوان  إىل  املجاني 
amadalama� :10040  الرباط/ الهاتف والفاكس: 0537727283/ الربيد اإللكرتوني طاملحي

.)zigh@yahoo.fr
هذا ويجب أن يتضمن طلب االشرتاك املجاني يف الجريدة معلومات املرسل:

- االسم الكامل:

- العنوان:

- الربيد اإللكرتوني:

-ورقم الهاتف:
جريدة “العالم األمازيغي”

رقم 05 زنقة دكار الشقة 07 حي املحيط الرباط
الهاتف والفاكس: 0537727283

amadalamazigh@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوني
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ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⵙ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ 
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ , ⵜⴷⴷⵓ 
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵜⴰⴼ 
ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵕⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ 
ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙ 
ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ 
ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ? 
ⴷⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵔⵓⵏ ,ⵜⵔⴳⵍ ⴷⴰⵖ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵙⵡⵔⵔⵉ 
ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵃⵎⵎⵓ . 
   ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵉⴽⵛⵎ 
ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴼ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⵎⵎⵖ 
ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵜⵜ 
ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰ, ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ 
ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ 
ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ, 
ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ 

ⵜⴽⴹⵓ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ. ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ 
ⴰⵙⵕⵥⵎ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵔⵓⵔ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ 
ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵍⵍⴰⵢⵀⵏⵏⵉⴽ ⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ 
ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵥⵕⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵙ 
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ » 
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵓⵔⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ 
ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴳⴳⵯⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ 
ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ 
ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ. ⵉⵏⵉ ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴳ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵔⴰⴷ 
ⵢⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ 
ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ 

ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ . 
ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ  
ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ 
ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖⵉⵍⴼ 
ⵍⴱⴰⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ 
ⴰⵡⴰ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵡⵙⵙⵔⵖ ⴰⵙⵓⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⵔⵏ ⵉⵏⵓ, 
ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵔⴽ ⴰⵢⵍⵖ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ 
ⵜⵖⵔⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵛⵛⵖ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ 
ⴰⴷ ⵉⵢⵉⴷ ⵍⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵕⵖ 
ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵖ . 
ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ 
ⴱⴷⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ , ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ 
ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴳⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ 
ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⵉⵜ ⵖⴰⵔ ⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙⵔⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ 
ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ . 
ⵉⵖⵔⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ 

ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵟⵟⴰ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵛⵛ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ 
ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵜⵡⵔⵔⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⵖⵉⵏ ⴰⵙ 
ⴷ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ , ⵉⴼⴼⵔ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ 
ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵔⵙ 
ⵢⴰⵡⵉ . 
   ⵢⴰⵙⵉ ⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵄⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ 
ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵣⵓⴳⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ 
ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ 
ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ 
ⵎⴰⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰ, ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵏ ⴰⵣⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ 
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⴹⵕ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ 
ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ 
ⵓⴼⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ , ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ 
ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵉⵛⵛ , ⵉⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ 
ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴽ ⵜⵜ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ 
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ . 
  ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⴳⴰⵡⵔ 
ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ 
ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ 
ⵙ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ 
« ⴳⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵉⵎ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵏⵉ 
ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ , ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ 
ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ . 
ⵜⴰⵡⵉ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴱⵏⵉⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ 
,ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ 
ⴰⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ 
ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵙⵏⵄⵜ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ 
ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ 
« ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ » .
  ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ 
ⵙ ⵜⵖⵓⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ 
ⵉⴱⴹⵓ,ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵉⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏⵏⵉ ⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ 
ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ 
ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⴳ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ 
ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ : 
   ⵉⴽⵓⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⵏⵓ ,ⵎⵜⴰ ⵖⵉⴷ ⵉⴽⵍⵍⴰ 
ⵙ ⵉⵢⵉ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ 
ⵉ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ 
ⵢⵉⵏⵉ ⵏⵉⵜ : ⵀⴰ ⵉⵢⵉ ⴰ ⵉⵎⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵎ ⴰⴽⵉⵖ 
ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ,ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵖⵉⵍⴼⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, 
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-ur id ay-nnav ayd riv.xas riv ad kkev afital n tinmel ad 
iÇiëv aswir n inelmadn . 
Izmummey « bassu » :
-axs ur trid ad tesseveëd arraw nnev?
-ddiv ad ten settesv(Tester),ad armv ad ten sselmedv  .
-hat tekka vuë nnev yat tselmadt n uwanik maca ur tri ad 
teqqim vuë nnev iddev tercl aha tra ad texlÄ vif umer-
cal nnes.meqqaë inna as uselway n uvawan afevlal (Le président 
de la commune rurale)ad as irnu semmus timaÄ n iderhamn 
nnig n urakid nna da ttamÇ maca tpetten(Insister)ad tteddu.
-id ad id i temund s vuë tselmadt ?
-yac tevëa ac ?
-ur zmirv ad dduv i wul inu.
-is illa dic ukukr ?
-uhu.maca ur riv ad iviln medden is ddiv s vuë s 
uvdas(A la mauvaise intention).
-tevÇand .argaz ur t igi xas wa-lli ittesvaln asatam n ipu-
rifn nnes.
-ur riv ad tezry tserbubt(La longue queue) inu ca n 
ibenveë(La poussière) di(Expression pour dire faire un scan-
dale).
-waxxa ad dic munv.necrav-n dvi.
swizÄn(Se diriger) tinmel.ur teÇëi tselmadt amya alley 
beddan tama n tdala.ur ikcim xas « baddu »iddev ur 
iri « bassu »ad yakm.iggiwr unebgi g ililan ar ittannay 
armad n inelmadn ijerdadn(Enthousiastes) iran ad sneoden 
is sselhwan (Etre habile).kud ar asen tessepsu tselmadt 
tizlit taoëabt ittinin : « aydi aydi aydi..laoiba bi al 
aydi »isella i yan unelmad ickn g umeÇÇuv n usmun nnes : « is 
tra ad nurar s uydi  ? ».yannay is ar ttalsen i wawal nna mi ur 
ssin amak nnes.ar tigira tessufv tselmadt aguzdiy(Le 
groupe) aha tezmummey i « baddu »yufan ivf nnes dat umaynu 
as isettun akrus nnes.tseqsa t :
-iwa mayd tannayd g inelmadn ?
-mec trid tawalt targiwalt (Franche).
tebbey as awal :
-ur riv xas awal argiwal.
-zund is annayv is ar ttepsun iwaliwn mi ur ssin amak nsen.
-hat ay-nna ayd kkan myarn g tmezgida.ar ttepsun timitar 
asl n wad isinn amak nsent.
Iffev s uniri aha teÏfuë t s usarag mar ad ur yivil « 
bassu » is as tefëv tbuki(L’intention).beddan tama n wa-
ddev ivejdmn nnig n yat tnegmit(Le rocher).izubda « baddu 
»awennit(Le commentaire) nnes :
-kkiv vëiv is isttes yan usensgam(Proposé pour le péda-
gogue)inelmadn n yat tdala aha ibÄu ten vif sin iguzdiyn 
day ifek i yan ict n tedyazt(Le poème) mi myarn iwaliwen 
nsen ifek i wayyaÄ tadyazt mi zunksen(Etre difficile) iwa-
liwn aha itter asen ad psun ,icfa asn tiremt nna mi ival 
is asen tuda i tipsi.illiv semden aramid nsen izutf is 
ipsa aguzdiy ittusektern(Etre chargé) s uÄëis yusin 
iwaliwn inemyirn g yan wukud igzzuln  id wa-dda ittu-
sektern s uÄëis isettuln s iwaliwn iremyirn(Inhabitués) 
izunksen ur ipsi amya.igry(Conclure) zi waram ddev 
is ur ar ittectutuy(Mémoriser)unelmad xas ay-lli mi 
da ittisil kuy ass d uy-lli innefesusn d u-nna inmalan 
amsutey(L’entourage) nnes.
-a mer tannayd mayd vif i ikkan kud mepra ayd di-ddiv s 
di ?ar asn sawalv s ils aoëab aha ur ar ttegzun amya zund 
is ar sawalv i iselliwn(Les pierres) .ur nemsawaÄ alley 
lemdv i tmazivt.dvi ur ttuyaqqilv ad ssewrv tamazivt 
mar ad gzun mayd riv ad iniv . g tizwiri n twuri nu ar al-
lav iddev ur myarv ansa meqqaë gan imezdav nnes isemcann.
dvi ur yad pmilv ad bÄuv d uÄvaë ddev.myarv t alley ur 
yad pmilv ad t i ffev.medden nnes gan isuvav(Transparents) 
.ur lin tadvust.ar i ttezrakn(Respecter) .ar ten ttezrakv.
ur djin sellav i ca n umalid .ad asn ikkur ëebbi tigmma 
s mayd iëwan.
Temgulley s « bassu » izmummin s tugga nnes aha inzv awal 
s imi nnes :
-awd necni ur djin nannay ca dda ixxan vif s.da tteddu ad 
tezdm nettat d tsednan nnev ,ar ttagm aman itsent tikkal vif 
tadawt nnes.teccar d tiwetmin nnev ivfawn n wavaÄn d wulli.
tla adagir(Le capital) nnes.tedder tudert nnev .tavul telmd 
i tmazivt.ar ttirir izewirikn(Les chants de noce).walu 
mayd as inna ca.ur djin tkki ca n tselmadt amm nettat.mer 
gin iselmadn amm nettat adyali ur ss mayd nnan ad awÄen war-
raw nnev.ku asegÅas ar nettepawal iselmadn ad vuë nnev qqi-
min maca ur ar ttirin.xas nettat ayd igan amedya i isel-
madn d tiselmadin.ur djin tusi akuray vif warraw nnev.
yaÄfuÄ as wawal.
ibÄz « baddu » allen nnes g udm n tselmadt.iÇÇef zi 
uwarik(La personnalité)nnes.ar ttexitir g udawin nnes.
izubda « bassu » tugga nnes :
-aÇulig(La personnalité) nnes iÇmummeë(Etre puissant)iddev 
tezwa(Au sens de traverser)tificay s waqas(La volonté) 
n wuzzal aha temyaman d medden n taymi(Le clan).ur djin 
annayv amm nettat.meqqaë tedjiwn imÏÏawn g tizwiri maca 
zwant as wallen kud temyar tudert n uvnayn(Les cimes).ad ur 
ttinid xas tessenser ilm nnes mar ad tili wi-n tmazirt.
adday da tsawal s ils aoëab ad ttivild is taoëabt 
ayd tga .asag tsawl tamazivt ar ttivild is tga tamazivt 
iddev s ururd (Rapidement)tesoa avdebbu(L’accent)
n ils amaziv.tedder tudert tasnemdant(Authentique) 
zzemaoendrik(Magnifiquement).
Igza « baddu » azan .imseqsa d twengimt nnes is ad izmr 

ad imyanam d imezdav n di.ival is as izunkes ad ipuf 
tawargit nnes,ad igzm izikr n usirm nnes.ur as yudji 
mayd ittini.isusm.mmeÏfaënt tmitar n useqsi g ugezÄn 
nnes.iseksew s uyrri n tselmadt yannay yan ucagag abnabak.
isvilel t.udm nnes imellul tamlli n udfl.allen nnes ar sse-
flilliynt.yudr s ururd i tiÏÏawin nnes iddev igÅed 
ad ur isemdr i iseqsi nnes.isusm « baddu »aha inzv 
div awal vif uselmd :
-id xas cemmin ayd isselmadn di ?
-xas nec.
-i mecta n iswirn ayd ar tesselmad ?
-cëaÄ.
-i man imci dda tteggad ?
-ar smulluyv aselmd.bÄiv inelmadn vif cëaÄ iguzdiyn 
.ku aguzdey da as akkav yat tiremt n ukud.
iÇwa(Surprendre) t wawal nnes :
-agÅa iÇÇayn ay-a !!llan iÄevëan yuran aha ur tri tenbaÏ ad 
tessewr medden !!
-da ttini is ur tli asagiz(Le budget).
-ur tli aqas ayd ttinid.
Tfest aha tuder i ivf nnes.ur tufi ad as tveë ad ikk 
taxerbict nnes.awd netta ur yufi xas ad itter i usmun nnes 
ad ids imun s usirm n wad t yiÇië g yat tmelda :
-id ad neddu ?
-u-nna trid.
yuÇÄ”BADDU” afus nnes i tselmadt s uzmummey :
-ayyuz nnem vif uvnas nnem.han tufd itsen irgazn ur izmirn 
ad myamann d usektul(L’environnement) 
-s imiq s imiq as da ittemyar ca ansa amaynu.
Immecty .izul « bassu »taselmadt s wuluy n ufus nnes aha 
man d usanf iggufin.zrin t tbedda ar tesvilil acagag 
amaynu.id « baddu » ur izÄaë ad imgulley iddev mec 
as yuÇÄ iÇëi hat ad as ivëÄ tadupalt taf ad gis tveë 
tararit lli ur izmir ad t issufv zeg imi nnes.izunks 
ad irar vif wazan arusrid(Le message indirect) n « bas-
su» .ur ggufin tawerirt alley issigg ten yan urgaz ilsan 
taqbbut tumlilt.myazan iÇëi.mzuln.msadan ifassen .iskn « 
bassu » argaz izullemn « baddu » :
-han aselway n uvawan afevlal ay-a.
Isawl urgaz s uzemummey :

-ar ci nettenãaf g tmazirt ddev s u-nna mi nezmr.han negfni 
itsen medden mayd ac imsarn .dvi hat yuzn c id ëebbi s 
vuë nnev mec av trid.
-max ad ur cen iriv ?
-nepya -n ay-nna riv.riv ad ac iniv yan wawal maca da ac tet-
terv ad i twadmed(Pardonner)iv necgelv (Commettre une 
erreur).
-xas ini ay-nna trid.
Izemummey umevewan(Le membre de la commune)s urkay 
(Largement)
-gÅedv ac i sselkuv s u-nna riv ad ac t iniv.
-xas sawl hat ar ttuëuëÄv g ukeÄëuë.
Imdudey « bassu » d umevewan g yat tikkelt.isseqjer « 
bassu » anya nnes :
-matta ukeÄëuë ?
Yucy « baddu » is gzan ay-nna ur iwettis :
-riv ad iniv is kud ur av tufi tenbaÏ nnev tawuri hat zund 
is ar tessuëuëÄ imsummern g ibenveë d waluÄ.
Zemummin irgazn s sin idsen sawln g yat tikkelt :
-zziv ay-ddev ayd trid ad t i tinid.
-ad ur ttegzum ay-nna ixxan .
 Inzv umevwan awal s imi nnes :
-ad isserky ëebbi tiwengimin mar ad ur gzunt ay-nna ur 
iwettis umsawl.
-arad mayd trid ad i t i tinid.
-dar i yan usamar(L’idée proposée) ad ur imiq ad ac injq.
-xas sawl .
-mec trid ad tesselmd arraw nnev ay-nna mi tessend ad 
ac ifek uvawan yan urakid n n mraw n igiman n tarreyalin i 
wayyur,ad ac iÄgl (Assurer)tiram d uzadav d ufital n twu-
ri d imassen nnes.
iÇewa usamar ddev « baddu ».yudr i uqeëëu nnes.imutl 
ger sin iberdan .ur yad issin id ad iÏfuë avaras n 
twargit mid abrid n usda(La réalité).
-iwa mayd tennid ?
-adj i yan umundar(Le délai)ad gis swingmv.
-giv ac ar imalas ddev di-iddan adday -n tekked tigm-
mi nu.

-ddiv ad rarv tararit inu zeg waskka.
-mec trid mun d « bassu » taf ad nessetger (Documenter)
amyaman nnev day senodv ac afital n twuri d imassen nna gis 
illan.
-waxxa.
-ha-yyi ddiv ard nemyafa.
 Icebber « bassu » g urgaz :
-i ëebbi mec ur tqqimid ad tsud ca n watay.
-ur as ufiv .ddiv ad sgemÄv (Signer) itsen itagirn (Les 
documents).
-mayd dis tekkid .ur nniv ac i senbuttelv(Retarder).
-awa hat zerbv.hat ur igi aÄaë s di xas ad iÇiëv aoer-
rim ddev.
-snilv ac udm n ëebbi mec ur teqqimid.
-s ayerÄ inu hat ur as ufiv.ar yan wass yaÄn g ufiv akud.
   Idda iman d usanf nnes yajjuy tawerirt mar ad iggafey 
ta-yyaÄ di dda iqenzo uzadav n tnevvawna n uyetmi.imgulley 
« bassu » s usmun nnes :
-ur tennid ad ttafd amm usalaf(L’occasion) ddev.
-ddiv ad mxammav d twengimt inu.
-ur tennid amalid.maca hat u-nna ittexemmamn ur inni ad inÄew 
asif.hat ira uzmz abendg(Le fait de s’aventurer).
-hat mutlv cigan .beddiv g ugersif.ur yad ssinv matta 
wasif neÏÏuv .
-yuf ad tged utmazirt wala tgid azrazav(Le réfugier).
-adj i ard zumv g yat tevmeët day swingmv g uÄlas.
-wan trid.hat ur tennid ad ttasid anezwum n tiram wala 
wi-n uzadav .qenna ad tesserfd(Epargner) cigan n idrimn 
iddev ur tennid ad tsevd xas ioban(Les vêtements) nnec.
-ssenv is tgam udmawn n usemci maca hat izunks ad dderv 
ger idurar.da ttivilv is lliv g uvezzu.
-ay-a ur igi xas azebdar(La digue).adday temyard ansa 
ddev ad irdl uzebdar nnav.xas ssurf t dvi.
-ha-yyi ar di-nna g n i teffev.
Isuqref « bassu »s umdaz ar iqqaë i « uolibuc »amevwan 
dda ur ta inÄiwen aqqa izwan :
-wa hatin idgy (Consentir).
Isella « baddu »i tevlavalt n irgazn g tizi n imnayn 
.ifeëfeÄ wul nnes.isella i trarit n « uolibuc » :
-mun d ids g tifawt n usekka ad isegmÄ (Signer)atagir n 
umyaman.  Ur igzi cigan tuqlat n wazan iddev ur ipsi g ils 
amaziv xas itsen iwaliwn nna kkan imarewn nnes ar ttemraran 
ger atsen .igëÇ alley ur ivÄif g ils anamay(Le maternel) 
nnes.ittey « bassu » s usmun nnes :
-imdudz wul inu alley tufid tawuri.ur yad tgid dvi ane-
bgi nnev .han tgid yan zi dig nnev.
-hat ur ta ssinv mayd i ipundn(Pousser) ad lessav(Accepter).
-seksiw dvi s imal .bÄu d uzra(Le passé).
-is djin tannayd ca ibÄa d twengimt nnes xas apyuÄ ?
-uhu.
-hat ur i yabub ad ttuv azra nu acku iga tawengimt(Au sens 
de mémoire) inu.hat izdy uzra d ulwa(Le présent)d imal.gan 
akæ tiwinas n yat testawt.
-tevÇand.walu mayd ac issufrra(Considérer comme vice) 
ca.agezÄan ur inni ad ittu timektit nnes mar ad yisin matta 
netta d ma s itteddu d mayd yuqs(Vouloir).
Qqiman beddan vif tewrirt ar ssinnign allen nsen g akæ 
icagagn inneÄn i wansa ddev .isvilel « baddu »icaqarn :
-idurar gan izebdar dat ucelÄiy(La tempête).
-d unaruz n usdarray.
Ur Çëin amya alley ten izul yan urgaz awessar ilan tamart 
tumlilt.imgulley Çaë s « bassu »s uzemummey :
-mayd iona unttay inu (Mon oncle) ?is da teshirriyd ?
-ha-yyi ar ttedduv tawada n ifkr.
-ad ac izzevzif ëebbi tudert nnec.
Izul t « baddu »s ufus nnes asl n wad icnu nev ad as issudn 
idikl nnes.iÏÏaf as umvaë afus amm is da itteqqel ad as 
t issudn aha imgulley s « bassu » :
-mayd ims uorrim ddev?
-iger av t ëebbi ad issekcm ca n usidd g tqecca(Le 
crâne) n warraw nnev.ar as qqaën « baddu ».
Izmummey umvaë s urkay :
-id ca n umaziv aquëaë ayd iga ?
Iseksiw « bassu » s unebgi nnes s uzmummey :
-mec ira .
-i max ad ur iri ? han assav nnes iga amaziv !
-ma ayd t iÇëan ?hat mecta n yuk ar ittekukur ad 
isnil atta(L’esprit) nnes s umaziv .mecta n yan issen 
i tmazivt aha ur idgi ad sis isawl amm is tga 
aouëiÄ(L’ignominie,l’infamie).
Ïççemn izenzifn n « baddu » :
-hat pemmeqn wi-ddev ad saweln s tmazivt iddev ur t 
lmidn aha ur as ssin cigan .izunks ad sis saweln aha 
ar ssemrasn imugar ifëanÃiÃn d ioëabn .mer ufin ils 
azeddag imyawayn d uzmz ddev hat ur nnin ad t zrin.
Isawl umvaë :
-a arba nu ikka usdarray ar t isselmad g « uÇru »maca zi 
kud numç afuley(L’indépendance)kkesn t imenbaÄn nnev.
-i mayd skern imazivn ikkan usin amrig (L’arme) ?
-llan wi-dda usin div amrig maca ur msasan vif uzmz aha 
zgeln asÄs(La cible).
-id ttern s wawal argiwal ad tesrar tenbaÏ aselmed n tma-
zivt.

*avazaf mupmmad
* isul

إبداع
tirra←
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tirra

 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 ivmisn nv tisvunin 
ittmukkuln s udalis amaziv .ar ssaramv 
ad awn tnjq tirra nu .ar imal d ubrimal ivu-
dan 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. 

** ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ**
Izmummey s urkay
-awd tmazirt nnem tga amradan .
-maca ur id ugaman amm ulçiy.
-ku udm ila timitar n uhuskey nnes.
-amradan ur t igi xas wa-nna gis isyafa 
ufgan aÄlas .ur id amm umradan nna dis it-
tisil i uÄeëwi ,nna mi iberbez(Etre pol-
lué)uzwu.ur illi amm ugaman mi izeddig 
ubehri(L’air).annay ackaÄ(Le sommet de la 
montagne sous forme de dent à cause de l’éro-
sion)nnav.annay agisl (Le haut de torrent).içië 
aqeyyup(La crête) nnav.içië immel(La source 
en haut de la montagne) nnav.akæ iferdasn 
(Les éléments)gan timitar n yat tfelwit n 
iniln d ivman inezzevn uraæ zi wabuÄ n umes-
suy.mer ufiv ur nniv ad ffev ansa ddev.
-addud ad nemssenfal iÄevëan nnev neccin d 
cem.
-max is ur tucid d umradan illan di ?
-walu vuë i allen ma s t i seksiwv.
Teççef :
-is tgid aÄeëval ?!
-giv aÄeëval n wul iddev ur liv tawuri 
wala liv idrimn ma s ttemÄayv tisirikin 
n umradan ddev.meqqaë liv agerdas aqec-
mal ur ufiv tawuri g tmazirt mi ggudin 
irgemmayn !
-tamazirt inu tedjiwn imezda.ur yad 
tunif iflew nnes i imezwagn .hat ilula yan 
umatav(Le parti)isvuyyun taf ad tekço ten-
baÏ imezda iddev gan isdarrayn.amatav 
ddev ar ittezur s imeltav nnes ar itte-
vnas ad ikcm s tnezzarfa(Pour le parle-
ment)far ad ivnu yan uzrf itteççeon ime-
zda.abrid s tmazirt inu iqmumë.yuf is 
tettid udm nnec s yat tnila yaÄn.
Isqinfd(soupirer) ,issekrurm timiwwa 
nnes :
-mer ufiv ad myawalv d ca n terbat amm cem 
far ad kcemv s tmazirt nnem vif ubrid 
aseÄfan .
-tefrk tenbaÏ nnev s amm ivujban ddev xas 
ddu s yat tnila yaÄn.
Isxuccen kud ur yufi asttif nna s ijjenjem 
ivf nnes zi umarin ddev.telley as s ufus 
aha texlÄ vif ismun nnes iggufin s ubre-
qqa.yavul netta ansa nnes tama n « bassu » :
-is tannayd afulkey n tmazirt nnev ?hat kuy 
ass da ttekkan inejda ansa ddev.
-ur zrurtv (Nier,désavouer)ahusky nnes 
maca itas(Quand)yar idicl ad ibukÄ 
içëi .
-tevçand.idrimn ayd yakkan içençaën i wal-
len .
-ametlao amm nec ur sar yannay asidd g 
ubrid nnes iddev ur ili asnfey(L’abri).
xas adj t ukan ad tgen ti-nu ur da ttup-
tay ar dat umevzi n isemÄl.ur llin xas 
iowwidn(Ce qui vexe).ur igi wi-nu xas ad 
zdev g yan ifri zeg ifran nnav aha zumv 
dis ard mtenv.
-ad ur tebbid azuzÄ(Au sens de l’espoir).
hat ur teçëid ma adday çaë c ittekka 
urasix.ar ttinin medden imezwura is llan 
sin moasaqn(Polémiquer) .yan ar ittini is 
ad ilcm urasix s imi n ca ar as itte-
rara wa-yyaÄ is ur ittuyaqqil ufgan zeg 
umussu mar ad izzer arasix nnes.illiv 
ur yufi awd yan ad izzenÇu wa-yyaÄ msa-
san ad armn awal nsen aha ddun s yat tgemmi 
day qqen vif sen .clan dis ar tadgÅat inu-
vjef wa-lli innan is umussu ayd igan amentil 
n urasix aha iffev s imi n teggurt day 
ibedd.ur ikki umya alley ikk vif s yan 
aha ifka as yat tuvëift.ikcm s di-dda 

izlÏ(S’allonger)usmun nnes.iddev itteyas-
sen s ⵓⵅⵙⴰⵎ(La générosité)ibÄa ids tu-
vëift nnav.kud iwevn as inna as usemcan (Le 
généreux) :
-is tannayd ?mridd is ffev ur nniv ad afv 
arasix ddev.
Izemummey usmun nnes :
-is ur tannayd is meqqaë ur mmectiv ilcm 
id urasix inu ar imi inu.
Ïãan aha festin .adjin anagif (L’histoire)nnav 
.isawl “baddu”:
-hat mriddi usemci d uzeolz  n yan ur inni 
ad idder wa-yyaÄ.
-hat s umdiwal(amyawaz) ooad as yusy 
ubukaÄ afukal.mriddi umyittay (Le fait de 
se soutenir mutuellement) adyali iokken ca 
cra aha inev t.
Susmn.aÇawan n ugama imyanam (Etre en har-
monie)d usbijjey n igÄaÄ.ar ttesvadn 
i tlawt(La mélodie)n waylaln nna meqqaë ur 
lin xas ivenba igezzuln ar tteskun iÅet-
fan nsen ,ar tgerrun arasix nsen di-nna t 
ufan ,ar ttaylaln s tiggurga(La liberté) d 
ufuly(L’indépendance),ar akkan i iwdan imu-
rig n tudert.is illa mayd yufn amradan 
ddev ?imgulley « baddu » s txerrart 
yannay div udm n « titrit »ijjunyern(Etre 
défiguré).idma t ar ttemoafar d tayyuvt 
as isdern aqeëëu.ur yad igi ilm nnes 
xas ixba izurarn nna da ssuddumn arakis 
n umÏÏi ,uÇuv(Le sang) d ulayiÄ(Le venin,le 
poison).imyanna d tsendubent nnes : « a aoenda 
t adday ur da tnezzev allen n ifddamn !ur 
tenni temcumt ad ttaf mayd as yakkan yat 
tegmimt n waman .mer ssinv ad afv ca n twuri 
di ad as sumrv ad id i tmun veë di day 
nesku amm igÄaÄ aÅtef nnev g yat tefrit aha 
nedder tudert tubzint d tuorint(Simple 
et heureuse).maca ur tenni ad 
ttiri tudert iqespn amm 
ta.adyali ur tgi dvi xas 
amm tappuyt(La poupée)ger 
ifassen n imsavn n tudect( 
tout ce qui donne du plaisir).ku 
yan ar t itteobbaÇ asl n unhav 
(La clémence) ».issing allen 
nnes g mayd igan tivmeët.mer 
yufi ad irwl zi mayd isen-
qujjemn (Vexer)maca aters 
(La blessure)iv ifesta g yan 
ulextu ar ittav g wa-yyaÄ,ar 
ittiqiq iga wan ilkmimÇ.
awd g wansa n umlemmet(La 
tranquilité) ur izmir ad ittu 
itersan nnes.ip iga usirm 
aterku(une chaîne de roseau 
qui entoure l’organe fracturé) i uters da t 
issenÄaf ubiytl.aters nsen ur ili asafar 
xas g idrimn n wuëv ,igummutn (Les fruits)
issetqafn(Donner de l’énergie) amm umessuy 
nnes.
Ittey Çaë s « bassu »s uzmummey :
-adyali inwa imecli.
-merday nufa mayd netca di.
-ar yan wass g navul nawi-d utci.necrav-n.
Ur yufi xas ad as isged(Obéir)meqqaë 
ur izmir ad ibÄu d wansa ddev iddev 
yufa dis yan ifili n usirm.ad ur imiq 
ad imyafa d yat toerrimt as ittanfn ul 
nnes, as ittaÇÄn afus far ad t i tenzv s 
uniri n tmazirt.ad ur imiq ad imyas-
san d ta-dda issaran vif usmun n tudert.
ila ils n ufernay(L’étranger).ila agardas 
g tsekla tafëanÃiÃt .ur ikkul ad ildy 
avÄaf(L’attention) n ca n toerrimt issa-
ran vif tayri iseqqan(Pure).ar itteddu 
ar ittewarga is yufa g imuzzar asirm 
axatar g tudert n uburz d unumka.ar mantur 
ittawv g udusku(Le plateau) n medden ddev 
isemcann?yuf ad issumum tidi nnes wala 
iswa aman zi tdupalt n wi-yyaÄ.kud itted-
du ittepsu timirit(Le repère)n uvaras it-
tawin s imuzzar.man tur ittafa aseæty(La 
manivelle de meule)ma s issuëeëëuy 
azrg vif tmerrut(L’axe de meule) nnes?ar 
isarkat(Haleter)adday iggufy tamadla.
ar t izeggur « bassu »day ivejdm vif 
ca n ifengr ar Çaë s itteqqel ard vif s 
ixlÄ(Rejoindre).ur ilcim tigmmi iqenzon 
vif tewrirt alley innemrury.xas ikcm 

izlÏ vif tecÄift(Le tapis).iddu « bassu 
»s umaylal(L’abri pour les animaux)aha yu-
vul-d s tendust yusin tazzelaft n seksu d 
usawar d tkerdasin aha isers t dat as 
.izmummey :
-is djin tetcid seksu s tkerdasin ?
Izemummey as :
-mecta ayd tciv dis !
-iwa nexxeë s ufus nnec.
-hat ur myarv ad tcev s ufus inu.
-ad ac d-awiv tavenjawt.
Iddu aha yaÄu-d s tvenjawin d tibiqqit n 
imeëvan d ti-n uvvu.ar as issumur zi tik-
kelt ar ta-yyaÄ ad as iffey imeëvan dat 
as.ar isehrubbut(Manger avidement) « 
baddu »..yiwv i ucedlup(La viande séchée).
kud ur qqimin xas itsen ifnuzn n seksu inna 
as « bassu» :
-i ëebbi prey ay-nnav .
Ar ittellev « baddu »iÄuÄan nnes,ar issu-
mum tadunt ten iselvn :
-ur as viv s ayeëÄ inu ad ac nyigint.
Ar ittegerrao .ismutter « bassu » ifec-
ka nnes aha yawi-d amennas(Le seau)d umeqraj 
ikkarn s waman illuddan(Tiède).iffey as 
aman aha ifka as ilyan(Le savon) alley is-
sird day ifka as tasamest(La serviette).
iddu div mar ad yuvul s iqcucn n watay.
issemr as i usaÄën(Le vin)ur isduhdun 
.illiv imÄy itsent tegmimin yucy s tu-
dect n tiram ddev.
-mecta ay-ddev ayd ur tciv anect ddev n 
utci !
-ac issenfu uy-nna tetcid.hat mriddi um-
cucd ur nnint tiram ddev ad ac ttuvrant.
     Yucy s izenzifn nnes ar tennevëuëuÄn :
-utci iga asafar.
-is tesyafad taÏfi n tmazirt ddev ?.

-gÅedv ad gev aderdad(Le gourmand).
     Icmummep “bassu” s urkay :
-is tegÅed ad tzurd?
-hima !
-mec tlid tawuri ur tegÅid i umya.
-amm mi ?
-amm tvuzi d ucraz d umgar d 
usmirey(ukus n iÇëan zeg igran).
-han tidupal inu ur djin ssint tilffav.
-arm ad ttasid agelzim g yan ukud ard  ac 
bbeÄint tleffav(Les ampoules).
-ur myarv xas avanib(Le stylo) d ukarij(Le 
crayon).
-aha ar ttewargad ad teggajd s uniri n 
tmazirt !mayd trid ad teskerd di-nnav 
mec ur ac iqquë idicl.hat ur nnin ifer-
nayn ad usern(Avoir besoin)xas wa-lli yusin 
asmam(Le balai).id wa-lli ur issin xas ad 
yasy avanib hat ur isufir i umya.ran mayd 
asn ismuttern arrasn(Les ordures) nsen.
    Imdudey « baddu ».ur as injiq(Plaire) 
wawal.ioeëëem(Blesser) t g wul d tasa nnes.
isusm.,ilmÇ(Avaler) ils nnes .imsawl d 
twengimt nnes : « awal acrarad(Véridique) 
ay-di inna.ur djin mseqsav vif twuri nna 
yuccel ad t skerv di-nnav !ur ar twargav 
xas ad nÄuv ,ur ar seksiwv s mayd itti-
lin ffir tneÄwa.akæ ngit as ufiv tasdent 
ur ittagin ad i tercl mayd riv ad as gev 
bac ad fewwetv(Dépenser) vif tgemmi d 
twacult(La famille) n imal ?id ad ac cnuv 
tadawt inu ad vif i tney aha tessudu i 
s idrimn nnes amm uyyis nnes ?ma ani unumka 
g amm tudert ddev ?!is ur ufn iceÄëan n 

tmazirt inu tam-
ment n tmizar yaÄ-
nin ?!hat ur ufiv 
awd iceÄëan ad 
ten llev g tma-
zirt ddev !! »
     Illiv yannay 
« bassu » is 
isusm s ukukm yudja t ad imexamma d 
twengimt nnes.yuf is yufa arudzm i ukrus 
nnes s tuvmas d waskarn nnes.ur tgi tudert 
xas itn ffir wa-yyaÄ.iv inÄw cra yan nev 
sin nev uggar hat suln dat as mennaw.ur inni 
ad imurs(Réussir)kra ard iggez akal.tam-
tant ayd igan i ufgan itn ameggaru n tudert.
iskurrem(Se recroqueviller) « baddu 
».issemvujjeÄ(Tordre) wawal ddev tawar-
git nnes,yuvy(Etouffer) asirm nnes.issem-
mecty tasendubent nnes.isddirn(Désirer) 
ad issird iqezzuyn(Les os)nnes s 
imeÏÏawn nnes.ay-nna n usidd yavn g ucbu nnes 
ixsy.ay-nna n ilekmimÇ ixsy awd netta.walu 
ma s issenwa tiram nnes g udawin nnes.ma mi 
ittengaf(Raconter,relater)anagif nnes ?!.ur as 
iqqimi xas umevzi n isemÄl nnes.ar mantur 
issenkmar(Subir)asaris nnes. ?ar man-
tur ittegga amekouc(Celui dont le sort est 
toujours mauvais) ?.issevjf « bassu »s 
ususm nnes.ival is iprq (Bouder).isawl as 
s unya undid :
-ad ur ttepraqd hat ur inni ad yili xas 
ay-nna ira ëebbi.mecta n yuk ifel tinmel zi 
kud isul imeÇÇey aha iseæfel ar ijjeyal 
alley ar ittepurjuj(Jouer)s idrimn ,alley 
yuf wi-lli iÏfaën tavuëi .dvi awd yan 
ur issin ma adday-n illa urasix nnes.yac 
tgid ivf nnec zeg wi-dda inÄun imzazn n 
ilel s uniri maca kud ur ac iri ëebbi ad 
ttawevd g tmazirt nnav ismunneÄ c ubervaz 
aha iger c di.ad ur imiq ad ac yili ura-
six di.sverres .anf acbu nnec.snimmer 
ëebbi alley ur c igir i uberselm ad 
yawv i uksum nnec imci nna da ttawevn ime-
zdav n tneddamin i tfiyyi n iselman .hat 
ibÄa ëebbi arasix vif ay-nna ivna.ku yuk 
d il(La part) nnes.mseqsa d ivf nnec vif 
mayd nra ad nelcem zi tudert ddev.yac 
adasis(La limite) nnes iga t tamtant ?yac 
ad ig umessuy nnev tiremt i iwekkiwn (Les 
vers) ?.ma xef da ineqqa ca ivf nnes ?.rÇem i 
tudert.hat ur inni ad innevber(Bénéficier) 
ca zi dis xas ay-nna itca d uy-lli iswa.
-ur taksul(Etre égale) tudert g tallest d 
ti-n usidd,ti-n uk°eëfs d umerret d ti-n 
uswunfu.
-ur djin illi uswunfu mec ur illi umer-
ret d uk°eëfs.wa-dda iqqunjellan ad yaÄn.
azirew n tmara iga asafar n umessuy.han 
unÇ n uy-a turemd t .mriddi umcucd (Le 
mouvement)ur tennid ad ttawevd i tiram 
s wuduc.adday iqqim ca g yan uÄvaë amm 
ugudy n uksum hat ur inni ad ig xas amm wa-
dda igurreon(Qui est incapable de se lever).
tudert tbedda vif wadday(La base)n 
umcucd aha tattuy s tqiccit(Le sommet)
n tudect.ur sar innevbir uqenjlal(Qui ne 
manifeste aucun mouvement).ad ur ttivild 
is tudert tesrirey.kud ittemerrat 
cra ittemÄay taÏfi nnes .ad ur ttinid is 
iga ufus nnec wi-n uvanib mar ad ur ttasid 
agelzim .asey g yan idicl avanib tasid g 
wa-yyaÄ agelzim nev ca imis yaÄn zund ul-
gun .ad ur inneÄfs(Se plier)cra aha innevmë 
day intl i medden.yuccel ad ikcm ammas n 
ugdud.ad imyawas d ids.ad ids iccur 
tiram,ad ids ibÄu idamimn(Les idées) d 
upulfu(La sensation).ay-nna yavn medden ac 
yav.
   Illey « badd »s ivf :
-ay-nnav ayd ira wukud.
Yannay « bassu » is iÇÇay ils n unebgi nnes :
-is tewpeld ?
-mecta ay-ddev ayd ur ddiv tawada amm 
ta.
-iwa gen ad teswunfud.
-ur da gganv dvi.
-i max ?
-ur as ufiv .ddiv ad ffev s uniri.
-hat ur nli ajamar (Les toilettes).ddu ar 
Äart ca n umddargu day teqqimd.

Anagif s ils amaziv s udalif  ⵏⵏⵙ tfinav   
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Munn tt tadrwin ukcciÄ axnanas, yulin xf snat 
d kradt n tskflin, xf tama i tasugt n tmdint. 
Yannay oqba yat taddart imqqur azddag, illa 
vas ntta g yan udvar, illa g yits igran iba-
rawn. Ilin virs igudar izurarr, ig abrbac 
s ukcciÄ asfaqqas, ivmu yas wallav s umllal.
Inmala oqba vr taddart, yiri ad tt yannay, yafnn 
yat trbiot imswuran lla umçn ivryan ibaçayn, 
ar issn kkatn agadir ad t stuttin. Ur pmuzzn 
vrs astutty, d ar tmussun vas s imip g 
twuri nsn. Mnid as ayd tbdda yat tmvart 
taxatart vr illa wazzar achbun, tumç ifassn, 
ur as d yusi mag twaggan. Tsvuy tmvart llig 
ittuty idj ujnniÄ zg ugadir.
Itamma oqba virs da ysqsa 
tt:”taddart ad, iga ami idus. Mani bab 
ns?”.
Trar d vifs tmvart:”yuhn usqsi! 
Kkiv vallv is tga taddart ad tinu”.
Inna yas oqba : “tvalld is tga tinm? Iqqn 
tssnd is virm taddart!”.
Ibbaqi wakal, llig ittuty ugadir n 
dart s uyn s illa vr jaj, ar tsmuqqul 
tmvart g ugdrur dd yulin abdduz. 
Tsvuy tmvart avuyyi”maci s luhn ad, 
aydda iga anbaÄ? Imil mayd igan anbbaÄ 
I taddart ad? Imsdiwar ayd ittnbaÄn 
g mayd illan, aynna as gan inbbaÄn ns, mvar 
t skwiv nkkin, fkv atig ku tiflut ukc-
ciÄ d uxtir digs illan!”.
Da yxatr uzmammy ns, day tnzv d idj 
ujnniÄ ukcciÄ lla ibdda vas ntta, llig 
igga vas idj ugadir mctida aya. Raoa 
vrs alvu yad!”, taÄi tt, tskmumc t, tgri 
t xf wakal day tmri t s udar, tini:”hat 
imswuran ayd itgin mava skwv, d makka va yas 
gv, d milmi, d maymi riv ad t gv. D dvi, 
uznnid nnani is ran ad t stuttin. Is iga uyad 
mas iga uyad winu?”.
Yiwi t oqba g wawal:”iwa…is ur digs tz-
div d?”.
“vas g viyv ad fruv taçïïaï uydda. D mur 
id is ur ar ufrruv dda zzoni imswuran g 
udvar! Yavul wudm n tmvart ad igÅav s kigan 
ummuvy, tini:” g tidt, ur illi awd yan mi yga 
kra wins da. Hat lla nssitig zg usqqimu, mc 
nakka taçïïaï nsn”.
Isqsa oqba “is ur tfkid taçïïaï ?”.
Trar vifs tmvart d nttat ur as iqqim vad 
ad tru:”yih friv taçïïaï  tanvÄimt! Maca 
aynna ur asn iqÄi”.sfrt ad nnan imsdiwar is 
ur gin igudar n taddart am uyn ran nitni- imi-
ri amatu” I ymsyddatn imqrann” am uylli iyi 
ytwinan. Day nbÄn s wukus I taddart inu, fkin 
iyi yits idrimn digs. Dvi hat ran ad tt 
ksn gin digs urtu. Dg walmmas wurtu ad gin 
tawllaft ukttuy axatar I yan zg inbdadn us-
qqimu imsdiwar”.
Inna yas oqba :”waxa, fran am boda”. Da yswngm 
g udvar, isqsa:”is ur am d yusi?”.
Txççr dis, tini:” mur id yusi, ur nnin add 
awin abulusi ad ibdda xf ustutty n taddart, 

is ur id aya? D idrim ifkan? Umçn t zg imsn-
malan inu. Iwa mav
A yasn ifrun? Iddv ur nnin imsdiwar ad asn 
frun!”.
Yusi oqba ixf ns s ignna, yini sudduhda:”tnnid 
is tga tvawsa imip zg imiri amatu?”.
Tini tmvart  g uzmammy:”ha! Imiri amatu! 
Ayad win wnna ilan advar g tsrtit. Mur kkig 
tudrt inu g tsrtit dda srsv xf middn awd 
nkkin mayd riv. Dinnav ayd va akrv tiddar bla 
mava tn skwv, ayad yuhn kigan!”.
Inna oqba s uïyr: “ maca kmmin trid mas va 
tawid tamdint ivudan s uyn s tlla?”. Ar ittg 

tamssumant ad yaf afssay I mag tlla tmvart:” 
is ur vifmili ad t awid g mas iviy usqqimu 
ad ig imiri am wad?”.
Tsflilly s ufus vr tiddar imunn d ubrid 
ur imqqurr, tini:”ddu tannayd s ixf nk, hat 
ur vudan inhill usmukkn nsn, tuli g watig, d ur 
tpli g sift ns”.
Day twrlly ad tannay oqba, txççr digs, 
tini:”swngm g uya, hat gan yan udvar wurar 
imqqur, g llan tskfal ilahan, g ur viyn tça zg 
mraw ad annayn urar. D iddv ur as hyan asmukkn, 
hat ittwals I wsmukkn ns sin yilan zg uylli 
digs ittufran zwar! Uma tigmmi usnnbgu nsn 
imqqur,  tga vas ti ymssagan, ur id I willi 
yakkan taçïïaï  pma ad itwag s idrimn nsn uya. 
Mayd igan lblan? Imsdiwar. Wid itggin assa-
vn nsn ibrbacn xf islli, awin imddukal nsn isn-
farr s idrimn igÅudin.”  Tnna awal ad d nttat 
lla tnzzl oqba s uÄaÄ:” vas imiran immuoÄr 
ayd tggan xf middn. Uma tadusi ur tlli akw! 
Tannay I sfrt yaÄ vr taddart ns. Ar sfuf-
fuy s upraq, g tnna”hat ur svidn altu I wawal 
inu anggaru!”.

Itamma oqba g ubrid ns, d ar iswngim g 
izrfan n tgzirt ad ifrvn. D iqqn ur nnin middn 
ad idirr g izrfan I tn itadjan g uxub waÄu? 
Iqqn tlla kra n tmlda I way. Han akal izizaw 
ivuda, d waÄu izizw irvi, vat t yadjin ad 

tg abvur. Idda junaïan s twada umllg ikccm 
ammas I tmdint. 
yiwÄ vr yan udvar g ubrid digs asttur 
wuzzal azurar, zg idisan sin, d dart usttur 
xf ufasi, bddan yits imuÄar ur djin yannay, 
imqqur bÄun g tsfras nsn- ivlyasn d ivyal 
ibrbacn d ibuvas- tgÅudi kigan. Uma dart I 
wsttur Änin xf uçlmaÄ, ar tddun yits n trb-
bao middn d twtmin, ilsan timlsa g llan ivman 
ipbcann d imllal. Myamaçn tt snat ad n trbbao  
gr asn tt. Ntta yannay yan urgaz ilsa timlsa ti-
rasalin yusi avruc g ufus. Inmala junaïan  vrs 
aossas, itmmctagn gr snat n tgurin irgll.

Isqsa oqba s tiççlya:”max sin ad ist-
turr?”.
Irar vifs uossas s tfnïaçit, g ar ist-
ta iÄarr nsn ad ur as tccÄn aha nmn, munn d 
usflilly uvruc g ufus ns:” kra imurrid 
I wurtu imuÄar nv”.
Inna oqba:” ah!”, d ntta ar ismuqqul g kigan 
imuÄar vr illa wazzar d ibrÄuÄn imct-
tan, ar turzzu ad tffv zg usttur ns.
Imyar uossas ad issara s icirran ud-
var ad; ad annayn aynna, da yavul ad yini:”annay  
anawn igÅudin g imuÄar dinna?”. G igra s 
ufus vr tsga tafasit ubrid” hat tdda 
yavd zg magan tanila g umaÄal. D usttur lla 
ysbdda imuÄar ur tfvn zg idvarr nsn, g 
viyn middn ad vifsn lmdn. D ur izri ad 
nadj imuÄar ad ssaran vas nitni ad bbin 
abrid xf middn. Inna oqba g uhbaÄ:”wah! 
Iqqn away ad tgam I ymuÄar zg magan tanila 
g umaÄal d issgmi nsn ad awit tawi kigan 

idrimn”.iÄsa uossas I oqba yasi ixf ns s 
ignna, yini:”uh!ur id vas nkkin ag frrun aya xf  
wurtu imuÄar. Hat ku yan  g ujdir lla yakka 
taçïïaï I wurtu imuÄar”.
Isqsa t oqba:”ku yan?”. Da yg afus g irbi ns 
s ukukr.
“waxa, lla yurzzun yits middn ad zrin tima-
sayin nsn, d inamurr ur irin ayad, lla ttinin 
is ur  igi wurtu imuÄar anzgum nsn. D wiyaÄ 
ur rin akw ayad, ar ttinin is ila ad twannayn 
imuÄar g idvarr nsn g llan zwar”.
 Zg gr ipnag Wuzzal, d ar itannay udmawn inkrafn 
ilsan timlsa isddin. Da ypqqa kigan g wudm 
imzwi uossas, itddun ar nn itddu ar iswrl-
lay avruc ns. Ikka mucc lli ar ikccm ar itf-
fv zg gr ipnag wuzzal wurtu, ar yurzzu mayd 
itcca. Iwt uossas s uyn as tuca idj ipng, da 
yrwl vr ffir iÄarr i oqba. D ar itllv afus 
ns amzwaru, ar ikmmz ibuxa zg dfir umççuv 
ns itwabbin.
Inna oqba d ntta ar islaf I wqrru n mucc”iqqn 
trid ivrdayn, is ur id imci a mucc?...kigan 
ivrdayn”. Mayd tnnid g wassa n buyvrdayn?!waxa 
a buyvrdayn..tkkid xf sin wudmawn istturr. 
Ini mata idis usttur mi tnnid llan digs kigan 
irçan?”.

* Saoid Bajji
(isul)

Oqba d wurtan imuÄar
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L’Organisation des Régions Unies ORU-Fogar et la 
Région Rabat Salé Kenitra ont organisé le 11ème Forum 
mondial des Régions, à Rabat les 22 et 23 octobre 2018, en 
choisissant le thème de :« Le rôle des régions dans la mise 
en œuvre des trois agendas mondiaux ». L’inauguration a 
compté par l’allocutions de M. Saad-Eddine EL OTMANI, 
Chef du Gouvernement du Maroc, du mot d’accueil de M. 
Abdessamad SEKKAL, Président de l’ORU-Fogar et Pré-
sident du Conseil de la Région de Rabat-Salé- Kenitra, 
de . M. Aziz REBBAH, Ministre de l’Enérgie, des Mines et 
du Développement durable et de  M. Nizar BARAKA, Pré-
sident du Conseil économique, social et environnemental 
du Maroc (CESE).
En moins d’un an, entre 2015 et 2016, la communauté 
internationale a adopté trois agendas novateurs et ambi-
tieux: l’Agenda 2030, l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, puis, le Nouvel Agenda Urbain.  Le rôle central 
des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces 
trois agendas internationaux est désormais incontesté et 
reconnu, car elles assument une responsabilité essentielle 
au niveau de la promotion du développement territorial 
durable et intégré.   
L’Agenda 2030 pour le Développement Durable, l’Accord 
de Paris, comme le Nouveau Programme pour les villes 
énoncent explicitement la vision et les aspirations de toutes 
les composantes de la communauté internationale, y com-
pris des gouvernements locaux et régionaux, et doivent 
donc être intégrés dans toutes les initiatives locales, natio-
nales, et internationales. 
En effet, les gouvernements régionaux 
et intermédiaires sont les mieux placés 
pour :  
Apprécier les réalités environnementales, sociales et éco-
nomiques relatives à leurs régions et peuvent apporter un 
éclairage très précieux aux gouvernements nationaux dans 
l’élaboration des politiques publiques…  
Ils deviennent de ce fait des partenaires clés pour la réali-
sation du programme de développement 2030 et des ODD, 
ainsi que dans la co-construction de stratégies territoriales 
de développement adaptées pour la mise en œuvre des 
agendas de développement, afin de lutter contre la pau-
vreté, les inégalités, l’insécurité, les changements clima-
tiques, créer des emplois et augmenter les revenus, tout en 
renforçant la résilience des territoires et des populations 
aux chocs et aux catastrophes auxquelles elles sont expo-
sées. Leur action constitue une opportunité de valoriser les 
apports de la démarche territoriale pen-
sée comme une dynamique collective de 
mobilisation, de participation et d’inno-
vation en terme de méthodes et d’outils, 
de partage de bonnes pratiques, et de 
plaidoyer pour mobiliser plus de res-
sources au service d’un développement 
durable et solidaire des territoires. Dans 
une telle perspective, l’intégration des 
politiques, leur cohérence territoriale 
dans le cadre d’une gouvernance mul-
ti-niveaux constitue des enjeux de toute 
stratégie susceptible de prise en charge 
des défis de développement durable po-
sés aux territoires. 
C’est dans ce contexte que 
les gouvernements régio-
naux et intermédiaires sont 
confrontés actuellement à 
un triple défi :  
Développer leur capacité à créer et à 
animer des mécanismes de dialogue et 
de concertation multi-niveaux : en effet, 
l’inscription des actions favorisant le développement du-
rable des territoires par les gouvernements intermédiaires, 
dans le cadre d’approches intégrées permettant à toutes 
les dimensions du développement durable d’être traitées 
de manière simultanées dans un cadre d’interdépendance, 
constitue un enjeu méthodologique et opérationnel majeur 
de l’action des territoires.   
Développer leur capacité à mobiliser et à rassembler les 
parties prenantes de la chaîne du financement, afin d’iden-
tifier et de promouvoir des solutions innovantes de finance-
ment, notamment en matière de finance climat, permettant 
la mise en œuvre de ces accords internationaux à l’échelle 
territoriale. 
Renforcer les capacités des élus et cadres régionaux impli-

qués dans ces politiques : Appelées à assurer le pilotage 
du développement intégré et durable de leur territoire, en 
matière économique, sociale, culturelle et environnemen-
tale, les Régions se doivent d’assumer de nouvelles com-
pétences et développer leur manière d’agir pour maitriser, 
accompagner, favoriser et mettre en cohérence ce déve-
loppement. Ces responsabilités, qui leur incombent désor-
mais, ne peuvent être assumées avec succès sans une mise 
à niveau préalable des capacités des élus et des personnels 
des collectivités régionales, tant en termes de gestion insti-
tutionnelle, de pratique démocratique que de politiques de 
développement. 
Des prix ont été décernés, mardi à Rabat, à cinq régions 
pour récompenser leurs bonnes pratiques en matière de dé-
veloppement durable, par M. Carles LLORENS, Secrétaire 
Général de l’ORU-Fogar et M. Abdessamad SEKKAL, Pré-
sident de l’ORU- Fogar. Ainsi le Prix de bonnes pratiques 
régionales, aux projets colombiens intitulés « Politique 
publique de sécurité alimentaire et nutritionnelle MANA 
» et « GANA, gouvernement ouvert de Nariño », aux pro-

jets espagnols « Plan de choc contre la pauvreté » et « Une 
transition vers un modèle énergétique propre, participatif 
et décentralisé qui met le citoyen à son centre » et au projet 
italien « lo, Trentino ».

DECLARATION DE RABAT
Cet 11-ème Forum mondial des régions, qui a connu la par-
ticipation de plus de 300 personnes issues de plus de 25 
pays d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe, s’est clô-
turé par la Déclaration de Rabat, dont voici son contenu :
Dans un contexte mondial à la fois très mobilisateur, mais 
également porteur d'un niveau très élevé d'exigence et 
d'engagement de la part des gouvernements régionaux, 
!'Organisation des Régions Unies (ORU-Fogar), s'est don-
née, depuis sa création en 2007, comme ambition de porter 
la voix des gouvernements intermédiaires du monde et de 

contribuer de manière forte à la consolidation de leur rôle 
en tant qu'acteurs majeurs dans le développement durable 
des territoires et de contributeur aux réformes institu-
tionnelles, politiques et légales au niveau des Etats et de 
vecteur de nouvelles pratiques, à l'échelle mondiale, via 
notamment la coopération décentralisée .
Considérant que :
L'engagement de l'ORU Fogar avec les objectifs énoncés 
dans ses statuts et l'intérêt de favoriser les échanges et les 
associations de ses membres.
Le rôle clé des gouvernements intermédiaires pour la mise 
en place d'un espace stratégique de convergence entre le 
niveau des États et le niveau local, basé sur la démarche 
territoriale et la participation nécessaires à un développe-
ment territorial plus égalitaire et plus durable.
Les gouvernements intermédiaires sont les entités les 
mieux placées pour apprécier les réalités environnemen-
tales, sociales et économiques relatives à leurs territoires et 
adapter les politiques publiques aux spécificités et besoins 
de chaque région, tout en restant ouvertes sur le monde, 

grâce aux échanges, à la mobilité et 
à la coopération.

NOUS DÉCLARONS:
Que nous, membres de l'ORU-Fo-
gar, en tant que représentants des 
gouvernements régionaux du monde 
et de leurs réseaux, réunis à Rabat 
au Maroc, à l'occasion de la 11ème 
édition du Forum Mondial des Ré-
gions, souhaitons réitérer fortement 
notre adhésion aux trois agendas 
mondiaux sur le développement 
durable à savoir : !'Agenda 2030 , 
l’Accord de Paris et le Nouvel Agen-
da Urbain, en assumant l'engage-
ment d'aligner nos politiques sur les 
défis à l'échelle mondiale et faire en 
sorte que notre message de l'Agenda 
2030 "ne laisse personne de côté".
Que nous restons convaincus, en tant 
que gouvernements régionaux, que 
le niveau régional est l'échelon stra-

tégique optimal pour l'implémentation de !'Agenda 2030 
et la concrétisation et la territorialisation des objectifs de 
ces trois agendas, car il constitue la plateforme adéquate 
pour assoir une participation effective des différents ac-
teurs dans le cadre d'une nouvelle gouvernance de l'action 
territoriale basée sur un processus inclusif, partenarial, 
conforme aux principes de la démocratie locale, visant à 
penser et à co-construire le développement durable des 
territoires, en mesure de répondre aux aspirations des ci-
toyens.
Que nous sommes également convaincus que les gouverne-
ments intermédiaires sont en mesure de mettre en place 
des solutions tangibles pour favoriser l'implémentation 
de !'Agenda 2030 et l'atténuation du changement clima-
tique et l'atteinte des objectifs de !'Accord de Paris, et ce 

Le 11ème Forum mondial des Régions aborde le rôle des régions 
dans la mise en œuvre des trois agendas de l’ONU à Rabat 
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La Chaire Internationale de la Culture Amazighe a 
organisé la troisième édition du Forum Euro-amazigh 
de Recherche, dédié cette année aux "Dynamiques des 
femmes amazighes: histoire, culture, société et droits 
au Maghreb”,  à Grenade, au siège de la Fondation Eu-
ro-arabe, les 4 et 5 octobre derniers.
Ce Forum a été organisé dans le cadre de la Chaire In-
ternationale de la Culture Amazighe, la Fondation Eu-
ro-arabe et la Fondation Docteur Leila Mezian et avec 
la collaboration de l'Alliance Française.
L'objectif de cet événement scientifique est de visua-
liser et étudier, d'une perspective pluridisciplinaire, 
les rôles des femmes amazighes dans les sociétés du 
Maghreb. Il a compté sur la participation de femmes 
chercheures, académiques, artistes et activistes prove-
nant de neuf pays, l'Algérie, l'Espagne, les États Unis, 
la France, la Hollande, l'Italie, le Maroc, le Royaume 
Uni et la Tunisie, et qui ont exposé leurs travaux sur les 
femmes berbères, réalisés à partir de différentes dis-
ciplines telles que l'histoire, l'anthropologie, la socio-
logie, le droit, l'art, la littérature, les études de genre...
Cette édition du Forum Euro-amazigh abordera les 

thématiques suivantes:
 *Rôles des femmes dans les sociétés amazighes.
 *Femmes amazighes: transmission de culture et va-
leurs.
 *Culture amazighe au féminin: musique, poésie, litté-
rature, métiers, artisanat.
 *Matriarcat et l'égalité dans les sociétés amazighes.
Statuts des femmes amazighes: Religion, identité et 
droit coutumier.
 *Migrations et femmes amazighes.
 *Situation actuelle, luttes et mobilisations sociales des 
femmes amazighes.
 *Et les contributions des femmes amazighes aux civi-
lisations méditerranéennes.
L’inauguration a compté par les allocutions de Mme. 
Inmaculada MARRERO ROCHA, secrétaire éxécutive 
de la Fondation Euro-arabe des Hautes Études, de 
Mme. Sandra GARCIA MARTÍN, déléguée du Gouver-
nement Régional d'Andalousie à Grenade, de Dr.  Leila 
MEZIAN BENJELLOUN, présidente de la Fondation 
Docteur Leila Mezian et M. Ahmed BOUKOUSS, rec-
teur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe.
M. Ahmed AASSID, dans sa conférence inaugurale a 
abordé le double défi des femmes amazighes au Maroc, 
suivi des communications de Mme.Fatima AGNAOU, 
de l’ Institut Royal de la Culture Amazighe, sur l’image 
de la femme dans les manuels scolaires de l'amazighe, 
de Mme. Zineb ALI-BENALI de l’Université Paris 8 
qui a abordé le thème de « femmes du monde amazigh, 

entre refus de la subalternisation et dynamique de 
changement. Eléments pour une histoire à écrire » et 
de la chercheur Cristina FIGUEIREDO, de l’ Univer-
sité Paris Descartes, qui a fait une intervention sur la 
problématiques des femmes Touarègues résilientes et 
résistantes. 
L’américaine Cynthia BECKER, de Boston University, 
EEUU et auteur du livre "Amazigh Arts in Morocco: 
Women Shaping Berber Identity", a parlé des arts fé-
minins amazighs. Suivi de Dr. Ahmed BOUKOUSS, qui 
a disserté sur la dynamique du genre dans la littéra-
ture moderne, en s’appuyant sur le cas de Tanit dans 
son roman "Rhapsodies de Tanit la captive". Quand 
à Mme. Christine DUMONT-LÉGER, auteur du livre 
“Les femmes amazighes, Chants et gestes de travail des 
femmes», elle a reproduit les chants et gestes de travail 
des femmes de l’Atlas marocain.
Les chercheurs Ouiza TIKOBAINI et Nora TIGZIRI, de 
l’Université Mouloud Mammeri, ont parlé respective-
ment du combat de la femme kabyle à travers la pro-
duction littéraire et es droits d'héritage des femmes en 
Algérie selon le droit coutumier ou le droit juridique. 

Mme. Carmen GARRATÓN MATEU, de l’Université de 
Cadix, a eu comme théme « les femmes berbères et la 
terre : gardiennes de la tradition et propriétaires du 
changement » et Mselle Souhila BELABBAS, de l’Uni-
versity of Southampton auRoyaume Uni, a eu comme 
thème de sa conférence « la négociation et la construc-
tion de l'identité culturelle et ethnique dans un 
contexte transnational : cas des kabyles au Royaume-
Uni ».
Le jour après, les séances ont compté avec la participa-
tion de Mme. Meryam DEMNATI, qui a parlé de l’émer-
gence des ONGs amazighes féministes au Maroc, et de 
la libyenne Inas MILOUD, qui a disserté sur le mou-
vement intersectionnel des jeunes femmes amazighes 
en Lybie.
L’architecte et l’anthropologue marocaine Salima 
NAJI, à travers de formidables diapositives a exposé 
la sauvegarde du patrimoine architectural des villages 
des montagnes de l’Atlas.  Mme. Emna BEN MILED, 
de l’Université de Tunis et auteur du livre "Femme et 
identité sexuelle dans les cultures méditerranéennes et 
berbères" a exposé l’histoire ancienne des aïeules des 
tunisiens qui étaient des amazighes. Suivie de Mme. 
Anna Maria DI TOLLA, de l’ Université italienne de 
Naples "L'Orientale ‘ qui a parlé des traces des femmes 
amazighes dans l'histoire de l'ibadisme en Algérie. Et 
le dernier à intervenir est M. Rachid Raha, président 
de la Fondation David Montgomery Hart des Etudes 
Amazighs qui a donné une conférence sur le rôle des 

DYNAMIQUES DES FEMMES AMAZIGHES AU 
°3 FORUM EURO-AMAZIGH DE GRENADE

Malgré le fait que le premier semestre 2018 a été marqué par un ralentis-
sement subi à partir du 2ème trimestre des activités bancaires après une 
forte croissance depuis 2012, année de mise en œuvre du dernier Plan 
Stratégique de Développement, par la baisse de -12,7% du Résultat Net 
Part du Groupe et la diminution du Résultat Net Social de -9,5%, le  Le 
Groupe BMCE BANK OF AFRICA continue de jouer un rôle d’accélérateur 
d’innovation :
- Capitalisation sur les lignes métiers et développement de nouvelles 
niches (PME, Green Business, Multicanal, activités MRE, Banque parti-
cipative) ;
- Etre accélérateur de synergies multiples intragroupe de son écosystème 
au service de développement de l’Afrique ; 
- Consolider ses structures organisationnelles pour pérenniser la perfor-
mance du Groupe lors des années à venir.
Cette dynamique de développement commercial passe par :
-La promotion du segment des jeunes avec mise en place de différentes 
offres de financement des études au Maroc et à l’étranger et signature de 
conventions de partenariat d’envergure avec Universités et Organismes de 
Formation.
-Mise en place d’un projet d’incubateur axé sur le développement de l’es-
prit entrepreneurial et l’initiation des jeunes à la banque et aux produits 
financiers avec l’Université Hassan II de Casablanca-Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociales de l’Université Hassan II. 
-Poursuite de la stratégie de développement de la TPE avec l’offre dédiée 
« la Banque gratuite pour les Jeunes Entrepreneurs», notamment à travers 
la mise en place du Forfait BMCE Jeune Entrepreneur.
-Renforcement de la présence sur le continent asiatique avec l’ouverture 
en cours d’une succursale de BMCE Bank à Shanghai pour l’accompagne-
ment des entreprises voulant investir en Afrique.
-Signature, en septembre 2018, avec la BERD d’une ligne de financement 
« Women In Business » dédiée aux femmes entrepreneurs proposant un 
accompagnement incluant formation, conseil et un appui financier solide.
-Adhésion à la gouvernance de l’initiative « Mainstreaming Climate Ac-
tion », aux côtés de la BERD, l’AFD, YES BANK, HSBC, la BID et BOAD.
-Et Signature de la nouvelle convention de partenariat entre la Fonda-
tion BMCE Bank et le Ministère de l’Education Nationale pour un nou-
veau programme de coopération entre les deux parties, notamment dans 
le domaine de l’enseignement préscolaire, entre autres. 
En définitive, lors de la conférence de presse, les responsables de BMCE 
Bank of Africa ont signalé que le groupe continue a récolté plus de prix, 
comme le Prix « Socially Responsible Bank of the Year 2018 » à Busan 
en Corée du Sud, lors de la cérémonie de remise des prix African Ban-
ker Awards 2018 ; la certification OHSAS 18001 pour la santé, sécurité 
et bienêtre au travail ; le Trophée bronze dans la catégorie « Best Inte-
gral Phygital Campaign » pour le programme de communication «Banque 
Connectée » qui valorise et médiatise l’ensemble des solutions et services 
innovants de la Banque ; Certification ISO 9001 version 2015 pour l’acti-
vité gestion des achats en consécration aux efforts déployés pour la mise 
ne place d’un système de management de la qualité structuré et compléte-
ment orienté client interne…

LE GROUpE BMCE BANK 
OF AFRICA CONtINUE DE 

jOUER UN RôLE D’ACCéLé-
RAtEUR D’INNOvAtION
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يف إطار تخليده للذكرى 17 لخطاب أجدير، واحتفاء باليوم العاملي 
بالرباط،  بمقره  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  كرم  للمدرسني، 
يوم الثالثاء 16 أكتوبر 2018، عددا من األطر الرتبوية التي تنتمي إىل 

مجال التأطري والتكوين والتدريس، بمختلف مستوياته وأسالكه.

حيث تم تتويج األستاذ عبد املنعم العزوزي، منسق ماسرت اللسانيات 
واألدب األمازيغيني، بكلية اآلداب سايس، جامعة سيدي محمد بن 

عبد الله بفاس، التعليم العايل بجائزة التميز الوطنية يف 
وتم  العايل،  التعليم  أساتذة  فئة  والتعليم،  الرتبية  مجال 
تتويج األستاذ الحسن برجى، مكون يف اللغة األمازيغية 
باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بتارودانت بجائزة 
املكونني،  والتعليم، فئة  الرتبية  الوطنية يف مجال  التميز 
مصطفى  األستاذ  تتويج  تم  املفتشني،  لفئة  وبالنسبة 
عزيزي، مفتش منسق جهوي للغة األمازيغية باألكاديمية 
الجهوية ملهن الرتبية والتكوين للجهة الرشقية، بجائزة 

التميز الوطنية يف مجال الرتبية والتعليم.

كوم  بمدرسة  األمازيغية  اللغة  أستاذة  تتويج  تم  كما 
تافنزا، التابعة ملؤسسة البنك املغربي للتجارة الخارجية 
بأزيالل، مريم صديقي، بجائزة التميز الوطنية يف مجال 
نفس  االبتدائي،  التعليم  أساتذة  فئة  والتعليم،  الرتبية 
بمدرسة  األمازيغية  اللغة  أستاذ  أيضا  بها  فاز  الجائزة 

تابونت باملديرية اإلقليمية لورزازات، محمد املعني.

للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  قال  باملناسبة  كلمته  ويف 
سرياً  يأتي  االحتفاء  هذا  إن  بوكوس،  أحمد  األمازيغية، 
عىل التقليد الذي دأب عليه املعهد منذ سنوات، يف تكريم 

الفعاليات الرتبوية والجامعية التي ساهمت يف مجال إرساء تدريس 
اللغة األمازيغية وثقافتها، مضيفا أن هذا التكريم يشمل فئة أساتذة 
التعليم االبتدائي وفئة أساتذة التعليم العايل وفئة األساتذة املكونني 

باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين، وفئة املفتشني.

وأكد بوكوس أن هذا التكريم يشكل مناسبة “لالعرتاف باملجهودات 
بنظامنا  الرقي  سبيل  يف  الفئات  هذه  وتبذلها  بذلتها  التي  الجبارة 

يف  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  مكانة  وتعزيز  والرتبوي  التعليمي 
املنظومة الرتبوية الوطنية”.

والربامج  الديداكتيكي  البحث  مركز  مدير  قال  جهته  ومن 
أيضا  مناسبة  اليوم  هذا  أن  خلفي،  السالم  عبد  البيداغوجية، 
لنتساءل، مرة أخرى، عن وضعية املدرسات واملدرسني، “أن نتساءل 
عن مصري مرجعياتنا القانونية والدستورية؛ أن نتساءل عن القيمة 
وقوانني  اإلسرتاتيجية  والرؤى  املخططات  أضافتها  التي 
اإلطار الصادرة عن مؤسسات الدولة؛ أن نتساءل أيضاً عن 
التوصيات ذات الصلة التي خرجت من رحم منظمات عاملية 
ودولية وّقعنا عليها؛ أن نتساءل عن التوصية املشرتكة بني 
األساتذة  وضعية  حول  الدولية  العمل  ومنظمة  اليونسكو 
وعن مقررات مؤتمر الحكومات بشأن الرتبية الذي انعقد 

بباريس يف أكتوبر 1966”.

لحقوق  العاملي  اإلعالن  مصري  عن  أيضا  خلفي  وتساءل 
اإلنسان )1948( الذي اعتُمد قبل 70 عاماً والذي جعل من 
الرتبية أحد ركائز الحقوق األساسية ومن الولوج إىل تعليم 
مجاني وإلزامي وعادل وشامل حقاً لجميع األطفال وكذلك 
التي نّصت يف  الطفل  الدولية لحقوق  االتفاقية  عن مصري 
املادة 29 عىل “تنمية احرتام ذوي الطفل وهويته الثقافية 
يعيش  الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  الخاصة،  وقيمه  ولغته 
والحضارات  األصل،  يف  فيه  نشأ  الذي  والبلد  الطفل  فيه 

املختلفة عن حضارته”.

* كمال الوسطاني

إركام حيتفي بأطر تديس األمازيغية ختليدا لليوم العاملي للمدرس

 الدورة السابعة عرش لتخليد ذكرى الخطاب امللكي ألجدير 17 ـ 10 ـ 
2001 هي مناسبة للوقوف عىل املفارقة الكبرية يف وضع اللغة االمازيغية 
بعد خطاب أجدير وتأسيس املعهد امللكي للثقافة االمازيغية ووضعها اآلن 

بعد دسرتتها كلغة رسمية للبالد إىل جانب اللغة العربية .

تراكما  وتحققت  واسعا  انفراجا  االمازيغية  عرفت   2011 اىل   2001 فمن 
مهمة بناء عىل ثالث مرجعيات أساسية وهي خطاب العرش 30/07/2001 
إدراج االمازيغية يف  ، فتم  امللكي  وخطاب أجدير والظهري املؤسس للمعهد 
ما  عىل  متقدمة  جد  وحقوقية  بيداغوجية  حموالت  ذات  وبغايات  التعليم 
للرتبية  األعىل  املجلس  بلورها  التي  لإلصالح  اإلسرتاتيجية  الرؤية  يف  ورد 
والتكوين وكذا يف قانون اإلطار حيث حدد منهاج اللغة األمازيغية الغايات 
االعتزاز  وتنمية  الناشئة  لدى  باملواطنة  الشعور  تعميق  يف  تدريسها  من 

بمكونات الهوية الحضارية والثقافية املغربية .

كما حدد الهدف من التدريس يف تمكني املتعلمني من إتقان اللغة االمازيغية 
عموم  يف  املتمدرسني  جميع  عىل  تدريسها  وتعميم  وكتابة  وقراءة  نطقا 
الرتاب الوطني أي التعميم األفقي و العمودي ، يف حني أن الهندسة اللغوية 
والغايات  األهداف  هذه  كل  عن  تراجعت  اإلصالح  إسرتاتيجية  تبنتها  التي 
وضعية  وحرص  تحديد  تم  حيث  الرسميتني  اللغتني  بني  تراتبية  وخلقت 
األمازغية يف التواصل وتقرير الزاميتها يف التعليم االبتدائي فقط مقابل اللغة 
العربية كلغة أساسية إلزامية يف كل مستويات التعليم بوصفها لغة مدرسة 

وتدريس . 

من بني األوراش التي فتحت كذلك قبل دستور 2011 ورش إدماج االمازيغية 
يف اإلعالم حيث رفعت  حصة األمازيغية يف دفرت التحمالت لبعض القنوات 
التلفزية و تم إخراج قناة تمازيغت رغم كل ما صاحب ذلك من إكراهات 
وتعثرات فإننا اليوم وبعد  سبع سنوات من دسرتة االمازيغية كلغة رسمية 
اىل جانب العربية يمكن القول بأن االمازيغية قبل الدسرتة كانت أفضل حاال 
من اليوم بدليل توقف معظم األوراش تحت ذريعة انتظار صدور القانون 
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية الذي لم تفرج عليه الحكومة 
السابقة إال يف أيامها األخرية وهو ما زال يراوح مكانه اىل اليوم رغم عرضه 

عىل مجلس النواب يف سنة 2016 .

- إذا فأهم مظاهر التمييز التي لحقت باالمازيغية لغة وثقافة هي املماطلة 
يف إخراج القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف املادة 5 من الدستور رغم 

أنها قوانني مكملة  للدستور ومهيكلة لعمل الحكومة.

املس  يف  تسبب  مقصودا  متعمدا  يكون  أن  إال  يمكنه  ال  الذي  التأخري  فهذا 
يف  لإلدماج  حقيقية  فرص  من  االمازيغية  استفادة  وتعطيل  باملكتسبات 
الترشيعات  من  مجموعة  تحيني  بمناسبة  العامة  الحياة  مناحي  مختلف 
التسويف  هو إن حماية والنهوض باالمازيغية ال  وسن أخرى، ومرد هذا 
تدخل ضمن أولويات الحكومة ضدا عىل الدستور ، ولوال أن املادة  86 من 
الدستور تحدد أجل إعداد القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور 

لكان مصريها نفس مصري القانون التنظيمي لإلرضاب .

 -  من تداعيات تأخري إصدار القوانني التنظيمية كذلك الحد من صالحيات 
امللكي للثقافة االمازيغية حيث تم توقيف املجلس اإلداري  مؤسسة املعهد 
يف انتظار القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية عىل 

خالف باقي املؤسسات الوطنية التي ما زالت تشتغل وفق نظامها القديم .

 -  و أهم مظاهر التمييز واإلقصاء ضد اللغة االمازيغية كلغة رسمية هو 
أقره  ملا  سافر  رضب  يف  اللغة   أحادية  عىل  ترتكز  قوانني  إصدار  استمرار 
الذي  التنظيم القضائي  القوانني : مرشوع قانون  الدستور و من بني هذه 
نص عىل أنه تظل اللغة العربية لغة التقايض واملرافعات وصياغة األحكام 
الوثائق  تقديم  رضورة  الوجوب  بصيغة  وأضاف   ، املحاكم  أمام  القضائية 
واملستندات  للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة برتجمتها ، واختزل هذا 
القانون اللغة االمازيغية يف التواصل مع املتقاضيــن فقط خارج الجلسات 
النه أثناء الجلسات ال حق لهم سوى يف تعيني مرتجم مثلهم مثل أي أجنبي 

كذلك نالحظ أن مرشوع قانون املسطرة الجنائية حدا نفس الحذو و نص 
عىل رضورة االستعانة بمرتجم يف حالة ما إذا كان ضابط الرشطة القضائية 
بشخص  االستعانة  أو  املتهم  بها  يتحدث  التي  اللهجة  أو  اللغة  يحسن  ال 
يحسن التعاطي مع املعني باألمر،  ونفس اليشء تم التنصيص عليه سواء 
أمام النيابة العامة أو قايض التحقيق أو املحكمة أي أن املتهم ال حق له يف 
الدفاع  ، مما يمس بحقوق  العدالة  داخل مرافق  االمازيغية  بلغته  الحديث 
وبضمانات املحاكمة العادلة و يتعارض مع كل املواثيق الدولية ذات الصلة .

- باإلضافة إىل أن  مجموعة من قوانني املهن القضائية ما زالت تشرتط اللغة 
العربية يف املنتسبني إليها كقانون املحاماة .

-  قانون إعادة تنظيم وكالة املغرب العربي  لألنباء الذي تمت املصادقة عليه 
اتجاه  االقصائي  االسم  بهذا  االحتفاظ  عىل  يرص  زال  ما  اآلخر  هو  مؤخرا 

البعد االمازيغي للهوية املغربية  ضدا عىل مقتضيات الدستور .

- املناهج الدراسية ما زالت تحتوي عىل  مقتضيات تمييزية اتجاه املغرب 
وحضارته وتاريخه ضدا عل كل مقتضيات الدستور التي تنص عىل املساواة 
و حرض ومكافحة كل أشكال التمييز سواء  املبني عىل اللغة أو الجنس  ... 

تمييزا  يقل  ال  لألمازيغية   الرسمي   الطابع  لتفعيل  التنظيمي  القانون   -
عن باقي الترشيعات املذكورة بل جاء منسجما معها حيث أكد عىل حرص 
األمازيغية يف التواصل فقط رغم أن القانون التنظيمي هو مكمل للدستور 
و يف مرتبة أعىل من القوانني العادية و كان يفرتض فيه نسخ كل املقتضيات 

التمييزية التي تضمنتها باقي الترشيعات ال أن يرصد  ما أقرته .

للغة  الدستور  تصور  يعكس  ال  التنظيمي  القانون  هذا  أن  عىل  فضال   -
اللسانية  التعبريات  األمازيغية  بكونها مختلف  اللغة  الرسمية حيث عرف 
الدستور  من  املادة5   أن  مع  املغرب  مناطق  بمختلف  املتداولة  األمازيغية 

ميزت بني اللغة و اللهجات و التعبريات التي التزمت بتوفري الحماية لها 

بجدولة  املجاالت  كل  يف  األمازيغية  إدماج  رهن  القانون   هذا  أن  كما    -

 15 5 سنوات اىل  زمنية من 
إلعمال  مكبلة  جدولة  وهي 
والثقافية  اللغوية  الحقوق 
املواطنات  وتيسري استفادة 
إنها  بل  منها  واملواطنني 
ما  عىل  بالقضاء  كفيلة 

تحقق من مكتسبات .

التنظيمي  القـانون    -
للغات   الوطني  للمجلس 
هو اآلخر ال يستجيب لروح 
كما  فاملجلس  الدستور 
جاء يف هذا القانون  يفتقد 
يف  الواجبة  لالستقاللية 
املؤسسات الوطنية باعتبار 

العدد الكبري ملمثيل السلطة الحكومية داخل أجهزته.

- واختصاصاته عامة و غري دقيقة ال تستجيب للغاية من ترسيم االمازيغية 
واملتمثلة يف تحقيق املساواة بني كل املواطنني واملواطنات وحظر كل األشكال 
مجلس  إحداث  من  للغاية  كذلك  يستجيب  وال   ، اللغة  عىل  املبنية  التمييز 
الكربى لسياسات لغوية عادلة  التوجهات  وطني للغات واملتمثلة يف وضع 
نفس  معا  لهما  وتضمن  الرسميتني  اللغتني  بني  واملساواة  التكافؤ  تضمن 

رشوط النجاح والنماء للقيام  بوظائفهما كلغتني رسميتني .

السياسات  تقييم  حق  للمجلس  يخول  لم  التنظيمي  القانون  مرشوع   -
السلطات  إعمال  مدى  مراقبة  وال  اختصاصـــه  مجال  يف  العمومية 
الحكومية ملقرتحاته وتوصياته ، كما انه  لم يخول للمجلس  صالحية رصد 
االنتهاكات وكل مظاهر التمييز التي تطال اللغتني الرسميتني حتى يضطلع 

بحمايتهما وتنميتهما املنصوص عليها يف املادة 3 .

- كما أن مرشوع هذا القانون لم يرش ضمن أجهزة املجلس لهياكل جهوية 
لترصيف قراراته وتتبع تنفيذها والسهر عىل عدم تضارب االختصاصات يف 
املجال الثقايف بني هذا املجلس ومجالس الجهات التي خول لها القانون هي 
األخرى اختصاصات عىل مستوى الثقايف ، عالوة  عىل عدم  ضبطه  للعالقة 
الدستور  الوطني للغات وباقي املؤسسات املنصوص عليها يف  بني املجلس 

وخاصة املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ...

-  كما أن مرشوع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات  عوض تعزيز 
السادس  محمد  مؤسسة  و  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  صالحيات 
للغة  العربية و ضمان  استقالليتهما حتى يتمكنان من النهوض باللغتني 
خلق  و  تشكيلته   داخل  مؤسستني  يف  اختزالهما   عىل   عمل  الرسميتني 

تراتبية  بني اللغتني الرسميتني  عند تحديد اختصاصات كل مؤسسة ...

مظاهر التمييز ضد اللغة والثقافة األمازيغية

عائشة احليان
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عبد السالم خلفي*

إذا كان اليوم العاملي للمدرسني واملدرسات يشكل مناسبًة عاملية 
للوقوف عىل أهم اإلنجازات التي حققتها األرسة التعليمية عىل 
املستويني الوطني والعاملي، وإذا كان نفس اليوم يشكل فرصًة 
أعمال جليلة يف مجال  به من  بما قامت  لهذه األرسة  لالعرتاف 
التنشئة والتكوين بما بثته وتبثه من معارف أساسية ومعارف 
للفعل ومعارف للذات متصلة بقيم التسامح واالنفتاح واحرتام 
املعهد  كان  وإذا  والتعايش؛  واالختالف  والتعدد  والتنوع  اآلخر 
امللكي للثقافة األمازيغية قد دأب منذ سنة 2009 عىل االحتفال 
بهذا اليوم من خالل تكريم ثلة من الفاعلني الرتبويني وعدد من 
تدريس  إرساء  يف  بفعالية  ساهمت  التي  التعليمية  املؤسسات 
مرة  لنتساءل،  كذلك  يستدعي  اليوم  هذا  فإن  األمازيغية،  اللغة 
أخرى، عن وضعية املدرسات واملدرسني؛ أن نتساءل عن مصري 
التي  القيمة  أن نتساءل عن  القانونية والدستورية؛  مرجعياتنا 
اإلطار  وقوانني  اإلسرتاتيجية  والرؤى  املخططات  أضافتها 
الصادرة عن مؤسسات الدولة؛ أن نتساءل أيضاً عن التوصيات 
ذات الصلة التي خرجت من رحم منظمات عاملية ودولية وّقعنا 
عليها؛ أن نتساءل عن التوصية املشرتكة بني اليونسكو ومنظمة 
مؤتمر  مقررات  وعن  األساتذة  وضعية  حول  الدولية  العمل 
1966؛  أكتوبر  انعقد بباريس يف  الذي  الرتبية  الحكومات بشأن 
أن نتساءل عن مصري اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948( 
ركائز  أحد  الرتبية  من  جعل  والذي  عاماً   70 قبل  اعتُمد  الذي 
الحقوق األساسية ومن الولوج إىل تعليم مجاني وإلزامي وعادل 
وشامل حقاً لجميع األطفال؛ أن نتساءل أخرياً وكذلك عن مصري 

االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي نّصت يف املادة 29 عىل:

وقيمه  ولغته  الثقافية  وهويته  الطفل  ذوي  احرتام  »تنمية   -
والبلد  الطفل  فيه  يعيش  الذي  للبلد  الوطنية  والقيم  الخاصة، 

الذي نشأ فيه يف األصل، والحضارات املختلفة عن حضارته«.

التعليم  يف  »الحق  شعار:  السنة  هذه  اليونسكو  اختارت  لقد 
يقتيض وجود معلمني مؤهلني«؛ اختارت هذا الشعار ألنه يعرب 
بالفعل عن حقيقة مركزية وخطرية وهي أن املاليني من األطفال 
يف العالم اليوم يُحرمون من التعليم عموماً ويحرمون كذلك من 
التعلم بلغاتهم األم إما بسبب النقص الكبري يف األساتذة املؤهلني 
أو بسبب مواقف إيديولوجية تجعل السلطات تستهني أو تزدري 
لغاتها الوطنية وثقافاتها وتعمل عىل تكريس نوع من االنحياز 
يلتحقون  ال  الذين  األطفال  أعداد  وصل  فقد  وبهذا  ضدها؛ 
باملدارس يف العالم إىل ما يناهز 263 مليون طفل وشاب، ووصل 
للقراءة  األساسية  املهارات  يتقنون  ال  الذين  األطفال  أعداد 
والكتابة والحساب إىل 617 مليون طفل وشاب، أي بما يعادل 
60 يف املائة عىل الصعيد العاملي، ووصل عدد خصاص األساتذة 
األطفال  من  املاليني  أن  كما  وأستاذة.  أستاذ  مليون   69 إىل 
الذين حالفهم الحظ لاللتحاق باملدارس قد ال نجدهم يدرسون 
بلغاتهم األم، وهو ما ينعكس سلباً عىل أدائهم املدريس بل وهو 
ما يؤدي إىل ارتفاع مهم يف نسبة الهدر بينهم كما تؤكد عىل ذلك 
الدولية  املنظمات  عن  الصادرة  والتقارير  الدراسات  من  العديد 
ذات الصلة؛ وهنا لنا أن تساءل كم خرسنا، نحن يف املغرب، من 
أجيال وكم تسببنا فيه من هدر مدريس ألننا لم نحسن توظيف 
إىل  االستقالل  منذ  أموال،  من  خرسنا  وكم  الرسميتني؟  لغتينا 
عموماً  املدرَّسة  اللغات  وظائف  تحديد  نحسن  لم  ألننا  اليوم، 

بمنظومتنا التعليمية؟

إن الذي قد يزيد الطني بلة، كما تشري إىل ذلك الرسالة املشرتكة 
واملوجهة هذه السنة )2018( بمناسبة اليوم العاملي للمدرسني 
السيدة  لليونسكو  العامة  املديرة  طرف  من  الدويل  املنتظم  إىل 
واملديرة  الدولية،  العمل  ملنظمة  العام  واملدير  أزوالي،  أودري 

اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج  ومدير  لليونيسف،  التنفيذية 
من  العديد  توجه  هو  للمعلمني،  الدويل  لالتحاد  العام  واألمني 
سلطات العالم إىل توظيف أساتذة بدون خربة بموجب عقود أو 
يف  جاء  لقد  فيها؛  متخصصني  غري  هم  مواد  بتدريس  تكليفهم 

الرسالة:

»كثرياً ما تقوم السلطات الرتبوية باستخدام أفراد غري مؤهلني 
مستوى  بتخفيض  أو  إطالقاً،  مؤهلني  غري  أو  كافياً  تأهيالً 
الجدد.  املعلمني  عىل  الطلب  تلبية  إىل  سعياً  التأهيل،  متطلبات 
ويُطلب من بعض املعلمني تدريس مواد لم يتلقوا اإلعداد الرتبوي 

الالزم لتدريسها«؛ 

مما يؤدي كما تقول الرسالة:

بموجب عقود  املعلمني خربًة  أقل  استخدام  إىل  نزعة  إيجاد  »إىل 
قد تكون مؤقتة، وبدون إعداد أو تدريب قبل مبارشة الخدمة أو 
خاللها، لتعليم األطفال الذين يعانون من أشّد درجات التهميش 

واالستبعاد«. 

ولنا أن نذّكر يف هذا السياق أن السلطات الرتبوية ببالدنا سارت 
يف نفس املنحى؛ فهي لم تقترص عىل »استخدام معلمني بموجب 
عقود قد تكون مؤقتة«، بل إنها أعفت كذلك العديد من أستاذات 
اللغة  يف  واملتخصصني  املتخصصات  األمازيغية  اللغة  وأساتذة 
لم  ولغات  مواد  تدريس  إىل  لتوجههم  وديداكتيكها  األمازيغية 
املراكز  يف  أو  الجامعة  يف  سواء  فيها  يتكونوا  ولم  يدرسوها 
بالعديد من  املعهد  والتكوين؛ وقد توصل  الرتبية  ملهن  الجهوية 
هذه الحاالت خالل هذه السنة وخالل السنوات املاضية يف تناف 
اللغة  أستاذ  اعتبار  عىل  أكدت  التي  الوزارية  املذكرات  مع  كيل 
األمازيغية أستاذاً قاراً ويف تناف كذلك مع ترصيح السيد رئيس 

أمام  الربملان  يف  أكد،  الذي  الحالية  السنة  بداية  خالل  الحكومة 
األمازيغية قد  اللغة  تدريس  اإلعفاءات من  أن عهد  األمة،  نواب 
املؤسسات  من  بالعديد  السنة  هذه  أخرى،  مرة  لنفاجأ،  وىل، 
هؤالء  من  العديد  تعفي  وجهوياً  وإقليميا  محلياً  الرتبوية 
الذين رفضوا تدريس غري مادة تخصصهم  األساتذة، بل وتهدد 

بالفصل من الوظيفة.

إن املدرسات واملدرسني، كما تؤكد عىل ذلك اليونسكو وكما تؤكد 
كذلك كّل التجارب التعليمية العاملية، هم أساس وعماد املنظومة 
االهتمام  فإن  ولذلك  اإلطالق.  عىل  األهم  املورد  وهم  الرتبوية 
الكافية  األعداد  وتوفري  والنفسية  واملعنوية  املادية  بأوضاعهم 

املؤهلني  من 
وتدبري  منهم 

حسن 
هم  ر ستثما ا
م  ا حرت ا و
تهم  تخصصا
م  عد و
مهم  ا لز إ
بتدريس مواد 
ليسوا  هم 
فيها  مؤهلني 
يعترب  أصالً 
سياً  سا أ

لتجويد منظوماتنا الرتبوية؛ فهو الطريق األمثل لتمكني أجيال 
املستقبل من تعليم متأصٍل ومنتٍج ومنفتح عىل املستقبل كما تم 
تسطري ذلك ضمن أهداف التنمية املستدامة التي وضعها املنتظم 

الدويل بحلول سنة 2030. 

الحق يف  التذكري، أن »الحق يف الرتبية هو أيضاً  ولذلك فالبد من 
أساتذة مؤهلني«؛ مما يستدعي، عىل الصعيد الوطني، العمل من 
أجل جعل قضية التعليم أولوية األوليات بتأهيل هؤالء األساتذة 
واألخذ بعني االعتبار تخصصاتهم ورغباتهم وملء النقص الهائل 
الذي تعرفه منظومتنا الرتبوية سواء عىل مستوى تدريس اللغة 
األمازيغية أو عىل مستوى تدريس اللغات واملواد األخرى؛ فعىل 
إرجاع  إىل  األمازيغية نحن محتاجون ليس فقط  اللغة  مستوى 
كل الذين تّم تكوينهم من طرف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
سنة  عرشة  الخمسة  خالل  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  برشاكة 
أقسامهم  إىل  أستاذ،   15.000 بحوايل  املقدرون  وهم  املاضية 
نفس  وتأهيل،  تكوين  إىل  محتاجون  وكذلك  بل  األصلية، 
العدد لتعميم تدريسها أفقياً وعمودياً وبنسبة 06 ساعات يف 
األسبوع؛ وبطبيعة الحال فإن هذا يحتم عىل الدولة املغربية 
جديدة  وشعب  مسالك  وفتح  شامل  وطني  مخطط  وضع 
الرتبية  ملهن  الجهوية  واملراكز  الجامعات  جميع  صعيد  عىل 
من  جديدة  مرحلة  إىل  بالتايل  واالنتقال  املغربية  والتكوين 

مراحل تدبري هذا الورش الوطني الكبري. 

إنشائه  للثقافة األمازيغية منذ  امللكي  املعهد  وقد كان هدف 
هو تكوين وتأهيل الفاعلني الرتبويني والرفع من معنوياتهم 
واألخذ بيدهم وتحفيزهم مادياً وإيصال شكاويهم إىل الدوائر 
الظهري؛  يف  إليه  املوكولة  املهام  إطار  يف  معهم  والعمل  العليا 
بتنسيق وتعاون مع وزارة  به  قام  الذي  الجاد  للعمل  ونظراً 
الرتبية الوطنية ومع مختلف الرشكاء الرتبويني فقد تمكن من 
وضع منهاج للغة األمازيغية ومن إنتاج األدوات البيداغوجية 
اللغة  معرية  عىل  وعمل  بتدريسها  الخاصة  والديداكتيكية 
وأقام دراسات تشخيصية وأصدر دالئل للمدرسات واملدرسني 
وكون اآلالف من األساتذة واملؤطرين وساهم يف اقرتاح العديد 
ويف  الدستور  يف  األمازيغية  اللغة  مكانة  عن  التصورات  من 
القانونني التنظيميني املعلومني كما اقرتح هندسة لغوية مالئمة 
يف إطار الرؤية االسرتاتيجية 2030-2015. صحيح أن تصورات 
املعهد لم تؤخذ كلها إال أنه ظل مع ذلك حريصاً عىل أداء مهامه 
املنوطة به يف الظهري وقريباً، منذ إنشائه، من العاملني يف مجال 
عىل  ويُشجعهم  جانبهم  إىل  ويَقف  مجهوداتهم  يُثمن  الرتبية، 
مواصلة العطاء؛ ومن ضمن آليات التثمني والتشجيع تخصيصه 

للعديد من الجوائز.

*مدير مركز البحث الديداكتيكي والربامج البيداغوجية

احلق يف التعليم يقتضي تعليمًا واجبًا يف اللغة األم
 وتأهياًل بيداغوجيًا للفاعلني التربويني 

استعمال  تنظيم ورشة نظرية يف موضوع  الناظور،  عرفت مدينة 
األمازيغية، من طرف جمعية  تدريس  الحديثة يف  التكنولوجيا  وسائل 
أكتوبر   13 السبت  يوم  وذلك  الرشق  بجهة  األمازيغية  اللغة  مدريس 

الجاري بقاعة العروض بدار األم بالناظور.
استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لنائب رئيسة الجمعية ذ. عبد الواحد 
حنو التي شكر فيها الحضور الكريم واألستاذين اللذان استجابا لدعوة 
الجمعية لتأطري هذه الورشة. كما ذكر أيضا الهدف األسايس من تنظيم 
هذا اللقاء، أال وهو إبراز والتعريف بمساهمات أساتذة اللغة األمازيغية 
يف استعمال وانتاج املعينات الرتبوية الخاصة بتدريس اللغة األمازيغية.

بعد ذلك منحت الكلمة لألستاذ محمد الراشدي، أستاذ اللغة األمازيغية 
إنتاج  يف  الجرافيك  برامج  توظيف  إىل  فيها  تطرق  الناظور،  بمديرية 
مسلطا  تيفيناغ،  بحرف  والكتابة  الخط  لتعليم  الديداكتيكية  الوسائل 
الوسائل  إنتاج  يف  الرتبوي  املصمم  بها  يمر  التي  املراحل  عىل  الضوء 
وهي  بإنتاجها،  قام  التي  الكراسة  من  بأمثلة  مستعينا  الديداكتيكية 
من  األول  املستوى  ومتعلمي  ملتعلمات  موجهة  الكتابة  لتعليم  كراسة 
املدريس  الكتاب  مقرر  مع  متوافق  بشكل  وأعدت  االبتدائي،  التعليم 
اللغة  يف  النجاح  وطريق  األمازيغية  اللغة  يف  )كتابي  االمازيغية  للغة 

األمازيغية(.

أستاذ  بوغوتة  محمد  لألستاذ  الثانية  املداخلة  ويف 
يف  كانت  والتي  وجدة،  بمديرية  األمازيغية  اللغة 
واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  استعمال  موضوع 
يف تدريس اللغة األمازيغية، تناول فيها مجموعة من 
املفاهيم النظرية وأهميتها الكبرية يف تطوير العملية 

التعليمية التعلمية يف املدراس.
ثم تطرق بعد ذلك إىل تجربته الشخصية يف استعمال 
داخل  األمازيغية  اللغة  تدريس  يف  الوسائل  هذه 
الشخصية  إنتاجاته  من  نماذج  مستعرضا  الفصل 

والتي نالت استحسان الحضور.
الجمعية مزمعة عىل استضافة  أن  بالذكر،  والجدير 
كتابها  عىل  الضوء  لتسلط  لفقيوي  مينة  األستاذة 
“األطلس اللغوي ألمازيغية الريف” وذلك يوم السبت 
عىل  بالناظور  الثقايف  باملركب  الجاري  أكتوبر   27

الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

مجيعة مدرسي األمازيغية جبهة الشرق تنظم ورشة حول استعمال التكنولوجيا يف تدريس األمازيغية
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وصلني خرب وفاة محد املنور،أسابيع قليلة بعد أن لقيته آخر مرة يف 
لقاء تأبني الفقيدة حادة اوعبو بشاطئ تمارة،ولم أكن أعرف عنه الكثري 
ممايسمح يل بالكتابة عنه، لكني وجدت أنه شخصية أمازيغية تستحق 
العناية بكتبه،بعد مماته، وهي أحسن طريقة لتكريمه، فوجدت فرصة 
جمع كتبه فوق مكتبي، وسألت نفيس ماهي منهجية التعامل مع أمواتنا 
من نوع محمد املنور؟ فوجدت أن املنهجية تفرض أن نضعه يف قائمة لها 

خصائصها التي تتلخص يف:
قبله  مدرسة،موجودة  اىل  فرنكوفوني،ينتمي  أمازيغي  كاتب  -1-كونه 
والحسن  احرضان،  الدين،واملحجوب  خري  محمد  كنموذج  وبعده،يمثلها 

بروكيس…
-2- كاتب أمازيغي يكتب عن األمازيغية واألمازيغ ولم ينجز كتابا بلغة 

األمازيغ
أن يجمع بني خدمة األمازيغية والحكم املخزني،  -3-يحاول يف كتاباته 

ربما تحت تأثري ارتباطه اإلداري بالوظائف املخزنية.
-4- ومنهجيا حسب رأيي ينبغي أن نهتم بكتبه ومنشوراته، وليس ذاته 

كإنسان.
وقررت، قبل عبء الكتابة تحمل مشقة القراءة، ومن يتكلم عنه بدون 
قراءة كتبه ، فلن يأتي بكالم مفيد للشباب األمازيغي ولكل الناس، وبدأت 
مطبوعة،  كتب  سبعة  علمي  حسب  ترك  بكونه  إعجابي  عن  بالتعبري 
املالك  عبد  الدكتور  املرحوم  عن  كتاب  بالفرنسية،سوى  مكتوبة  وكلها 
 L’Amazighité en devenir” Legs de l’un de أوسادن تحت عنوان :” 
ses vétérans . Feu DR Osaddenالذي يحتوي عىل مداخالت مشاركني 

يف تأبني اوسادن بالعربية .
تحدث عني من  ألنه  يهمني شخصيا  و   2005 الكتاب صدر سنة  وهذا 
خالل صفحاته،كما ذكر عرشات من نشطاء األمازيغية الحاليني وغريهم، 
كمحمد شفيق، ومحمد بودهان، وحا أودادس ،ولحسن كاحمو، ومحمد 
،والدكتور  ،َوَعبدالجابري  والحاج  ،ولحسن  العلمي  اجعجاع،والحليمي 

الخطيب ….
…وكثري من األماكن يف املغرب وأوروبا، والحوادث السياسية كاإلنقالب 

ظهور  وفكرة  األمازيغية  ووالجمعيات  التناوب،  العسكري،وحكومة 
من  الفرتة  هذه  شباب  تهم  مواضيع  وهي  باملغرب،  األمازيغي  الحزب 
تاريخ الحركة األمازيغية من خالل وجهة نظر بعض الشخصيات التي 
لعبت أدوارا سلبية أوايجابية البد من معرفتها وانتقاد جوانبها السلبية 
،والكاتب  أوسادن  الدكتور  سرية  خالل  من  األيجابية  محاسنها  وادراك 

ملذكراته وهو املعني هنا محمد املنور.
 Tamazight. La ”:والكتاب الثاني املكتوب بالفرنسية وهو تحت عنوان
constitualisation ou la mort”صدر سنة 2006 بمساهمة “مجموعة 
“جهوية أمازيغية تنتمي اىل منطقة نواحي مكناس وتافياللت ،يلح املؤلف 
عىل تحديد أسمائها ولوائحها يف صفحات الكتاب، وتدور حول استثمار 
خطاب اجدير)17اكتوبر2001( الذي القاه امللك محمدالسادس،ويخص 
بصفة  اللغات  بوظائف  تتعلق  مواضيع  لستة  الكتاب  من  األول  القسم 
فيها  يربز  أن  والكتاب،دون  املؤلفني  بعض  ألفكار  تلخيص  وهو  عامة، 
الكثري من جديد حول األمازيغية،سوى أنها تقرب للفهم غري املختصني 
للكاتب  األمازيغية،وقد أصبحت من خالل كتاب جديد صدر  داريس  من 
التعدد  “اللغة والسلطة، يف تدبري  اوزرغبلت تحت عنوان  الحسن  الشاب 
جامعيًة،  دراسة  وهو   2018 سنة  صدر  باملغرب”  األمازيغي  اللغوي 
أكثر تفصيال، وتكملة ملجهود محمد املنور وغريه يف هذا املجال ،والقسم 
كنظرية  الوحيدة  واللغة  عامة،  كنظرية  اللغوي  للتعدد  خصصه  الثاني 
الثقافية  الحركة  ذكر  إىل  ووصل  إفريقيا،  لشمال  الثالث  والقسم  أيضا، 

األمازيغية يف الصفحة 133.
لجهة  والتاريخي  اللغوي  ،واإلنتماء  اجدير  خطاب  هاجس  ويظهر 
التنظيمي  االبتعاد  الكتاب،وربما  صفحات  يف  سائدا  مكناس  تافياللت 
وامليداني ملحمد املنور جعله يقيض جل صفحات الكتاب عن الدسرتة دون 
التطرق اىل مجهودات الحملة التاريخية التي خاضتها الجمعيات الثقافية 
األمازيغية بواسطة مجلس التنسيق بتوجيه مذكرة اىل امللك الحسن الثاني 
حول دسرتة األمازيغية أثناء التعديالت الدستورية لسنة1996 والعرائض 
التي وقعها آالف الشباب والطالب حول تعزيزوفرض هذا املطلب،وكذلك 
األمازيغية  عنوان  تحت  املناسبة  تلك  يف  شخصيا  نرشته  الذي  الكتاب 

والتعديالت الدستورية، وهو أول كتاب يف تاريخ الشعب األمازيغي كله 
يتعلق بالدسرتة. كما لم يأخذ الكتاب مجهودات الريفيني والسوسيني يف 
معركة الدسرتة يف الفرتة التي تناولها الكتاب،ولعل اآلخرين ممن يقدرون 

عىل تكملة املوضوع من جميع جوانبه،سوف يسدون هذا النقص.
 Le Sud- Est marocain .Le cas duعنوان يحمل  الثالث  والكتاب 
املرة  هذه  الكاتب  ميدانية،وضح  دراسة  وهو  سنة2004،  صدر   Dades
التي  التهميش عن منطقة الجنوب الرشقي  أنه يشتغل فكريا عىل رفع 
يشري أنها مهمشة، ويضع نفسه قد ولد بقلعة مكونة سنة1951 وهو 
السياسية  الظرفية  القراءة يف وقتنا هذا، حيث تفرض  مجهود يستحق 
الريف، وتأزم الوضع يف الصحراء ،وطرح املخزن ملرشوع الحكم  لحراك 
الذاتي ،وانطالق ماسموه بتفويت بعض السلطات املركزية اىل الجهات، 
املهمشة،ليكتبوا  الجهات  كتاب  لكل  نموذجا  املنور  محمد  كتاب  ليكون 
التعليم  مناهج  التمارسها  التي  الثقافية  الجهوية  عنها،ليحيوا 
دكتوراه  رسالة  وجعله  املؤلف  طوره  الذي  هو  الكتاب  املخزني،وهذا 
جزءين  يف  ونرشها   2011 24دجنرب  يف  ناقشها  والرتاث  التاريخ  يف 
 Dads ,de l’organisation sociale traditionnelle à:عنوان تحت 
للثقافة  امللكي  املعهد  مطبوعات  ضمن   la domination coloniale
هيأة  طرف  من  علمية  ملناقشة  خضعت  جامعية  دراسة  األمازيغية،تي 
الباحثني املختصني ونجح فيها هي مرجع علمي يستحق القراءة،وبعد 
أدبية عرب فيها عن  اىل كتابة نصوص  املنور  2011 إنرصف محمد  سنة 
 Parcours…la passion  :كتاب منها  الذاتية  وسريته  وتأمالته  عواطفه 
كان  النثري  اإلنتاج  نوع من  اىل  به  عاد   2012 d’un destin نرشه سنة 
نرشه  الذي   Tahmidoucht وكتاب  املتفرقة،  النصوص  بعض  يف  مارسه 

سنة 2008.
معهم  التموت  لكي  بموتانا  نهتم  أن  هو  األسايس  الهدف  فان  وأخريا 
والتكوين  والرتبية  الدراسة  مناهج  وجهودهم،ونضالهم،ألن  كتبهم 

املخزني العمومي اليقوم بهذه املهمة.
وذلك حتى لو اختلفنا حول مضمون الكتب،وسلوكيات األشخاص…

 *بقلم: أحمد الدغرني

وفاة حممد املنور الكاتب األمازيغي الفرنكوفوين

الله  عفو  إىل  انتقل 
والباحث  املناضل 
اإلثنني  يوم  املنور  محمد 
27 غشت 2018 بالرباط، 
بعد معاناة مع مرض لم 

يمهله طويال. 
يف  املنور  محمد  ولد 
بقلعة   1951 يناير  فاتح 
تينغري  عمالة  مَكونة 
جنوب املغرب، حصل عىل 
الثالث  السلك  دكتوراه 
والحضارة  التاريخ  يف 
 ،1984 سنة  بفرنسا 
التاريخ  يف  الدكتوراه  ثم 
بجامعة  والحضارة 
عبد  بن  محمد  سيدي 
سنة  سايس  بفاس  الله 

.2011
عدة  املنور  الراحل  تقلد   
شغل  حيث  مناصب 
منصب مكلف بالدراسات 
الشبيبة  بوزارة 
عاما  وكاتبا  والرياضة، 
املغربي  الوطني  باملكتب 
مديراً  ثم  للسياحة، 
املغربي  الوطني  باملكتب 

عضوا  عني  كما  بفرنسا،  للسياحة 
للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري  باملجلس 
حيث   ،2006 سنة  من  ابتداًء  األمازيغية 
بإسهاماته  املتفرد  املتعاون  ذلك  ظل 
املعهد  اسرتاتيجية  بلورة  يف  الوازنة 

وتجويد وظائفه العلمية واألكاديمية. 
جليلة،  خدمات  من  أسداه  ملا  واعرتافا 
محمد  الراحل  وزمالء  أصدقاء  سيجتمع 
املنور خالل حفل تأبيني سينظمه املعهد 
الجمعة  يوم  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 

ووفاء  لروحه  تكريما   ،2018 أكتوبر   12
الحنكة  رجل  النادر  الطراز  من  لرجٍل 
والتجربة والثقافة والكفاءة الذي غادرنا 

وهو يف قمة عطائه وإبداعه. 
نموذجا  املنور  محمد  الراحل  ويعد 
الذين  املغاربة  والجمعويني  للمثقفني 
تعميق  عىل  سنوات،  مدى  عىل  عملوا 
الدراسة والبحث يف عدد من القضايا ذات 
الذي  األمازيغي،  الشأن  بتدبري  الصلة 
باعتباره  الفقيد نظرة شمولية  إليه  نظر 
ورشا وطنيا يهّم جميع املغاربة، ما جعل 
بصموا  الذين  الرواد  أحد  منه 
لألمازيغية  االعتبار  رد  مسلسل 
له  فالرجل  وهوية   وثقافة  لغة 
باعرتاف  واألدبية  الفكرية  قيمته 

الجميع.
املنور  محمد  األستاذ  حظي  وقد 
واحرتام  بتقدير  حياته  قيد 
والعمل   البحث  الفاعلني يف حقيل 
التقدير  هذا  يكن  ولم  الجمعوي، 
معهم  يتقاسم  الذين  طرف  من 
نفس القناعات فحسب، بل حتى 
بفضل  الرأي،  يخالفونه  الذين 
عالوة  بها  يتحىل  التي  الخصال 
التواصل  ألساليب  تملكه  عىل 

واالقناع واالنفتاح عىل الجميع.
الحركة  عن  الحديث  يمكن  وال 
الراحل  األمازيغية دون ذكر إسم 

إىل  بالنظر  وذلك  املنور،  محمد 
واملتنوعة  الغنية  مساهماته 

لألمازيغية  االعتبار  رّد  مجال  يف 
لغة وثقافة وهوية، معتمدا يف ذلك 
يقوم  منفتح  عقالني  خطاب  عىل 
اإلنصات،  وُحسن  االحرتام  عىل 
بجانب  توجت،  التي  الجهود  وهي 
جهود كل الفاعلني اآلخرين، ببلوغ 
يف  الرتسيم  وضعية  األمازيغية 
نتائج  من  وكان  اململكة،  دستور 
بالجائزة  تتويجه  كذلك  جهوده 
األمازيغية  للثقافة  التقديرية 
برسم سنة 2013، كأرفع الجوائز 
التي يمنحها املعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية كل سنة تقديًرا ألعماله 
الكيفي  اإلسهام  ذات  وإبداعاته 
بالثقافة  النهوض  مجال  يف 

األمازيغية.
سعة  بفضل  الراحل  خلف  كما 
من  مجموعة  الثقايف  أفقه 
اإلنتاجات الفكرية تشمل مجاالت 
التاريخ  قبيل  من  ومتنوعة  عديدة 
واألنرتوبولوجيا  الشفوي،  واألدب 
والسرية الذاتية التي   مهما تنّوعت 
مجاالت  يف  والكتابات  القراءات 
تظل  األدب،  وأجناس  الثقافة 
املؤثرة يف  )الوثائق(  الذاتية بمثابة  السري 
أصحابها أوالً، أثناء كتابتها، ثم يف قّرائها 
أثناء قراءتها، فنختار من بني مساهماته 

الفكرية الكتب اآلتية:
الواقعية  الداللة  بني  »تاحميدوشت  كتاب  ـ 

والرمزية« 
-Tahmiddoucht, un regard qui traverse 
le temps )Imprimerie Almaarif 
Aljadida, Rabat, 2008)

التقليدي  االجتماعي  التنظيم  »دادس، من  ـ 
19 والقرن  )القرن  االستعمارية  الهيمنة  إىل 

)20
-  Dads, de l’organisation sociale 
» traditionnelle « à la domination 
coloniale,
 XIXe-XXe siècles, IRCAM, 2012

 Parcours … la(  »ـ »مسار .. شغف مصري
. )passion d’un destin

املوت«  أو  الرتسيم   ، »األمازيغية  ـ 
 Tamazight, la constitutionnalisation)

,)ou la mort
-  Ayt Bennasr ) Nasiriyyin(, 
la trajectoire d’une famille 
»  maraboutique«  du Sud –Est 
Marocain XVe-XXe  siècles, Editions 
Universitaires Européennes, 2018

الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته،  رحم 
وألهم ذويه الصرب والسلوان وإنا لله وإنا 

إليه راجعون.
* خديجة عزيز 

الراحل حممد املنور 
رجل الثقافة والكفاءة

 12 الجمعة  يوم  تم 
برحاب  أكتوبر، 
للثقافة  امللكي  املعهد 
بالرباط،  األمازيغية 
تكريم  حفل  تنظيم 
املنور  محمد  للراحل 
من  ثلة  بحضور 

الباحثني باملعهد.
الحفل،  هذا  ورام 
طرف  من  املنظم 
الذي  و  املعهد  عمادة 
درايس،  يوم  تخلله 
بالكاتب  التعريف 
واسهاماته  الراحل 
الحياة  يف  الغزيرة 

الثقافية باململكة.
املعهد  عميد  وذكر 
للثقافة  امللكي 
أحمد  األمازيغية 

بمناقب   ، باملناسبة  كلمة  يف  بوكوس، 
الراحل محمد املنور ، الذي أسدى خدمات 
جليلة للثقافة األمازيغية، وكذلك ملؤسسة 
بصفته  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 

عضوا يف هذه املؤسسة.
باحثا  كان  املرحوم  أن  بوكوس  وأضاف   
املؤلفات  من  عددا  أنتج  ومبدعا  ومفكرا 

التي تشمل مختلف ميادين املعرفة.
األمني  مجاهد،  الحسني  عرب  جانبه،  من 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  للمعهد  العام 
عن أسفه العميق لكون الساحة الثقافية 
فقدت أحد أقطابها ، مربزا أهمية الجهود 

التي بذلها الفقيد خدمة لألمازيغية.
وأجمع مختلف املتدخلني خالل هذا الحفل 
، عىل أن وفاة محمد املنور تمثل خسارة 
التي  األمازيغية،  الثقافية  للساحة  كربى 
فقدت رجال كان يمثل اليشء الكثري لهذه 

الثقافة.
كتب  من  عدد  تقديم  باملناسبة  وتم   
من  "دادس،  كتاب  بينها  من  املرحوم، 
الهيمنة  اىل  التقليدي  االجتماعي  التنظيم 
نظرة   ، "تحميدوشت  و  االستعمارية"، 
الشعري  و"االشعاع   ،" الزمن  تعرب 
للمرحوم محمد املنور"، وكذا "األمازيغية، 

الدسرتة أو املوت".
رشائح  عرض  التكريم  حفل  وعرف 
مصورة "محطات من حياة الفقيد املنور 
"والتي استعرضت أهم املحطات التي مر 

منها الفقيد.
بقلعة   1951 سنة  املنور  محمد  ولد 
مَكونة )إقليم تنغري(، و حصل قيد حياته 
التاريخ  يف  الثالث  السلك  دكتوراه  عىل 
ثم   ،1984 سنة  بفرنسا  والحضارة 
بجامعة  والحضارة  التاريخ  يف  الدكتوراه 
سنة  بفاس  الله  عبد  بن  محمد  سيدي 

.2011
 وانتقل محمد املنور إىل عفو الله يوم 27 
مع  معاناة  بعد  بالرباط،   2018 غشت 

املرض لم يمهله طويال.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يكرم 
الراحل حممد املنور 
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ليبيا.. »الدواخ« يطالب بالتقيد بوضع اللغة األمازيغية كمادة أساسية

مدارس  أكتوبر،   21 األحد  يوم  األمازيغية،  اللغة  تعليم  مكتب  طالب 
أساسية،  كمادة  األمازيغية  اللغة  بوضع  »بالتقيد  الليبيبة  زوارة   منطقة 
مراقبة  ملكتب  التابعة  املدارس  بكل  الطالب  لدرجات  العام  املجموع  ضمن 

تعليم زوارة«.
بشأن  املدارس  مديري  إىل  خطابًا  الدواخ،  عماد  بزوارة،  املكتب  مدير  ووجه 
غري  مادة  إىل  األمازيغية  اللغة  بتحويل  الجاري  الدرايس  للعام  الوزارة  خطة 
أساسية، وال يمتحن الطالب فيها، واصًفا يف ترصيح إىل »بوابة الوسط« هذا 

القرار بـ»التعسفي«.
وقال الدواخ لـ« بوابة الوسط«، »هذا القرار جاء مخيبًا لآلمال من حكومة 
فيه  كنا نطمح  الذي  فالوقت  الليبي،  الشعب  بني كل مكونات  الوفاق  تبنت 

ملزيد من إحقاق الحقوق نتفاجأ بالعكس«.
 2012 العام  منذ  باملدارس  ألبنائنا  وتعليمها  األمازيغية  إدراج  »بعد  وأضاف 
يلغى تعليمها يف سنة 2018، بقرار حجته وجود بعض من ال ينطق األمازيغية 
باملدارس، ونحن نعلمها من أبجديتها مثلها مثل اللغات األجنبية األخرى التي 

تدرس«.
وأردف حسب ذات املصدر »نحن كمسؤولني عىل الفور خاطبنا الوزارة وأعلنا 
استنكارنا ورفضنا هذا القرار التعسفي، وعقدنا اجتماًعا موسًعا ومستعجالً 
جمع كل مراقبي تعليم املناطق الناطقة باألمازيغية، ومنسق املاده بالوزارة 
القرار  هذا  عن  بالرتاجع  مطالبني  املوضوع،  بخصوص  التعليم  وزير  مع 

وإلغائه وعدم صحته قانونًا وال حسب املعاهدات واملواثيق الدولية«.
 2013 لسنة   )18( رقم  الوطني  املؤتمر  قرار  من  الثانية  املادة  أن  إىل  يشار 

املكونات  حقوق  بشأن 
واللغوية  الثقافية 
يكون  أن  عىل  تنص 
اللغوية  املكونات  لكل 
يف  الحق  والثقافية 
باعتبارها  لغتها،  تعلم 
ضمن  اختيارية  مادة 
املعتمد  الدرايس  املنهج 
واللوائح  القوانني  وفق 
النافذة، وذلك يف املدارس 
بمناطقهم  الكائنة 

األصلية وغريها.
»أصدرنا  وأضاف 
املدارس  لكل  تعميًما 

ذلك،  من  بأقل  نرىض  ولن  وأساسية،  املجموع  فوق  مادة  باعتبارها  بزوارة 
لسنة  باألمازيغية  الناطقة  املناطق  يف  البلدية  املجالس  كل  قرار  إىل  استناًدا 

2012 بشأن تدريس اللغه األمازيغية يف مناطقهم كمادة أساسية«.
إدارة  إىل  الوطني  املؤتمر  بقرار  مرفقة  بالخصوص  مراسلة  املكتب  وأحال 
القانون بوزارة العدل للفصل يف تفسري القانون، وقال مدير املكتب »كان الرد 
بأنهم سيتخذون كل اإلجراءات القانونية إللغاء القرار والفصل فيه، وإىل أن 
يصلهم رد رسمي من وزارة العدل فالوضع القانوني للمادة فوق املجموع«.

أكتوبر   09 الثالثاء  التونيس،  الربملان  صادق 
التمييز  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  عىل  الجاري، 
االنتهاكات  إيقاف  تستهدف  خطوة  يف  العنرصي، 
والتمييز العنرصي وكبح أعمال العنف ضد األقليات، 
البرشة  وذوي  املقيمني  األفارقة  تجاه  خاصة 

السوداء.
وامتنع  القانون،  هذا  لصالح  نائباً   125 وصّوت 
تسجيل  تّم  حني  يف  أصواتهم،  منح  عىل  آخرون   5
أول  بذلك  تونس  لتصبح  وحيد،  نائب  معارضة 
بعد  إفريقيا،  يف  دولة  وثاني  أفريقيا،  شمال  يف  بلد 
للتمييز  مناهضاً  قانوناً  تسن  التي  إفريقيا،  جنوب 

العنرصي.
القضاء  »إىل  األول،  فصله  حسب  القانون  ويهدف 
عىل كل أشكال التمييز بني البرش، من أجل تحقيق 
التصدي  عرب  اإلنسانية،  الكرامة  واحرتام  املساواة 
ملختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع 

اآلليات الكفيلة بحماية ضحاياه«.
كما يقر القانون عقوبات بالسجن تصل إىل 3 أعوام، 
وخطايا مالية ضد مرتكبي أفعاالً عنرصية، أو من 
يحرضون عىل الكراهية، وينظم التقايض يف مثل هذا 

النوع من القضايا«.
الربملان  عليه  صوت  الذي  الجديد  القانون  ويعطي 
التمييز  لضحايا  املطلقة،  باألغلبية  التونسية 
واالجتماعية  النفسية  اإلحاطة  يف  الحق  العنرصي 

عىل  للحصول  باإلضافة  القانونية،  والحماية 
يقّر  إذ  واملناسب،  العادل  القضائي  التعويض 
إىل ثالث سنوات وغرامات  بالسجن تصل  »عقوبات 
مالية ضد مرتكبي أفعال عنرصية أو من يحّرضون 
التقايض يف مثل  الكراهية«، كما »ينّظم عملية  عىل 
وسائل  أوردته  ما  حسب  القضايا«.  من  النوع  هذا 

إعالم تونسية.
األفراد  بني  املساواة  تعزيز  إىل  القانون،  يهدف  كما 
العنرصية،  لضحايا  القانونية  الحماية  وضمان 
أو  استثناء  أو  »تفرقة  كل  عنرصياً  تمييزاً  واعترب 
تقييد أو تفضيل يقوم عىل أسـاس العرق أو اللون 

أو النسب أو غريه من أشكال التمييز العنرصي«.
أعقاب  يف  الجديد،  القانون  عىل  املصادقة  وتأتي 
تفيش  بسبب  حقوقية،  منظمات  قبل  من  شكاوى 
الوافدة  األقليات  ضد  العنرصي  والتمييز  العنف، 
من دول أفريقية عىل وجه الخصوص، وأغلبهم من 

الطلبة.
الدهماني،  إياد  الحكومة،  باسم  املتحدث  وقال 
»القانون  إن  دائما،  حسب مصادر إعالمية تونسية 
يستهدف التونسيني واملواطنني األجانب يف البالد، وال 
يقطع مع الثقافة السائدة لكنه يساهم يف تغيريها«، 
يف  األحكام  لبعض  تطبيق  القانون،  أن  إىل  مشريا 

الدستور املرتبطة بالحقوق، والحريات، واملساواة«.
و  للحقوق  ›‹تماقيت  جمعية  من  أعضاء  واعترب 

حرضوا  الذين  األمازيغية‹‹،  الثقافة  و  الحّريات 
عىل  املصادقة  خطوة  أن  التونيس،  الربملان  جلسة 
عىل  بالقضاء  املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع 
جميع أشكال التمييز العنرصي بموافقة 125 نائبا 
نحو  مهمة  محتفظني،  و5  وحيد  نائب  ومعارضة 
إلغاء و إسقاط جميع القوانني و املناشري و املذكرات 
ثورة  بعد  ما  التونيس  الدستور  روح  و  تتناىف  التي 
الذي   85 عدد  الّداخيل  املنشور  رأسها  و عىل   2011
أثار الكثري من الجدل و املؤرخ يف 12 ديسمرب 1965 
الذي ينص عىل تحجري  و  املدنية  الحالة  قانون  من 

إسناد األسماء غري العربية للمواليد الجدد«.
الشعب،   نواب  مجلس  عضو  قالت  جانبها،  ومن 
التونيس  الشعب  إن  الكسيكيس،  دبش  جميلة 
هذا  إقرار  رضورة  عىل  أجمعوا  الربملان  يف  وممثليه 
القانون، موضحة لـ«سبوتنيك« أن الحضور الكثيف 
داخل  القانون  عىل  التصويت  جلسة  شهدته  الذي 

مجلس نواب الشعب خري دليل عىل ذلك.
يعالج  القانون  أن  إىل،  التونسية  النائبة   وأشارت 
كل  مصلحة  يف  ويصب  البالية،  والتقاليد  العادات 
أصحاب  سواء  تونس  يف  عنرصيا  املميزة  الفئات 
األقليات  إىل   إضافة  األمازيغ،  أو  السوداء  البرشة 

املسيحية واليهودية والبهائية وغريها.
*  منترص إثري

الربملان التونسي جيّرم التمييز العنصري..
برملانية القانون يف صاحل أصحاب البشرة السوداء و األمازيغ

 حراك أمازيغي يتمسك حبق األمازيغية يف 
الدستور اللييب

بحق  التمسك  عىل  إرصاره  بليبيا،  الدستوري  األمازيغي  الحراك  أكد 
الليبي  الدستور  يف  والطبيعية  املرشوعة  مطالبهم  إدراج  يف  األمازيغ 

والتي توافقوا عليها مع الهيئة التأسيسية ملرشوع الدستور.
وقال الحراك يف بيان بثته قناة ليبيا، أنه “إيمانا باملبادئ التي تقر أن 
نجاح الشعوب واألوطان ال يمكن أن تكون يف ظل الفوىض، ويف الوقت 
الذي نشهد فيه تخبط املسار الدستوري، ومحاوالت تعقيده وإدخاله 
يف مسارات جانبية، ورصاعات مرحلية وعقد تاريخية، وبعد الجهود 
التي شارك فيها األمازيغ من خالل الحوارات مع الهيئة والتي كان 
آخرها جلسة التفاوض يف مايو 2017 بمدينة يفرن يف جبل نفوسه، 
والتي تم فيها االتفاق عىل النقاط العالقة والتي تشمل الهوية واللغة 
بإقرار  االتفاق عليه، وقامت  تم  بما  الهيئة  أخلت  النيابي،  والتمثيل 

مرشوع الدستور منفردة دون حرصها عىل إتمام مرحلة التوافق.
وأكد الحراك عىل جديته يف التفاعل مع أية مفاوضات تهدف لتحقيق 
وتحقيق  الوطن  استقرار  يضمن  أن  شانه  من  الذي  التوافق  مبدأ 

املسار السليم لبناء الدولة.

ليبيا.. البلديات الناطقة باألمازيغية تناقش إدراج 
األمازيغية يف املناهج الدراسية

يف  التعليم  ومراقبو  باألمازيغية  الناطقة  البلدية  املجالس  التأمت 
ليبيا، وعدد من النشطاء واملهتمني بالشأن التعليمي، يف لقاء موسع 
ناقشوا من خالله إدراج مادة اللغة األمازيغية ضمن املنهج الدرايس 

باملؤسسات التعليمية الليبية، أسوة ببقية املواد الدراسية.
وتم االتفاق حسب “قناة ليبيا” عىل أن يتم إعداد مذكرة، وتسليمها 
لوزارة التعليم بشأن وضع مادة اللغة األمازيغية يف مكانها الطبيعي، 
بما يضمن أن تكون بنفس املستوى مع بقية املواد باملنهج الدرايس 

الليبي.
يذكر أن فعاليات املسابقة املنهجية السنوية يف مادة اللغة األمازيغية، 
الناطقة  واملناطق  البلديات  مستوى  عىل  املايض  ماي  منذ  انطلقت 
باألمازيغية بمدينة نالوت وذلك تحت شعار ” لغتنا مستقبلنا ” تحت 
مع  وبالتعاون  األمازيغية  اللغة  وقسم  نالوت  تعليم  مراقبة  إرشاف 
أكثر من  باألمازيغية، وبمشاركة  الناطقة  باملناطق  التعليم  مراقبي 
)9( مدن بجبل نفوسة، وتهدف هذه املسابقة إىل التشجيع عىل تعليم 

اللغة األمازيغية والدفع بها إىل األفضل”.

الصالون الدويل للكتاب باجلزائر حيتضن عشرة كتب 
أدبية باألمازيغية

 
ستعرض املحافظة السامية لألمازيغية نحو عرشة كتب أدبية جديدة 
الدويل  باللغة االمازيغية و ذلك بمناسبة الطبعة ال23 من الصالون 
للكتاب بالجزائر املزمع تنظيمها من 29 اكتوبر إىل 10 نوفمرب بقرص 

املعارض الصنوبر البحري, حسبما افاد به بيان لهذه الهيئة.  
املحافظة  أن جديد  الجزائرية،  اإلذاعة  املصدر، حسب  و أوضح ذات 
السامية لألمازيغية يتمثل يف ترجمات وأعمال و كتب تعليمية لتعليم 
اللغة االمازيغية و محارض امللتقيات املنظمة سنتي 2017 و 2018 

كما ستعرض املحافظة العدد األخري من مجلتها »تامازيغت ثورا«.
التي ستعرض خالل هذا الحدث األدبي،  العناوين الجديدة  ومن بني 
حسب ذات املصدر،  توجد رواية »أوسان أن تايري« الصادرة باللغة 
االمازيغية لداود مسخوس وترجمة رواية »نجمة« لكاتب ياسني من 
قبل رابح بوشنب و »امطار الذهب« ملحمد ساري من ترجمة حبيب 

الله منصور.  
كما يتضمن جديد هذه الطبعة كتاب أخر تم إصداره بالرشاكة مع 
الدويل  امللتقى  محارض  يتضمن  املطبعية  للفنون  الوطنية  املؤسسة 
املنظم يف سنة 2017 تكريما للكاتب و اللغوي مولود معمري فضال 
عن كتب و دعائم تعليمية لتعلم اللغة االمازيغية بمختلف تنوعاتها.

كما يمكن لزوار جناح املحافظة السامية لألمازيغية اكتشاف معجم 
السياسية  األحزاب  و  املحلية  الجماعات  و  العمومية  للمؤسسات 

باألمازيغية صدر بالرشاكة مع وكالة األنباء الجزائرية .
األدب  حول  لقاء  املعرض  هامش  عىل  تنظم  أن  املحافظة  تنوي  و 
الطاهر  ابو  و  نوال  ينشطه مختصون عىل غرار معويش  االمازيغي 
عىل التوايل أستاذين جامعيني بالبويرة و ادرار إىل جانب املرتجم بشري 

عجرود.
للتذكري أن الطبعة ال23 من الصالون الدويل للكتاب بالجزائر ستنظم 
من 29 أكتوبر إىل 10 نونرب بقرص املعارض الصنوبر البحري بالجزائر.

بعد القبايل.. تالميذ األوراس باجلزائر يرفضون 
»العربية« يف مدارسهم

وصلت الرياح الغاضبة لتالميذ املدارس الثانوية يف القبايل الجزائرية، 
والذين رفضوا تدريس اللغة العربية رّدا عىل رفض تدريس األمازيغية 
يف بعض املنطق، وصلت إىل منطقة األوراس بشمال رشقي الجزائر. 
حيث قّرر تالميذ بعض الثانويات بباتنة مقاطعة »العربية« احتجاجا 

عىل دعوات مقاطعة األمازيغية.
أمس  باتنة، صباح  األقل يف  ثانوية عىل  واحتج تالميذ ثالث مدارس 
احتجت يف  األمازيغية،  كما  لغتهم  أكتوبر، ضد رفض   18 الخميس 
 .»tamurt« املقابل ضد اللغة العربية التي فرضت عليهم. حسب موقع
مشريا إىل أن »الغضب عّم كل هذه املنطقة األمازيغية، كما هو الحال 

يف منطقة القبايل ».
الغاضبني يف باتنة، حسب ذات املصدر »إما أن  الناشطني  وقال أحد 
شعب  كل  أو  واألمازيغ  العرب  الجزائريني،  كل  عىل  اللغتني  نفرض 
يختار لغته«. مضيفا » إنهم يقولون إن رياح الغضب تكتسب أرضية 
يف بالد األوراس. »إن إخواننا يف القبايل عىل حق يف رفض اللغة العربية 

التي ليست ملكهم ، لذا فنحن لسنا عرباً وال نريد هذه اللغة«.
لتالميذ  الجديدة  االحتجاجية  الحركة  »هذه  إن  ذاته،  املنرب  وأضاف 
املدارس الثانوية ال يبدو أنها تتالىش. عىل العكس، يف القبايل كما يف 
الدور لجيلنا النتزاع نصيبه من  الغضب. »لقد حان  يزداد  األوريس، 

.»tamurt»املطالبة، كما فعل أسالفنا. يقول تلميذ شاب لـ

متفرقات من تمازغا

السامية  املحافظة  قدمت 
اقرتاحا  بالجزائر،  لألمازيغية 
خاص  فرع  بإنشاء  األوىل  للوزارة 
العليا  املدرسة  يف  األمازيغية  باللغة 
لتدريسها  معهدا  وإنشاء  لألساتذة، 
يف الواليات الجنوبية وإدراج دراسات 
عليا متخصصة يف اللغة، كما رشعت 
املحافظة يف عملية التكوين املتواصل 
تنظيم  خالل  من  الجدد  لألساتذة 
الرتبية  وزارة  بالتنسيق مع  منتديات 

الوطنية .
لذات  العام  األمني  أكده  ما  وهذا 
الهيئة، يس الهاشمي عصاد الذي ثمن 
التغطية  لتحقيق  املحافظة  مخطط 
حسب  اللغة،  لتدريس  الوطنية 

»املحور اليومي« الجزائرية.
وقال األمني العام للمحافظة السامية 
الهاشمي  يس  بالجزائر،  لألمازيغية 
أخذت  األمازيغية  اللغة  بأن  عصاد 
منحى تطوريا جد ملحوظ منذ سنة 
2002 عندما تم إقرارها كلغة وطنية 
إىل غاية اليوم مرورا بتعديل الدستور 
رئيس  من  2016،بقرار  فرباير  يف 

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وعرب املسؤول عىل املحافظة السامية 
اإلذاعة  موقع  حسب  لألمازيغية، 
بمستقبل  تفاؤله  عن  الجزائرية، 
ما  وهو  املدرسة  يف  األمازيغية 
التالميذ  لعدد  املتنامي  العدد  يرتجمه 
الرتبية  بأن وزارة  واألساتذة، مضيفا 
ألساتذة  منصب   300 خصصت 
منصب   2757 لـ  تضاف  األمازيغية 
بتدريس  سيتكفل  الذي  العدد   وهو 
يف  والية   44 عرب  األمازيغية  اللغة 

الوطن.

وأكد يس الهاشمي حسب »موقع 
املحافظة  بأن  الجزائرية«  اإلذاعة 
بالتكوين  تتكفل  لألمازيغية  السامية 
خالل  من  الجدد  لألساتذة  املتواصل 
وزارة  مع  بالتنسيق  منتديات  تنظيم 
الغرب  واليات  يف  الوطنية  الرتبية 
أيضا واليات رشق  العملية  وستشمل 
واضح  مخطط  وهو  الوطن  وجنوب 
املعالم –يضيف املتحدث- يؤكد حرص 
الوطنية  التغطية  لتحقيق  املحافظة 
املالية  املناصب  تحديد  خالل  من 
األمازيغية  اللغة  لتدريس  املوجهة 
باملشاكل  التكفل  أجل  ومن  بالتدقيق 
اإلجراءات  إىل  باإلضافة  البيداغوجية  
االمازيغية  اللغة  لتدريس  التحفيزية 
وكذا رفع معدل مادة اللغة األمازيغية 
يف  املبذولة  املجهودات  من  وغريها 
مهم  قطاع  يعترب  الذي  الرتبية  قطاع 

ورشيك.
للمحافظة  العام  األمني  تحدث  و 
السامية لالمازيغية عن جهود أخرى 
وهو  العايل  التعليم  قطاع  يف  مبذولة 
وطني  مركز  بإنشاء  املتعلق  املرسوم 
االمازيغية  والثقافة  اللغة  يف  للبحث 
معاهد   4 إىل  يضاف  بجاية  والية  يف 
بادرت  كما  االمازيغية  والثقافة  للغة 
باقرتاح  عصاد،  يضيف   ، املحافظة 
خاص  فرع  بإنشاء  األوىل  للوزارة 
العليا  املدرسة  يف  األمازيغية  باللغة 
معهد  فتح  إىل  باإلضافة   لألساتذة 
دراسات  وفتح  بورقلة  الجنوب  يف 
االمازيغية  اللغة  يف  متخصصة  عليا 
باإلضافة إىل نقل التجربة إىل جامعات 
أخرى يف واليات الجنوب مثل إليزي أو 

تمنراست.

اجلزائر.. مقترح إنشاء فرع خاص باللغة 
األمازيغية يف املدرسة العليا لألساتذة

الغرفة  أجلت 
ملحكمة  العقارية 
و   وزو  تيزي 
األربعاء  بالجزائر، 
جلسة  أكتوبر،   10
ممتلكات  تقييم 
»املتمرد«  الشهيد 
معتوب  األمازيغي، 
تاريخ  إىل  الوناس، 

ال7 نونرب املقبل.
هذا  سبب  يعود  و 
حسب  التأجيل 
وكالة  أوردته  ما 
الجزائرية،  األنباء 
أم  غياب  إىل 
املريضة  املرحوم 
توجد  والتي 
وفقا  باملستشفى 
معطوب  ملؤسسة 

لوناس وكذا إىل أرملة املغني نادية معتوب إبراهيم التي  قدمت طلبًا لتعيني 
خبري يقيّم ممتلكات معطوب الوناس الذي قتل من قبل جماعة  إرهابية يف 

25 يونيو 1998.
و أوضحت مليكة معطوب أخت الوناس، للوكالة الجزائرية، أنها و والدتها 
بصفتهم  أغلبية الورثة بامتالكهما ل77 باملائة من تراث املغني تنازلوا عن  

حصصهم  ملؤسسة معتوب التي تتكفل بالحفاظ عىل ذاكرة »املتمرد«.
األمازيغية  مغني  ممتلكات  جميع  التقييم  هذا  يشمل  أن  ينتظر  لإلشارة 
وآالته  اغتياله  وقت  يستقلها  كان  التي  املركبة  فيها  بما  والديمقراطية 

املوسيقية ومخطوطاته.
معطوب  مؤسسة  رئيسة  أيضاً  هي  و  معتوب،  مليكة  ذكرته  حسبما  و 
الوناس- فان »هذا  الرتاث يخص الذاكرة الجماعية و بأن هذه املؤسسة و 
كذلك متحف معتوب الذي تم  استحداثه يتكفالن بالحفاظ عىل هذا الرتاث 
تحكم  التي  بالقوانني  املوكلة  املهمة  هي   و  املتمرد  ذكرى  كذا  و  وحمايته 

هاتني املؤسستني االثنتني«.
وأضافت أنها ووالدتها ومؤسسة معتوب الوناس »يرفضان القيام بالسياسة 

أو  املزايدة يف الرتاث الذي هو ملك للذاكرة الجماعية والتاريخ«.

اجلزائر: تأجيل جلسة تقييم ممتلكات 
الشهيد معتوب الوناس



نادية  الكوردية/اإليزيدية،  الناشطة  تمكنت 
مراد من الفوز صباح الجمعة 05 أكتوبر الجاري، 
بجائزة نوبل للسالم لعام 2018، إىل جانب دينيس 
ومنحت  الديمقراطية،  الكونغو  من  موكويجي 
ودينيس  مراد  نوبل  جائزة  السويدية،  األكاديمية 

عىل جهودهما إلنهاء استخدام العنف الجنيس كسالح 
يف الحرب والرصاع املسلح.

موكويغى  »دينيس  إن  السويدية  األكاديمية  وقالت 
ضحايا  عن  للدفاع  حياته  كرس  الذي  الشخص  هو 
هي  مراد  نادية  أما  الحرب.  زمن  يف  الجنيس  العنف 
ارتكبت  التي  االنتهاكات  عن  تحدثت  التي  الشاهدة 
ضد نفسها واآلخرين«. وقالت لجنة نوبل النرويجية، 
يف إعالنها، إن دينيس موكويغي ونادية مراد: »لهما 
الحرب  جرائم  عىل  االنتباه  تركيز  يف  حاسما  إسهاما 

من هذا النوع ومكافحتها«.
وتقدر جائزة 2018 بتسعة ماليني كرونة سويدية ما 
يعادل 1.01 مليون دوالر، وستمنح يف حفل يف أوسلو 

يوم 10 دجنرب املقبل.
إن  للسالم،  نوبل  بجائزة  الفائزة  مراد  نادية  وقالت 
للعمل  كبرية  مسؤولية  الجائزة  هذه  عىل  حصولها 
عىل إنهاء معاناة النساء يف العالم ويف العراق تحديدا.

ورصحت مراد لـRT قائلة: »ألنني عشت املعاناة وكم 
هي اآلالم التي القيتها منها، سأعمل جادة وبكل قوة 
ضحايا  يكن  ال  أن  عىل  النساء  مساعدة  أجل  من 

ألعمال العنف أو املمارسات العنيفة 
يف أوقات السلم والحرب«.

دعمني،  ملن  »شكرا  وأضافت: 
العالم،  حول  النساء  لكل  وشكرا 
للمصاعب  وتحديهن  فبوجودهن 
يمكننا أن نكون أقوى لنرش السالم 

يف األرض«.
لالختطاف  مراد  نادية  وتعرضت 
»دعش«  تنظيم  يد  عىل  والسبي 
غشت  يف  اجتياحه  بعد  اإلرهابي، 
بجبال  اإليزيديني  قرى  إىل   2014
قضاء سنجار، وقتل أهلها يف القرى 
أخوانها  من  وستة  أمها  بينهم  من 
عنارص  قبل  من  سبية  وأخذت 
االغتصاب  وتعرضت  »داعش«، 
الجنيس والعنف وكافة أنواع التنكيل 

من  أكثر  من  واحدة  نادية  وكانت  أشهر،  ثالثة  ملدة 
لدى  وجواري  كسبايا  أخذت  إيزيدية  امرأة   6700

»داعش«.
وبعد ثالثة أشهر يف قبضة التنظيم اإلرهابي، تمكنت 

من الفرار من اإلرهابيني واستطاعت 
اإلعالم  خالل  من  قضيتها  إيصال 
الحديث  قررت  أن  بعد  العالم،  إىل 
والقتل  االختطاف  مع  تجاربها  عن 
إىل  له  تعرضت  الذي  واالغتصاب 

جانب أهلها من اإليزيديني.
»الفتاة  كتاب  يف  مراد  نادية  وقالت 
قصتها  فيها  دونت  الذي  األخرية« 
لكوني   »: العالم  معها  تعاطف  التي 
ناجية من اإلبادة الجماعية تقع عىل 
كنت  املسؤولية،  من  الكثري  عاتقي 
قتل  أن  بعد  نجوت  ألنني  محظوظة 
أشقائي ووالدتي )...( إنها مسؤولية 
دوري  أتحملها،  أن  وعيلّ  كبرية 
معاناتي،  نقل  فقط  ليس  كناشطة 
الناس  من  العديد  معاناة  نقل  بل 

الذين يعانون من االضطهاد«.
وأوضحت مراد يف مقابلة سابقة مع »لبي بي يس«: 
تتحول  للسبي  تتعرض  التي  املرأة  حكمهم،  »تحت 
إىل غنيمة حرب، وإذا حاولت الفرار، فإنها تُحبس يف 

غرفة منفردة، ثم يغتصبها الرجال املوجودون 
لالغتصاب  ُعرضة  كنُت  وبدوري  املبنى،  يف 
مناطق  إىل  »استُقدمت  أنها  وأضافت  الجماعي«. 
ُكثُر،  ألشخاص  التنظيم  مسلحو  وباعها  عدة، 

لكنها تمكنت يف النهاية من الهرب«.
وفازت نادية مراد عام 2016 بجائزة سخاروف، وهي 
أرقى جائزة أوروبية يف مجال حقوق اإلنسان، وهي 
نفس السنة التي حصلت فيها عىل جائزة فاتسالف 
تم  كما  أوروبا،  مجلس  من  اإلنسان  لحقوق  هافيل 
 ،2016 سبتمرب  يف  املتحدة  األمم  طرف  من  تعينها 
سفرية ملكافحة املخدرات والجريمة للنوايا الحسنة، 
وقالت املنظمة األممية حينها، إن تعيينها هو »األول 
من نوعه لواحدة من الناجيات من تلك الفظائع« التي 
شهدها العراق. وقالت األمم املتحدة إن مراد ركزت يف 
هذا املنصب عىل دعم املبادرات الجديدة والدفاع عنها، 
والفتيات  والنساء  البرش،  تهريب  بمخاطر  والتوعية 

والالجئني«.
ويف سنة 2016 تم ترشيح نادية مراد بايس طه وهي 
جائزة  لنيل   ،1993 مواليد  من  كوردية  إيزيدية  فتاة 
لالضطهاد  رمزاً  أصبحت  أنها  حيث  للسالم  نوبل 
قبل  من  عامة  والناس  اإليزيديون  له  تعرض  الذي 
تنظيم الدولة اإلسالمية، وهي الجائزة التي فازت بها 

الجمعة 05 أكتوبر 2018.
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* بداية كيف تود أن تعرف نفسك لقراء 
العالم األمازيغي؟ 

** محمد عيل املحمود، معروف باسم )عيل حبو( مواليد 
الحقوق   كلية  خريج    1972 )كوباني(  املقاومة  مدينة 
القانونية  للهيئة  اإلدارية  الهيئة  عضو  حلب  جامعة 
الكوردية )DYK( مهتم بالشؤون القانونية والسياسية، 
يف  املعتقلني  عن  الدفاع  لجنة  يف  عضواً  وكنت  محامي 

بداية الحراك يف سوريا .
في  الكوردي  للوضع  قراءتكم  هي  ما   *
ظل التحوالت التي تشهدها المنطقة في 

السنوات األخيرة؟
الوضع  الكوردي عن  الوضع  يمكن فصل  ال  **حقيقة 
األوسطية  الرشق  منطقة  شعوب  به  يمر  الذي  العام 
البقعة  هذه  إىل  بجذوره  ينتمي  أصيل  شعب  باعتباره 
تشهده  ما  وبالتايل  العاملية  الخارطة  من  الجغرافية 
املنطقة من الرصاعات سوف تلقي بظاللها عىل الشعب 
الكوردي وقضيته العادلة كشعب أصيل يعيش عىل أرضه 
االضطهاد  من  ومازال  الكثري  عانى  والذي  التاريخية 
الرشائع  وفق  املرشوعة  حقوقه  أبسط  من  والحرمان 
بأنه  القول  يمكننا  حيث  الوضعية.  والقوانني  الدينية 
هذه  يف  االستقرار  إىل  الوصول  يمكن  ال  شك  أدنى  بدون 
املنطقة ما لم تحل القضية الكوردية وفق هذه القوانني .
التغيرات  هذه  من  الكورد  موقع  هو  *ما 
سوريا  عالقة  في  الجيوسياسية 

بالمنتظم الدولي؟
وله  التاريخية  أرضه  عىل  يعيش  الكوردي  الشعب 
هذا  عناه  وما  الشعوب،  من  كغريه  القومية  مقوماته 
األنظمة  قبل  من  واالضطهاد  الحرمان  من  الشعب 
املتعاقبة يف سورية وكذلك األجزاء األخرى )تركيا-عراق-

ايران( لم تثنيه عن نضاله وعزمه عىل املطالبة بحقوقه. 
حيث  من  قومية  أكرب  ثاني  يشكل  الكوردي  فالشعب 
حقوقهم  تصان  أن  يجب  السورية  املكونات  من  العدد 
تعددية  دولة  إطار  يف  الدولية   والعهود  املواثيق  وفق 
مفاهيم  وفق  الدويل  املجتمع  يف  منسجمة  المركزية 

الديمقراطية ودولة القانون.
إزاءه  الدولي  للصمت  تنظرون  وكيف   *
أخص  الكوردية،  المناطق  في  يجري  ما 
على  المستمر  التركي  الهجوم  بالذكر 

عفرين؟
** يف الوقت الذي تقاتل القوات الكوردية )البيشمركه-

نفسها  عن  أصالة  واإلرهاب  الظالم  قوى   )YPG-YPJ
قبل  من  الشعب  هذا  يكافئ  الدويل،  املجتمع  عن  ونيابة 
التي  الجرائم  عن  بالصمت  قراره  ومراكز  املجتمع  هذا 
بكركوك   بدءاً من شنكال وكوباني مروراً  ترتكب بحقه 
وصوالً إىل ما تتعرض له  مدينة السالم والزيتون )عفرين 

( من انتهاكات تندى لها جبني اإلنسانية.
وهذا الصمت الدويل تجاه ما تتعرض له املناطق الكوردية 

مصالحها  وراء  ولهاثها  الدولية  القوى  مراكز  وخاصة 
الكوردي  للشعب  واملضطهدة  املعادية  األنظمة  مع 
املصداقية ويرضب مفاهيم حقوق  الكثري من  يفقدهم 

اإلنسان عرض الحائط.
كيف  التغيرات؛  هذه  كل  ظل  في   *
تنظرون لمستقبل الفيدرالية التي أعلن 
وهل  مدة؟  منذ  سوريا  شمال  في  عليها 
كل  ظل  في  فيدرالية  عن  الحديث  يمكن 

هذه التطورات ؟
الفسيفساء  يقال  كما  املكونات  متعدد  بلد  **سوريا 
واحد  اسم  تحت  اللوحة  هذه  تشويه  يمكن  ال  الجميل 
مقبولة  توافقية  صيغة  إيجاد  يجب  بل  واحد،  ولون 
تحمي وتحافظ عىل خصوصيات كل مكون بغض النظر 
بثقافة  املمجوج  الشعبوي  فالخطاب  التسميات  عن 
الحقد والكراهية تحت ذريعة التخوف من التقسيم تزيد 

من التعقيد يف الحل السوري.
* كيف تقرؤون التصريحات المتتالية أو 
التهديدات التي يطلقها النظام السوري 

بين حين وآخر اتجاه الكورد؟
**التهديدات التي يطلقها النظام يف دمشق ال تخرج  عن 

نتاج  األخر، وهي  قبول  االقصائية وعدم  العقلية  سياق 
نشوته باالنتصار املزعوم والذي أتى عىل أنقاض وتدمري 
ال  التهديدات  هذه  فإن  العقل  لغة  وفق  انه  غري  سورية 
يمكن تصوره إال من زاوية محاولة الضغط عىل الجانب 
قبوله  يمكن  ماال  وهذا  لرشوطه  للرضوخ  الكوردي 

والعودة إىل ما قبل 2011 .
السورية  المعارضة  موقف  عن  وماذا   *
جلها  أن  علما  الكوردية؟  القضية  من 
الكورد  على  التركية  الحرب  في  منخرط 

بعفرين؟
**الحركة الكوردية حركة سياسية ديمقراطية سلمية 
ال تؤمن بالحلول العسكرية للقضية  السورية، وهي منذ 
اللحظة األوىل عربت عن موقفها  بعكس بقية املعارضة 
املتمثلة بـ«االسالموية والعروبية« التي وجدت ومازالت 
للحل، وهي يف ذلك تتقاطع  يف السالح والعسكرة سبيالً 
مع النظام يف حل الكارثة السورية، وتتفق من حيث املبدأ 
مع موقف النظام من القضية الكوردية يف التهرب والقفز 
عليها بحيث لم تستطع هذه املعارضة عىل األقل  إعطاء 
الضمانات يف وثائقها وأدبياتها للمكونات  السورية حول 
والالمركزية  بالتعددية  تؤمن  كدولة  املستقبل  سوريا 
ودولة القانون وكذلك ما قامت به املجموعات املحسوبة 
القتل  أعمال  من  عفرين  يف  ومازال  املعارضة   تلك  عىل 
والنهب وكافة أنواع االنتهاكات   تزيد من مخاوف الكورد 

وتجعلهم يف إعادة حساباتهم.
على  مجزؤون  الكورد  أن  المعروف  *من 
خصوصياتها،  دولة  ولكل  دول،  أربع 

كيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
باسم  املعروفة  االتفاقية  عىل  كامل  قرن  مىض  **نعم 
أرضا  الكورد  قسمت  بيكو(والتي  )سايكس  اتفاقية 
عراق-تركيا-إيران(  )سوريا-  دول  أربعة  بني  وشعباً 
ذاتية  خصوصية  جزء  لكل  أصبح  بحيث  إرادتهم  دون 
الدول  تلك  مكونات  مع  مصريه  وارتبط  وموضوعية 
ومستقبل  وضعها  تقيم  السياسية  حركتها  جزء  ولكل 
شعبها مع أنظمة تلك الدول وهي تناضل وفق برامجها 

السياسية.
مناسبا  ترونه  الذي  الحل  هو  ما   *
األجزاء  مختلف  في  الكوردية  للقضية 
تعتقدون  وهل  به؟  يتواجدون  الذي 
أن  يمكن  كورديستان  إقليم  نموذج  أن 
يمكن  وهل  المناطق؟  باقي  على  يطبق 

الحديث عن قيام دولة كوردية؟
تعداده  يتجاوز  شعب  قضية  هي  الكوردية  **القضية 
أربعون مليون نسمة موزعة كما أسلفنا بني أربعة دول 
حق  من  أن  العلم  مع  وظروفه،  خصوصيته  جزء  ولكل 
ذات  املستقلة  دولتهم  لهم  يكون  أن  الكوردي  الشعب 
السيادة الكاملة وفق القوانني واملواثيق والعهود الدولية 
وبما  أخر،  يشء  الواقع  أن   غري  كوردي،  كل  حلم  وهذا 
عملية  إجراء  أن  يمكن  ال  لذا  خصوصيته  جزء  لكل  أن 

جية  لو تكنو
حيث  لصق  قص 
األنظمة  يف  يوجد 
العاملية ما يقارب 
ذات  دولة  ثالثني 
الفيدرايل  النظام 
إال انها ال تتطابق 
مع  إحداها 

األخرى .
كردية  دولة  قيام  يمكن  هل  عمليا   *
الدولة  مقومات  بكل  تتمتع  مستقلة 
خادل  العالم  أن  العلم  مع  المستقلة؟ 
باإلقليم  األخير  االستفتاء  في  الكورد 

وفي التدخل التركي؟
ومقوماتها  رشوطها  مستقلة  كوردية  دولة  **لقيام 
باإلضافة إىل التوافق الدويل عليها من قبل املجتمع الدويل. 
يف  تحكم  التي  األنظمة  حكومات  بان  نجد  جهة  فمن 
لتضع كل خالفاتها جانباً  بينها  فيما  تتحالف  كل جزء 
فتجربة  جذورها،  من  الكوردية  الحقوق  لوأد  وتتفق 
نتج عنها من  العراق وما  إقليم كوردسان  االستفتاء يف 
املناطق  من  وغريها  وتوزخورماتو  كركوك  يف  كوارث 
وكذلك الجهود الحثيثة من قبل حكومة العدالة والتنمية 
يف  الذاتية  اإلدارة  يف  الكوردية  التجربة  إلفشال  تركيا  يف 

الشمال السوري خري دليل.
األمازيغية  القضية  عن  تعرفون  *ماذا 
وبين  بينها  التشابه  أوجه  هو  وما 

قضيتكم الكوردية؟
األمازيغ  فإن  الشمس،  أبناء  هم  الكورد  كان  **إذا 
تعددت  وان  النبيل،  الحر  اإلنسان  يعني  إيمازيغن  أو 
إنهم  التاريخية،  باألحداث  ارتباطها  حسب  التسميات 
لها،  موطناً  افريقيا  شمال  اتخذت  التي  الشعوب  أقدم 
ًحتى  رشقا  مرص  مشارف  عىل  سيوة  واحة  من  ويمتد 
البحر األبيض املتوسط شماالً  الكناري غرباً، ومن  جذر 
يقرأ  أن  احدنا  يريد  حينما  جنوباً.  الكربى  الصحراء  إىل 
ق   202 نوميديا  مملكة  عرب  يمر  أن  البد  األمازيغ  عن 
مع  تتشابه  التي  بسالة  بكل  الرومان  ومقاومتها  م 

اإلمرباطورية امليدية الكوردية. 
السمة األساسية املشرتكة  يف قضيتي الشعبني الكوردي 
أنواع  كافة  إىل  تعرضتا  التاريخ  وعرب  أنهما  واالمازيغي 
بوتقة  يف  صهرهم  ومحاولة  والحرمان  االضطهاد 

القوميات الحاكمة.
*الكلمة األخيرة ؟

الجغرافيا  حدود  يتجاوز  حر  كل  وأشكر  أشكركم 
والسياسة ويبحث عن الحقيقة وينارص الحق، مع كامل 
أمنياتي لجريدة »العالم األمازيغي« باملزيد من االنتشار 

واإلضاءة عىل الزوايا املعتمة واملتناسية. 

املحامي الكوردي حممد علي املحمود لــ »العامل األمازيغي«
الكورد واألمازيغ تعرضا لالضطهاد واحلرمان وحماولة صهرهم  يف بوتقة القوميات احلاكمة

“أكد المحامي الكوردي، محمد على المحمود أن »السمة األساسية المشتركة في قضيتي الشعبين الكوردي واألمازيغي، هي أنهما وعبر التاريخ تعرضتا إلى كافة أنواع االضطهاد والحرمان ومحاولة 
صهرهم في بوتقة القوميات الحاكمة«. وأشار المحامي الكوردي في حوار مع »العالم األمازيغي« من جهة أخرى، إلى أن »الصمت الدولي تجاه ما تتعرض له المناطق الكوردية وخاصة مراكز القوى 
الوقت الذي تقاتل  ويضرب مفاهيم حقوق اإلنسان عرض الحائط«، مضيفا :« في  الكثير من المصداقية  الكوردي يفقدهم  المعادية والمضطهدة للشعب  وراء مصالحها مع األنظمة  ولهاثها  الدولية 

القوات الكوردية قوى الظالم واإلرهاب أصالة عن نفسها ونيابة عن المجتمع الدولي، يكافئ هذا الشعب من قبل هذا المجتمع ومراكز قراره بالصمت عن الجرائم التي ترتكب بحقه«”

حاوره
منتصر 

إثري

”
»في الوقت الذي تقاتل القوات 

الكوردية قوى الظالم واإلرهاب يكافئها 
المجتمع الدولي ومراكز قراره بالصمت 

عن الجرائم التي ترتكب بحقه«

”
»ما عناه الشعب الكوردي من الحرمان 

واالضطهاد من قبل األنظمة المتعاقبة 
في سورية وكذلك األجزاء األخرى لم 

يثنيه عن نضاله وعزمه على المطالبة 
”  بحقوقه«

الكوردية نادية مراد تفوز جبائزة نوبل للسالم
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حاورهتا: 
رشيدة 

إمرزيك

* مرحبا بك أميمة، بداية ولتقريبك أكثر من قراء 
»العالم األمازيغي«، من تكون أميمة خمومة؟

للعلوم  العايل  باملعهد  طالبة  سنة،   22 خمومة،  أميمة   **
أمازيغية بمدينة سوسة،  الفالحية بسوسة، فاعلة وناشطة 

ورئيسة جمعية »تامورت ينو« للثقافة األمازيغية.
* كيف ومتى بدأ اهتمامك بالقضية األمازيغية؟

الطفولة،  منذ  موجودة  أمازيغ  أننا  تشري  التي  العالمات   **
فعندما كنت أرى جدتي املوشومة بتلك العالمات الجميلة عىل 
»تشليحيت«،  األمازيغية  باللغة  قصصا  لنا  وتروي  وجهها، 
جيدا  لها  أصغي  كنت  لكنني  تقول،  ما  حينها  أفهم  أكن  لم 
يقولون  كلهم  كانوا  لكنهم  كالمها،  معنى  عن  الكبار  وأسأل 
أنها تحكي كالما قديما فقط، العائلة كانت ترفض أن تجيبني 

جوابا مقنعا.
كربت مع األسئلة إىل أن أتى الوقت الذي بدأت فيه البحث عن 
األجوبة بمفردي  يف سن الخامسة عرشة، لكن لم يتشكل لدي 
وعي كبري بهذه الثقافة إال بعد الثورة التونسية، حيث أصبح 
العديد من النشطاء املهتمني بالقضية األمازيغية يتحدثون يف 

هذا الشأن، وأصبحت أنا مهتمة به أكثر.. 
الذاتي  التثقيف  طريق  عن  الشأن  هذا  يف  أبحث  أن  حاولت 
حتى  عموما  أفريقيا  لشمال  األمازيغي  التاريخ  يف  والبحث 
يجب  التي  األم  ثقافتي  نحو  بالواجب  إحساس  لدي  أصبح 

الحفاظ عليها و نرش الوعي بها.
اسم  عليها  أطلقتم  أمازيغية  جمعية  أسستم   *

»تامورت ينو«، كيف جاءت الفكرة؟
هي  بسوسة  األمازيغية  للثقافة  ينو«  »تامورت  جمعية   **
جديد  مولود  هي   2018 مارس  يف  تأسست  فتية  جمعية 
جمعية  يميز  وما  تونس  يف  األمازيغي  للنشاط  بالنسبة 
»تامورت ينو« عن غريها من الجمعيات هو أنها تأسست من 
طرف شبان طلبة يف مجاالت مختلفة مهتمني وواعني بأهمية 
العمل عىل إحياء املوروث الثقايف األمازيغي والتشبث بالثقافة 
الجامعي  الوسط  يف  النشاط  بدأ  عموما،  أفريقيا  لشمال  األم 
وانترش حتى خارج الجامعة من خالل تظاهرات ثقافية تعرف 
بالثقافة األمازيغية يف مدينة سوسة خاصة، وأن هذه املدينة 
باملوروث  تعنى  ثقافية  أنشطة  قبل  من  تشهد  لم  الساحلية 
الثقايف األمازيغي.. حتى أن كلمة أمازيغية غري مشهودة بهذه 
املنطقة ألن البعض يعتقدون أن األمازيغية تقترص فقط عىل 
املناطق التي ال تزال ناطقة باللغة األمازيغية وال يدركون أنه 
حتى يف الدارجة التونسية هناك الكثري من الكلمات األمازيغية 

التي يستعملونها يوميا.
* ما األهداف التي تطمحون لتحقيقها من خالل هذه 

الجمعية؟
األمازيغية يف  بالثقافة  الهدف من تأسيس جمعية تعنى   **
مدينة سوسة هو نرش الوعي بهذه الثقافة واالعتناء بها عن 
طريق تنظيم أنشطة ثقافية ومحارضات، ذلك أنها الجمعية 
األوىل يف هذه املنطقة »سوسة«، ألنها لم تشهد من قبل أنشطة 
ونرش  الوعي  أن  هي  الحصيلة  وبالتايل  الشأن  بهذا  تعنى 

الثقافة األمازيغية سيكون عىل أكرب نطاق، ولم يقترص فقط 
عىل املناطق الناطقة باألمازيغية.

أن  التونسيني  لكل  رسالة  نمرر  الفكرة  هذه  خالل  من 
األمازيغية ثقافة أرض كاملة وليست قضية لغة فقط.

* هل تعتقدين أن هناك عالقة بين النضال األمازيغي 
والدفاع عن قضية المرأة؟

عريقة  ثقافة  األمازيغية  الثقافة  فإن  جميعا،  نعلم  كما   **
أفريقي..  الشمال  املجتمع  جدا وفيها عدة مبادئ وقيم تميز 
التي  الحضارة  إىل أهم خصائص هذه  بد من اإلشارة  لذلك ال 
تكاد  الطوارق  مجتمع  يف  املرأة  أن  حتى  املرأة،  وتمجد  تكرم 

تكون مقدسة.
امللكة  العالم تقود حربا كانت  امرأة يف  أول  أن  كذلك ال ننىس 
التاريخ  يف  الرموز  من  رمزا  تعد  التي  »تيهيا«  األمازيغية 
التي  التاريخية  الحقب  كل  اىل  نعود  عندما  كذلك  األمازيغي، 
و  الوسيط  القديم،  العرص  العصور:  عرب  تصنف  أن  يمكن 
البارز لنساء  الوجود  العصور ال تخلو من  الحديث.. كل هذه 
لنا  فخر  وهذا  وهويتهن  أرضهن  عىل  دافعن  أمازيغيات 

كأمازيغ.
إذا فال بد من اإلشارة والعودة إىل تاريخنا لنعلم أن ما نشاهده 
اغتصاب،  وحاالت  تعصب  املرأة،  ضد  مسلط  عنف  من  اليوم 
لنا عالقة بها، نحن كأمازيغ  هي أشياء وافدة علينا وليست 

نكرم ونمجد املرأة ونرفعها ألعىل املراتب.
* ما هي الصعوبات التي واجهتكم منذ أن تأسست 

جمعية 
ت  ر مو تا «

ينو«؟
الصعوبات   **
واجهتنا  التي 
عديدة وتقريبا هي 
ملغالطات  نتيجة 
خاطئ  وفهم 

وسطحي لألمازيغية، أهمها أن األغلبية ترفض حتى الحديث 
عنها ألسباب أيديولوجية كالدين، والسياسة خاصة... فدائما 
تسيس  هو  عامل  وأهم  وكذلك  بالدين،  العروبة  يربطون  ما 
خطأ  اعتربه   شخصيا  املرحلة،  هذه  يف  خاصة  األمازيغية، 
هو  ذلك  من  الهدف  أن  يفهموا  لن  الناس  أغلب  ألن  فادحا، 

الجانب الحقوقي.. 
للواقع يف تونس  املراحل، وحسب دراستي  أنا أؤمن بسياسة 
فال بد يف هذه املرحلة من العمل عىل نرش الوعي واالرتقاء به 
بطرح ثقايف، لكي ال يكون هناك خلفيات سياسة أو معتقديه.

* كلمة حرة ألمازيغ العالم
أمازيغ  وسنموت  أمازيغ  عشنا  نقلهم...  نحب  باهي   **
أحرار.. ال بد من توحيد الصفوف وتجاوز املشاكل والتفاصيل 
التي تعيق النشاط.. تمازيغت هي الحياة وهي أمانة يف قلوبنا.
* حاورها كمال الوسطاني

رئيسة مجعية »تامورت ينو« للثقافة األمازيغية بتونس، أميمة مخومة، يف حوار مع »العامل األمازيغي«

الثقافة األمازيغية برسم سنة 2017،  * نادية فزت بجائزة 
لمسارك  ستضيفه  الذي  وما  الجائزة؟  هذه  لك  تعنيه  ماذا 

النضالي واإلعالمي؟
الثقافة  لجائزة  وبالنسبة  االستضافة،  عىل  جزيال  شكًرا  أوال   **
االمازيغية، والتي كان يل رشف الفوز بها هذه السنة، هي بصمة 
اعتزاز وفخر يف مسريتي املهنية، لكوني إعالمية اختارت االشتغال 
أمازيغية.  إعالمية  مؤسسة  يف  االم   بلغتها  االعالم  مجال  يف 
؟ ملاذا  يل،  بالنسبة  كبرية  معنوية  قيمة  ذات  الجائزة  هذه  لذلك 

الجائزة هم من  الذين سبق لهم نيل هذه  الزمالء  أوال، ألن جميع 
فيمكن  وبالتايل  االمازيغية،  عىل  والغيورين  االعالميني  خرية 
فجائزة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  كذلك،   نفيس  أعترب  أن 
حتى  بل  املرتشح،  العمل  عن  فقط  التعطى  األمازيغية  الثقافة 
لذلك  لألمازيغية،  تقديمه  تم  ما  خالل  من  املهنية،  املسرية  عىل 
أعترب هذه الجائزة إضافة كبرية يل يف مساري املهني وستحفزني 
باالمازيغية. االعالم  هو  الذي  اشتغايل  مجال  يف  أكثر  للعمل 

كما أوّد أن أشري إىل أن جميع الفائزين هذه السنة هم من خرية املناضلني 
لألمازيغية  الكثري  قدموا  الذين  والفنانني  واملتفقني  والباحثني 
ضمنهم. أكون  بأن  الفخر  كل  فيل  بالتايل  و  أعمالهم،   خالل  من 

االعتبار  لرد  كافية  المبادرات  هذه  مثل  هل  نظرك  في   *  
للثقافة األمازيغية؟

** أكيد، هذه املبادرات هي جزء بسيط مما يمكن فعله من أجل 
تمازيغت، وذلك ألن تشجيع الفاعل األمازيغي واالعرتاف بمجهوداته 
والتعريف بأعماله،  سيحفزه أكثر عىل العمل والبحث، كل يف مجال 
وامليض  األمازيغية  خدمة  وهو  أال  واحد  هدف  أجل  من  اشتغاله، 
تمازيغت يف جميع  تعرفها  التي  اإلكراهات  بالرغم من  قدما،  بها 
أوالثقافة وإىل غري ذلك. أوالتعليم أوالفن  املجاالت سواء يف اإلعالم 

* نادية كإعالمية كيف ترين واقع اإلعالم األمازيغي؟ وكيف 
تقيمين وضعية المرأة اإلعالمية؟

االمازيغي،  اإلعالم  أن  أرى  أمازيغية  كإعالمية  يل  بالنسبة   **

عرف قفزة كبرية خاصة يف السنوات األخرية، وذلك من خالل كونه 
أصبح  ينافس يف مجاله، بالرغم من ضعف اإلمكانيات املرصودة 
له، مقارنة مع اإلعالم الناطق بلغات أخرى، وبالرغم من مجموعة 
األمازيغية. بأهمية  الوعي  الكثرية، خاصة ضعف  اإلكراهات  من 

وأوّد  هنا  أن أؤكد  عىل حق الناطقني باالمازيغية يف اإلعالم بلغتهم األم،   
مما يستوجب  تشجيع القطاع وعدم تمييزه عن باقي املنابر األخرى.

املرأة  بأن  فأرى  اإلعالمية  املرأة  لوضعية  بالنسبة  أما 
يف  بل  االعالم،  مجال  يف  فقط  ليس  نفسها،  إثبات  استطاعت 
نساء. هم  نجاحا  االعالميني  أكثر  أن  بحيث  املجاالت  جميع 

اإلعالمية األمازيغية نادية السوسي الفائزة جبائزة الثقافة األمازيغية لـ »العامل األمازيغي«:
أعترب هذه اجلائزة إضافة كبرية ملساري املهين وستحفزين للعمل أكثر

املرأة استطاعت إتباث نفسها واإلعالميني األكثر جناحا هم نساء.

يف لقاء ممتع تتحدث الناشطة األمازيغية التونسية، أميمة مخومة، ذات 22 ربيعا، بكل فخر واعتزاز عن جذورها األمازيغية، وعن عشقها للثقافة األمازيغية وللتاريخ األمازيغي 
العريق، كما حتدثت عن فكرة تأسيس مجعيتها »تامورت ينو«، واهلدف من ورائها، وتفاصيل أخرى جتدوهنا يف هذا احلوار الشيق.

* أستاذة خديجة فزت 
األمازيغية  الثقافة  بجائزة 
ماذا   2017 سنة  برسم 
تعني لك هذه الجائزة وما 

هي قيمتها بالنسبة لك؟
املخصصة  الجوائز  كل   **
هي  عموما  األمازيغي  لألداب 
ترشيفا.  تكون  أن  قبل  تكليف 
امللكي  املعهد  بجائزة  وفوزي 
سنة  األمازيغية  للثقافة 
من  ضمني  إعرتاف  هو   2017
ذاك  بجودة  رسمية  مؤسسة 
ينضاف  والذي  األدبي  اإلبداع 

املزيد لبدل  يل  كبريا  معنويا  دافعا  وأعتربها   .  2m جائزة  إىل 
ااإلبداع  واقع  تقييمن  كيف  خديجة  أستاذة   *

األمازيغي؟
دراسات  إىل  يحتاج  األمازيغي  االبداع  واقع  تقييم   **
بحيث  املجال  هذا  يف  ومتخصصني  األدبي  النقد  يف  مختصة 
عىل  ستغلب  وإال  دب،  و  هب  من  كل  تطفل  مجال  يكون  ال 
املحظور. يف  بذلك  وتسقط  قيمة  أحكام  الدراسات  هذه 
أما بالنسبة يل فربما  أتطرق لإلجابة عن هذا السؤال إىل شقني:

أصبحت  األخرية  السنوات  يف  أنه  فنرى  للكم،  بالنسبة 
كثرية،   نسبيا،  أدبية،  بإبداعات  تزخر  األدبية  الساحة 
وبنسبة  الشعر  يف  خصوصا  املاضية،  بالعقود  مقارنة 
الرواية. ذلك  بعد  تأتي  ثم  القصرية.  القصة  يف  أقل 
واملالحظ كذلك بروز طاقات شابة يف الكتابة ومن كال الجنسني.

أما يف الشق الثاني فربما أتحدث عن مضامني هذه اإلبداعات 
األدبية،  والتي استطاعت أن تتطرق إىل مواضيع مختلفة والتي 
تمس كل الجوانب املكونة لإلنسان األمازيغي وكينونته، بل 
الحمراء  الخطوط  تلك  تتجاوز  األدبية  اإلنتاجات  بعض  نجد 
الوهمية السابقة، واستطاعت أن تتناول يف موضوعاتها ما 
فإن  وبذلك  تناولها.  املحرم  الطابوهات  من  السابق  يف  كان 
اإلبداع األمازيغي بدأ يحجز لنفسه مكانا يف خريطة اآلداب 

التعبري. صح  إن  املغربي 
اشكالية  إلى  تنظرين  كيف   *
قلة قراء باألمازيغية وكيف يمكن 

تجاوز هذا اإلشكال؟
** بالنسبة يل ال أتحدث عن قلة 
األدب  باعتبار  باألمازيغية،  قراء 
الزال  األمازيغية  باللغة  املكتوب 
املنتوجات  خصوصا  بدايته،  يف 
بحكم  ثم  الحديثة.   األدبية 
التباطؤ الشديد الذي تعانيه هذه 
الرسمي  طابعها  تفعيل  يف  اللغة 
املنصوص عليه يف دستور 2011؛ 
يقترص  اإلبداع  هذا  قراء  نجد  إذ 
عىل فئات املبدعني أنفسهم،  وخريجي الجامعات يف تخصصات 
الغني. األدب  بهذا  املهتمني  وبعض  األمازيغية،  الدراسات 

و بالتايل، فإن هذا الوضع املأساوي الذي تعيشه اللغة األمازيغية 
تجاهها. الدولة  لسياسة  حتمية  نتيجة  إال  هو  ما  عموما،  

املدرسة  يف  اللغة  هذه  تعميم  عن  بديال  أرى  ال  يل،  وبالنسبة 
املغربية، ويف كل املستويات الدراسية، وكذا تشجيعها إعالميا، 
املعضلة. هذه  لتجاوز  االهتمام  التطور   يف  حقها  ومنحها 
* اترين أن األديبة والكاتبة األمازيغية استطاعت 

أن تفرض نفسها داخل الساحة األدبية؟
بل  األديب،  بجنس  يقاس  ال  األدب  جنس  يل  بالنسبة   **
األدبية  الساحة  يف  والتأثري  اإلبداع  يف  مقدوريته  بمدى 
بمنتوجاته األدبية،  وذلك ينطبق عىل مجموعة من األديبات 
الساحة  يف  بصمتهن  ترك  استطعن  اللواتي  األمازيغيات 
القصة  إىل  الشعر  من  أنواعها  كل  يف  األمازيغية،  األدبية 
للمرأة  بالنسبة  بجديد  ليس  وهذا  الرواية،  إىل  القصرية 
بإبداعها  األمازيغية  املرأة  عرفت  القدم  فمند  األمازيغية،  
بالرجال. أسوة  الشعر  يف  خصوصا  و  األدبية  الساحة  يف 
* حاورتها  إمرزيك.ر

خدجية الكجدا الفائزة جبائزة الثقافة األمازيغية صنف اإلبداع األديب لـ »العامل األمازيغي«:

اإلبداع األمازيغي بدأ حيجز لنفسه مكانا يف خريطة اآلداب املغريب
املغرب املرأة األمازيغية عرفت بإبداعها يف الساحة األدبية منذ القدم كاتبات  رابطة  نظمت 

واإلتصال  الثقافة  وزارة  مع  برشاكة 
الثقافة  لوزارة  اإلقليمية  واملديرية 
بوارزازات،  الثقافة  ـ قطاع  واإلتصال 
امللتقى  بورزازات،  الرابطة  فرع  و 
واألدب  للثقافة  “أجديريات”  الثاني 
“صفية  شعار  تحت  األمازيغي 
وذلك  املستقبل«،  و  :الذاكرة  أولتلوات 
وقد   ،  2018 أكتوبر   17 األربعاء  يوم 
منتخبون  االحتفال  فعاليات  حرض 
وفعاليات ثقافية وجمعوية باملدينة٠

خديجة  األستاذة  أجديريات  ملتقى  رئيسة 
ملتقى  أن  اإلفتتاحية  كلمتها  يف  قالت  يكن، 
أجديريات يعد محطة سنوية لتفعيل األوراش 
املنبثقة عن الخطاب امللكي الذي ألقاه صاحب 
الله  نرصه  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
يحرص  فلهذا  17أكتوبر2001،  يوم  بأجدير 
عرب  السنوية  أنشطته  تنظيم  عىل  امللتقى 
جهات اململكة سعيا إىل تنوير كافة املكونات 
األمازيغية  والثقافة  اللغة  بمكانة  الثقافية 
يسعى  كما  املغربية،  للهوية  أسايس  كمكون 
واإلمكانيات  النسائية  بالطاقات  للتعريف 
تراب  عرب  للجهات  األمازيغية  اإلبداعية 
النسخة  برنامج هذه  اململكة٠ وعليه تضمن 
الجنوب  يف  املغربية  باملرأة  ٱحتفاء  الثانية 

الرشقي للمملكة٠ 
الدورة  هذه  أن  يكن«  »خديجة  وأضافت 
أولتلوات وحملت  الراحلة صفية  بٱسم  كانت 
واملستقبل«،  الذاكرة  أولتلوات:  شعار«صفية 
الثقافية  األعالم  من  علما  تعترب  الراحلة  ألن 
للجنوب الرشقي، وجاءت هذه الدورة بٱسمها 
يف  الجليلة  وخدماتها  اإلبداعي  لعطائها  وفاء 
بصوتها  األشعارالغنائية  فن  عىل  الحفاظ 
الذاتية  الصعوبات  لكافة  وتحديها  الرخيم 
واملوضوعية التي تعرتض إبداع وطموح املرأة 
ذات  ويف  الرشقي٠  الجنوب  يف  األمازيغية 

أجديريات،  ملتقى  رئيسة  أوضحت  السياق 
عبئ  يعمل عىل حمل  أجديريات«  »ملتقى  أن 
األمازيغية  بالكتابة  واإلرتقاء  والنرش  اإلبداع 
النسائية يف املشهد األدبي الوطني، كما يعمل 
مجال  يف  وباحثني  باحثات  استضافة  عىل 
وطنية  ندوات  يف  االمازيغية  واللغة  الثقافة 
امللتقى  أن  رصحت  وفكرية.كما  وثقافية 
النسائي  بالرتاث  يحتفي  الثانية  نسخته  يف 
األمازيغي ،تقديرا واعرتافا بأهمية هذا العطاء 

النسائي الالمادي يف التنمية الثقافية لبلدنا.
مللتقى  الثانية  الدورة  هذه  خالل  نظمت 
األدبي  التاريخ  عن  دراسية  ندوة  أجديريات 
األساتذة  بمشاركة  لتلوات  أو  لصفية  والفني 
االمازيغية:  الشعبية  الثقافة  يف  الباحثني 
حفيظة  بوركوكو،  محمد  عزالدين،  صفية 
ٱبنة  قدمتها  الراحلة  عن  وشهادة  الرمسايل 
عرف  كما  أوتاملدو٠  مليكة  األستاذة  الراحلة 
الشاعرات  من  لنخبة  شعرية  قراءة  امللتقى 
األمازيغيات    من مختلف أقاليم جهة درعة 
نسائية  فعاليات  تكريم  تم  كما  تافياللت، 
أمازيغية من الجنوب الرشقي يف مجال األدب 
امللتقى  فعاليات  ٱختتمت  التشكييل٠  والفن 
األمازيغي  التقليدي  للباس  أزياء  بعرض 
ملنطقة ورزازات الذي يعكس أناقة ورقي املرأة 

األمازيغية٠

رابطة كاتبات املغرب يلخدن  امللتقى الثاين “أجديريات” 
للثقافة واألدب األمازيغي 



Innas: Ag afar  waha
tax sct  add awyv nnt

 
 إنَاس : أْݣ أفاْر وها، ثْخ ساْشْت أداْوياْغ أنُيْث 

.
صورة  يرسم  بليغ  ريفي  أمازيغي  مثل  أيدينا  بني 
ألوان طيفه ويف  السائد بكل  للفساد  الداللة  واضحة 

كل صوره.
إدراجه  يمكن  ما  لكل  مرسومة  صورة  املثل  هذا  إن 
»؛تبييض  تبييض  ال«  املجازي  باملعنى  يسمى  فيما 
الفساد واألموال الغري املرشوعة ومختلف االمتيازات 

االقتصادية والسياسية.
الخداع  و  الغش  عىل  ينطوي  ما  كل  هذا،  عىل  زد 
و  والزبونية  الريع  بمنطق  والتعامل  والجشع 

املحسوبية.
عالوة عىل هذا، فإن هذا املثل قد يأخذ دالالت أخرى 
أيضا مخفية فيها وفقا للسياقات التي يوجد ضمنها. 

كانتحال الصفة مثال.
بصدده،  نحن  الذي  املثل  هذا  مضامني  تكشف 
الناس  كأيها  يتظاهر  دسيسة  صاحب  قصة  عن 
الكادحني إىل ربهم كدحا والذي يسعى إىل رزقه عىل 
يف  اآلخرون.  يصدقه  حتى  وقانوني  رشعي  أساس 
األمر يستبطن ويضمر يشء يؤكد  حني هو يف واقع 

عكس ملا يبديه يف الظاهر.
وجهني  ذو  شخص  أمام  املثل،  هذا  يف  أننا  بمعنى 
مرتبطان معا إىل حد يصعب فيه الفصل بينهما. أول 
هذين الوجهني يتخذه قناعا يخفي نوايا مضمرة و من 
خالله يحاول صاحبه أن يستمد مصداقيته و يحوز 
الطوية،  يبدو يف صورة رجل فالح سليم  الثقة وهو 
غرس أرضا كرعا، ليخفي به عملياته املشبوهة التي 

ينوي اإلقدام عليها يف املستقبل القريب.
 وهي الصورة التي من شأنها أن تضمن له الظهور 
تميزا  لشخصيته  وتمنح  األمني  الصادق  بمظهر 
لتفادي كل من سيقف يف وجه أطماعه من منافسيه 
ما  عىل  التغطية  وبالتايل  امليدان  يف  له  الرشسني 
التي يراهن  سيحصل عليه فيما بعد بطرق غامضة 
عليها. ويف هذا السياق يندرج قوله الذي أخذ طابعا 
 Ag afar توسليا، توسالت مبيَّته: » أك أفار وها..«» 
األول  الجزء  وهي  األخرية،  العبارة  هذه  «.يف   waha
كما  التوسلية،  أو  االستعطافية  النربة  ذي  املثل،  من 
التي  الكرع  بذور  سبق ذكره، يطلب فيها فالحا من 
بذرها يف حقله أن تنتج له األوراق فحسب، ألنه هو 
يعتقد  فهو  وفقط.  األوراق  تلك  إىل  الحاجة  أمس  يف 
أن بإمكان تلك األوراق أن تخفي أو باألحرى أن يمرر 
إليه  تحت غطاءها عملياته املشبوهة دون أن يتنبه 
أحد، وهذا إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل أنه يريدها- 
نبتة الكرع- ورقة يلعبها لتحقيق مصالحه وأطماعه 

املخفية أكثر من أي مورد رزق بسيط.
وبعبارة أخرى إن أوراق الكرع هذه، هي بالنسبة له 
الدرع الحامي له والقناع الذي يلبسه ليخفي نواياه 
اآلخرين  أمره، وحتى يوهم  افتضاح  لتفادي  السيئة 

أنه فالح بسيط ليس إال.
إننا إذاٌ، إزاء شخص له أطماع وأهداف يف يشء يحلم 
هذا  يف  اتخذت  التي  مخاطبته  بها  يحًدث  ولم  به 
الثاني  الوجه  يكمن  وهنا  الكرع،  بذرة  صورة  املثل 
له  يسيل  و  باله  يشغل  الذي  اليشء  وهذا  لصاحبنا، 
لعابه يبدو أنه تشوبه حالة من اللبس والغموض عىل 

نحو ما.
وحقيقة هوسه هذا الذي يحركه نجدها يف قوله : » 
 tax sect add awyev  «   « أنًْث  ياْغ  أَداْو  ثَْخ ساْشْت 

» nnet
 بمعنى أن هذا »الفالح« يدفع هنا بمخاطبته، املشار 
من  ورهانه  آماله  كل  فيها  يضع  والتي  أعاله  إليها 
يحقق  أن  الذي من خالله  القناع  دور  تلعب  أن  أجل 
مبتغاه بما يوافق أهوائه ومصالحه، ليُدخلها بالتايل 
عليها  معوال  وهو  معه  واملتعاون  املتواطئ  لعبة  يف 
للوصول  مهمته  تيسري  قصد  عظيم  فيها  رجاؤه  أو 
املعلن عنه. وهذا  والغري  الغامض  إىل هدفه ومبتغاه 
الهدف الغامض الذي يخفيه اليمكن فهمه، هنا، إال 

يف إطار ال » تبييض«.
التي يريد أن تقدمها  التعاون أو هذه الخدمة   وهذا 
له هذه النبتة   تتجسد يف مدِّه، كما أسلفنا،باألوراق 
أوراقا  تنبت  أن  يعني  آخر  يشء  أي  من  أكثر  البحت 
وفروعا يف الوقت املناسب ليس إال، دون حاجة ماسة 
إىل ثمارها وغلتها، فهذه األخرية بالنسبة لهذا الفالح 
هًما هامشيا. ووعد، وهذا هو األهم، وهو يوشوش 
له يف اذنها بتوفري الغلة بنفسه من مكان آخر حتى 
تتوافق خطته معها وتسايره فيما يفكر فيه حفاظا 
عىل تكامل األدوار حتى التفقد العملية مصداقيتها. 
وبالتايل يكون يف ظلِّ هذه االوراق يف منأى عن سهام 
ايضا طوق نجاة ودليل  له  االتهامات. ولعلها تكون 
لك هذا؟  أين  ليفلت من سؤال من  بها  يتذرع  قاطع 

الذي ال مفر منه يوم الحساب والعقاب.
                                         بقلم: عبد الكريم بن شيكار
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مسابقة يف الشعر األمازيغي 
الوطني  أورير  ملتقى  فعاليات  إطار  يف 
الخامسة  دورته  يف  األمازيغي  للشعر 
نرش  يف  الشباب  لعموم  وتشجيعا  عرش  
تعلن  األمازيغية،  الشعرية  الكتابة  ثقافة 
عن  الرياضة  و  للثقافة  أورير  جمعية 
تنظيم مسابقة يف الشعر األمازيغي خاصة 
مختصة  لجنة  وستسهر  الشباب،  بفئة 
تتضمن شعراء، أساتدة وباحثني يف الشعر 
ثالث  أفضل  إختيار  أجل  من  األمازيغي 
خالل  أصحابها  تتويج  سيتم  التي  قصائد 
الحفل الختامي للملتقى كما ستعطى لهم 
فعاليات  خالل  قصائدهم  إللقاء  الفرصة 
دجنرب  شهر  بداية  تنظيمه  املزمع  امللتقى 

املقبل.

رشوط املسابقة:
1_ أن ال يتجاوز سن املشارك 40 عاما.

يسبق  لم  و  واحدة  بقصيدة  املشاركة   _2
مقرونة    القصيدة  تكون  أن  و  نرشها، 

.PDF أو عىل صيغة  wordعىل 
مكتوبة  الشعرية  القصيدة  تكون  أن   _3

بحرف تيفيناغ أو بالحرف الالتيني.
يبعثوا  أن  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل 
السرية  عن  موجز  و  الشعرية  بإبداعاتهم 
اإللكرتوني  الربيد  اىل  للمشارك)ة(  الذاتية 
ذلك  و   ass.aourir@gmail.com للجمعية 

قبل 18 نونرب 2018.

أكتوبر   6 السبت،  يوم  مساء  اختتمت 
للسينما  الدويل  املهرجان  فعاليات   ،2018
الثقافة  وزارة  مع  برشاكة  املنظم  والبحر 
إفني  وسيدي  مريلفت  بمدينة  واالتصال، 
عىل مدى أربعة أيام، من خالل حفل اإلعالن 
عن األفالم املتوجة بجوائز الدورة الخامسة 

للمهرجان.
هشام  الفنان  من  كل  أحياه  الذي  الحفل 
ماسني، وموحى إكيك، عرف حضورا مكثفا 
لجمهور مدينتي مريلفت وسيدي إفني، إىل 
بدير،  أحمد  الكبري  املرصي  الفنان  جانب 

الكغاط، إضافة  العرب  املغربي عز  والفنان 
الداعمة  والشخصيات  الفنانني  من  لعدد 

للفن والثقافة باملنطقة.
للمهرجان،  الختامي  الحفل  خالل  وتم 
اإلعالن عن األفالم املتوجة بجوائز املهرجان، 
 like« القصري  اإليطايل  الفيلم  فاز  حيث 
بالجائزة  أبريا  نومي  yesterday« ملخرجته 
السينما  ملهرجان  الخامسة  للدورة  الكربى 

والبحر.
ترأسها  التي  الدورة،  تحكيم  لجنة  ومنحت 
 mamad« اإليراني  الكوردي  املخرج 
haghighat« جائزة لجنة التحكيم مناصفة 
لفيلم »Dejameh« للمجرج اإليراني أمريايل 
 »The beekeeper« ولفيلم  مريديركيفاند، 

للمخرج اإليراني أيضا محمد طالبي.
لجنة  منحت  الوثائقي  الفيلم  صنف  ويف 
مبارك  ادريس  ترأسها  التي  الدورة،  تحكيم 
ومدير  الثقافية  املبادرة  جمعية  رئيس 
بأكادير،  والهجرة  للسينما  الدويل  املهرجان 
 The still« اإليطايل  للفيلم  الكربى  الجائزة 
وتنويه  ماشني،  ماكو  دو  للمخرجة   »sea
 »Breaking Waves « خاص للفيلم الربتغايل

للمخرج باولو فاجاردو .
الخامسة  الدورة  اختتام  حفل  وتميز 
السينما  جمعية  نظمته  الذي  للمهرجان، 
أوبركا،  يوبا  الفنان  يرأسها  التي  والبحر 
إفني،  سيدي  منطقة  عن  الربملاني  بتكريم 

مشارك،  مصطفى  إمجاض،  منطقة  ابن 
جليلة  خدمات  من  يقدمه  ملا  عرفانا 
كما  باإلقليم،  والتنموي  الثقايف  للفعل 
الرشفية  الرئاسة  منحه  الجمعية  قررت 

للمهرجان.
من  عدد  بتكريم  أيضا  الحفل  وتميز 
السينما  رواد  وأحد  املحلية  الفعاليات 
األمازيغية املمثل مبارك العطاش، إىل جانب 
عبد  واإلعالمي  الزاهري  الزاهية  الفنانة 

العزيز زربان.
وتميزت دورة هذه السنة أيضا بتكريم عدة 
وجوه فنية، يف حفل 
افتتاحها يف صدارتها 
الفنان املرصي أحمد 
إىل  إضافة  بدير، 
سيدي  إقليم  عامل 
قدم  الذي  إفني، 

كلمة باملناسبة.
هذه  دورة  وعرفت 
»ليلة  إدراج  السنة 
ضمن  البحار« 
املهرجان  فقرات 
هذه  من  انطالقا 
احتفت  التي  الدورة، 
باملشتغلني  فيها 
الصيد  قطاع  يف 
أجل  من  عموما،  البحارة  وبحياة  البحري 
يشكل  الذي  الحيوي  القطاع  بهذا  االحتفاء 
إىل جانب السياحة الشاطئية أساس املوارد 

ية  د القتصا ا
للمنطقة.

تم  كما 
»ليلة  خالل 
 » ر لبحا ا
تكريم  أيضا 
ب  و مند
لصيد  ا
 ، ي لبحر ا
قليم  بإ
إفني،  سيدي 

مصطفى 
 ، كشني أ
نا  فا عر
د  لجهو با

البحري  الصيد  يبذلها لالرتقاء بقطاع  التي 
باملنطقة.

عن  اإلعالن  أيضا،  البحار«  »ليلة  وعرفت 
التي  بالقصبة  الصيد  بمسابقة  الفائز 
للسينما  الدويل  املهرجان  جمعية  نظمتها 
الرسمي  االنطالق  قبل  يوما  والبحر 

للمهرجان.
التكريمية  األمسية  فقرات  بتنشيط  وقام 
حفيد  ماسني،  هشام  الفنان  من  كل 

املرحوم »عموري مبارك«، إىل جانب 
عرض  تم  كما  إزنزارن،  مجموعة 
يف  املشاركة  األفالم  من  مجموعة 

املهرجان الدويل للسينما والبحر.
مدير  عرب  باملناسبة  كلمته  ويف 
لكل  أبركا عن شكره  يوبا  املهرجان 
منذ  وسانده  املهرجان  دعم  من 
املرشفني  وكذا  اآلن،  إىل  األوىل  دورته 

عىل النسخة الخامسة للمهرجان.
البحر  أهمية  عن  أبركا  وأكد 
سيدي  منطقة  يف  للتنمية  بالنسبة 
عىل  تشهد  التي  ومريلفت،  إفني 
والبحر،  اإلنسان  بني  وثيق  ارتباط 
الذين  املهاجرين  أرواح  مستحرضا 

يف  األمل  فقدوا  بعدما  بحياتهم  ضحوا 
وطنهم.

وشدد أوبركا عىل رضورة إرشاك الشباب يف 
للموارد  األمثل  واالستغالل  املنطقة،  تنمية 
البحرية والسياحية التي تزخر بها املنطقة، 
بتيمة  يديره  الذي  املهرجان  تشبث  معلنا 
البحر والبيئة، والذي عرف انطالقا من هذه 
فقراته  ضمن  البحار«  »ليلة  إدراج  الدورة 

الرسمية.
بني  الجمع  الثقايف  الحدث  هذا  ويروم 
لإلقليم  والسياحية  الطبيعية  املؤهالت 
السينما  ب«اعتبار  السينمائي،  واإلبداع 
التنموي،  للفعل  أساسيان  ركنان  والثقافة 
الفني  الذوق  من  الرفع  يف  يساهمان  حيث 
النقدي  حسه  وتنمية  لإلنسان  الجمايل 

مختلف  عرب  الفكرية  آفاقه  وتوسيع 
القضايا التي تطرحها.«

مفتوحة  لقاءات  تنظيم  الدورة  وعرفت 
بني الفاعلني يف املجال السينمائي وعروضا 
سينمائية، ورحالت استكشافية، إضافة إىل 
وكتابة  الفني  اإلخراج  يف  تكوينية  ورشات 
الجهوي  »اإلعالم  حول  وندوة  السيناريو، 
كل  أطرها  واملغربية«،  املرصية  التجربة  يف 
ادريس  املغربي،  واإلعالمي  املخرج  من 

مبارك، إىل جانب املصور واإلعالمي املرصي، 
عاطف سليمان.

نظمت  التي  الجهوي  اإلعالم  ندوة  وخالل 
بمدينة سيدي إفني، دعا املخرج واإلعالمي 
الثقافة  وزارة  مبارك،  ادريس  املغربي، 
واالتصال لدعم الصحافة الجهوية من أجل 

االرتقاء بها إىل مصاف الصحافة الوطنية.
باملغرب  الجهوي  اإلعالم  إن  مبارك  وقال 
بعض  تنزيل  من  بالرغم  ضعيفا،  زال  ال 

مقتضيات مرشوع الجهوية املوسعة.
األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  رئيس  ونبه 
الوثائقية باملهرجان الدويل للسينما والبحر، 
قيم  ترسيخ  يف  الجهوي  اإلعالم  أهمية  إىل 
الجهوية  ورش  ومواكبة  الديمقراطية، 

املتقدمة الذي بدأه املغرب.
وأشار مبارك إىل توتر العالقة بني الصحافة 
الجهويني  واملسؤولني  عام  بشكل  واإلعالم 
البقاء  يفضلون  إنهم  وقال  واإلقليميني، 

بعيدا عن األضواء.
ومن جهته أشاد املصور واإلعالمي املرصي، 
عاطف سليمان بالتقدم الكبري الذي حققته 
اإلعالم  مستوى  عىل  املرصية  الجمهورية 
مرصية  مدينة  لكل  أن  »لدرجة  الجهوي، 

إذاعة وقناة تلفزية خاصة بها«.
وأضاف سليمان أن هذا اإلعالم يعتمد يف جل 
موارده عىل دعم الدولة املرصية، إضافة إىل 
كبرية  نسبة  تمثل  ال  التي  اإلشهار  عائدات 
من موارد املقاولة اإلعالمية، عىل حد تعبريه.

للوحات  معرض  تنظيم  تم  ذلك  وبموازاة 
البحر،  بمواضيع  عالقة  ذات  التشكيلية 
األمازيغية  للمنتوجات  معرض  جانب  إىل 

التقليدية والعرصية.
مع  برشاكة  السنة  هذه  دورة  ونظمت 
واملركز  البحري،  والصيد  الثقافة  وزارتي 
الرتابيني  واملجلسني  املغربي  السينمائي 
اإلقليمي  واملجلس  إفني  وسيدي  ملرياللفت 
لسيدي إفني وبتنسيق وعمالة سيدي إفني 
واملؤسسات  الفعاليات  من  عدد  وبدعم 

االجتماعية واالقتصادية.
* مريلفت/ كمال الوسطاني

تكرمي النجوم يف حفل اختتام املهرجان الدويل للسينما والبحر مبريلفت

بالخارج  املقيمني  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  أطلقت 
وشؤون الهجرة، برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، 
مغاربة  لفائدة  أمازيغية  مرسحية  عروض  تقديم  برنامج 
مع  وصل  صلة  املغاربة..  “الفنانون  شعار  تحت  العالم، 

مغاربة العالم”.
الشهر  من   22 االثنني  يوم  أُطلق  الذي  الربنامج،  هذا  ويروم 
الفنانني  من  ثلة  حضور  عرف  حفل  يف  بالصخريات،  الحايل 
املغربية  الجالية  بمتطلبات  العناية  أخرى،  وشخصيات 

بالخارج بمختلف مشاربها.
تاضسا”،  ن  “أوسان-  وهي  مرسحية   12 بـ  األمر  ويتعلق 
“تاوجا”  و  ايزوكوزن”،  نتات  أيسقالين  و”تمغارت 
ن  كرا  غ  و”ماسني  و”بريكوال”  و”تكنزا”  و”تاكزيرت” 
تمديازين”، و”ألوان الشوق- أوكالن ن تغويف”، و”من أحرق 
الشمس” و”أفوس غ أفوس” و”ارفيهام ن جحا”، و”رماس” 
إضافة إىل 51 عرضا مرسحيا أمازيغيا لفائدة مغاربة العالم.

وشؤون  بالخارج  املقيمني  باملغاربة  املكلف  املنتدب  الوزير  قال  باملناسبة،  كلمة  ويف 
 .. املقاييس  بكل  واستثنائية  تاريخية  لحظة  هذه  “إن  بنعتيق،  الكريم  عبد  الهجرة، 
الثقافية  بل  واالقتصادية  االجتماعية  فقط  ليس  االستفادة  يف  الحق  العالم  فلمغاربة 

أيضا”.
وبعد أن ثمن عمل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية الذي انتقى وعمل عىل ترجمة هذه 
من  جزء  ألنهم  كبرية  بأهمية  يحظون  العالم  مغاربة  أن  املنتدب  الوزير  أكد  األعمال، 
صاحب  يوليها  فتئ  ما  التي  والعناية  األهمية  الصدد،  هذا  يف  مربزا،  حداثي،  مرشوع 

الجاللة امللك محمد السادس لهذه الفئة من رعايا جاللته.
أن  إىل  األم، مشريا  العالم ووطنهم  الربنامج هو بمثابة جرس بني مغاربة  إن هذا  وقال 
من  مجموعة  وتسيري  الثقايف  اإلبداع  صناعة  يف  الكفاءات  من  مجموعة  العالم  مغاربة 

القطاعات الرائدة.
من جهته، قال الحسني مجاهد، األمني العام للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية، إن هذه 

املبادرة الواعدة منبثقة عن أعمال الرشاكة القائمة بني الوزارة واملعهد.
وضعت  اتفاقية/إطار  عىل  تتأسس  الرشاكة  هذه  أن  مجاهد  أبرز  الصدد،  هذا  ويف 
أجل  من  والتنسيق  التشاور  بقصد  مجاالت،  عدة  يف  املشرتك  العمل  أسس  بمقتضاها 
النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني وتعابريها املادية وغري املادية لدى املغاربة املقيمني 

بالخارج.
السياق يندرج برنامج تنظيم جوالت فنية تتضمن عروضا  أنه يف هذا  وأوضح مجاهد 
أجنبية،  بلدان  املقيمني يف عدة  العالم  لفائدة مغاربة  األمازيغية  باللغة  فنية ومرسحية 
السابعة  الذكرى  بمناسبة  املقامة  االحتفاالت  مع  تتزامن  االنطالقة  هذه  أن  إىل  مشريا 
بأن  وذكر  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  وتأسيس  بأجدير،  امللكي  للخطاب  عرشة 
املعهد سبق له وأن قام بتسليم جائزة الفن املرسحي إىل جانب مجموعة من الجوائز يف 

أصناف مختلفة من الثقافة املغربية.
ويف كلمة باسم الفرق املشاركة يف الجولة، أكد الحسني الشعبي 
األخرية،  سنة  العرشين  خالل  استطاع  األمازيغي  املرسح  أن 
أن يقطع الكثري من األشواط، من خالل تظافر مجموعة من 
العوامل، حيث شهد هذا املرسح طفرة مهمة يف ظرف وجيز، 
االستقالل،  منذ  والتهميش  اإلقصاء  عانى من ويالت  أن  بعد 
واتسعت  وشكال،  مضمونا  ويتنامى  يتطور  أن  واستطاع 
رقعة املهنيني املشتغلني فيه، كتابا ومخرجني وسينوغرافيني 
الفنية  أعماله  خظيت  كما  وتقنيني،  وممثلني  ومصممني 
مسارات  بتنامي  الئق  وأكاديمي  ونقدي  إعالمي  باستقبال 

تجاربه.
سيكون  هذه  املرسحية  الجولة  مبادرة  أن  الشعبي  واعترب 
الحركة  مسار  يف  ملموسا  أثرا  ستخلف  حيث  بعدها،  ما  لها 
العربية واألمازيغية وكذلك  الوطنية بكل تعبرياتها  املرسحية 
الحسانية التي نتمنى أن تنال حظها بدورها من هذا الربنامج الهام.. “ولعل هذا الربنامج 
يف نَفسه الجدي ويف استمراريته وانتظاميته، ويف دمقرطة الولوجية ملسالكه، سيحقق، 
ال محالة، فرصا ذهبية النتعاش حركتنا املرسحية واحتكاكها بالجمهور الواسع وبالتايل 

تطويرها وتجويدها بالرضورة« يضيف الشعبي.
* ك. و

بنعتيق يف حفل انطالق جولة املسرح األمازيغي: هذه حلظة تارخيية واستثنائية بكل املقاييس


