


من  أتمكن  لم  إرادتي،  عن  خارجة  ألسباب 
حزب  لشبيبة  الصيفية  الجامعة  فعاليات  حضور 
أكادير  بمدينة  املنعقد  لألحرار،  الوطني  التجمع 
نهاية األسبوع املايض. بعد أن تلقيت دعوة رسمية 
تحمل  التي  ورشاته  إحدى  تأطري  يف  للمشاركة 
االمازيغية«  اللغة  وسؤال  األحرار  »مسار  عنوان 
التي  التالية  الفكرة  مداخلتي  يف  سأتناول  وكنت 
ارتأيت أن أتقاسمها مع القراء الكرام. بعد أن تعذر 
عيلّ املشاركة ألسباب خارجة عن اإلرادة كما ذكرت 

سالفاً.
ان طرح هذا السؤال بهذا الشكل الفضفاض يحيلنا 
سؤال  »أي  وهو  أعمق  سؤال  طرح  اىل  شك  بدون 

يمكن ان نطرحه حول األمازيغية؟« 
هل هو سؤال ماهي األمازيغية؟ اظن أن هذا السؤال 
تم تجاوزه بكثري ألننا أجبنا عنه باستفاضة خالل 
معركتنا النضالية التي استمرت لعقود والتي توجت 

بدسرتة اللغة األمازيغية يف دستور 2011.
هل هو سؤال أي أمازيغية نريد؟ هو سؤال أكاديمي 
للثقافة  امللكي  املعهد  بتأسيس  عنه  اإلجابة  تمت 
األمازيغية وتوجت اإلجابة عنه بالبحوث والدراسات 
مجهودات  نتيجة  املؤسسة  هذه  راكمتها  التي 

الباحثني األكاديميني واألطر العاملني بها.
الذي تم طرحه منذ سنة  العمل؟  هل هو سؤال ما 
أجوبة شافية وفعالة  له  لم توجد  اليوم  الفني وإىل 
وملموسة ألنه يف نظري سؤال سابق آلوانه بكثري،

من  الذي  السؤال  اعتقادي  يف 
جرأة  وبكل  اآلن  طرحه  الواجب 
ومسؤولية هو سؤال »ماذا نريد؟« 
األمازيغ  خالف  لقد  ولألسف، 
يف  وكنت  لطرحه.  كثرية  مواعيد 
اقرتحت  سابقة  كثرية  مناسبات 
تغيري السؤال من »ما العمل؟« اىل 
متأكدة  ألنني  نريد؟«  »ماذا  سؤال 
ما  حددنا  إذا  أننا  من  يقني  وعىل 
نريده فأوتوماتيكيا سنعرف كيف 
اليه،  للوصول  الطريقة  أو  العمل 
وها أنا اآلن أعيد السؤال مرة أخرى 
انطالقا من ايماني العميق بأننا إذا 
سيسهل  نريد؟«،  »ماذا  عن  أجبنا 
علينا اإلجابة عن سؤال ما العمل؟

 فلتكن لدينا الجرأة الكافية والقوة 
املطلوبة  والشجاعة  الواجبة 
نعم  نحكم.  أن  نريد  إننا  لنقول 
شؤون  تسيري  يف  نساهم  أن  نريد 
هو  كما  اليه  ننتمي  الذي  الشعب 
اليسارية  التنظيمات  باقي  حال 
واإلسالمية، نعم يجب أن نشارك يف 
القضايا  جميع  يف  القرارات  اتخاذ 
والسياسية  االجتماعية  ببالدنا 
والرياضية  واالقتصادية 

هي  األمازيغية  ألن  والثقافية... 
مجتمعي  مرشوع  هي  هذا،  كل 
يف  املستويات  جميع  وعىل  كامل 
والبلديات  القروية  الجماعات 
األقاليم  املدن ومجالس  ومجالس 
والربملان  الجهات  مستوى  وعىل 

والحكومة والديوان امللكي.
لكي  الوقت  حان  لقد  نعم   
نجيب  أن  يف  مسؤوليتنا  نتحمل 
نريدها  التي  التنمية  سؤال  عن 
نريده  الذي  التعليم  وعن  ملغربنا 
الوقت  حان  نعم  أكبادنا.  لفلذات 
يف  وقيمنا  بأفكارنا  نساهم  الن 
واألرسة  املرأة  وضعية  تحسني 
التعدد  مغرب  يف  بها  نحلم  التي 
بدلونا  نديل  أن  علينا  والتنوع. 
االقتصادية  العالقات  نوع  يف 
الديبلوماسية  وحتى  والثقافية 
من  ومع  لوطننا  نريدها  التي 

نريدها.
األمازيغي  يكون  أن  نريد 
واألمازيغية املغربيني حارضان اىل 
املناصب  يف  املغاربة  باقي  جانب 
ويف  السامية  والوظائف  العليا 
األوسمة  منح  يف  التكريمات، 

فنانني  من  ملوتانا  تقدم  أن  نريد  امللكية، 
عىل  الرسمية  التعازي  وغريهم  وعلماء  ومناضلني 
غرار غريهم من اخوتهم املغاربة. نعم نريد أن نكون 
تبقى  انصاف مواطنني  املواطنة ال  مواطنني كاميل 

أيدينا دائما ممدودة اىل األسفل.
وبحكم  النخاع  حتى  ديموقراطيون  اننا  بحكم 
والقيم  االنسان  لحقوق  الكونية  باملبادئ  تشبتنا 
فال  الديمقراطية  مبدأ  تتأسس عل  التي  االمازيغية 
سبيل لنا يف الوصول اىل ما نريده اال بممارسة الفعل 

السيايس
يف  املوجودة  السياسية  األحزاب  يف  واالنخراط 
التحيل  ثم  أخرى.  سياسية  أحزاب  وخلق  الساحة 
بالشجاعة واملسؤولية الكافيتني للتقدم لالنتخابات 
نساءا ورجاال للخروج فعليا إىل امليدان واملساهمة يف 
سياسة الدولة من منطلق ما حك جلدك مثل ظفرك 
أو كما يقول الفرنسيون:« لوضع اليد يف العجينة«. 

Pour mettre la main dans la pate

وقديما قال الحكيم االمازيغي:  
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 ابن الشيخ

دستورية  يف  الدستورية  املحكمة  بت  غداة 
الطابع  بتفعيل  املتعلق  التنظيمي  القانون 
الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف مجال 
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية 
وأصدرت األمر لتنفيذه. قامت رشكة “اتصاالت 
االتصاالت  رشكات  أكرب  إحدى  وهي  املغرب” 
بأحد  الكائن  مقرها  واجهة  بكتابة  باملغرب، 

أشهر شوارع الرباط، باللغة األمازيغية.
األصيل  وبحرفها  األمازيغية  اللغة  وتظهر 
بشارع  الكائن  املؤسسة  واجهة  يف  ثيفنياغ؛ 
بذلك  لتكون  الرباط،  وسط  الخامس؛  محمد 
تفعل  مؤسسة  أول  املغرب  اتصاالت  رشكة 
دستورية  يف  البت  غداة  األمازيغية  رسمية 
الدستور، من  الفصل 132 من  القوانني حسب 
بأن  أكدت  والتي  الدستورية،  املحكمة  طرف 
للدستور،  مطابقة  التنظيمي  القانون  مواد 
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إىل رئيس 
الحكومة، وبنرشه بالجريدة الرسمية، من أجل 

بداية تفعيله.
املغرب”  “اتصاالت  به  قامت  ما  كذلك  وهو 
باللغة  مقرها  واجهة  كتابة  إىل  عمدت  التي 

األمازيغية، وبحرفها ثيفنياغ. كما تظهر اللغة 
الكائن  املغرب”  اتصاالت  “برج  يف  األمازيغية 
بحي الرياض. وهذا يعود للمدير العام ملؤسسة 
“اتصاالت املغرب”، السيد عبد السالم أحيزون، 
السابق،  يف  السادس،  محمد  امللك  عينه  الذي 

باملجلس  عضوا 
ل  اإلداري 
امللكي  “املعهد 
فة  للثقا

األمازيغية”
السيد  أن  كما 
فاز  أحيزون 
ة  ئز لجا با
طنية  لو ا
فة  للثقا
يغية  ز ما أل ا
سنة  برسم 
اعرتافا   2017
يف  قدمه  بما  له 
النهوض  سبيل 
بالثقافة و اللغة 

األمازيغيتني.
لرسمية  املغرب”  “اتصاالت  تفعيل  أن  شك  وال 
ملقر  املحادي  مقرها  واجهة  يف  األمازيغية 
الربملان، أعاد مطلب جديد/قديم موجه إىل رئيس 
كذلك  املؤسسة  واجهة  كتابة  أجل  من  الربملان 
األمازيغية  باللغة 
تيفيناغ.  وبحرفها 
به؛  طلبت  وهذا 
“التجمع  رئيسة 
العاملي االمازيغي” 
فرع املغرب، أمينة 
يف  الشيخ  ابن 
وجهتها  رسالة 
سابق  وقت  يف 
الغرفة  رئيس  إىل 
الحبيب  األوىل؛ 

املالكي.
ودعت ابن الشيخ؛ 
مجلس  رئيس 
العمل  إىل  النواب، 
تفعيل  عىل 
الرسمي  الطابع 
الوسائل  توفري  عىل  والعمل  لألمازيغية، 
إىل  و  من  الرتجمة  وآليات  اللوجيستيكية 

األمازيغية”.
“التفضل  املالكي  من  الشيخ  ابن  والتمست 
ومرافقها  الربملان  مؤسسة  واجهة  بكتابة 

و  رسمية  لغة  باعتبارها  األمازيغية  باللغة 
رصيدا مشرتكا لكل املغاربة بدون استثناء كما 

ينص عىل ذلك الدستور املغربي لسنة 2011.
يذكر أن رشكة “اتصاالت املغرب” من املؤسسات 
وبحرفها  األمازيغية  اللغة  كتبت  التي  األوىل 
إريكسون  ثيفنياغ عىل هواتف “سوني  األصيل 
وإلجي…” منذ سنة 2002، كما كانت منذ ذلك 
الحني، اللغة األمازيغية من اللغات التي تستقبل 

زبناء اتصاالت املغرب بالعلبة الصوتية.
“اتصاالت  مؤسسة  كتابة  من  أسبوع  وبعد 
الربملان،  ملقر  املحادي  مقرها  واجهة  املغرب” 
هو  املغربي  الربملان  أقدم  األمازيغية،  باللغة 
الكائن  مقره،  واجهة  “تمزيغ”  عىل  اآلخر 
الرباط،  مدينة  وسط  الخامس،  محمد  بشارع 
تيفنياغ،  األصيل  وبحرفها  األمازيغية  باللغة 
النواب،  مجلس  رئيس  مراسلة  بعد  وذلك 
ودعوات متكررة من فعاليات أمازيغية موجهة 
أجل  من  للدولة  التابعة  املؤسسات  ملختلف 
جانب  إىل  لألمازيغية  الفعيل  الرتسيم  تفعيل 

العربية كما ينص عىل ذلك الدستور.
املؤسسة  واجهة  يف  األمازيغية؛  اللغة  وظهرت 
اللغة  بذلك  لتظهر  الرباط،  وسط  الربملانية، 
أحد  وسط  املؤسستني  واجهة  يف  األمازيغية 

أشهر شوارع بالرباط.
* منترص إثري

اتصاالت املغرب والربملان يفعالن  رمسية األمازيغية

الراخا،  رشيد  األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  دعا 
مشرتك،  ملف  لتقديم  وتونس  والجزائر  املغرب  دول 
الستضافة نهائيات كأس العالم 2030، كمدخل لبناء 

اتحاد أمازيغي جديد بشمال إفريقيا.
الرسمية  الصفحة  بثتها  محارضة  يف  الراخا  وأضاف 
غشت   30 الجمعة  يوم  األمازيغي”  “العالم  لجريدة 
2019، حول موضوع: “لنبدأ اتحاد املغرب األمازيغي 
عن طريق كرة القدم”، أنه آن األوان لبناء اتحاد قوي 
لدول شمال إفريقيا، يبنى عىل أسس اقتصادية متينة.

للعلم  العاملي  اليوم  بمناسبة  املحارضة  هذه  وجاءت 
املؤتمر  عقب  عليه  املصادقة  تمت  الذي  األمازيغي، 
بجزر  بتافريا  انعقد  الذي  األول،  األمازيغي  العاملي 

الكناري أيام 27، 28، 29، 30 غشت 1997.
بهذه  لالحتفال  الدعوة  يف  الفضل  أن  الراخا  وقال 
موحى  األمازيغي  والباحث  للناشط  يعود  املناسبة 
مخلص، الذي دعى يف يونيو 2016 إىل تخصيص يوم 

لالحتفال بهذا العلم األمازيغي.

الراخا يدعو مللف 
مغاريب مشترك 

لتنظيم كأس العامل 
2030
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متأبطا بضعة كتب تيش واجهتها بمحتواها األمازيغي، دلف إىل 
الطاكيس وجلس يف املقعد األمامي بجانب السائق، وما أن أطلعه 

عىل وجهته، حتى بادره السائق بالسؤال:
- أمازيغية؟

- نعم
ونظرا لكون السائق ظن أن زبونه من أويل الحل والعقد، اسرتسل:

ابني كان  الحي؟  بمدرسة  األمازيغية  اللغة  تدريس  أوقفتم  ملاذا   -
محبا لدروسها، وينتظر عىل أحر من الجمر حصصها، وأبدى فيها 

براعة ال تضاهى قبل أن نصدم بوقف دروسها؟
والتي  الحارقة،  السائق  أسئلة  عىل  للرد  كافية  املسافة  تكن  لم 
الدرايس  املوسم  منذ  يرتقبون  الذين  املغاربة  إياها ماليني  يشاركه 
الشامل  األمازيغية  اللغة  إدماج  مرشوع  استكمال   2003-2004

أفقيا وعموديا يف املنظومة الرتبوية.
تبلغ  أن  مأموال  وكان  املرشوع،  املغرب  استهل  السنة،  تلك  خالل 
 ،2009-2010 الدرايس  املوسم  خالل  الثانوي  السلك  األمازيغية 
السلك  املشرتك حبيسة  املغاربة ورصيدهم  األم ملاليني  اللغة  بقيت 
القوانني  عىل  وصودق  للمغرب،  رسمية  كلغة  دسرتت  االبتدائي، 
التنظيمية لتنزيل دستوريتها، وبقي واقعها يف التعليم كما هو، إن 

لم نقل أنه تراجع هنا وهناك.

الجهوية  وتمثيلياتها  القطاع  عىل  الوصية  الوزارة  أنهت  أن  بعد 
ومزدوجني  معربني  أساتذة  تكليفات  سنوات  منذ  واإلقليمية 
بتدريس املادة، وخصصت الوزارة مسلكا لتكوين أساتذتها بمراكز 
مع  األصابع،  رؤوس  عىل  معدودة  والتكوين  الرتبية  ملهن  جهوية 
مع  األمازيغية،  اللغة  يف  للتكوين  املزدوجني  األساتذة  تلقي  وقف 
أساتذة  الخاصة بكل  الزمن  استعماالت  إدراجها ضمن  العمل عىل 
االبتدائي وتخصيص غالفها الزمني القانوني، وهو ما ال يتورع عدد 
من املفتشني واملديرين من األمر به، ألنشطة أخرى كالدعم، أضحى 
قانونيا  املؤهلون  الوحيدون  وهم  املادة،  يف  املتخصصون  األساتذة 
عددهم  إن  وحيث  بالعملية.  ينهضون  الذين  الوحيدين  لتدريسها، 
عىل  نقف  مديرية،  كل  تراب  داخل  الواحدة  اليد  أصابع  يتجاوز  ال 
الواقع الحقيقي إلدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة الرتبوية: بضع 
عىل  أقسام  ثمانية  تالميذ  جدرانها  بني  يتلقى  تعليمية  مؤسسات 
األكثر دروسها تنتهي صلتهم بها فور انتقالهم إىل املستوى األعىل. 
واملرير أن عددا من املسؤولني، مديرين إقليميني ومديري مؤسسات، 
بل تشكل خرقا  أي نص قانوني،  اجتهادات ال يسندها  وبناء عىل 
للدستور، ولتغطية الخصاص يف باقي املواد، يجتهدون خالل بداية 
كل موسم درايس يف تجريد األساتذة املتخصصني يف اللغة األمازيغية 
من مهامهم املتمثلة يف تدريس اللغة األمازيغية وتكليفهم بتدريس 

لذلك،  أهليتهم  عدم  رغم  املواد  باقي 
وهي حاالت تسجل كل عام، وسجلت 
2018- الدرايس  املوسم  خالل  بحدة 
املوسم  خالل  محدودة  وبصفة   2019

الدرايس الحايل.
إن ما راكمه املغرب من ترسانة قانونية 

تنصف األمازيغية، وآخره املصادقة عىل القوانني التنظيمية لتنزيل 
األرض،  عىل  الحقيقي  واقعها  عىل  ينعكس  أن  يجب  دستوريتها، 
فواقع تدريسها يبقى إىل اليوم غري مبرش بالخري، ويخضع ملزاجية 
يف  الجدية  يستوجب  ما  وهو  الوزارة،  مسؤويل  من  عدد  وخلفيات 
يف  إدماجها  عرب  األمازيغية  اللغة  دستورية  تنزيل  مع  التعاطي 
فاإلدماج  التعليم.  رأسها  وعىل  ومنها  العامة  الحياة  مناحي  كل 
الحقيقي للغة األمازيغية يف املنظومة الرتبوية يقتيض تعميم شعبة 
الدراسات األمازيغية يف الجامعات املغربية، وتعميم مسالك تكوين 
وتعميم  والتكوين،  الرتبية  ملهن  الجهوية  املراكز  عىل  أساتذتها 
إدماجها األفقي والعمودي عىل كل املستويات واألسالك التعليمية، 
من  عقود  عن  لها  تعويضا  اإليجابي  بالتمييز  تمتيعها  عن  فضال 

الحيف والتهميش.
* أستاذ باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بالعيون 

إدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة التربوية
الواقع واملأمول

منذ تأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ومصادقة امللك حممد السادس على اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة األمازيغية يف 10 فرباير 2003؛ و توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بني املعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي يف 26 يونيو 2003، اخنرطت وزارة التعليم  يف مشروع ادماج اللغة األمازيغية يف املدرسة العمومية، هبدف تطويرها  والنهوض هبا  يف 

املدرسة، غري أنه مرت إىل حدود اآلن أكثر من 15 سنة،  دون حتقيق ما تطمح إليه تطلعات الفعاليات  األمازيغية. وبالرغم مما ميز الدخول املدرسي احلايل باملصادقة على القانون التنظيمي  الذي حيدد مراحل وكيفيات 
إدماج اللغة األمازيغية يف جماالت احلياة العامة واليت يعترب التعليم إحدها، إال أن الوزارة الوصية الزالت تتعامل مع تدريس األمازيغية ومدرسيها بنوع من احليف واإلقصاء حبسب ما اورده الفاعلون يف احلقل األمازيغي،  إذ 

أكدوا أن  عددا من مدرسي األمازيغية يف جمموعة من األكادمييات واملديريات اإلقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين املهين، مت تكليفهم بتدريس مواد غري مادة ختصصهم.
ولتسليط الضوء على  املوضوع، إرتأت جريدة »العامل األمازيغي« يف ملف هذا العدد مناقشة املوضوع مع ذوي األختصاص من خالل وجهات نظر هم حول اإلشكاالت واملعيقات اليت يعرفها تدريس األمازيغية يف املوسم 

الدراسي احلايل 2020-2019

     كما هو معلوم لدى متتبعي 
كل  أن  باملغرب  األمازيغي  الشأن 
مجموعة  تليه  درايس  موسم  بداية 
تقف  التي  والعراقيل  املعيقات  من 
مرشوع  تدبري  طريق  يف  عثرة  حجر 
تدريس اللغة األمازيغية يف املنظومة 
الرتبوية، سأحاول إزاحة الستار عن 

بعضها من خالل هذه األسطر.
مرشوع  تبنى  املغرب  أن  صحيح 
وأعطاها  األمازيغية  اللغة  تدريس 
إىل  رسمية  لغة  دستورية  مكانة 
الفصل  حسب  العربية  اللغة  جانب 
الخامس من الباب األول يف الدستور 
يجعل  ما  العامة،  باألحكام  املتعلق 
الدويل  أو  الوطني  سواء  العام  الراي 
يستشف أن اللغة األمازيغية باملغرب 
أن  إال  الصحيح،  االتجاه  يف  ذاهبة 
محفوف  وطريق  اخر  يشء  الواقع 

بالعراقيل.
مرشوع  عن  الحديث  سياق  يف 
املنظومة  يف  األمازيغية  اللغة  اقحام 
الرتبوية فقد تم ذلك بشكل محتشم 
وإرادة  مسؤولىة  وبدون  وعشوائي 
تكميما  األركان  متكاملة  سياسية 
تشويه  ومحاولة  املناضلة  لألفواه 
فماذا  األمازيغي،  البعد  ذات  املطالب 

يعني هذا؟
التعليم  يف  األمازيغية  اللغة  أن  يعني 
ما هي إال أوراق، مذكرات ومراسالت 
تزكيه  ما  وهذا  مفعلة،  غري  وزارية 
بداية  كل  تشهدها  التي  املعيقات 
موسم درايس حيث يتم اإلجهاز عىل 
من  تحقيقها  تم  التي  املكتسبات 
وبحكم  الذكر  سبيل  وعىل  قبل  ذي 
الجهوية لجهة  باألكاديمية  تواجدي 
طنجة تطوان الحسيمة فقد شهدت 
املوسم  هذا  بداية  يف  األمازيغية 
مجموعة   2019/2020 الدرايس 
املوارد  واجهتها  التي  العراقيل  من 
البرشية رغم قلتها ويمكن اجمالها 

فيما ييل:
• سحب التكليفات املتعلقة بتدريس 
الخصاص  بمربر  األمازيغية  اللغة 
خاصة  -مزدوج-  البرشية  املوارد  يف 

مديرية تطوان.
يف  الرتبوية  اإلدارة  انضباط  عدم   •
الوزارية  للمذكرات  املديريات  بعض 
املتعلقة باستعماالت الزمن أو توزيع 
الحصص املتعلقة باللغة األمازيغية.

الخاص  املدريس  الكتاب  غياب   •
باللغة األمازيغية.

• تعيينات خارج املجاالت الحرضية 
املديريات  أمام  املجال  يفتح  ما 
الرتبوية  اإلدارة  شخص  يف  اإلقليمية 
بتدبري  املتعلقة  املذكرات  فرض  يف 
املؤسسة  داخل  والخصاص  الفائض 
جدول  استكمال  اجل  من  واملديرية 

الحصص.
• الخصاص املهول يف املوارد البرشية 
اللغة  تعميم  مرشوع  يجعل  الذي 
بعيدا  الرتبوية  باملنظومة  األمازيغية 

كل البعد عن التحقيق.
األمازيغية  اللغة  تدريس  مرشوع 
تبنيه  يتم  لم  إن  الرتبوية  باملنظومة 
وتتحمل  حقيقية  سياسية  بإرادة 
السيايس  املشهد  مكونات  كل  فيه 
منطلق  من  مسؤوليتها  املغربي 
املغربي  للمجتمع  املشرتك  القاسم 
السياسوية  الحسابات  عن  وبعيدا 
الضيقة، فمن غري املعقول أن تكون 
اللغة األمازيغية رسمية وباملقابل ما 
الرؤية  حسب  التواصل  لغة  إال  هي 
رقم  اإلطار  وقانون  اإلسرتاتيجية 
الرتبية  بمنظومة  املتعلق   51.17

والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
  *  مصطفى التلموتي

اقحام اللغة األمازيغية يف التعليم 
مت بشكل حمتشم وعشوائي وبدون 

مسؤولية وإرادة سياسية
أستاذ اللغة األمازيغية كغريه من األساتذة 
يف املواد األخرى، هو أستاذ ترشح ملنصب مايل 
خاص باللغة األمازيغية،  أعلنت عنه الوزارة، 
باملنصب  فوزه  بعد  األستاذ  هذا  ويخضع 
الكتابي  شقيها  يف  املباراة  طريق  عن  املايل 
املراكز الجهوية ملهن  والشفوي لتدريب داخل 
الرتبية والتكوين، هذا التكوين يشمل الجوانب 
األمازيغية  باللغة  الخاصة  الديداكتيكية 
وفقط، وكذا علوم الرتبية واإلطالع طبعا عىل 
التخرج  بعد  املهنة.  هذه  تؤطر  التي  القوانني 
يلتحق األستاذ بمقر العمل، وهنا تبدأ املشاكل 
يصطدم  والتي  النواحي  جميع  من  والعراقيل 
بها األستاذ وبالواقع الذي ال عالقة له بتكوين 

تلقاه.
بعد اإللتحاق بالعمل، يجد األستاذ نفسه أمام 

مجموعة من الخروقات، منها:
األمازيغية  غري  أقسام  إسناد  املدراء  بعض  1.محاولة 
أخرى  مادة  يف  خصاص  سد  قصد  األمازيغية،  اللغة  ألستاذ 

كالفرنسية أو العريبة.
2.أستاذ اللغة األمازيغية ال يدرس  مستوى واحد وفقط، بل 
يدرس عدة مستويات يف نفس الوقت، وهو ما يستدعي منه 

استنزاف طاقته يف إعداد الوثاىق الالزمة لكل مستوى.
3.أغلب أساتذة اللغة األمازيغية يعانون من كثرة التنقل بني 

الحجرات داخل املؤسسة الواحدة.
الخاصة  الزمن  استعماالت  صياغة  مرحلة  4.تشكل 
باألمازيغية داخل املؤسسة الواحدة "حربا"، حيث يصطدم 
الدهر  عليها  أكل  التي  العقليات  بعض  مع  األستاذ  فيها 

ورشب، والتي تعرقل سري عمله كمربي لألجيال. 
بعض  يف  األمازيغي  املدريس  للكتاب  غياب  شبه  أو  5.غياب 

املناطق.
اللغة  تدريس  من  املزدوج  ألساتذة  كيل  شبه  6.تهرب 
زمنهم  استعماالت  يف  حارضة  وأنها  خاصة  األمازيغية 
الرسمية يف حالة عدم توفر أستاذ للغة األمازيغية متخصص 

داخل املؤسسة.
7.تلميذ املستوى اإلبتدائي تلقى تكوينا يف اللغة األمازيغية، 
اللغة  يجد  ال  والثانوي  اإلعدادي  املستوى  إىل  ينتقل  حني 
يشكل  ما  وهو  املدرسة،  املواد  ضمن  حارضة  األمازيغية 
عبثا واستنزافا للطاقة. من هنا يجب إعادة النظر يف تعميم 

تدريس اللغة األمازيغية أفقيا وعموديا، 
دون  ملستويات  تدريسها  يف  هو  اليوم  األمازيغية  8.مشكل 
خالل  املتعلمون  يكتسبها  التي  املعارف  وبالتايل  أخرى 
آثار  لتختفي  الوقت  مرور  مع  تتالىش  األوليتني  السنتني 

التدريس والتعلم بعد ولوج اإلعدادي والثانوي.

هو  املتخصصني  األساتذة  9.مكان 
اإلعدادي والثانوي وليس اإلبتدائي.

يكفي  ال  املؤسسة  داخل  واحد  10.أستاذ 
لتدريس اللغة األمازيغية.

لالمازيغية  املخصصة  املناصب  11.عدد 
األخرى،  املواد  مع  باملقارنة  جدا  هزيلة 
وباملقارنة مع التطعات واإلنتظارات املتعلقة 

بتنزيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية.
12.بالنسبة للتكاليف، تلجأ بعض املديريات 
تكليف  منها  ترقيعية  لحلول  اإلقليمية 
األمازيغية،  اللغة  لتدريس  مزدوج  أساتذة 
العام  يف  ملنصبه  املكلف  األستاذ  هذا  ليعود 

املوايل وبالتايل ما الجدوى من هذا التكليف.
اللغة  يف  متخصص  مفتش  13.غياب 

األمازيغية.
14.مؤخرا بدأت تظهر للوجود عبثية بعض املدراء اإلقليميني 
يرد من  ما  األمازيغية، فحسب  اللغة  تدريس  ملف  تدبري  يف 
فإنهم  الجدد،  خاصة  األمازيغية  اللغة  أساتذة  من   أخبار 
مواد  لتدريس  اإلقليمية  املديريات  من  بتكاليف  يتوصلون 
أخرى، وهو ما كذبته بعض املديريات وسكتت عنه أخرى. 
تأديبة  بمجالس  األساتذة  تهديد  إىل  تعدى  األمر  وهذا 
نتوصل  لم  الذي  الخرب  الرفض، وهو  واستفسارات يف حالة 

بوثائق لتأكيده أو تفنيده. 
مرحلة  يف  األمازيغية  اللغة  أساتذة  تفاجئ  أن  15.سبق 
انتقالهم من مدينة أو جهة إىل أخرى، من إحصائهم ضمن 
بني  حقيقية  أزمة  يشكل  كان  ما  وهو  املزدوج،  أساتذة 

املديرية واألساتذة. 
الحالية  الوضعية  أن  عىل  التأكيد  من  بد  ال  الختام  ويف 
إىل  الرجوع  منا  تستدعي  ومدرسيها  األمازيغية  للغة 
املنطلقات والغايات والوظائف التي أدمجت من أجلها اللغة 
األمازيغية يف التعليم العمومي باملغرب. منها أوال، وظائفها 
السوسيوثقافية التي تجعل املتعلم ينغرس يف ثقافته الوطنية 
ثانيا،  اآلخر،   احرتام  التسامح  بقيم  والتشبع  بروافدها 
الوظيفة التنموية: تمكني املتعلم من توظيف اللغة األمازيغية 
الوطني،  الرتاب  بمجموع  اليومي  التواصل  لغة  بوصفها 
ثالثا  اإلجتماعية،  واملعامالت  الثقايف  اإلبداع  لغة  وباعتبارها 
خامسا،  البيداغوجية،  الوظيفة  رابعا  املواطناتية،  الوظيفة 
الوظائف والغايات ال تتحقق  التواصلية...كل هذه  الوظيفة 
يف  )تعميمها  األمازيغية  للغة  تعميمية  اسرتاتيجية  دون 
ترسانتها  وتطوير  وتحسني  والثانوي(،  اإلعدادي  املستوى 
ضد  التمييز  أشكال  كل  ومحاربة  برشية،  وموارد  أطر  من 

هذه اللغة وأساتذتها.
* أستاذ اللغة األمازيغية بالناظور

معيقات...إكراهات... تدريس اللغة األمازيغية

يونس لوكيلي*

  الطيب أمكرود*
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التي  اإلشكاليات  تلخص  أن  يمكن  هل   *
عرفها تدريس األمازيغية في الدخول المدرسي 

الحالي؟

من  خريا  استبرشنا  قد  كنا  إذا   **
األمازيغية  تدريس  مبادرة  انطالق 
التعليمية  املنظومة  يف  وإدراجها 
السيل  من  ذلك  تال  وما   ،2003 سنة 
التي  الوزارية  املذكرات  من  العارم 
للرتبية  الجهوية  األكاديميات   تحث 
عىل  اإلقليمية  واملديريات  والتكوين 
إيالء اللغة االمازيغية ما تستحقه من 
عناية وتشجيع املتدخلني، من رشكاء 
كل  يف  وإرشاكهم  تربويني،  وفاعلني 
الظروف  توفري  تروم  التي  املشاريع 
املناسبة لتدريس األمازيغية وتحقيق 
ما  رسعان  لكن  املرجوة.  األهداف 
أن  بداية كل دخول مدريس  تبني مع 
طحني  بال  جعجعة  مجرد  ذلك  كل 
عبثية  عملية  يف  اختزالها  حيث  من 
تطبعها االرتجالية، بل أن العديد من 
الهيئات السياسية والرتبوية لم تخف 
األمازيغية  إدراج  قرار  إزاء  تحفظها 
ذلك  معتربة  التعليمية،  املسالك  يف 

»مضيعة« للوقت ليس إال، وقد وصل االستخفاف أوجه 
املديريات  ببعض  الحالية  الدراسية  السنة  بداية  مع 
بتدريس  األمازيغية  اللغة  أساتذة  تكليف  إىل  اإلقليمية 
حساب  عىل  الخصاص  سد  ذريعة  تحت  أخرى  مواد 
األمازيغية التي تعاني خصاصا مهوال يف املوارد البرشية 
األمازيغية  اللغة  تدريس  تعميم  تحقيق  معه  يستحيل 
القانون  منطوق  حسب  أفق2030  يف  األسالك  جميع  يف 

التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.

األكاديميات  بعض  تكليف  صحة  مدى  ما   *
ألساتذة األمازيغية لتدريس المواد األخرى ؟

** حسب الشهادات الشفوية لألساتذة املتخصصني يف 
تدريس اللغة األمازيغية فإن  بعض املديريات اإلقليمية 
املقدييس(  )مدرسة  السلطان  مرس  الفداء  كمديرية 
نابغة(   )مدرسة  بوزنيقة  جماعة  بنسليمان  ومديرية 
املدرسة  مدير  طريق  عن   ( شفويا  تكليفهم  إىل   لجأت 
أو مصلحة املوارد البرشية باملديرية( بتعويض خصاص  
ويف  والفرنسية(،  العربية   ( املزدوج  التخصص  أساتذة 
غياب لتكليف كتابي جعل مديرية بنسليمان مثال تنفي 
هذا التكليف حيث أكدت يف بيان توضيحي أنها حريصة 

الربنامج  تنفيذ  عىل 
الوزاري الهادف إىل تعزيز مكانة األمازيغية يف املنظومة 
الرتبوية والرقي بربنامج تدريسها، وأنها تتوفر عىل ستة 
أساتذة  مختصني بتدريس اللغة األمازيغية !!!  مديرية 
املنظومة  يف  األمازيغية  تعزز مكانة  إقليمية 

الرتبوية بست أساتذة متخصصني ؟؟!

األمازيغية  تدريس  واقع  ترى  كيف   *
بصفة عامة؟

وإدراجها  األمازيغية  تدريس  يعيش   **
وعبثيا  مزريا  واقعا  الرتبوية  املنظومة  يف 
لألمازيغية  تعطي  سياسية  إلرادة  غياب  يف 
أوالً:  باعتبارها  تستحقها  التي  مكانتها 
يف  األسايس  ودورها  املغربي  للطفل  أم  لغة 
التحصيل الدرايس وثانيا:  لغة رسمية للدولة 
الحقيقي  التفعيل  معها  يستوجب  مما 
العامة  الحياة  مناحي  جميع  يف  لرسميتها 
املنظومة  مستعجل-  -وبشكل  رأسها  وعىل 

الرتبوية.
والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  أن  كما 
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي قامت 
بتوظيف   2018/2019 الدرايس  املوسم  يف  
حوايل 20.000 أستاذ)ة(، تمثل منهم نسبة 
هل  أستاذا(.   180(  0.9% حوايل  األمازيغية  أساتذة 
بتوظيف هذا العدد  )180 أستاذ )ة(  األمازيغية(  يف كل 
يف  للدولة  الرسمية  اللغة  تدريس  تعميم  به  يمكن  سنة 
)اإلعدادي  األسالك  بجميع  بالكم  فما  االبتدائي  التعليم 

والثانوي( ؟.
منترص إثري

 ملف تدريس األمازيغية يعيش  واقعا مزريا وعبثيا

النقابة  رصدت 
للتعليم  الوطنية 
الوطنية  والجامعة 
تعثر  التعليم  ملوظفي 
مجموعة  يف  الدراسة 
تابعة  مؤسسات  من 
الجهوية  لألكاديمية 
بالدار  والتكوين  للرتبية 
وأوضحت  البيضاء، 
جاهزية  عدم  النقابة 
املؤسسات  هذه 
نظرا  التالميذ،  الستقبال 
إتمام  يف  تأخر  لوجود 
املرتبطة  ات  اإلجراء 
الجهوية  باألكاديمية 
بالدار  والتكوين  للرتبية 

البيضاء٠
املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  وكانت 
والتعليم العايل والبحث العلمي قد أعلنت أن االنطالقة 
التعليمية برسم  الفعلية للدراسة بكافة املؤسسات 
املوسم الدرايس 2019ـ2020 ستكون يوم الخميس 
للرتبية  الجهوية  األكاديمية  الجاري،لكن  شتنرب   5
والتكوين بالدار البيضاء  ممثلة بعبد املومن طالب 
مدير  ووصفت  الوصية  الوزارة  املقررات  تحرتم  لم 

اإلهتمام  وعدم  الالمباالة  دور  بلعب  األكاديمية 
بخصوص  النقابة  املعنية،وسجلت  للمؤسسات 
كبرية   زيادات  الخصوصية   التعليمية  املؤسسات 
يتعلق  فيما  سواء  املؤسسات،  هذه  طبقتها 
فيما  أو  التسجيل،  ومصاريف  الشهرية  بالواجبات 
يخص مبالغ التأمني أو املبالغ فيها التي تفرض عىل 

التالميذ سنويا.

تعثر الدراسة مبدارس تابعة لألكادميية 
اجلهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء

للفاعل األمازيغي واإلطار التربوي مصطفى أوموش ــــــلة لــــــ3أسئـــــ

أكد الفاعل األمازيغي واإلطار التربوي، مصطفى أوموش، أن »تدريس األمازيغية وإدراجها يف املنظومة التربوية يعيش واقعا مزريا وعبثيا يف غياب 
أساتذة  نسبة  منهم  متثل  أستاذ)ة(،   20.000 حوايل  بتوظيف  قامت  الوزارة   »: متسائال  تستحقها«.  اليت  مكانتها  لألمازيغية  تعطي  سياسية  إلرادة 
األمازيغية حوايل %0.9 )180 أستاذا(، هل بتوظيف هذا العدد  )180 أستاذ )ة(  األمازيغية(  يف كل سنة ميكن به تعميم تدريس اللغة الرمسية 

للدولة يف التعليم؟«.

ملحنة  »عودة 
االمازيغية  تدريس 
قبل  العمومية  باملدرسة 
بعد  وعىل  الخصوصية، 
صدور  عىل  قليلة  أيام 
التنظيمي  القانون 
بالجريدة  لالمازيغية 
تتحفنا  الرسمية، 
سال  الرباط  أكاديمية 
غريب  بقرار  القنيطرة 
اختصاصها  خارج 
حرمة  فيه  استباحت 
باملدرسة  االمازيغية 
بمربر  العمومية 
استاد/ة  وجود  عدم 
او  مؤهل  لألمازيغية 

كفؤ!« يقول املحامي والفاعل األمازيغي، 
اكاديمية  أن  ويوضح  ارحموش.   أحمد 
»تحويل  إىل  دعت  القنيطرة  سال  الرباط 
الغالف الزمني) ثالث ساعات( املخصص 
التمدرس  لدعم  األسبوع  يف  لألمازيغية 

معرب / مزدوج«.
وأكد أرحموش يف تدوينة له عىل صفحته 
املعنية  »األكاديمية  أن  الفايسبوك  عىل 
تغري  القانوني  اختصاصها  من  ليس 
الربامج الدراسية وإلغاء تدريس مادة ما 

واحالل أخرى محلها«.

عىل  أن  وأضاف 
عىل  السهر  »األكاديمية 
السيايس  القرار  تنفيد 
وليس إنتاجه، وإال ففعلها 
تجاوز  خانة  يف  يدخل 
واالستهتار  السلطة، 
تعلم  وهي  باملسؤولية 
ة  استاد/  وجود  عدم  أن 
هو  كفؤ  او  متخصص 
قرار سيايس متعمد تمت 
بدهاليز  بحنكة  بلورته 
الحكومة املوقرة. التي لم 
املوارد  لألمازيغية  توفر 
التقنية  البرشية واألدوات 
واللوجستيكية  والعلمية 
قاعدة  لتوسيع  واملالية 
) حوايل 008 مدرس  االمازيغية.  مدريس 
سبعة  لحوايل  الوطني  الرتاب  مجموع  يف 

ماليني تلميد باملستوى االبتدائي(«.
االكاديميات  »بعض  أن  املتحدث  واورد 
االمازيغية  مدريس  عىل  تتوفر  والتي 
ونصف  لساعة  ساعات  الثالث  حولت 
األجنبية  اللغة   ( األسبوع  يف  ساعة  او 
الفرنسية احسن منها( ويف بعض املواقع 
األوىل  اللغة  لتدريس  املدرس  يحول  أيضا 
التي جاء  الرتاتبية  باحتساب   ( الرسمية 

بها الدستور 2011(«.

األكادمييات ليس من اختصاصها القانوين 
تغري الربامج الدراسية وإلغاء تدريس مادة 

معينة
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الناشط األمازيغي مصطفى مروان يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
حنن أمام سياسة إهلاء جمتمعية عنواهنا البارز العداء لألمازيغية! 

ال حيق للمديريات اإلقليمية تعيني مدرسي األمازيغية لتدريس لغات أخرى غري األمازيغية فهي اللغة اليت هم مؤهلون لتدريسها وحدها
 وزارة التربية الوطنية خترق القانون عرب -قرارات عنصرية و متيزية- ال تستند إىل أي إطار قانوين و أخالقي و حقوقي و إنساين 

رشيدة إمرزيك؛
 

حاورته
 قال  الناشط األمازيغي مصطفى مروان ،  إن هناك »مشاكل تطرح بقوة، ليس فقط على صعيد اجلنوب الشرقي لألمانة، أمهها ما يتعلق بتوفري الكتب املدرسية حيث اللغة األمازيغية حمرومة من مبادرة مليون حمفظة، و  “

يعاين أساتذة التخصص األمرين مع مطلع كل موسم دراسي جديد، حيث توزع الكتب املدرسية و الكراسات و الدفاتر اخلاصة جبميع املواد األخرى باستثناء األمازيغية«.
اجلديد   الدراسي  املوسم  هذا  علينا  يطل  كلميم...اخل،  و  ماسة،  خنيفرة،  مراكش،  تنغري،  بوعرفة،  النواصر،   بوجدور،  مديريات  من  بكل  املنصرم  العام  األمازيغية  اللغة  أساتذة  من  لعدد  مريرة  معاناة  بعد   « أنه  وأكد 
و/أو  )العربية  املزدوج  التخصص  لتدريس  األمازيغية  اللغة  أساتذة  تكليف  حماولة  إىل  اإلقليمية  املديريات  بعض  جلوء  يف  أساسا  املتمثلة  و  الالقانونية،  و  اجلائرة  القرارات  و  املضايقات  هذه  من  مبزيد   2019/2020
الفرنسية(..، قبل أن تتراجع هذه املديريات عن هذه القرارات الشفوية اهلوجاء بعد الضغط الكيفي ومحالت االستنكار النوعي من قبل مدرسات و مدرسي األمازيغية؛ نشطاء أمازيغ، وسائل اإلعالم، نقابات، مجعيات، و 
أشخاص ذاتيني...« وأضاف أن »هذه القرارات هي عبارة عن قرارات شفوية ال تستند إىل إطار قانوين، بل تعمل على استغالل النفوذ و الشطط يف استعمال السلطة و فرض األمر الواقع على األستاذ)ة( الذي ال حول و ال قوة 

له، حيث حتاول هذه املديريات تصريف أزمتها على حساب األمازيغية و املتمثلة يف عدم القدرة على سد اخلصاص«.
وشدد مروان ، الطالب الباحث، على أن  » وزارة التربية الوطنية و يف شخص مديرياهتا اإلقليمية خترق القانون عرب -قرارات عنصرية و متيزية- ال تستند إىل أي إطار قانوين و أخالقي و حقوقي و إنساين،  فال هي 
احترمت القانون األمسى للبالد املتمثل يف دستور يوليوز 2011 )الفصل 5(، و ال املذكرات الوزارية الصادرة يف هذا الشأن )108 و 116 و 130(، و ال توصيات املجلس األعلى للتربية و التكوين )الرؤية اإلستراتيجية 
ل 2030-2015(،، إضافة إىل ما جاء به مشروع القانون التنظيمي  26.16الذي متت املصادقة عليه مؤخرا و املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية و كيفيات إدماجها يف جمال التعليم و يف جماالت 

احلياة العامة ذات األولوية«.

بعض  من  قربتنا  هال  عام  بشكل   *
يواجهها  التي  اإلكراهات  أو  اإلشكاليات 
الشرقي  بالجنوب  األمازيغية  مدرسوا 

خاصة في الموسم الدراسي الحالي؟
الرشقي  بالجنوب  األمازيغية  اللغة  أساتذة   **
التكليفات  مشكل  كان  فإن  للقاعدة،  استثناء  ليسوا 
درا  الحايل عىل صعيد جهة  املوسم  بتاتا يف  لم يطرح 
ورزازات  مديريي  يف  املايض  املوسم  كما  تافياللت، 
تكليف  تنغري  ومديرية  شفوي(  تكليف  )محاولة 
كتابي يعد سابقة واألول من نوعه عىل مستوى الرتاب 
الوطني، و لو أنه تم الرتاجع عنه رسيعا بعد الضجة 
اإلعالمية املصاحبة للقرار و تدخل مبارش من السيد 
مدير األكاديمية عيل براد، فإن مشاكل أخرى تطرح 
بقوة ليس فقط عىل صعيد الجنوب الرشقي لألمانة، 
اللغة  حيث  املدرسية  الكتب  بتوفري  يتعلق  ما  أهمها 
و  محفظة،  مليون  مبادرة  من  محرومة  األمازيغية 
يعاني أساتذة التخصص األمرين مع مطلع كل موسم 
درايس جديد، حيث توزع الكتب املدرسية و الكراسات 
باستثناء  األخرى  املواد  بجميع  الخاصة  الدفاتر  و 
مدرس)ة(  و  الدرايس  املوسم  يبدأ  حيث  األمازيغية، 
اإلشتغال،  رشوط  أبسط  من  محروم  األمازيغة 
رشاء  تالميذته  عىل  يفرض  أن  بني  معلقا  يبقى  و 
باملكتبات،  إيجاده  الناذر  الغائب  األمازيغية  كتاب 
حيث  األقسام،  من  لعدد  الكتب  بنفس  االستعانة  أو 
يحرم  و  أخر،  إىل  قسم  من  األستاذ  مع  الكتب  تتنقل 
التالميذ من الكتاب و معهم املدرس من أجواء تعليمية 
الكافية  البرشية  املوارد  توفري  إىل  إضافة  سليمة، 
مستوى  عىل  أوال  وعموديا  أفقيا  األمازيغية  لتعميم 
املؤسسات،  باقي  مستوى  عىل  ثم  املؤسسة  نفس 
بمعدل  دراسية  8فصول  واحد   أستاذ  يدرس  حيث 
ثالث ساعات لكل فصل أسبوعيا، و أمام العدد الكبري 
عىل  األمازيغية  اللغة  تدريس  يقترص  الفصول  من 
أحسن  يف  الثالث  و  ابتدائي  الثاني  و  األول  مستويات 
إشهادية  تكون  أن  من  األمازيغية  يحرم  ما  األحوال، 
و يحرم تالميذة املستويات األخرى من حقهم يف تعلم 

اللغة الرسمية للبالد.

بعض  تعليق  على  تعليقكم  ما   *  
وتكليف  األمازيغية  لتدريس  اإلكاديميات 

مدرسيها بتدريس مواد أخرى؟
** إن أساتذة اللغة األمازيغية عىل مستوى كل الرتاب 
يجدون  جديد  درايس  موسم  كل  مطلع  ومع  الوطني 
أنفسهم أمام دوامة ال تنتهي من املضايقات و العراقيل 
الجاري  القوانني  أو  العقل  روح  إىل  ال  تستند  ال  التي 
بها العمل، فبعد معاناة مريرة لعدد من أساتذة اللغة 
األمازيغية العام املنرصم بكل من مديريات بوجدور، 
ماسة،  خنيفرة،  مراكش،  تنغري،  بوعرفة،  النوارص،  
و كلميم...الخ، يطل علينا هذا املوسم الدرايس الجديد  
القرارات  و  املضايقات  بمزيد من هذه   2019/2020
الجائرة و الالقانونية، و املتمثلة أساسا يف لجوء بعض 
اللغة  أساتذة  تكليف  محاولة  إىل  اإلقليمية  املديريات 
األمازيغية لتدريس التخصص املزدوج )العربية و/أو 
السلطان )مدرسة  الفداء مرس  الفرنسية( كمديرية 
مديرية  و  نابغة(  )مدرسة  بوزنيقة  و  املقدييس( 
حالة  إىل  إضافة  الديوري(   أحمد  )مدرسة  الرحامنة 
املديريات عن  أن ترتاجع هذه  النوارص، قبل  بمديرية 
هذه القرارات الشفوية الهوجاء بعد الضغط الكيفي 
و  مدرسات  قبل  من  النوعي  االستنكار  حماالت  و 
اإلعالم،  وسائل  أمازيغ،  نشطاء  األمازيغية؛  مدريس 
ذاتيني...إلخ، ما أجرب  نقابات، جمعيات، و أشخاص 
بعض من هذه املديريات إىل إصدار بيان تكذيبي يف هذا 
الشأن، لكن ما هو أدهى و أمر أن هذه القرارات هي 
عبارة عن قرارات شفوية ال تستند إىل إطار قانوني، 
بل تعمل عىل استغالل النفوذ و الشطط يف استعمال 
السلطة و فرض األمر الواقع عىل األستاذ)ة( الذي ال 
حول و ال قوة له، حيث تحاول هذه املديريات ترصيف 
أزمتها عىل حساب األمازيغية و املتمثلة يف عدم القدرة 

بعد  خاصة  أمره-  يف  املشكوك   - الخصاص  سد  عىل 
تعيني الوزارة عرب أكاديمياتها هذا املوسم لعدد كبري 
من األساتذة الجدد الذين فرض عليهم التعاقد حوايل 
األمازيغية  أساتذة  نسبة  تمثل  أستاذ)ة(   20.000

فيهم حوايل %0.9 )180 أستاذ)ة((.
فبالربغم من هذا الحصيص الهزيل املمنوح لتدريس 
نفس  تنهج  املديريات  بعض  الزالت  األمازيغية  اللغة 
حيث  جديد  درايس  موسم  كل  مطلع  مع  السياسة 
اللغة  ألساتذة  شفوية  الغالب  يف  تكليفات  توجه 
أو  بها  يشتغلون  التي  املدارس  مدراء  عرب  األمازيغية 
بوجوب  تخربهم/تجربهم  البرشية  املوارد  مصلحة 
تعويض خصاص أساتذة التخصص املزدوج، كما أن 
حول  درايس  يوم  نظمت  املعنية  املديريات  من  بعضا 
وضعية تدريس اللغة األمازيغية باألقاليم التابعة لها، 
اللقاءات عرب توصيات  إليه هذه  و من بني ما خلص 
تحصني  البرشية:  املوارد  مصالح  رؤساء  إىل  سلمت 
أي  األمازيغية  اللغة  أساتذة  إسناد  منع  و  التخصص 
إىل  إضافة  كانت،  ظرفية  أي  تحت  و  آخر  تخصص 
املتدخلني من مدراء تربويني  توجيه تعليمات لجميع 
و مفتشني للقيام بالالزم و يف نفس السياق إلزام ذوي 
اللغة  من  ساعات  ثالثة  بتدريس  املزدوج  التخصص 
األمازيغية أسبوعيا كما هو مثبت يف استعماالت الزمن 
و تماشيا مع التوجيهات الرسمية. إال أن واقع الحال 
اليوم يشري إىل العكس حيث تم إقحام اللغة األمازيغية 
مع  التعامل  عوض  الحل/املشكل،  من  كجزء  عنوة 
جرب  و  اإليجابي  التمييز  من  بنوع  األمازيغية  اللغة 
الرضر بعد أكثر من 60 سنة من التعريب و الفرنسة. 
ما يؤكد التخبط العشوائي و سياسة الكيل بمكيالني 
من طرف الدولة فيما يخص السياسة اللغوية بالبالد، 
املادية  اإلمكانيات  من  لها  توفر  لغات  هناك  حيث 
يف  متجذرة  و  أصيلة  لغة  و  الكثري  اليشء  البرشية  و 
للتقدم  أي فجوة  السعيدة ممنوع عليها  األرض  هذه 
كلما  اآلخر  تلو  الواحد  حقوقها  تنتزع  بل  التطور،  و 
سمحت الفرصة و الظروف،  و هذا ما يقودنا للقول 
و بكل آسف و غصة شدين: نحن أمام سياسة إلهاء 

مجتمعية عنوانها البارز العداء لألمازيغية! 

قطاع  على  الوصية  الوزارة  أن  ترى  أال   *
والتمييز  الحيف  تمارس  الزالت  التعليم 
المصادقة  رغم  األمازيغية  تدريس  تجاه 
لمراحل  المحدد  التنظيمي  القانون  على 
مجاالت  في  األمازيغية  ادماج  وكيفيات 

الحياة العامة؟
** إن وزارة الرتبية الوطنية و يف شخص مديرياتها 
و  عنرصية  -قرارات  عرب  القانون  تخرق  اإلقليمية 
و  أخالقي  و  قانوني  إطار  أي  إىل  تستند  ال  تميزية- 
حقوقي و إنساني،  فال هي احرتمت القانون األسمى 
للبالد املتمثل يف دستور يوليوز 2011 )الفصل 5(، و ال 
املذكرات الوزارية الصادرة يف هذا الشأن )108 و 116 
و 130(، و ال توصيات املجلس األعىل للرتبية و التكوين 
إىل  إضافة   ،،)2015-2030 ل  اإلسرتاتيجية  )الرؤية 
26.16الذي  التنظيمي   القانون  مرشوع  به  جاء  ما 
املتعلق بتحديد مراحل  تمت املصادقة عليه مؤخرا و 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية و كيفيات إدماجها 
ذات  العامة  الحياة  مجاالت  يف  و  التعليم  مجال  يف 
أن  رغم    ،)4 و   3 املادتني  الثاني:  )الباب  األولوية 
استنكرهما  املذكور  املرشوع  كذالك  و  األوىل  املسودة 
طموحات  عن  البعد  كل  بعيدان  ألنهما  الجميع 
يدرس  يوم  يأتي  بأن  النفس  يمنون  ممن  الكثريين 
اخرى  اللغات  إىل جانب  األمازيغية  اللغة  أبنائهم  فيه 
السيد  وعود  أن  كما  تمييز.  أو  إقصاء  أو  حيف  دون 
يف  رصح  الذي  العثماني  سعدالدين  الحكومة  رئيس 
قبة الربملان بحضور وزير الرتبية الوطنية بأن تكليف 
غري  أخرى  مواد  لتدريس  األماريغية  اللغة  أساتذة 
بتنسيق مع وزارة  التكليفات  أن زمن هذه  مقبول و 
الرتبية الوطنية قد انتهى، لكن الواقع أفصح أن ذلك 
ال يعدو أن يكون مجرد أحالم شاردة وزعت علينا من 

أجل كسب مزيد من الوقت إلمتصاص غضب الشارع 
و  الحركة األمازيغية خاصة و الحقوقية عامة.

غري  أو  مرشوع  جزافا  القرار  كون  عن  بعيدا  ثم 
تم  األمازيغية  اللغة  أساتدة  أن  و  خاصة  مرشوع 
فوج  من  بدء  األمازيغية  للغة  كأساتدة  تعيينهم 
تكوين  من  استفادتهم  بعد  فوق،  فما   2012/2013
باملراكز  األمازيغية  اللغة  ديداكتيك  و  بيداغوجيا  يف 
تدريس  أساس  عىل  التكوين  و  للرتبية  الجهوية 
يف  يكونوا  لم  أخرى  لغة  ليس  و  بعد  فيما  اللغة  هذه 
منهجيتها و ال يف طريقة تدريسها، و من هذا املنطلق 
لغات  لتدريس  تعيينهم  اإلقليمية  للمديريات  يحق  ال 
مؤهلون  هم  التي  اللغة  فهي  األمازيغية،  غري  أخرى 
لتدريسها وحدها، كما  أنه و بكل بساطة ليس هناك 
هو  العكس  بل  اللغة،  هذه  أساتذة  حيث  من  فائض 
الدرايس  املوسم  حدود  اىل  الخصاص  فعدد  الحاصل 
الحايل هو مابني 8000 و 12000 أستاذ)ة(، علما أن 
عدد أساتذة اللغة األمازيغية عىل املستوى الوطني يف 

حدود 730 أستاذ)ة(!

وضع  مسؤولية  يتحمل  من  نظرك  في   *
المغربية،  بالمدرسة  األمازيغية  اللغة 
كيف يمكن معالجة اإلشكاالت التي الزالت 
تعيشها  األمازيغية رغم مرور15 سنة على 

إدماج األمازيغية في التعليم؟ 
الرتبية  وزارة  عنها  أعلنت  التي  اإلحصائيات  إن   **
و  الدراسات  و  الحال  واقع  مع  مقارنة  الوطنية 
األبحاث املنجزة يف املوضوع، جاءت كاريثية و صادمة 
اآلباء  و  األمهات  من  عريضة  فئة  آلمال  مخيبة  و 
جميعا  كانوا  واللذين  األمازيغية،  للفعاليات  كذا  و 
يمنون النفس بضمان األمن الثقايف و اللغوي لفلذات 
للغة  العمودي  و  األفقي  التعميم  خالل  من  أكبادهم 
يضع  واقع  هو  و  الرتبوية،  املنظومة  يف  األمازيغية 
املهددة  اللغات  نفق  يف  األمازيغية  تدريس  عملية 
باالنقراض عىل مستوى الفصول الدراسية، إذا لم يتم 
الدفع  و  املكتسبات  التدخل و بشكل رسيع لتحصني 
قدما و بحزم نحو تحقيق مبدأ اإللزامية و التعميم و 
الشمولية عىل اعتبار أن مبدأ التوحيد و من خالل ما 
أُنجز إىل حد اآلن أعطى إشارات مظمئة، و عىل ضوء 
مفاتيح  من  مجموعة  هذه  سبق،  ما  و  املستجدات 
مستقبل  معالم  رسم  يف  املساهمة  يمكنها  حلول  
أفق  يف  االبتدائي  بالسلك  األمازيغية  اللغة  تدريس 

التعميم عىل مستوى السلك اإلعدادي و الثانوي:
 

و  الوطنية  الرتبية  وزارة  عىل  الضغط  يجب  أوال: 
املغربي  الدستور  تحرتم  كي  املغربية  الحكومة 
تنفيذ  عىل  تعمل  و  للبالد،  األسمى  القانون  باعتباره 
اللغة  الرسمية يف ما يخص ملف تدريس  التوجيهات 
الوزارة  وفاء  خالل  من  املغربية  باملدرسة  األمازيغية 
الوصية بالتزاماتها كاملة غري منقوصة يف ما يخص 
خالل  من  األمازيغية،  اللغة  منهاج  مضامني  تنفيذ 
املساعدة  الديداكتيكية  بالعدة  التحتية  البنية  تدعيم 
و توفري املوارد البرشية املؤهلة الكافية مع تخصيص 
للغة  إيجابي  بتمييز  تسمح  مهمة  مالية  إعتمادات 
ذلك  كل  اقرتان  مع  الرتبوي  الحقل  داخل  األمازيغية 
بعملية التتبع و التقويم عىل املدى القصري و املتوسط 
و الطويل، كما يجب عىل الوزارة العمل عىل مساءلة 
النيابات اإلقليمية كلما تبني  األكاديميات الجهوية و 
أن هناك تقاعس يف تنفيذ مضامني املذكرات الوزارية 
املكلفة  الخلية  عمل  تفعيل  عرب  كانت،  جهة  أي  من 
بتدبري و تتبع عملية تدريس األمازيغية عىل املستوى 
املركزي و الجهوي و عىل مستوى النيابات اإلقليمية. 

املوارد  توفري  الوطنية  الرتبية  وزارة  عىل  يجب  ثانيا: 
تعيني  أي  الحالية  الوثرية  أن  حيث  الالزمة،  البرشية 
كل  بداية  مع  الحايل(  أستاذ)املوسم   180 120أو 
تدريس  تعميم  من  تمكن  لن  جديد  درايس  موسم 
اللغة األمازيغية عىل مستوى السلك االبتدائي باعتماد 

 66 حوايل  مرور  بعد  إال  املتخصص  األستاذ  صيغة 
علما  تقدير،  كأكثر  سنة   100 إىل  تقدير  كأقل  سنة 
بني  ما  يقارب  األساتذة  عدد  يف  الحايل  الخصاص  أن 
11000 و 13000 أستاذ)ة(، و يف حالة عملت الوزارة 
دورات  من  استفادوا  الذين  األساتذة  إدماج  عىل 
 1400 و   1200 بني  ما  عددهم  املقدر  و  تكوينية 
أقل  مدة  ستستلزم  التعميم  عملية  فإن  أستاذ)ة(، 
بكثري، و منه فعىل الفعاليات و املنظمات األمازيغية 
الدولة املغربية  التكتل و الضغط عىل  الديمقراطية  و 
من  القطاع  عىل  املرشفة  الوطنية  الرتبية  وزارة  و 
أجل أن تعمل عىل جعل تدريس مادة اللغة األمازيغية 
من  سواء  استفادوا  الذين  األساتذة  لكل  إجباريا 
التكوين األساس عىل مستوى املراكز الجهوية للرتبية 
و التكوين أو الذين استفادوا من دورات تكوينية عىل 
الجهوية،  األكاديميات  أو  اإلقليمية  النيابات  مستوى 
يف  جديدة  تكوينية  دورات  تنظيم  عىل  العمل  مع 
لتشمل  األمازيغية  تدريس  بيداغوجية  و  ديداكتيك 
باقي األساتذة مع إدراج مجزوءة التنشيط الرتبوي و 
كل ما من شأنه أن يساهم يف تجويد العملية التعليمية 

التعلمية. 

املدرسية  الكتب  مضامني  صياغة  إن  ثـالــثـا: 
فيها  يشارك  تشاركية  مقاربة  وفق  يتم  أن  يجب 
تحقيق  أجل  من  الرتبوي  املجال  يف  املتدخلني  جميع 
اللغة  منهاج  عليها  نص  التي  اإلسرتاتيجية  األهداف 
األمازيغية، مع العمل عىل استحضار املوروث الثقايف 
و الحضاري املحيل و الوطني ألمازيغ املغرب و شمال 
إفريقيا يف محتوى النصوص املقرتحة عىل املتعلمني، 
و طرائق  الحديثة  التعليمية  بالوسائل  االستعانة  مع 
العالية،  والجودة  املردودية  ذات  الجديدة  التدريس 
و  اإلفريقي  البعد  عىل  االنفتاح  أهمية  إىل  باإلضافة 
منظومة  و  الكونية  القيم  بدمج  العاملية  الحضارة 
حسب  إرساؤها  املراد  املوارد  يف  اإلنسان  حقوق 
و  حاجياته  مراعاة  مع  الطفل  نمو  به  يسمح  ما 

استعداداته النفسية الحركية و العقلية. 

هي  األمازيغية  اللغة  تدريس  عملية  إن  رابــعــا: 
مسؤولية وطنية عىل الجميع أن ينخرط و يعمل عىل 
إنجاحها، و ذلك لن يتم إال إذا توفرت اإلرادة السياسية 
األمازيغية  إدراج  وثرية  ترسيع  عىل  العمل  خالل  من 
األولوية من  ذات  العامة  الحياة  التعليم و مجاالت  يف 
القانون  خالل سن ترسانة قانونية مالئمة و إعطاء 
أولوية،  مؤخرا  عليه  املصادق  لألمازيغية  التنظيمي 
عىل  باملغرب  اللغات  تنمية  إسرتاتيجية  تبني  مع 
قاعدة الديمقراطية الثقافية و اللغوية، و العمل عىل 
ضمان الحماية القانونية لألمازيغية و التي كرستها 
اللغة  عىل  التنصيص  خالل  من   2011 يوليو  دستور 
يجب  كذلك  املغاربة،  لجميع  رسمية  لغة  األمازيغية 
فتح  خالل  من  مساعد  ثقايف  مناخ  خلق  عىل  العمل 
تواكبه  املغرب  مناطق  جميع  يجوب  وطني  حوار 
حمالت تحسيسية و إعالمية لتبيان أهمية األمازيغية 
كإرث حضاري و كوني و كرصيد ال غنى عنه للمخيال 
تغيري  عىل  العمل  بالتايل  و  أجمع،  للمغاربة  الجمعي 
الذهنية السائدة لدى العديد من املوطنني و املوطنات 
أحكام  عىل  املبني  و  املربر  الغري  بالنفور  املتسمة  و 
إيديولوجية  أو  ثقافية  قومية  بنزعة  املتسم  أو  قيمة 

أو سياسية معادية.
عىل  يحتم  جميعا  لنا  مشرتك  كملك  األمازيغية  إن 
الجميع العمل معا يدا يف يد من أجل أوال التصدي ملثل 
انسانية،  قضية  تمس  ألنها  الهوجاء  القرارات  هذه 
هي قضية شعب ضحى و مازال يضحي - بوعي أو 
الوافدة  األقوام  تعيش  أن  أجل  من  منه-  وعي  بغري 
عليه بسالم، ثم بناء مناخ ثقة بني مختلف الفاعلني 
اإلعتبار  رد  و  الصفوص  رص  أجل  من  األمازيغيني 
كل  يف  يعيش  شعب  لقضية  و  الجغرافيا  و  للتاريخ 

واحد منا!
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وهذا نص قرار املحكمة الدستورية كامال:

بعد اطالعها عىل القانون التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم 
ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، املحال عليها بمقتىض رسالة 
16 أغسطس  العامة فـي  بأمانتها  املسجلة  الحكومة،  السيد رئيس 

2019، وذلك من أجل البت يف مطابقته للدستور؛
وبعد اطالعها عىل مذكرتي مالحظات السيد رئيس الحكومة وبعض 
السادة األعضاء بمجلس النواب، املسجلتني باألمانة العامة املذكورة 

بتاريخ 29 و30 أغسطس 2019؛
وبعد االطالع عىل باقي الوثائق املدرجة يف امللف؛

 1.11.91 الرشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  الصادر  الدستور،  وبناء عىل 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(، السيما الفصل 132 

منه؛
باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  عىل  وبناء 
الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.14.139 بتاريخ 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014(، السيما املادة 25 منه؛
وبعد االستماع إىل تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

أوال – فيما يتعلق باالختصاص:
أن  عىل  الثانية،  فقرته  يف  ينص  الدستور  من   132 الفصل  إن  حيث 
املحكمة  إىل  تحال  بتنفيذها،  األمر  إصدار  قبل  التنظيمية،  القوانني 
املحكمة  معه  تكون  مما  للدستور،  مطابقتها  يف  لتبت  الدستورية 
إليها  املحال  التنظيمي  القانون  مطابقة  يف  بالبت  مختصة  املذكورة 

للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة بإقرار القانون التنظيمي:
حيث إنه، يبني من االطالع عىل الوثائق املدرجة يف امللف، أن القانون 
التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
الحياة  مجاالت  ويف  التعليم  مجال  يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية 
شكل  يف  اتخذ  الدستورية،  املحكمة  إىل  املحال  األولوية،  ذات  العامة 
املنعقد  الوزاري  التداول يف مرشوعه باملجلس  قانون تنظيمي، جرى 
الدستور،  من   49 الفصل  ألحكام  طبقا  سبتمرب2016،   26 بتاريخ 
وأودع باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 30 سبتمرب 2016، 
إال بعد ميض عرشة  التداول فيه من قبل هذا املجلس،  ولم يرشع يف 
باإلجماع،  أوىل،  قراءة  يف  عليه،  ووافق  مكتبه،  لدى  إيداعه  عىل  أيام 
2019، وبعد ذلك تداول  10 يونيو  يف جلسته العامة املنعقدة بتاريخ 
ووافق  مواده،  بعض  عىل  تعديالت  وأدخل  املستشارين،  مجلس  فيه 
 ،2019 يوليو   23 بتاريخ  املنعقدة  العامة  باألغلبية، يف جلسته  عليه 
ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، يف قراءة ثانية، بإجماع أعضائه 

الحارضين، يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2019؛
رقم  التنظيمي  القانون  تقديم  شكل  يكون  لذلك،  تبعا  إنه،  وحيث 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   26.16
ذات  العامة  الحياة  مجاالت  ويف  التعليم  مجال  يف  إدماجها  وكيفيات 
مطابقا  عليه،  والتصويت  فيه  والتداول  إعداده  وإجراءات  األولوية، 

ألحكام الفصلني 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- فيما يتعلق باملوضوع:
حيث إن القانون التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل 
ويف  التعليم  مجال  يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 
املحكمة  نظر  عىل  املعروض  األولوية،  ذات  العامة  الحياة  مجاالت 
يتضمن  أبواب،  موزعة عىل عرشة  مادة   35 من  يتكون  الدستورية، 
ويتعلق  والثانية(،  األوىل  )املادتان  عامة  أحكاما  منها  األول  الباب 
الباب الثاني بإدماج األمازيغية يف مجال التعليم )املواد 8-3(، والثالث 
بإدماج األمازيغية يف مجال الترشيع والتنظيم والعمل الربملاني )املواد 
11-9(، والرابع بإدماج األمازيغية يف مجال اإلعالم واالتصال )املواد 
اإلبداع  مجاالت  مختلف  يف  األمازيغية  بإدماج  والخامس   ،)12-17
األمازيغية  باستعمال  والسادس   ،)18-20 )املواد  والفني  الثقايف 
بإدماج  والسابع  )املواد21-26(،  العمومية  املرافق  وسائر  باإلدارات 
بإدماج  والثامن   ،)27-29 )املواد  العمومية  الفضاءات  يف  األمازيغية 
تفعيل  بمراحل  والتاسع   ،)30 )املادة  التقايض  مجال  يف  األمازيغية 
والعارش   ،)31-34 )املواد  تتبعه  وآليات  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 

بأحكام ختامية )املادة 35(؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور نصت، عىل 
أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
العامة ذات  الحياة  التعليم، ويف مجاالت  إدماجها يف مجال  وكيفيات 
األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها 

لغة رسمية”؛
وحيث إن الدستور نص يف الفقرة املذكورة، عىل إدماج اللغة األمازيغية 
التنظيمي تحديد سائر مجاالت  القانون  إىل  التعليم، وأسند  يف مجال 

الحياة العامة األخرى ذات األولوية؛
من  باعتباره  األمازيغية،  اللغة  إدماج  كيفيات  تحديد  إن  وحيث 
إليها،  املشار  للفقرة  طبقا  املذكور،  التنظيمي  القانون  مشموالت 
يتوقف، يف جانب منه، عىل تحديد مجاالت الحياة العامة ذات األولوية 

املعنية بهذا اإلدماج؛
وحيث إن تحديد مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، يعود إىل السلطة 
التقديرية للمرشع، كما يؤول إليه ترتيبها، ومالءمتها مع التطورات 
املختلفة، وتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية يف كل 
مجال منها، واملفاضلة والرتجيح بني البدائل املختلفة، واالختيار، تبعا 
لذلك، لنوعية األحكام التي يرتئيها كفيلة بتحقيق الغاية الدستورية 
اللغة  تمكني  يف  واملتمثلة  املعروض  التنظيمي  بالقانون  املناطة 

األمازيغية من “القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”؛
الثالث  من  أبوابه  يف  حدد  املعروض،  التنظيمي  القانون  إن  وحيث 
واإلعالم  الربملاني،  والعمل  والتنظيم  الترشيع  مجاالت  الثامن  إىل 
وسائر  باإلدارات  واالستعمال  والفني،  الثقايف  واإلبداع  واالتصال، 
حياة  مجاالت  والتقايض،  العمومية،  والفضاءات  العمومية،  املرافق 

عامة ذات أولوية؛
وحيث إنه، يتبني من مضمون املجاالت املشار إليها، أنها ثابتة الصلة 
بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي املعروض، ومرتبطة بباقي 
أحكام  إنفاذ  تم  متى  تتيح،  وأنها  التنظيمي،  القانون  مشموالت 
والثقافية  اللغوية  الحقوق  كفالة  بها،  املتعلقة  التنظيمي  القانون 
ممارسة  بمناسبة  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  إقرار  عن  املرتتبة 
التي  تلك  السيما  الدستور،  يف  عليها  املنصوص  والحقوق  الحريات 

تمت كفالتها بمقتىض أحكام الفصول 25 و27 و28 و118 و120 
تنتظم  التي  العمومية  املرافق  إىل  الولوج  بمناسبة  أو  الدستور،  من 
154 من  الفصل  األوىل من  الفقرة  املنصوص عليها يف  وفقا لألسس 

الدستور؛
القانون  وحيث إنه، مع اعتبار ما تقدم، فإنه يبني من فحص مواد 
ما  فيها  وليس  تنظيمي  قانون  طابع  لها  أن  املعروض،  التنظيمي 
اكتسائها  بخصوص  بعضها،  يثريه  ما  باستثناء  الدستور،  يخالف 

طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور، وفق التفسري اآلتي:

يف شأن املادة األوىل )الفقرة األوىل(:
حيث إن الفقرة األوىل من هذه املادة تنص عىل أنه “تطبيقا ألحكام 
الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي 
يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل 
لكي  وذلك  األولوية،  ذات  العامة  الحياة  مجاالت  ويف  التعليم،  مجال 
تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة”؛

القانون  مشموالت  من  الدستور  جعلها  التي  املواضيع  إن  وحيث 
التنظيمي املعروض، هي تلك التي تهم مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
العامة  الحياة  التعليم ويف مجاالت  لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف 

ذات األولوية؛
تذكري  سوى  ليس  إليها،  املشار  األوىل  الفقرة  مضمون  إن  وحيث 
ال  إذ  الدستور،  من  الخامس  الفصل  من  الرابعة  الفقرة  بأحكام 
السابق  التنظيمي  القانون  بمشموالت  يتعلق  مقتىض  أي  يتضمن 
ذكرها، مما يجعل الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون التنظيمي 

املعروض ال تكتيس طابع قانون تنظيمي؛

يف شأن املادة األوىل )الفقرتان الثانية واألخرية(:
أنه  عىل  تنصان  األوىل  املادة  من  واألخرية  الثانية  الفقرتني  إن  حيث 
“…يقصد باللغة األمازيغية يف مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف 
التعبريات اللسانية األمازيغية املتداولة بمختلف مناطق املغرب، وكذا 
املنتوج اللسني واملعجمي األمازيغي الصادر عن املؤسسات والهيئات 

املختصة. ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة األمازيغية”؛
وحيث إن أحكام الفقرتني املذكورتني من املادة األوىل، ترتبط، من حيث 
التنظيمي  القانون  بمشموالت  ووثيقا  عضويا  ارتباطا  موضوعها، 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  تحديد  أن  إذ  املعروض، 
وكيفيات إدماجها، وتحقيق الغاية الدستورية املراد بلوغها من سن 
القانون التنظيمي، يتوقفان، قبال، عىل التحديد اإلجرائي ملدلول اللغة 

األمازيغية والحرف املعتمد لكتابتها وقراءتها؛
وحيث إن الفصل الخامس من الدستور نص يف فقرته الثالثة عىل أنه 
“تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشرتكا 
الوطنية  الهوية  املغاربة بدون استثناء”، وأنها من مقومات  لجميع 

املوحدة، كما جاء يف التصدير؛
إىل  أسندت  املذكور،  الخامس  الفصل  من  الرابعة  الفقرة  إن  وحيث 
لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  “تحديد  تنظيمي  قانون 
العامة ذات  التعليم، ويف مجاالت الحياة  وكيفيات إدماجها يف مجال 
األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، بصفتها 

لغة رسمية”؛

املحكمة الدستورية..
 القانون التنظيمي لألمازيغية يتطابق والدستور وتأمر بنشره باجلريدة الرمسية

بعد  أنه   ،97/19 رقم  األخري  قراراها  يف  الدستورية  املحكمة  أكدت 
فحصها ملواد القانون التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف مجال التعليم 
ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، تبني لها أن لها طابع قانون 
تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثريه بعضها، 
بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور”.

أن  الرسمي،  موقعها  عىل  نرشته  الذي  قرارها  يف  املحكمة  وأكدت 
و8  و5  و3  األول(  )البند  و2  واألخرية(  الثانية  )الفقرتان   1 املواد 
)الفقرة األوىل( و9 و13 و30 )الفقرتان األوىل والثالثة( و33، ليس 

فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسري املتعلق بها.
األوىل  املادة  األوىل من  الفقرة  أن  الصدد،  املحكمة يف هذا  وأوضحت 
 5 الفصل  الرابعة من  الفقرة  “تطبيقا ألحكام  أنه  تنص عىل  التي 
الطابع  تفعيل  مراحل  التنظيمي  القانون  هذا  يحدد  الدستور،  من 
ويف  التعليم،  مجال  يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية،  الرسمي 
القيام  األولوية، وذلك لكي تتمكن من  ذات  العامة  الحياة  مجاالت 
مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة، “ال تكتيس طابع 

قانون تنظيمي”.
مشموالت  من  الدستور  جعلها  التي  املواضيع   ” كون  إىل  وأشارت 
تفعيل  مراحل  تهم  التي  تلك  هي  املعروض،  التنظيمي  القانون 
ويف  التعليم  يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع 
الفقرة  مضمون  إن  وحيث  األولوية،  ذات  العامة  الحياة  مجاالت 
من  الرابعة  الفقرة  بأحكام  تذكري  سوى  ليس  إليها،  املشار  األوىل 
يتعلق  مقتىض  أي  يتضمن  ال  إذ  الدستور،  من  الخامس  الفصل 
الفقرة  يجعل  مما  ذكرها،  السابق  التنظيمي  القانون  بمشموالت 
تكتيس  ال  املعروض  التنظيمي  القانون  من  األوىل  املادة  من  األوىل 
القانون  هذا  أحكام  “باقي  أن  إىل  مشرية  تنظيمي”.  قانون  طابع 

التنظيمي مطابقة للدستور”.
من  أبوابه  يف  حدد  عليها،  املعروض  التنظيمي  القانون  إن  وقالت 
الربملاني،  والعمل  والتنظيم  الترشيع  مجاالت  الثامن  إىل  الثالث 
باإلدارات  واالستعمال  والفني،  الثقايف  واإلبداع  واالتصال،  واإلعالم 
وسائر املرافق العمومية، والفضاءات العمومية، والتقايض، مجاالت 

حياة عامة ذات أولوية”.
أنها  إليها،  املشار  املجاالت  مضمون  من  “يتبني  أنه  وأضافت 
املعروض،  التنظيمي  القانون  من  الدستورية  بالغاية  الصلة  ثابتة 
ومرتبطة بباقي مشموالت القانون التنظيمي، وأنها تتيح، متى تم 
إنفاذ أحكام القانون التنظيمي املتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية 
بمناسبة  الرسمي لألمازيغية،  الطابع  إقرار  املرتتبة عن  والثقافية 
السيما  الدستور،  يف  عليها  املنصوص  والحقوق  الحريات  ممارسة 
تلك التي تمت كفالتها بمقتىض أحكام الفصول 25 و27 و28 و118 
التي  العمومية  املرافق  إىل  الولوج  أو بمناسبة  الدستور،  و120 من 
الفصل  من  األوىل  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  لألسس  وفقا  تنتظم 

154 من الدستور”.
بتحديد  املتعلق   26.16 رقم  التنظيمي  القانون  إن  املحكمة  وقالت 
يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل 
مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، املحال عليها، 
التداول يف مرشوعه باملجلس  اتخذ يف شكل قانون تنظيمي، جرى 
الوزاري املنعقد بتاريخ 26 سبتمرب2016، طبقا ألحكام الفصل 49 
من الدستور، وأودع باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 30 
2016، ولم يرشع يف التداول فيه من قبل هذا املجلس، إال  سبتمرب 
بعد ميض عرشة أيام عىل إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه، يف قراءة 
أوىل، باإلجماع، يف جلسته العامة املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2019، 
وبعد ذلك تداول فيه مجلس املستشارين، وأدخل تعديالت عىل بعض 

مواده، ووافق عليه باألغلبية، يف جلسته العامة املنعقدة بتاريخ 23 
يوليو 2019، ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، يف قراءة ثانية، 
بإجماع أعضائه الحارضين، يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 26 

يوليوز 2019.
القانون  تقديم  شكل  يكون  لذلك،  تبعا  إنه،  ”وحيث  وأضافت: 
التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة 
والتصويت  فيه  والتداول  إعداده  وإجراءات  األولوية،  ذات  العامة 

عليه، مطابقا ألحكام الفصلني 84 و85 من الدستور”.
وأمرت املحكمة الدستورية يف هذا الصدد، بتبليغ نسخة من قرارها 

هذا إىل رئيس الحكومة، وبنرشه بالجريدة الرسمية.
مراحل  بتحديد  املتعلق   26.16 رقم  التنظيمي  القانون  ويتكون 
مجال  يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل 
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، املعروض عىل نظر 
املحكمة الدستورية، من 35 مادة موزعة عىل عرشة أبواب، يتضمن 
ويتعلق  والثانية(،  األوىل  )املادتان  عامة  أحكاما  منها  األول  الباب 
 ،)3-8 )املواد  التعليم  مجال  يف  األمازيغية  بإدماج  الثاني  الباب 
والعمل  والتنظيم  الترشيع  مجال  يف  األمازيغية  بإدماج  والثالث 
الربملاني )املواد 11-9(، والرابع بإدماج األمازيغية يف مجال اإلعالم 
واالتصال )املواد 17-12(، والخامس بإدماج األمازيغية يف مختلف 
مجاالت اإلبداع الثقايف والفني )املواد 20-18(، والسادس باستعمال 
)املواد21-26(،  العمومية  املرافق  وسائر  باإلدارات  األمازيغية 
والسابع بإدماج األمازيغية يف الفضاءات العمومية )املواد 27-29(، 
والثامن بإدماج األمازيغية يف مجال التقايض )املادة 30(، والتاسع 
بمراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وآليات تتبعه )املواد -31

34(، والعارش بأحكام ختامية )املادة 35(.
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الدستور  وأحكام  مبادئ  من  يستفاد،  إنه  وحيث 
الدستور  أن  معها،  وانسجاما  إليها،  املشار 
بالطابع  إقراره  عند  أوىل،  جهة  من  استعمل، 
الجمع،  ال  املفرد  صيغة  األمازيغية،  للغة  الرسمي 
رصيدا  ثانية،  جهة  من  األمازيغية،  اللغة  واعترب 
مشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء، مما يجعل 
شخصيا  حقا  بها،  والتواصل  استعمالها  حق 
أو  استثناء  دون  وللمواطنني،  للمواطنات  مكفوال 
أو وضع معني،  بمنطقة جغرافية  تقييد  أو  تمييز 
وأرىس، من جهة ثالثة، مبدأ تساوي اللغتني العربية 
واألمازيغية يف طابعهما الرسمي، وميز، من جهة 
رابعة، بشكل واضح، بني مستوى من االلتزام يهم 
اللغة األمازيغية الرسمية، يتمثل يف تفعيل طابعها 
مجاالت  ويف  التعليم  مجال  يف  وإدماجها  الرسمي 
وتنميتها،  وحمايتها  األولوية  ذات  العامة  الحياة 
يف  عليه  نص  االلتزامات،  من  ثان  مستوى  وبني 
يتعلق  الخامس،  الفصل  من  الخامسة  الفقرة 
املستعملة  الثقافية  والتعبريات  اللهجات  بحماية 

باملغرب؛
التنصيص  فإن  تقدم،  ما  إىل  باإلضافة  إنه،  وحيث 
املستعملة  الثقافية  والتعبريات  “اللهجات  عىل 
باملغرب” واملعنية بعمل الدولة عىل حمايتها، أتى يف 
الفقرة الخامسة من الفصل الخامس من الدستور 

غري مقرون باللغة األمازيغية وحدها؛
وحيث إن مدلول اللغة األمازيغية املخول لها طابع 
التنظيمي  القانون  بمجال  واملعنية  الرسمية، 
املعيارية  األمازيغية  اللغة  إىل  ينرصف  املعروض، 
تيفيناغ،  بحرف  واملقروءة  املكتوبة  املوحدة، 
واملكونة من “املنتوج اللسني واملعجمي األمازيغي 
ومن  املختصة”،  والهيئات  املؤسسات  عن  الصادر 
مختلف التعبريات األمازيغية املحلية، بشكل متوازن 
ودون إقصاء، والتي ال تتخذ طابع املكونات اللغوية 
القائمة الذات، وال تمثل بدائل عن اللغة األمازيغية 
عىل  تشكيلها،  عىل  تساعد  روافد  وإنما  الرسمية، 
النحو املنصوص عليه يف املادة الثانية )البند الثالث( 

من القانون التنظيمي املعروض؛
يف  فليس  التفسري،  هذا  مراعاة  مع  إنه،  وحيث 
من  األوىل  املادة  من  والثالثة  الثانية  الفقرتني 

القانون التنظيمي ما يخالف الدستور؛

يف شأن املادتني 2 )البند األول( و33:
حيث إن املادتني الثانية )البند األول( و33 تنصان، 
الوسائل  بجميع  الدولة  “تعمل  أنه  عىل  بالتتابع، 
األمازيغية  باللغة  التواصل  تعزيز  عىل  املتاحة 
الحياة  مجاالت  مختلف  يف  استعمالها  وتنمية 
العامة ذات األولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة 
استثناء،  بدون  املغاربة  لجميع  مشرتكا  ورصيدا 
العامة  التوجهات  تحديد   – خالل:  من  وذلك 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مجال  يف  الدولة  لسياسة 
وإدماجها،  وتنميتها  وحمايتها  األمازيغية،  للغة 
بكيفية تدريجية، يف مختلف مجاالت الحياة العامة 
للغات  الوطني  املجلس  من  باقرتاح  األولوية،  ذات 
من   5 الفصل  بموجب  املحدث  املغربية  والثقافة 
الدستور”، وعىل أنه “يقدم املجلس الوطني للغات 
والثقافة املغربية دعمه التقني ملختلف املؤسسات 
بتنفيذ  املعنية  العمومية  والسلطات  والهيئات 
مساعدته  وكذا  التنظيمي،  القانون  هذا  أحكام 
كل  األحكام،  بهذه  االلتزام  من  لتمكينها  الالزمة 
واحدة فيما يخصها، وذلك وفق الكيفيات املحددة 

بموجب اتفاقيات بني املجلس والجهة املعنية”؛
بمقتىض  أسند،  الدستور  كان  لنئ  إنه،  وحيث 
قانون  إىل  الخامس،  الفصل  من  األخرية  الفقرة 
للغات  الوطني  املجلس  صالحيات  تحديد  تنظيمي 
تنصيص  فإن  سريه،  وكيفيات  املغربية  والثقافة 
القانون التنظيمي املعروض عىل صالحيات مخولة 
الصالحيات  هذه  ارتباط  يمليه  املذكور،  للمجلس 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  عضويا 
مشموالت  وهي  إدماجها،  وكيفيات  لألمازيغية، 
املحكمة  نظر  موضوع  التنظيمي  للقانون  إلزامية 

الدستورية؛
وحيث إنه فضال عما تقدم، فإن القانون التنظيمي 
املجلس  لصالحيات  تحديده  يف  تقيد،  املعروض، 
مهمة  بمجال  املغربية،  والثقافة  للغة  الوطني 
الخصوص، يف حماية  واملتمثلة عىل وجه  املجلس، 
وتنمية اللغة األمازيغية، وراعى ما تستلزمه الفقرة 
من  الدستور،  من  الخامس  الفصل  من  الخامسة 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  صالحيات  تحديد 
تكون  مما  تنظيمي،  قانون  بموجب  املغربية، 
مطابقتني  و33  األول(  )البند  الثانية  املادتان  معه 

للدستور؛

يف شأن املادة 3 :
حيث إن هذه املادة تنص عىل أنه “يعد تعليم اللغة 

األمازيغية حقا لجميع املغاربة بدون استثناء”؛
من  الثالثة  الفقرة  أحكام  من  يستفاد  إنه،  وحيث 
الفصل الخامس من الدستور، أن إقرار األمازيغية 

مشرتكا  رصيدا  واعتبارها  للدولة،  رسمية  لغة 
حقوق  عنه  ترتتب  استثناء،  دون  املغاربة  لجميع 
واملواطنون  املواطنات  بها  يتمتع  وثقافية  لغوية 
دون تمييز، تتمثل عىل وجه الخصوص يف استعمال 
بمختلف  للتواصل  رسمية  لغة  األمازيغية،  اللغة 
كما  دعاماته،  مختلف  وعرب  ووظائفه  أشكاله 
يف  يتمثل  الدولة،  عاتق  عىل  التزام  عنه،  يرتتب 
ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيال لطابعها الرسمي؛

وحيث إن ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر 
يجعل  الدستور،  يضمنها  التي  والحريات  الحقوق 
سن  من  بلوغها  املراد  الدستورية  الغاية  تحقيق 
األمازيغية  تمكن  يف  واملتمثلة  التنظيمي،  القانون 
من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، 

يف جانب منه، عىل إدماجها يف مجال التعليم؛
الفعيل  التمتع  ضمان  فإن  لذلك،  تبعا  إنه،  وحيث 
إقرار  عن  املرتتبة  والثقافية  اللغوية  بالحقوق 
الطابع الرسمي للغة األمازيغية، يتوقف عىل إنفاذ 
بضمان  الرسمية،  األمازيغية  اللغة  تعليم  يف  الحق 

إلزاميته؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسري، فليس يف املادة 

الثالثة ما يخالف الدستور؛

يف شأن املادتني 5 و8 )الفقرة األوىل(:
)الفقرة  والثامنة  الخامسة  املادتني  إن  حيث 
“مراعاة  أنه  عىل  بالتتابع،  تنصان،  األوىل( 
التعبريات  اعتماد  يمكن  الجهوية،  للخصوصيات 
املناطق  بعض  يف  املتداولة  األمازيغية  اللسانية 
لتيسري  العربية،  اللغة  جانب  إىل  اململكة،  بجهات 
التعليم  سلك  يف  التعليمية  املواد  بعض  تدريس 
املوجودة  التعليمية  باملؤسسات  واالبتدائي  األويل 
املناهج  إعداد  أنه “يراعى يف  املناطق”، وعىل  بهذه 
بتدريس  الخاصة  الدراسية  واملقررات  والربامج 
اللسانية  التعبريات  مختلف  األمازيغية  اللغة 

األمازيغية املتداولة يف مختلف مناطق املغرب”؛
جهة،  من  األحكام،  هذه  من  يستفاد  إنه،  وحيث 
األمازيغية  اللسانية  التعبريات  اعتماد  إمكانية  أن 
املتداولة يف بعض املناطق بجهات اململكة، ال تتجاوز 
نطاق تيسري تدريس بعض املواد التعليمية يف سلك 
التعليم األويل واالبتدائي،ومن جهة أخرى، أن اعتبار 
يف  املتداولة  األمازيغية  اللسانية  التعبريات  سائر 

مختلف مناطق املغرب يف إعداد املناهج والربامج 
اللغة  بتدريس  الخاصة  الدراسية  واملقررات 
األمازيغية، يتم يف إطار املراعاة، وال يتعدى نطاق 
استحضار التعبريات اللسانية املذكورة، تحقيقا 
لهدف تيسري التعليم والتعلم، وال يمس بالطابع 
الرسمي للغة األمازيغية، مما تكون معه املادتان 
مراعاة  مع  األوىل(،  )الفقرة  والثامنة  الخامسة 

هذا التفسري، غري مخالفتني للدستور؛

يف شأن املادة 9:
حيث إن هذه املادة تنص عىل أنه “تستعمل اللغة 
األمازيغية إىل جانب اللغة العربية يف إطار أشغال 
ويجب  وأجهزته،  للربملان  العمومية  الجلسات 
اللغة  األشغال من  لهذه  الفورية  الرتجمة  توفري 
األمازيغية وإليها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام 
الداخليني  النظامني  بموجب  السابقة  الفقرة 

ملجليس الربملان”؛

املواضيع  يحدد  التنظيمي  القانون  إن  وحيث 
الذي  املحفوظ،  مجاله  يف  الدستور  أدرجها  التي 
اإلغفال،  طائلة  تحت  منه،  االنتقاص  يجوز  ال 
أو التوسع فيه إىل امليادين التي يختص القانون 
الدستور  أسند  التي  املجاالت  أو  بالترشيع فيها، 
تحديدها إىل النظامني الداخليني ملجليس الربملان؛

التاسعة  املادة  إنه، يبني من االطالع عىل  وحيث 
اللغة  إدماج  كيفية  حددت  أنها  إليها،  املشار 
العمومية  الجلسات  أشغال  إطار  يف  األمازيغية 
كيفيات  تحديد  وأسندت  وأجهزته،  للربملان 
ملجليس  الداخليني  النظامني  إىل  ذلك  تطبيق 

الربملان؛
التطبيق،  كيفيات  تحديد  كان  لنئ  إنه،  وحيث 
املادة،  هذه  من  الثانية  الفقرة  يف  إليه  املشار 
يرتتب عن إدماج اللغة األمازيغية يف سائر أشغال 
بوضع  الربملان  مجليس  استقالل  فإن  الربملان، 
نظاميهما الداخليني، سواء فيما أسنده الدستور 
إليهما، أو يف شأن باقي قواعد سري أشغال أجهزة 
املجلسني، يجعل، تخويل تحديد كيفيات تطبيق 
األمازيغية  اللغة  باستعمال  املتعلقة  األحكام 
للربملان  العمومية  الجلسات  أشغال  إطار  يف 
للمجلسني،  الداخليني  النظامني  إىل  وأجهزته 

بالنظر لطبيعة املوضوع، مطابقا للدستور؛

يف شأن املادة 13:
حيث إن هذه املادة تنص عىل أنه “تعمل الدولة 
عىل تأهيل القنوات التلفزية واإلذاعية األمازيغية 

ومتنوعة،  متواصلة  بث  خدمة  لتأمني  العمومية 
استقبال  تيسري  مع  الوطني،  الرتاب  كافة  تغطي 
هذه القنوات خارج املغرب. كما  تعمل الدولة عىل 
والفقرات  واإلنتاجات  الربامج  حصة  من  الرفع 
واإلذاعية  التلفزية  القنوات  يف  األمازيغية  باللغة 
العامة أو املوضوعاتية يف القطاعني العام والخاص 
بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية للدولة إىل جانب 
اللغة العربية. وتتوىل الهيأة العليا لالتصال السمعي 
نطاق  يف  بذلك  الكفيلة  التدابري  اتخاذ  البرصي 

اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه املادة”؛
هذه  بمقتىض  املخولة،  االختصاصات  إن  وحيث 
البرصي،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  إىل  املادة 
تدخل يف صميم مهمة السهر عىل احرتام التعددية 
أوكلها  التي  املغربي  للمجتمع  والثقافية  اللغوية 
 28 الفصلني  املذكورة بمقتىض  الهيأة  إىل  الدستور 
)الفقرة األخرية( و165 منه، مما تكون معه املادة 

13 املشار إليها مطابقة للدستور؛

يف شأن املادة 30 )الفقرتان األوىل والثالثة(:
حيث إن هذه املادة تنص، يف فقرتيها األوىل والثالثة، 
والشهود  للمتقاضني  الدولة  “تكفل  أنه  عىل 
اللغة  استعمال  يف  الحق  باألمازيغية،  الناطقني 
البحث  إجراءات  خالل  بها  والتواصل  األمازيغية 
النيابة  لدى  االستنطاق  مرحلة  فيها  بما  والتحري 
الجلسات  وإجراءات  التحقيق  وإجراءات  العامة، 
باملحاكم بما فيها األبحاث والتحقيقات التكميلية 
والرتافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ”، 
سماع  منهم،  بطلب  للمتقاضني،  “يحق  أنه  وعىل 

النطق باألحكام باللغة األمازيغية”؛
حظر  عىل  تصديره  يف  نص  الدستور،  إن  وحيث 
أو  الثقافة  بسبب  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة 
االنتماء الجهوي أو اللغة، ونص يف فصله الخامس 
عىل اعتبار اللغة األمازيغية رصيدا مشرتكا لجميع 
املغاربة بدون استثناء، وأقر يف فصله التاسع عرش 

مبدأ املساواة يف الحقوق الثقافية؛
وحيث إن عبارة “الناطقني باألمازيغية”، الواردة يف 
الفقرة األوىل من املادة املذكورة، قد توحي بدالالت 
تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو االنتماء إىل جهة 

معينة؛
الناطقني   ” عبارة  استعمال  سياق  إن  وحيث 

باألمازيغية” من قبل املرشع، يف معرض كفالة حق 
الشهود،  أو  للمتقاضني  األمازيغية  اللغة  استعمال 
الناطقني  تمييز  يستهدف  ال  التقايض،  مجال  يف 
ممارسة  تيسري  وإنما  غريهم،  عن  باألمازيغية 
حق الراغبني يف استعمال اللغة األمازيغية، ضمانا 

لحقهم يف محاكمة عادلة؛
وحيث إن حق استعمال اللغة األمازيغية، بصفتها 
لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية، يبقى مكفوال 
دون  السواء،  عىل  والشهود  املتقاضني  لجميع 

استثناء أو تمييز؛
وحيث إنه، لنئ نصت الفقرة الثالثة من هذه املادة، 
النطق  سماع  يف  املتقاضني  حق  إعمال  أن  عىل 
منهم،  بطلب  يتم  األمازيغية،  باللغة  باألحكام 
لحق  التلقائية،  الكفالة  يعني  املذكور  الطلب  فإن 
باللغة  باألحكام  النطق  سماع  يف  متقاض  كل 

األمازيغية؛
يف  فليس  التفسري،  هذا  مراعاة  مع  إنه،  وحيث 
يخالف  ما   30 املادة  من  والثالثة  األوىل  الفقرتني 

الدستور؛

هلذه األسباب:
أوال-  تصرح:

و2  واألخرية(  الثانية  )الفقرتان   1 املواد  بأن   –
و13  و9  األوىل(  )الفقرة  و8  و5  و3  األول(  )البند 
و30 )الفقرتان األوىل والثالثة( و33، ليس فيها ما 

يخالف الدستور، مع مراعاة التفسري املتعلق بها؛
– بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة 

للدستور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إىل السيد 

رئيس الحكومة، وبنرشه بالجريدة الرسمية.
يوم  يف  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

الخميس 5 من محرم 1441  )5سبتمرب 2019(
اإلمضاءات

اسعيد إهراي، عبد األحد الدقاق، الحسن بوقنطار، 
أحمد الساملي اإلدرييس،     السعدية بلمري، محمد 
أتركني، محمد بن عبد الصادق، موالي عبد العزيز 
العلوي الحافظي، محمد املريني، محمد األنصاري، 

ندير املومني، محمد بن عبد الرحمان جوهري.

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املسرحية 
خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني

 برســـم سنة 2019
متديد 

يف إطار إسهام  املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم وتشجيع األعمال الفنية املسرحية 
األمازيغية، تعلن عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل اجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال 

النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني، واليت استفادت من دعم وزارة الثقافة برسم سنة 2018، عن 
متديد آجال إيداع طلبات إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املسرحية  

برسم سنة 2019. 

فعلى اجلمعيات املعنية الراغبة من االستفادة من الدعم املذكور إيداع طلباهتم لدى مكتب الضبط 
باملعهد )شارع عالل الفاسي، حي الرياض، مدينة العرفان، ص.ب : 2055 الرباط(، خالل الفترة 

املمتدة من 18 شتنرب إىل غاية 18 أكتوبر 2019، على الساعة الثانية عشرة زواال، كآخر أجـل.

يتكون ملف  االستفادة من الدعم املخصص القتناء العروض املسرحية من الوثائق التالية:
-  بطاقة حول مكان وتاريخ العرض املسرحي؛  

- نسخة من القانون األساسي، مصادق عليها؛  
- نسخة من الئحة األعضاء، مصادق عليها؛  

- نسخة من وصل اإليداع النهائي، مصادق عليها؛   
- نسخة من التقريرين املايل واألديب برسم السنة الفارطة، مصادق عليها؛  

- نسخة من حمضر اجلمع العام، مصادق عليها؛  
- نسخة من البطاقة الوطنية لرئيس اجلمعية، مصادق  عليها؛                             

- شهادة بنكية أصلية حتمل 24 رقما، أو شيك أصلي ملغى؛   
- وكالة من األعضاء لرئيس الفرقة مصادق عليها )للنيابة عنهم يف التعاقد مع املعهد(؛  

- شهادة إدارية تثبت أن اجلمعية استفادت من الشراكة مع وزارة الثقافة واالتصال  
       برسم سنة 2018.
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Quand l’imposture règne, la simple vérité est séditieuse 
‘’ 

Jean Baptiste Say ‘’

Depuis le 22 Février 2019, la population algérienne bat 
le pavé chaque mardi et chaque vendredi pour:
- exprimer son ras le bol du système politique et le dé-
part de tous ses acteurs et actrices avec leurs affidés et 
leurs attenants « Yat nehaw Gaa – Adh ts waksen Yaok – 
Tous sont à enlever »,
- exiger une concertation honnête et citoyenne éloignée 
des mouvements, partis et organisations qui ont mené 
l’Algérie à la situation actuelle,
- Une transition démocratique, non étalée dans le 
temps, en vue d’élaborer les éléments nécessaires 
en vue d’une réelle, propre et claire joute prési-
dentielles.

Pour toute réponse, le pouvoir bicéphale répond 
par:
- la primauté d’élections présidentielles avec les 
paramètres existant revus et révisés d’une cer-
taine façon par un nouveau texte de lois issue des 
concertations entre une certaine classe politique, 
et le panel pour le dialogue désigné en la cir-
constance par un pouvoir avec la bénédiction de 
l’autre. Ce projet de lois est voté à la hussarde par 
un parlement (assemblée et sénat) qui a fait fit de 
ses statuts et de son rejet par la population,
- le durcissement multiforme des services de sé-
curité qui bloque les artères donnant sur les rues 
Ben-Mhidi, Didouche Mourad et autres, procèdent 
à des interpellations et des arrestations pour délits 
d’opinion, port du drapeau Amazigh (1) même non 
arboré, atteinte à la morale de l’armée, atteinte à 
corps constitué et autres motifs factices. Ces arres-
tations n’épargnent même pas les héros de la lutte 
armée (ALN) (cdt Lakhdar Bouragaa ), les res-
ponsables politiques (Karim Tabou) qui, pourtant 
sont protégés par la constitution et la justice dans 
l’exercice de leurs activités partisane et autres 
animateurs émergeant dans le HIRAK (Samir Be-
larbi), les associations, La société civile, etc., 
- Le maintien contre vent et marrée de la joute pré-
sidentielle dont les délais souhaités par un pouvoir 
viennent d’être fixés au 12 décembre 2019 par un 
autre lors de son intervention  télévisée. 
A ces états de fait s’ajoute le réveil tardif et dou-
teux de divers courant politiques et prendre le 
train en marche piloté majoritairement  par une 
jeunesse d’hommes et de femmes éloignée de tout 
calcul politique et partisan. Comme ce fut le cas 
lors de la guerre 1954/62, ces derniers qui se sont ren-
dus à l’évidence que rien n’arrêtera l’action pacifique de 
cette jeunesse jusqu’au départ de tous les omnipotents et 
leurs relais ont fini par faire entendre leurs voix en s’ap-
puyant sur les conservateurs tout en ne considérant que 

ce qui les intéresse dans la déclaration du 1er Novembre 
1954, qui au demeurant n’a été qu’un des éléments 
majeurs de la lutte armée et non comme référence pour 
l’Algérie indépendante. Cet aspect là a été pris en charge 
en 1956 par la plate forme de la Soummam qui prôna la 
prééminence du politique sur le militaire, la démocratie 
sociale et le vivre ensemble dans la différence et la plu-
ralité sans prédominance aucune. 
C’est dans un climat dominé par le sectarisme hérité de 
la lutte armée contre le colonialisme français que les 
Oulémas ont imposé leurs conceptions à l’ombre de la 
dictature bicéphale qui leur confia l’éducation nationale  
et l’orientation scolaire. Présenté comme ce qu’il y a de 

meilleur pour l’identité nationale, cette conception de la 
nation vient du Proche-Orient. Elle est supranationale et 
combat toute réalité historique, identitaire, linguistique 
et culturelle du pays qui n’entre pas dans son idéologie 
Ce mouvement n’a été qu’un regroupement d’algériens 

religieux qui s’est constitué sous le vocable les Oulémas 
(les savants). Celui-ci s’est contenté d’être une caisse de 
résonance et de relais hégémonique élaboré vers le XIX 
et le XX siècle par l’afghan Abdou et Rida. Son implanta-
tion dans l’Algérie indépendante ne pouvait se légitimer 
qu’en puisant dans la guerre de libération nationale. Tel 
qu’il nous a été présenté par la sinistre école algérienne 
(feu Mohamed Boudiaf), il aurait façonné l’image de la 
nation algérienne et y serait indissociable de Abdelha-
mid Benbadis ‘’ 1889/1940 ’’
La famille de Benbadis se rallie tôt à la France, issue 
d’une bourgeoisie citadine de Constantine, serait de la 
tribu amazighe des Sanhadjis d’ Ath Warthilane (Kaby-

lie), Wilaya de Sétif. Son grand père El Mekki Ben-
badis fut décoré de la main de Napoléon III, quant à 
son père Mostefa, il fut Bachagha délégué financier 
de Constantine et grand dignitaire dans l’ordre de la 
légion d’honneur.
Lors de la célébration du centenaire de la colonisa-
tion française en 1930, son père Mostefa  accueillit 
dans sa ville, Constantine le président de la répu-
blique, Paul Doumergue, qui était en déplacement 
en Algérie. Le bachagha Benbadis était l’un des plus 
gros propriétaires terriens de Constantine. A l’abri 
des besoins matériels, le jeune Abdelhamid Benba-
dis s’adonna à une éducation religieuse et à 20 ans 
il se rend au Proche Orient d’où il revient fortement 
imprégné des idées  du mouvement NAHDA. Il se 
consacra durant toute sa vie à l’enseignement qu’il 
a reçu. En 1931 il créera le mouvement des Oulémas 
musulmans d’Algérie avec un statut interdisant toute 
discussion politique et ne se consacrer qu’à la reli-
gion et à ce qui est interdit par la morale et les lois 
en vigueur.
A l’inverse de ce mouvement  islamiste, l’ENA, créée 
en 1962 dans le milieu émigré de France, majoritai-
rement composé de Kabyles, avait inscrit dès sa nais-
sance dans ses statuts «l’Indépendance de l’Algérie». 
Tel n’est pas le cas du Badissia (Oumma) qui voulait 
l’assimilation à la mère française. 

* Note:
(1) Contrairement à ce qui est avancé fallacieusement, 
le drapeau amazigh représente 12 pays africains + les 
Iles Canaries et non l’Algérie uniquement. D’ailleurs, 
il est arboré avec le drapeau national de chacun de ces 
pays. Le confondre avec celui d’une certaine idéologie 
politique du fait qu’il y a une similitude est un non sens 
et une manipulation  car en plus des couleurs, le dra-
peau de cette idéologie est conçu autrement avec des 
motifs (dessein) en plus.

 **Madjid Ait Mohamed
*Divers sources d’informations
 

POUVOIR ET BADISSIA

Nous avons appris au Forsem avec consternation la nou-
velle de l’arrestation de Karim Tabbou placé  en  détention  
provisoire  pour  participation  à  une  «  entreprise  de  
démoralisation  de  l’Armée ». Ni le mode de son interpel-
lation qui s’apparente à un enlèvement ni le grief retenu  
contre lui n’a de fondement juridique. La réaction de son 
père, digne et responsable, mérite d’autant plus d’être sa-
luée et méditée qu’il appelle de tous ses vœux au clame, 
à l’unité des Algériens et à la poursuite de la protestation 
pacifiquement (thalwith, thalwith, thalwith ! trois fois pa-
cifique, disait-il).   
Aussi,  l’agression  sauvage  à  l’arme  blanche  de  Me 
Salah  Dabouz  à  Ghardaïa  par  trois hommes cagoulés 
s’inscrit dans la même veine de répression des person-
nalités qui ont émergé de  cette  révolution.  Défenseur  
impénitent  des  Droits  de  l’Homme  et  avocat  courageux  
du  regretté  docteur  Fekhar,  Me   Salah  Dabouz  a  subi  
un  harcèlement  judiciaire  sans  égal  en l’assignant  à  
un  contrôle  judiciaire  pendant  plusieurs  mois.  Me-
sure  qui  l’a  contraint  à effectuer chaque semaine trois 
déplacements Alger-Ghardaïa en voiture, soit un trajet de 

1200 km aller-retour, alors qu’il habite et exerce en tant 
qu’avocat à Alger.  

À peine le contrôle judiciaire levé grâce à la solidarité de 
nombreux Algériens et à la grève de  la  faim  qu’il  a  ob-
servée  pendant  plus  d’un  mois  pour  dénoncer  cette  
injustice,  Me Salah Dabouz est de nouveau victime cette 
fois-ci d’une grave agression physique. De même qu’au 
début  du  mois  de  septembre,  Wassila  Boughari,  avocate  
et  secrétaire  national  du  RCD,  a échappé  miraculeu-
sement à une tentative d’assassinat  à l’arme blanche dans 
son  cabinet à Chlef. 

À  qui le tour ? 
Confondant  caserne  et  société,  le  général  de  corps  
d’armée  et  détenteur,  avec  le  haut commandement des 
armées qu’il  dirige, de la réalité du pouvoir, irrité, car de 
plus  en plus acculé et  contesté par  des millions d’Algé-
riens  n’a  d’autre  préoccupation en  fin de  compte que 
de briser la révolution pacifique en marche et s’assurer du 
coup une succession clanique à la tête de l’État.  

Le refus de libérer les jeunes manifestants d’Alger qui ont 
arboré l’emblème amazigh, alors que  pour  les  mêmes  faits  
les  jeunes  de  Batna,  Mostaganem,  Annaba…  ont  été  
libérés, conjugué  aux  arrestations  de  Lakhdar  Boure-
gaa,  Louiza  Hanoune,  Samira  Messouci, jeune  élue du 
RCD à l’assemblée de wilaya de Tizi ouzou, et Karim Tab-
bou, hier, par des agents de  l’ex-DRS et la fermeture du 
champ médiatique sont une dérive politique et judiciaire 
grave  confirmant ainsi la volonté du haut commandement 
de l’armée de tourner le dos aux instances des millions 
d’Algériens et de faire avorter la révolution en cours.   

Le Forsem condamne  avec  force  cette  grave dérive au-
toritaire et  nous  sommes  convaincus  que des millions 
d’Algériens sortiront ce vendredi dans toutes les grandes 
villes du pays pour dénoncer  ces  arrestations  et  réitérer  
l’exigence  de  « dégager »,  le  régime  politique  et  ses  
hommes disqualifiés et irréformables.     
 

 Le Forum de Solidarité Euro-méditerranéenne 
condamne la dérive autoritaire en Algerie 
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 “العامل األمازيغي” 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

www.amadalamazigh.press.ma
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ⵏⵏⴽ, ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵄⵏⴰ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵜⵜⴰⵍⵎⵓⵜⵉ?

** ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⵛⴽⴽ ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⴽⴰⵎⴰⵍ 
ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵊⵉ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵣⴷⴰⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ 
ⵙⵙⴻⵏⵜⵉⵖ ⴰⵡⴰⵔ ⵅⴰⴼⵉ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ-ⴰⵛ ⵉⵚⵓⵔⴰⴼ ⵛⵏⴰⵏ 
ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
ⵏⵛⵛ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵓ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵜⵜⴰⵍⵎⵓⵜⵉ ⴰⵔⵣⵎⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ 
ⵉⵏⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1988 ⴷⵉ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵟⵉⵏⴳⵉ ⴷⴷⴰⵔⵖ 
ⴷⴰⵢⵙ ⵛⴰ ⵏ ⴽⵓⵥⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵉⵎⵣⵡⵉⵔⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵉ ⵉ 
ⴳⴳⵉⵖ ⵉⵚⵓⵔⴰⴼ ⵉⵏⵓ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵡⴰⵔⵏⴰⵙ 
ⵟⴼⴻⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴰ ⵢⴰⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ) 
ⴷⴰⵢⵙ ⵉ ⵖⴰ ⵙⵙⴻⵏⵜⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏⵖ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, 
ⵊⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ 12 ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ 
ⴽⵙⵉⵖ ⴷⴰⵢⵙⵏ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⴷⵉ 2007 ⵓⵢⴰⵔⵖ ⵖⴰⵔ 
ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵡⵊⴷⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵉ 
ⵖⵔⵉⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ 
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵣⵉ ⵖⴰ ⵢⴰⴷⴼⵖ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ. 
ⵔⵅⵅⵓ ⵇⴰ ⴷⵓⵔⵖⴷ ⵖⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵔⵣⵎⵖ 
ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵓ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⴷⴷⴰⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ 
ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⵓⴽⵔⵉ ⴰⴷⴰⵢⵙ ⵙⵍⵎⴷⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ.

* ⵛⴽ ⵔⵅⵅⵓ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵓ ⴰⵇⴰⵛⴽ 
ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵙⵉⵡⵔⴰⵏⵖ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ.

** ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵉ ⵙⵙⵏⵜⵉⵖ ⴷⴰⵢⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵙⵉⵏ 
ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵉ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ 
ⵜⵉⵏⴳⵉ ⴷⴰⵢⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵄⴰⵔⵇⴻⵏⴷ ⵖⴰⵔⵙ 
ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵎⴰⵔⴰ ⵏⴷⵡⴻⵔ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ 
ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵎⵉⵏ ⵜⵡⴰⵔⵉⵖ ⵔⵅⵅⵓ ⴷⵔⵓⵙ ⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ 
ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵣⵢⴻⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⵡⵍⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 

ⵜⴰⵄⵔⴰⴼⵜ(ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ).

ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵜⵊⵊⴰ-ⴰⵏⵖ 
ⴰⵏⵉⵏⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ 
ⴰ ⵉⵅⵙⵙⵉⵜ ⴰⵟⵟⴰⵚ 
ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ 
ⵜⴰⵔ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ 
ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉⵇⵇⵏⴷ ⵖⴰⵔ 
ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ 
ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ 
ⵎⵖⴰⵔⵜ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵔ 
ⴱⵓⵃⴱⵔ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ 
ⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵏⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰ 
ⴷ ⵚⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ 
ⵜⵙⵡⵉⵥⵥⴹ ⵖⴰⵔ 
ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⴳⵏ 

ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ 
ⵜⵓⵢⴰⵔ ⵖⴰⵔ ⵣⴷⴰⵜ.
ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵔⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵎⵓ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵏⵜⵓⴽⵡⵉⴹ ⵖⴰⵔ 
ⵡⴰⵍⵓ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵜⴰⴼ ⵔⴰ ⴷ ⵉⵏⵏⵉ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ 
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵜⵡⴰⵔⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ 
ⵔⵉⵔⴰⵔⵜ ⵡⴰⵀⴰ.

* ⵎⴰⵔⴰ ⵏⵅⵙ ⴰ ⵏⵙⵙⴻⵇⵙⴰ ⵅⴼ  ⵓⵙⵍⵎⴻⴷ ⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴳ ⵡⴰⵎⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ 
ⴰⵔ ⵔⵅⵓ, ⵎⵉⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵅ ⵜⵉⵏⵉⴷ ?

** ⵎⴰⵔⴰ ⵏⵅⴻⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴻⵇⵙⴰ ⵅⴼ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵊⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴻⴷ 
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⴳ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵙⴻⵏⵜⴰ ⴰⵔ ⵍⵅⵅⵓ 
ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⴰⵔ ⵍⵅⵅⵓ ⵏⵜⴰⴼ 
ⵏⴳⴳⵯⴰⵔ ⵖⴰⵔ ⴷⴼⴼⴰⵔ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷⴰⵢⵙ 
ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓ ⵣⵉ ⴷⵔⵓⵙ 
ⵏⵏⵉ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴽⵙⴻⵏⴰⵙⵏ ⴰⵙⵍⵎⴻⴷ 
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔⵔⵉⵏⵜⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ 
ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵏⵉ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⵙⵙⴰⴷⴰⴼ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵓⵢⴰ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ 
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⴻⴳⴳⵯⴰⵔ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ. ⴷ 
ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⵜⵎⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ. ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ 
ⵜⴰⵔⵏⵉ ⵚⵓⵔⵉⴼ ⵖⴰⵔ ⴷⴼⴼⴰⵔ.

* ⵖⴰⵔ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ 
ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵙⵏ ⵖⴰ 
ⵛⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵜⴰⴳⵉⵏ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⵓⵛⵏ ⴰⴷ 
ⵙⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵉⴷⵙⴰⵏⵖ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ 
ⵓⵎⵅⵓⵎⴱⵔ ⴰ?

** ⵡⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵅⵓⵎⴱⴻⵍ ⵣⴳ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵉ ⵢⵊⵊⵉⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴷⵡⴻⵍ ⵖⴰⵔ ⴷⴼⴼⴰⵔ. ⴷⴳ 
ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴼⴻⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⵉⵎⵎⵓⵜⵉ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵏⵏⴻⵖⵏⵉ ⵏⵉⵖ ⵣⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵖⴰⵔ 
ⵜⵏⵏⴻⵖⵏⵉ ⵜⴻⴽⵙⵏ ⴰⵙ ⴰⵙⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵛⵛⵏ ⴰⵙ ⴰⴷ 
ⵉⵙⵖⴰⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵖⵏⵉ ⵙ ⵓⵖⵉⵍ ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴷⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉ 
ⵛⴰ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵎⵉⵏ ⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ 
ⴷⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⴻⵡⴷⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⵃⴻⵎⵍⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵛⴰ ⵜⴳⴳⵏ 
ⴷⴰⵢⵙ ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵅⵙⵏ.

* ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵉ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵔ ⵉ 
ⵖⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ,  ⵎⴰⵎⵎⴻⵛ ⵜⵡⴰⵔⴰⵎ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ 
ⵓⵙⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉvⵜ ?

** ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ 
ⵉⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⵅⵙⴰ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵍⵍⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ 
ⵜⵅⵙ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵢⵓⵔ 
ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵖⴰⵔ ⵣⵣⴰⵜ ⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴷ ⵅⴼ ⵉⴹⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵍⵍⴰ 
ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵇⴰ ⴰⵜⴰⴼⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵏⵉ ⵉⵚⵓⵔⴰⴼ ⵖⴰⵔ ⴷⴼⴼⴰⵔ.

* ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉ 
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ?

** ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵉ ⵢⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵓⵙ ⴷⴳ ⵓⴼⵓⵙ 
ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⴻⵎⵏⵓⵙ ⵜⴼⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰ ⵉⴷ ⵖⴰ ⵉⵏⵇⴰⵔⵏ ⵅⴼ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵉⵜⵜ ⵖⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ 
ⵏⵏⵖ.
ⵖⴰⵔ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⵇⴰⴷⵉⵖ ⵛⴽⴽ ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵊⵉ ⵏⵏⵛ 
ⵎⴰⵎⵎⴻⵛ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⵉ ⵢⵏⵏⵉ ⵉ ⵛⴽⴽ ⵉⴹⴰⴼⴼⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ 
ⵔⵉⵇⵇⵉ ⵉ ⵡⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰ.

* ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⵉⴷⵙ : 
ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵡⵙⵟⴰⵏⵉ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ» ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵜⵜⴰⵍⵎⵓⵜⵉ

ⵖⵔ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵣⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ 
ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵜⴰⴳⵉⵏ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⵓⵛⵏ ⴰⴷ ⵙⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵏⴰⴷⵙ ⵖⵔ ⵓⵎⵅⵓⵎⴱⵔ ⴰ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵜⵜⴰⵍⵎⵓⵜⵉ, ⵉⴷⵊⴰⵏ ⴷ 
ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
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Chaque mois, 

"le Monde 

A m a z i g h " 

vous livre des 

cours de langue 

amazighe que  

le ministre de 

l ' é d u c a t i o n 

n a t i o n a l e 

avez élaboré,  

comme outils 

pédagogiques 

sous forme 

d'un manuel 

intitulé "tamazight inu".                       

tamazivt inu

COURS DE TAMAZIGHT



Dat I mava yddu, isqsa oqba  
mata ibdan ittawin vr tmdint. 
Tprq tudrt, tsrs as afus xf 
ivir, tini:” mc trid a oqba, 
ad ur ttini I ca xf wutci ak 
nuca. Hat ur nzmmim aynna”.
Inna oqba :” mata? Is ila vifun 
ad tzmmim mayd tucam wut-
ci?”.
Trar:” g tmdint yih. Hat ad 
yavul uyn ad ig tamukrist, mc 
d tiwi tnbaï anvmis is nuca 
utci bla ma va yas tt nin”.
“ mayd igan awttas uzmmim?”.
“pma ad yili idj uswir wutci 
vr middn s uyn s llan- zg kigan 
isgÅasn aya , kkan imzdav n 
tmdint myarr ad ssavn utci 
zg isbbabn g ibrdan, d tvllu-
zin n tsbbabt, d idvar wutci 
imqqur, nvd lla ssavn iskkin 
wutci zg id lhri ar tssnwan 
g tiddar nsn. Da yavul usqqimu 
imsdiwar ur iri aynna, iddv 
ur d yusi ad tcin yits utci 
yifn win wiyaÄ, d ila ad ttu-
parsn middn zg maymi ur çdar 
ad isin wn iplan. Ayad as gan 
yits idvar wutci n tsrtit 
bla tawuri, iddv wn itccan ayd 
isrsan I yixf ns, ayn as iviy 
ku yan illan g tmdint ad it cyan 
wutci s umya”.
Inna dadda, d ntta issufvd 
aqrab ns ar t isska xf tin-
zar I oqba “ ur id s umya qap. 
Hat yavul wutci yugr aylli 
ikkan zwar. Maca ur da yfr-
ru yan mc ikccm, iddv dadda 
nwil ifra zg tçïïuï nakka. D 
iddv ittufru watig wutci g 
idvar isrtan zwar, hat avull 
middn kan idis I ysbbabn 
iskkin wutci uçlign, g akan 
atig amqran. Ntta avul wiss it-
tavn aynna drusn, avul ayt wutci 
uçlign ad ssilin zg watign pma 
ad frun irçan nsn. Viyn yits ad 
tamman g wutci, iddv bddan xf 
wiss idjiwn as ittavn isk-
kin ad, allig avul lla twassan xf 
iÄuÄan ufus, nvd wiss iÄfar 
utci usvan uçlig, maca idvarr 
ad bddan zg twuri”.
Isqsa oqba s uyn as tuca:”max 
allig yakka ca, mc ira ad isv 
utci, mc iviy ad iddu vrs 
idvar wutci isrtann g illa 
wutci s umya?”.
tÄsa tudrt, trar vifs : 
«  iddv avull idvar wutci 

isrtan ur plin- wiss issnwan 
d wutci, d ugnsu ns- d akw 
mak d itddun s awnul, d wiss 
issnwan irssuÄn ur da twaz-
zaon zg idvar wutci isrtan, 
iddv tdus tnamla nsn, d wiss 
issnwan mlip ur da ttafan may 
tn issalayn, iddv imssnwan ur 
içill ur da tn tadjan. Uma ivr-
ban ur zddign- tirsÄ, tirra 
d uwllf xf igudar g udvar qap. 
D awd unnli ur ibuna, d wutci 
ur digs isufar, d “usqqimu 
ufçaç ayd isrusan utci”.
Isvuy dadda:” ayad a ur iplin 
g tvawsa. D ar urzzun ad gin 
mayd ran ismunn nsn, d awd yan 
ur iri aynna. Ila vifk ad tan-
nayd imnvan xf maqaruna d ruz, 
maqaruna d ruz, ass xf wass 
imrawn isgÅïasn. Day tr-
biot  I tdusi n baïaïa, tg 
akabar ns I wvrum d  baïaïa. 
Is tktid?”. Isrs awal ad ar 
ismussu ixf I  tmïïuï ns;” 
ntta avul wis iran baïaïa ad 
sikmn winsn I wsqqimu, sbd-
dan maqaruna d ruz”.
Isvuy umnay ami yxni, llig ar d 
issga zg fir I tkbrt n nannas, 
yasi tanxurin ns s upraq, yini:” 
ur riv baïaïa a nanna”.
“ yif ak ad tcd, nvd ak amçn 
impÄan wutci”.
Isqsa oqba:” impÄan wutci?”.
Irar digs dada s awal, llig 
isrs aÄaÄ xf waxmimn ns, ar 
ismuqqul vr fir as zg nnag 
yivil vr tsugt ak ur tyannay 
ca:” hat wiss itkkin idis 
I I wutci n ayt tsrtit kigan 
mayd uïïun g ifassn impÄan 
wutci, d wiss aymi ttinin 
icirran” ictcan” s usgzl”, 
lla yupïïun wiss d itddun ad 
tcin, ar ttafan wn ur d iddin… 
d wiss ur da ytettin kigan lla 
ttunzavn vrs advar ukraf igan 
win wutci bssif”.
Irjuji umnay yini:”maca is ur 
nviy ad ntc vas g taddart? 
Hat assnwi n nanna ayd iplan”.
Tnna tudrt, llig tsrs afus xf 
yixf umnay:”hat ur izri uynna 
a tasa inu. D ur illi vas mayd 
idrusn ayd izmmimn. Maca la 
nkkin ula daddak ur virv aynna, d 
awd nkni ur nviy ad nsv mmaon d 
mayd tra kuzina igan tinsn. Annay a 
yamnay, valln imsdiwar is usin 
anzgum nkn ugar n daddak d nannak ».

Yavul dadda ad yini:”d ugar uya, 
ila ad niviy ad nfru taçïïaï  I 
awnkt ad”. D ar itddu iddun 
dadda g tgurt, ar issawal I 
yixf ns iprq, ar ittini:”hat 
lla ttinin dvi lla nttawi amur 
iskkin imuhann ufçaç I kuzi-
na, mvar ur illuç uzgn imzav. 
Hat tfdda tvarast tarasalt 
isrusan utci dat imçlaÄ allig 
ngula utci arssuÄ I qap middn. 
D hat ar tggin yits ur ikkul 
ad tcin, iqqn iwÄn buhyuf mvar 
virsn utci s umya. D awd m 
ur iplin ugar mas llan ihyyaÄn 
d imakarr lla ssaran g idvar 
wutci isrtan, allig ur illi wn 
yukin s unnirs”.
Tnna tudrt I wrgaz ns, llig 
tannay adduhdu xf wudm n oqba 
:” trv ak susm! Ad immt s 
tigÄa, mc idda vrs advar 
wutci asrtan”. Day twrlly vr 
oqba ad as tnzv imzgan:”vas 
awi  takarÄa n tmagit  ad ak 
tili xf ufus adday tgula ta-
gurt, d ur inni ca ad ak ijru”.
Irar oqba g ar isqsa xf 
mayd igan takarÄa n tmagit, d 
makka iviy ad yamç utci bla 
takarÄa:” tanmmirt s unzgum 
Iyi tusid a nanna ruza. Ini is 
ur nniv ad am gv ca n tmukrist 
mc giv sin izgnan Änin g irbi 
inu, dat I mava dduv?”. 
“waxa, tviyd a tasa inu. Awi 
agik mayd trid”. Tddu tudrt 
vr kuzina tawid agits kigan 
izgnan uvrum ittl g tlkuct. 
Day twrlly vrs afasi d uçl-
maÄ, pma ad tannay ak ur illi 
ca zg imsnmalan ns ttid ipÄan, 
day tucitt I oqba s tumrt, 
tini:”awit ugar g uya. Hat 
imyar urgaz n illi ad av ig ki-
gan wutci amcayÄ, maca bulis 
usg…”.
Inna oqba :” snv, ad iwiv ibiÄ 
ad ur itannay awd yan avrum a. ta-
nemmirt  xf qap mayd tgid”. 
Ds usflilly ufus yiwi oqba 
ad ikccm tasugt, d ntta irva, 
llig ar iswngim is mc ira ca 
tlla virs taddart vr da d 
iddu g tgzirt ad timcqqit.

*saoid Bajji” 
isul

Oqba d Tçrrawt  ufçaç

ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵉ ⵓⵡⴰⴼ : ⵓⵔ 
ⵜⵉⵃⵍⴷ ⵣⵉ ⵜⵣⴷⴷⵉⵖⵜ ⵏⵏⴽ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⴰ 
ⵡⵃⴷⴽ ⵎⵖⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⴽ.
ⵢⴰⵔⵔ ⴷ ⵅⴰⴼⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵢⵉ ⴷ : ⵜⵜⴰⴼⵖ 
ⵜⴰⵥⵢⵓⴹⵉ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ 
ⵓⵙⵉⴳⴳⵯⴷ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⵜⴰⴼⵖ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⴷⵉ 

ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵓⵔ ⵣⵣⴰⴳⵙ ⵜⵜⵉⵃⵍⵖ ⵛⴰ.
ⵅⴰⵔⵔⵙⵖ ⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵇⴰⵜⵛⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ 
ⵓⵛⴰ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ : ⴷ ⵜⵉⴷⵜ. ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵏⵛ ⵥⵕⵉⵖ 
ⵜⴰⵥⵢⵓⴹⵉ ⴰ ⵎⴰⵎⵎⴽ ⵜⴳⴳⴰ.
ⵢⴰⵔⵔ ⴷ ⵅⴰⴼⵉ : ⵎⵖⴰⵔ ⵜⴰⵔⵊⵉⴷ ⵡⴰⵀⴰ ⴰ 
ⵡⵉⵏⴰⵜ. ⵜⴰⵥⵢⵓⴹⵉ ⴰ ⵓⵔ ⵣⵣⴰⴳⵙ ⵉⵜⵜⵉⴽⵉ 
ⵖⵔ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵄⵎⵎⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ ⴰⵎ ⵏⵛⵛ.
ⵊⵊⵉⵖ ⵜ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵓⵛⴰ ⵓⴳⵓⵔⵖ, ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⵎⴰ 
ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏⵉⵖ 
ⴷ ⵜⵉⴷⵜ.
ⵉⵄⴷⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷⵡⵍ ⴷⴰⴳⵙ ⵓⵡⴰⴼ ⴷ 
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ. 
ⵓⵎⵉ ⵅⴰⴼⵙ ⴽⴽⵉⵖ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⵥⵕⵉⵖ 
ⵉⵊⵊ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⴰⵖⵍⵉⵡⵏ ⵣⴷⵢⵏ ⴰⴳⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ 
ⵙⴰⴷⵓ ⵉ ⵜⵛⴰⵛⵛⵜ ⵏⵏⵙ.

1: Awaf-ⴰⵡⴰⴼ : épouvantail.
2: Ibaɣliwen-ⵉⴱⴰⵖⵍⵉⵡⵏ: S. Abaɣel-ⴰⴱⴰⵖⵍ , 
corneille
3: tacaccet-ⵜⴰⵛⴰⵛⵛⵜ: chapeau 
Remarque: Le mot utilisé dans le texte 
d'origine est damné (اللعين), l'écrivain alors 
a employé une métaphore pour avoir un ef-
fet littéraire. C'est pour cela que dans notre 
processus de traduction on utilise le mot 
(awaf-épouvantail), 
en insistant sur le 
contexte général du 
texte.

* ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ 
ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ
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New York, le 22 septembre 2019 - BMCE Bank of 
Africa est depuis hier, l'un des signataires fondateurs 
des Principes Bancaires Responsables, s'engageant à 
aligner stratégiquement ses activités sur les Objectifs 
de Développement Durable et l'Accord de Paris sur les 
changements climatiques.
En signant les Principes Bancaires Responsables, 
BMCE Bank of Africa rejoint une coalition de 130 
banques dans le monde, représentant plus de 47 000 
milliards USD d'actifs, en s'engageant à jouer un rôle 
crucial dans la réalisation d'un avenir durable.
Ayant lieu au début de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, le lancement officiel des a Principes Ban-
caires Responsables marqué le début du partenariat 
le plus important à ce jour entre le secteur bancaire 
mondial et les Nations Unies.
«Les Principes Bancaires Responsables des Nations 
Unies sont un guide destiné au secteur bancaire mon-
dial pour réaliser une économie de développement 
durable. Les Principes créent la responsabilisation 
qui permet de concrétiser la responsabilité, et l’ambi-
tion qui peut motiver l’action », a déclaré le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de la céré-
monie de lancement, à laquelle ont participé les 130 
signataires fondateurs et plus de 45 de leurs PDG.
Comme indiqué dans les Principes Bancaires Res-
ponsables, BMCE Bank of Africa est convaincue que 
«seule une société inclusive fondée sur la dignité hu-
maine, l'égalité et l'utilisation durable des ressources 
naturelles peut permettre à nos clients, entreprises et 
entreprises de prospérer».

En adhérant aux Principes, nous 
nous engageons à «utiliser nos pro-
duits, nos services et nos relations 
pour accompagner et accélérer les 
changements fondamentaux de nos 
économies et de nos modes de vie 
nécessaires pour assurer une pros-
périté partagée aux générations ac-
tuelles et futures».
«Un secteur bancaire qui prévoit les 
risques liés au changement clima-
tique et à d'autres défis environne-
mentaux peut non seulement facili-
ter la transition vers des économies 
sobres en carbone et résilientes au 
changement climatique, il peut éga-
lement en bénéficier», a déclaré 
Inger Andersen, Directeur Exécutif 
des Programme des Nations Unies pour l’Environne-
ment (PNUE). «Lorsque le système financier déplace 
son capital des investissements bruts en ressources 
vers des investissements qui privilégient la nature, 
tout le monde y gagne à long terme.»
Les Principes Bancaires Responsables s'appuient sur 
un cadre de mise en oeuvre et de responsabilisation 
solide. En les signant, BMCE Bank of Africa s'engage 
à faire preuve de transparence quant à son impact po-
sitif et négatif sur les populations et la planète. BMCE 
Bank of Africa se concentrera là où il aura le plus 
grand impact - dans son coeur de métier - et fixera, 
publiera et mettra en oeuvre des objectifs ambitieux 

pour renforcer les effets positifs et traiter les éven-
tuels impacts négatifs conformément aux objectifs 
mondiaux et locaux.
BMCE Bank of Africa soutient la transformation du 
secteur des services financiers basée sur l’impact, 
et nous avons rejoint la communauté des Principes 
Bancaires Responsables pour mieux définir, inté-
grer et suivre des objectifs alignés sur les Objectifs 
de Développement Durable et une croissance durable 
en Afrique ", a déclaré Othman BENJELLOUN, Pré-
sident-Directeur Général de BMCE Bank of Africa.

BMCE BANK OF AFRICA PLACE L’ACTION POUR LE CLIMAT ET LA 
DURABILITE AU COEUR DE SES ACTIVITES GRACE AUX PRINCIPES 

BANCAIRES RESPONSABLES

-Contribue activement sur les 
plans individuel et collectif à la résolution 
des problèmes environnementaux, sociaux 
et économiques.

Pour une école verte
Enfin, la meilleure école demeure celle de 
l’action et de la participation. Pour espérer 
léguer aux générations à venir un monde 
meilleur, les enseignants ne devront pas at-
tendre d’avoir maîtrisé toutes les connais-
sances relatives au développement durable 
pour se mettre en œuvre. Ils devront agir 
selon leur bon sens en faisant confiance à 
leurs connaissances personnelles, même si 
celles-ci sont restreintes. 
De tout temps, l’école a été, avec la famille, 
l’un des principaux lieux de transmission 
des valeurs de la société. Dans le contexte 
actuel, elle doit faire plus. Elle doit deve-
nir un lieu de transformation sociale, un 
endroit où l’on rend l’avenir possible. Cela 
implique certes d’instruire, d’éduquer, de 
réfléchir, mais surtout d’agir. On apprend 
vraiment bien dans l’action.
Cinq grands principes permettent de struc-
turer l’action au sein d’une école verte : 
-Réduire la consommation des res-
sources (économiser le bois, l’eau, le pa-
pier, etc.) ;
-Recycler les produits (valoriser, com-
poster, donner une nouvelle vie, etc.) ;
-Restructurer nos systèmes écono-
miques (penser développement com-
munautaire, coopération, échanges équi-
tables, etc.) ;
-Redistribuer les ressources (parta-
ger, soutenir les plus démunis, investir dans 
le bien commun, etc.) ; et
-Réutiliser les biens (nettoyer, réparer, 
entretenir, créer, etc.) .
En somme, une école verte, c’est un éta-
blissement où l’on pense globalement et où 
l’on agit localement pour favoriser un ave-
nir viable. Il s’agit d’un endroit où l’on pose 
des gestes concrets et continus susceptibles 

de contribuer à la construction d’un monde 
plus écologique, plus pacifique, plus soli-
daire et plus démocratique. C’est un éta-
blissement qui valorise l’engagement des 
jeunes et des adultes en le faisant connaître 
et reconnaître socialement. C’est un éta-
blissement qui s’ouvre à la communauté 
et au monde et qui affiche, avec fierté, ses 
réalisations et ses actions, si petites soient-
elles !

Des solutions qui peuvent aider à 
inverser les effets du réchauffement 
climatique

Résoudre le problème du réchauffement 
de la planète n’est pas un travail à une 
personne, mais nécessite plutôt l’effort de 
chacun. Nous pouvons tous prendre des 
mesures pour lutter contre cette crise. Les 
exemples comprennent :

-Réduire notre consommation 
d'énergie en prenant l’avion moins, en 
achetant des réfrigérateurs et des véhicules 
éco énergétiques qui polluent le moins pos-
sible ;

-Mettre un terme à la déforestation;

-Minimiser les émissions de car-
bone en diffusant les connaissances sur la 
conservation et en travaillant ensemble à la 
création d'une terre plus propre ;

-Adopter des pratiques plus sûres qui 
ne nuisent pas à l’environnement, comme le 
recyclage ; et
-Utiliser des technologies telles que 
la géo-ingénierie.
Ce que l’école peut faire
Voici les actions en faveur du climat que 
votre école peut entreprendre :
-S’informer ;
-Créer un éco-groupe ;
-Calculer l'empreinte carbone ;

-Combattre l’excès de consommation ;
-Réduire les déchets ; et
-Faire du transport une priorité : opter 
pour le transport collectif ; etc.
Il est temps d’agir ! Notre climat est en train 
de changer et les écoles doivent s'informer 
et devenir un modèle d'action.

S’informer
Le changement climatique est un sujet 
compliqué. Votre école peut être informée 
par :
-Organiser des présentations d’élèves/
d’étudiants sur le sujet ; et
-Organiser une conférence de jeunes sur le 
changement climatique ; etc.

Créer un éco-groupe
Il y a de la force dans les nombres. Trouvez 
un groupe d’élèves/d'étudiants et d'ensei-
gnants partageant les mêmes idées et com-
mencez à parler.

Calculer l’empreinte carbone de 
votre école
En calculant l'empreinte de votre école, 
vous pouvez voir comment votre école peut 
apporter des améliorations, quel serait le 
meilleur rapport qualité-prix, et avoir une 
idée de vos émissions de base.

Consommation
Les jeunes ont une grande influence sur 
la consommation. C'est un domaine qui 
touche beaucoup d'élèves/d’étudiants. Les 
jeunes peuvent influencer la voiture que 
leurs parents achètent et dicter les désirs et 
les besoins de la famille.

Réduire les déchets
La réduction des déchets solides et le recy-
clage aident à lutter contre le changement 
climatique. Comment ? La fabrication, le 
transport et l'utilisation du produit - ainsi 
que la gestion des déchets qui en résultent 
- génèrent tous des émissions de gaz à effet 

de serre.
La prévention et le recyclage des déchets 
réduisent les gaz à effet de serre associés à 
ces activités en réduisant les émissions de 
méthane, en économisant de l'énergie et 
en augmentant la séquestration du carbone 
dans les forêts.
Habituellement, les écoles traitent en pre-
mier lieu avec le recyclage - plus de bacs, 
des panneaux de signalisation supplémen-
taires / de meilleure qualité et de l’éduca-
tion. Ensuite, les écoles pensent à :
-Le compostage ;
-Politiques d'achat ;
-Les déjeuners sans déchets ;
-Éliminer l'eau en bouteille ;
-Se libérer de l’utilisation du papier ; et
-Participer à la semaine de réduction des 
déchets.

Conclusion
La situation actuelle sur le réchauffement 
climatique est tout sauf bonne. Les espèces 
fauniques sont en train de disparaître, les 
maladies respiratoires humaines sont en 
augmentation et les populations meurent 
de catastrophes naturelles telles que les 
inondations, les glissements de terrain et 
la sécheresse. L’augmentation de la tem-
pérature de la Terre entraîne des condi-
tions climatiques extrêmes préjudiciables 
à la survie des animaux, des plantes et des 
humains. Les scientifiques ont contribué 
à prouver que les effets du réchauffement 
planétaire se produisent actuellement dans 
le monde entier. Ce qui reste, c’est à 
chaque individu de prendre posi-
tion et de prendre des mesures pour 
sauver notre monde.

Vous pouvez suivre 
le Professeur 

Mohamed CHTATOU sur 
Twitter : @Ayurinu
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L’éducation pour stopper Le dérègLement cLimatique
La planète terre ne nous appartient pas, c’est un habitat 
exceptionnel, le seul pour le moment dans tout l’univers, 
que nos parents et grands-parents nous ont légué pour y 
vivre et à passer, par la suite, aux générations futures dans 
un excellent état. Malheureusement, depuis des décennies 
nous nous sommes acharnés sur ce legs par une surexploi-
tation abusive et presque criminelle pour assouvir nos ins-
tincts destructeurs de consommation, de gain, de richesse 
et de pouvoir. On brule, sans scrupules les forêts, notre 
propre poumon, on pollue nos cours d’eau et océans, on 
empoisonne l’air avec des gaz toxiques. Bref, on assassine 
méthodiquement notre mère, sans broncher. Aujourd’hui, 
notre mère terre souffre et comme tout corps malade qui 
s’exprime par la fièvre pour tirer la sonnette d’alarme, elle 
nous rappelle à l’ordre avant que ce soit trop tard par le 
dérèglement climatique. Allons-nous faire 
montre de responsabilité et stopper le carnage ? L’éduca-
tion et la sensibilisation sont nos seuls espoirs de survie : 
éduquer dans les écoles, la rue, les usines, chez les partis 
politiques, etc. pour une citoyenneté planétaire. Sensibili-
ser partout et tout le temps.

Qu'est-ce que le réchauffement climatique et 
comment affecte-t-il notre environne-
ment ?
Les effets du réchauffement climatique ne sont 
plus une prédiction de ce qui va arriver. Ils sont 
réels et nous les vivons à l’échelle mondiale. La 
connaissance et l'action individuelle sont essen-
tielles dans cette lutte pour sauver la terre.
Après des années et des années d'abus de notre 
environnement, nous commençons enfin à en 
payer le prix. Pendant des décennies, les effets 
néfastes des activités humaines sur l'environne-
ment ont été ignorés et maintenant, Mère Nature 
a commencé à réagir. Bien que diverses organi-
sations aient pris la parole au cours des dernières 
années, il est peut-être un peu trop tard. Cepen-
dant, comme on dit, mieux vaut tard que jamais et 
peut-être que leurs efforts font une légère diffé-
rence et une amélioration.
L'extinction de l'espèce est l'un des plus gros 
problèmes. Les masses d'eau sont polluées par 
du plastique et empêchent les animaux de pour-
suivre leurs habitudes de vie. Le gaspillage des 
terres rend difficile l’existence de nombreux animaux, 
même s’ils s’adaptent aux nouvelles conditions, mais ces 
conditions ne sont pas propices à une vie saine et en bonne 
santé. Nous commençons à faire face à un avenir cauche-
mardesque, aussi dramatique que cela puisse paraître. Les 
entreprises qui tentent de prévenir les déchets ne sont pas 
nombreuses et les gens ne sont pas très motivés par le recy-
clage, mais c'est peut-être la seule chose qui puisse sauver 
notre planète à long terme. Les scientifiques continuent de 
confirmer l’augmentation de la température et, si nous ne 
sommes plus attentifs à leurs paroles, nous le regretterons 
peut-être plus tard.
Un bon argument à faire valoir est que le climat n'est pas 
constant, il change au fil du temps, les périodes froides et 
chaudes sont interchangeables. Mais le fait est que cela 
n’a jamais été aussi rapide. Même sans utiliser d’équi-
pement spécialisé, il est possible de savoir - c’est devenu 
plus chaud. Et pas seulement cela, il a également refroidi 
en hiver car les mécanismes climatiques normaux ne fonc-
tionnent plus comme ils le devraient. La responsabilité 
repose sur la pollution et les activités anthropomorphiques. 

Importance de l’éducation et de la sensibilisa-
tion
L'éducation est un élément essentiel de la réponse mondiale 
au changement climatique. Elle aide les gens à comprendre 
l'impact du réchauffement climatique et à y faire face, 
accroît la « l’alphabétisation climatique » chez les jeunes, 
encourage les changements d'attitude et de comportement 

et les aide à s'adapter aux tendances liées au changement 
climatique. L'éducation et la sensibilisation permettent de 
prendre des décisions en connaissance de cause, jouent un 
rôle essentiel dans le renforcement des capacités d'adap-
tation des communautés et permettent aux femmes et aux 
hommes d'adopter des modes de vie durables.

Education à la citoyenneté planétaire 
Rêver le monde dans lequel nous désirons vivre et nous 
donner les moyens d’y parvenir, voilà ce que vise l’édu-
cation à la citoyenneté planétaire. Choisir de devenir une 
école verte, c’est amorcer avec les jeunes et les adultes une 
réflexion sur le monde qui nous entoure et sur les valeurs 
qui l’animent. C’est chercher à le comprendre, à le définir 
ensemble tel qu’on le souhaite. Mais, c’est surtout former 
des citoyennes et des citoyens critiques et responsables 
en mesure de passer à l’action pour que ce monde soit à la 
hauteur de leurs aspirations. 
Devant les importants défis humains que pose le monde 
actuel, l’éducation apparaît d’une urgente nécessité ! Pour 
quiconque porte un regard lucide sur l’héritage environne-
mental, social, économique et culturel que l’on s’apprête à 
léguer aux générations futures, des constats s’imposent. Ici 

et ailleurs, partageant une seule et même planète aux res-
sources et à l’espace limités, il nous faut apprendre à mieux 
vivre ensemble, en paix et en harmonie avec la nature. 
Vivre ensemble, c’est faire siennes les valeurs de solidarité 
et de démocratie. Vivre en paix, c’est défendre les valeurs 
pacifistes. Vivre en harmonie avec la nature est au cœur 
même des valeurs écologiques. Devenir une société verte, 
c’est promouvoir un monde plus écologique, plus pacifique, 
plus solidaire et plus démocratique.

Un monde écologique : L’écologie propose une cer-
taine « vision du monde ». C’est penser globalement en 
agissant localement. En tant que science, elle s’appuie sur 
la connaissance des relations qui existent entre les espèces, 
les individus d’une même espèce et leur environnement. 
Appliquée à l’être humain, l’écologie suppose une critique 
des mécanismes qui gèrent l’activité humaine, une prise 
de conscience de l’impact de cette activité sur l’environ-
nement et, en retour, des modifications qu’entraînent ces 
changements sur l’être humain. Aspirer à un monde éco-
logique, c’est apprendre à reconnaître sa responsabilité 
à l’égard de son milieu physique et apprendre à vivre en 
symbiose avec la nature. 

Un monde solidaire : Être solidaire, c’est tenir compte 
des liens qui nous unissent à nos semblables et à notre 
environnement social, écologique et culturel. C’est réa-
liser qu’il existe entre les êtres humains une dépendance 
réciproque et une responsabilité mutuelle qui font en sorte 

que ce qui arrive à l’un se 
répercute sur l’autre ou sur 
les autres. Cette solidarité 
s’exerce aussi entre les gé-
nérations, les générations 
présentes ayant à la fois 
une dette envers celles qui 
les ont précédées et un hé-
ritage à transmettre à celles 
qui suivront. C’est aussi 
reconnaître l’existence 
d’un bien commun à par-
tager équitablement entre 
tous les êtres qui peuplent 
la planète. C’est défendre les systèmes mis en place pour 
répartir la richesse commune et assurer la protection des 
plus démunis. 

Un monde pacifique : Le pacifisme, c’est un engage-
ment à atteindre ses objectifs par des moyens non violents 
ou non agressifs. Sur le plan individuel, c’est reconnaître à 
chaque être humain le droit de vivre en sécurité et de ré-
pondre à ses besoins fondamentaux. C’est s’opposer à toute 

action qui priverait autrui de ces droits ina-
liénables. Sur le plan collectif, c’est veiller 
au respect des droits de la personne, assurer 
l’accès universel à l’eau, à l’air, à la nour-
riture, aux soins médicaux et à la justice 
sociale. C’est s’opposer à la violence et à la 
guerre entre les groupes humains, que ce 
soit pour des motifs ethniques, religieux, 
idéologiques, liés au genre ou à l’appropria-
tion des ressources. C’est tendre à l’instau-
ration d’un régime de paix internationale 
permanente.

Un monde démocratique : La démo-
cratie, c’est fournir aux gens un moyen de 
vivre ensemble de façon bénéfique à chacun. 
C’est un système où les individus peuvent 
changer de dirigeants de façon pacifique et 
où le gouvernement a le droit de gouverner 
parce que le peuple lui a conféré ce droit. 
Son bon fonctionnement repose sur le prin-
cipe de l’égalité des droits, des chances et du 

traitement et sur le respect d’un certain nombre de libertés 
fondamentales comme la liberté de pensée, d’expression 
ou d’association. Lutter pour un monde démocratique, c’est 
s’opposer à l’arbitraire, à l’injustice, à la corruption, aux 
inégalités, à la compétition, au pouvoir de l’argent. L’ap-
prentissage des droits et des responsabilités et la partici-
pation à la vie de la cité et au façonnement du bien commun 
sont essentiels à l’exercice de la citoyenneté.

Education environnementale pour un développe-
ment durable
L’éducation environnementale en vue du développement 
durable est l’un des moyens privilégiés qui nous permettent 
d’espérer que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-
petits-enfants puissent hériter d’une planète en santé et s’y 
épanouir. Partout sur la Terre les défis environnementaux, 
sociaux et économiques à relever sont énormes. L’humanité 
n’y parviendra qu’à la condition que tout un chacun :
-Prenne conscience de l’état du monde dans lequel 
nous vivons, tant dans sa beauté que dans ses injustices ; 
-Acquière des connaissances fondamentales sur 
l’environnement et les liens qui nous y unissent ; 
-Développe un sentiment d’appartenance à son 
milieu, de révérence envers la Terre et acquière un sens 
des valeurs, la volonté et la motivation requises pour amé-
liorer le monde ; 
-Détienne les compétences nécessaires à l’évalua-
tion, à l’observation, à l’analyse et à la transformation de sa 
propre réalité ; 

Dr. MOHAMED CHTATOU
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»أيت بنارص )النارصيون( مسار أرسة »مرابطية« 
من الجنوب الرشقي املغربي )مابني القرنني 15و 
الحجم،  متوسط  قيم،  كتاب  عنوان  هو   ،  »)  20
االوروبية  الجامعية  املطابع  عن  مؤخرا  صدر 
الباحث محمد  واالستاذ  املؤرخ  E.U.E، لصاحبه 
املنور، والكاتب هو يف االصل رسالة جامعية لنيل 
شهادة دكتوراة السلك الثالث يف التاريخ، كان قد 
تقدم بها نفس الباحث أمام لجنة علمية بجامعية 
سنة  الفرنسية  نيس  بمدينة  اردين   – شامباني 

.1984
هذا، ويأتي نرش هذه الدراسة الجادة يف وقت كثر 
يف  سواء  والتدين  الدين  عن  والحديث  الجدل  فيه 
وسائل اإلعالم او يف أوساط املجتمع املغربي، ليقدم 
نموذجا مغربيا متميزا يف هذا املجال، ويتعلق االمر 
تحديدا بزاوية تامكروت او الزاوية النارصية التي 
يتم تناول دراسة تاريخها الول مرة منذ فرتة ما 
قبل التأسيس، إىل بداية القرن العرشين. وبتعبري 
التاريخية  املراحل  أهم  تغطي  دراسة  هي  آخر، 
التي شهدتها هذه الزاوية ومدى تأثريها الروحي 
املصدرية  املادة  سمحت  وقد  وخارجه،  املغرب  يف 
أن  املنور  محمد  للباحث  قلتها-  عىل   – املتوفرة 
الرسة  سمحت  التي  التاريخية  الحيثيات  يرصد 
اىل  مكان  من  تتنقل  ان  تافياللت  من  متواضعة 
اخر لينتهي بها املطاف اىل إنشاء زاوية تعد بحق 
الفرتة  يف  باملغرب  والربط  الزوايا  كربيات  من 
واىل  املغاربية  البلدان  اىل  إشعاعها  امتد  الحديثة، 

املرشق االسالمي.
البحث جديثه يف  القول، يكتسب هذا  وكما سبق 
يف  تتجىل  جديدة  مصدرية  مادة  عىل  اعتمد  كونه 
أربع وثاٍئق استقاها املؤلف من »مستندات« زاوية 
أيت املسعود الصغرية، الواقعة يف داداس االوسط 
ملا  الطروحته  الفقري  العمود  تشكل  التي  وهي 
االهمية  يف  غاية  تاريخية  معلومات  من  تكتنزه 
تتعلق بأصل ونسب النارصيني، وبتنقالتهم جنوبا 
زاويتهم  إنشاء  قبل  الكبري  االطلس  وراء  ما  يف 
بتامكروت بوادي درعة خالل القرن السابع عرش 

امليالدي.
من  العديد  تطرح  الوثائق  نفس  كانت  وإذا 
تميل  التي  البسيطة  بلغتها  املتعلقة  الصعوبات 
تارة اىل العامية، وتارة أخرى اىل اللغة االمازيغية، 
ليس  فهمها  وبالتايل  صعبة،  قراءتها  يجعل  كما 
باليشء الهني، فان الباحث تمكن بخربته الواسعة 
التي  الوثائق  من  النوع  هذا  الطويل مع  وتعامله 
التغلب  من  املغربي،  الجنوب  مناطق  بها  تزخر 
عليها. وقام بتحقيقها شارحا معانيها والفاظها 
الول  مستغلقة  تبدو  قد  التي  تعابريها  وبعض 

الباحثني  اشارة  رهن  ووضعها  ولتقريبها  وهلة، 
برتجمتها  قام  الضاد،  بلغة  إملام  لهم  ليس  ممن 
يف  ورد  ملا  تحليله  ولتعميق  الفرنسية.  اللغة  اىل 
من  بالعديد  أغناها  معلومات،  من  الوثائق  تلك 
املصادر واملراجع املتنوعة، كتب الحوليات املتعلقة 
بتاريخ املغرب، وكتب الرتاجم واملناقب والفهارس 
حول  املختلفة  والدراسات  والرحالت  واالنساب 
البنى االجتماعية والسياسية والدينية ملجتمعات 
قام  الصدد،  هذا  ويف  وراءه.  وما  الكبري  االطلس 
التي  واملراجع  املصادر  هذه  لكل  نقدية  بدراسة 
تفوق الخمسني، مربزا يف نفس االن. أهم الجوانب 
واملراجع كل  املصادر  تهم موضوعة يف هذه  التي 
عىل حدة، وهو عمل محمود يبني املجهود الكبري 
التي  املفيدة  التعاليق  هذه  كل  صياغة  يف  املبذول 
رصانة  مدى  دليل،  اىل  يحتاج  االمر  كان  ان  تدل، 

ومتانة املنهجية املتبعة يف هذا العمل املتميز.
الوثائق  يف  معلومات  من  ورد  ما  ووفق  وهكذا، 
ارسة  تاريخ  رصد  من  الباحث  تمكن  املعتمدة، 
النارصيني )أيت بنارص( بدءا بالحديث عن نسبهم 
الجعفريني،  من   – زعمهم  حسب   – ينحدر  الذي 
يف  لهم  سمح  الذي  الرشيف  لنسبهم  إثباتا  وذلك 
أما عن  الزمان.  يف  املكان واالستمرار  يف  االنتشار 
بتافياللت  املستوطنني  املعاقل  اىل  فيعود  أصلهم 
تم خراب  وملا  للميالد،  الثالث عرش  القرن   خالل 
الصحراوية  التجارة  ونضبت  سجلماسة  مدينة 
غربا،  التجارية  واملسالك  الطرق  واتجهت 
واالجتماعية  االقتصادية  االوضاع  وتدهورت 
بنفس املنطقة خالل القرن الرابع عرش امليالدي، 
قبيلة  )من  الشباني  احمد  االعىل  جدهم،  رحل 
الشبانات( من تافياللت اىل وادي دادس، واستقر 
سياسيا  املهمة  القصور  من  هو  الذي  بتليت 
تعقب.  املكان  وبهذا  األوسط  بدادس  واقتصاديا 
وبعد مدة غادر حفيداه دادس: توجه أحدهما اىل 
انتيفة بناحية دمنات، واالخر قصد درعة واستقر 
للمؤلف  وبالنسبة  زاويته.  به  وبنى  أغالن  بقرص 
مرحلة  يعد  درعة  بوادي  االستقرار  هذا  فان 
مهمة يف تاريخ النارصيني، لكونه وسع من آفاق 
بارز.  ووطني  اقليمي  بدور  للقيام  مصريهم 
االخرية  قبل  ما  املرحلة  هي  هذه  اغالن  ومرحلة 
لقيام زاويتهم بتامكروت التي كانت مقرا لزاوية 
االنصاريني القائمة بها منذ القرن الخامس عرش 

امليالدي.
القرن  أواخر  يف  عاش  الذي  بنارص  محمد  كان 
القرن  من  االول  النصف  وخالل  عرش  السادس 
السابع عرش للميالد الرجل القوي الذي كان وراء 
القرن  نفس  من  الرابع  العقد  يف  زاويتهم  قيام 

والذي تنسب اليه، كان طالبا مجدا يف علوم الدين 
تامكروت  اىل  اغالن  من  انتقل  واالدب،  واللغة 
شيخ  الحظ  وملا  بها.  العلمي  تكوينه  الستكمال 
زاوية تامكروت الذي كان يف سن متقدمة، نجابته 
ونباهته، عينه – وعىل غري العادة- ليكون خليفة 
يتزوج  أن  منه  طالبا  وفاته،  بعد  الزاوية  عىل  له 
عمل  الشيخ  الوفاة  ادركت  وملا  زيجاته  باحدى 
زوجة  املعينة  املرأة  أخذ  بنصيحته  بنارص  محمد 
الذين  االنصاريني  بعض  لخواطر  وترضية  له، 
ترك  الحظوة،  هذه  يف  االحقية  لهم  أن  اعتربوا 
الزوج الجديد أمر تدبري امالك الزاوية لزوجته، يف 
حني اهتم هو بالشؤون الدينية والروحية، وهكذا، 
جديدة  زاوية  انشاء  من  بنارص  تحمد  تمكن 
ايت  )زاوية  النارصية  بالزاوية  تعرف  اصبحت 
القديمة  االنصارية  الزاوية  محل  وحلت  بنارص( 
بتامكروت التي حولها اىل قطب علمي كبري طبعه 
بميسمه وطريقته يف التصوف والزهد والتدريس، 
ومرشقا،وقصده  مغربا  صيته  ذاع  ما  رسعان 
اصبح  من  ومنهم  وصوب،  حدب  كل  من  الطلبة 
الكبري  العالم  مثل  والصوفية  العلماء  كبار  من 
واالديب املتألق والصويف املشهور أبي عىل الحسن 

اليويس وغريه.
هذا واليخفى أن الزواية النارصية ظهرت يف فرتة 
سياسية صعبة جدا، كانت نتيجة النهيار السلطة 
املنصور  أحمد  السلطان  وفاة  بعد  السعدية 
أبنائه  تنازع  يف  ذلك  تجىل   ،1603 سنة  الذهبي 
سياسية  كيانات  وظهور  جهة،  من  امللك  عىل 
من   ، املغرب  حكم.  اىل  ترنو  عيونها  كانت  أخرى 
االطلس  يف  الدالئيون  أهمها  ولعل  أخرى،  جهة 
العلويون  ثم  سوس،  يف  والسمالليون  املتوسط 
القوى،  هذه  بني  مرير  رصاع  وبعد  تافياللت،  يف 
كانت الغلبة للعلويني الذين سيطروا عىل الوضع، 
الدالء  زاوية  عىل  وتباعا  نهائيا  وبقضائهم 
اصبح  ذلك،  بعد  سنتني  اليغ  وزاوية   1668 سنة 
الذي  الفراغ  مللء  تامكروت  أمام  مفتوحا  املجال 
الزوايتني. ورسعان ما تمددت نحو  تركته هاتني 
النارصية  الزاوية  وحظيت  الداخلية.  الحوارض 
دعامة  كانت  الذين  العلويني  السالطني  بعطف 
لهم يف ترسيخ سلطتهم لدى بعض القبائل، وهذا 
من  يخل  لم  التعبري-  صح  إن   - املتبادل  التعاون 
بقدر  النارصيني  أن  مؤداها  سياسية  تبعات 
بعض  أغضبوا  ما  بقدر  العلويني،  مع  تعانوا  ما 
كانت  الذين  وإحنصالن  كإمهواشن  حلفائهم 
لم  العلويني  أن  غري  سيئة،  بالعلويني  عالقاتهم 
الشؤون  يف  للتدخل  أنفسهم  الفرصة عىل  يفوتوا 
السالطني  كان  إذ  تامكروت،  لزاوية  الداخلية 

العلويون يتدخلون لصالح هذا العنرص ضدا عىل 
آخر، وكان ذلك سببا من أسباب إضعاف  عنرص 
الزاوية. ومما زاد الطني بلة أن أيت عطا بدورهم 
الكالوي  أجهز  وقد  شؤونها.  يف  يتدخلون  كانوا 
عىل  الفرنسية  االستعمارية  بالسلطات  مدعوما 
ما تبقى من إشعاع لهذه الزواية يف غضون العقود 

الثالثة االوىل من القرن العرشين.
تلك هي أهم املراحل التاريخية التي ميزت تاريخ 
وقد  درعة،  بوادي  بتامكروت  بنارص  أيت  زاوية 
تداخلت يف ظهورها احداث جهوية ووطنية وقف 
عندها املؤلف رصدا وتدقيقا وتحليال، وهذا الرتابط 
كبري  حد  اىل  يظل  ووطني،  جهوي  ماهو  بني 
تتكرر   ،constante املغرب  تاريخ  يف  ثابتة  قاعدة 
واالقتصادية  السياسية  االزمات  خالل  تقريبا 
 – املؤلف  يفت  ولم  والعسكرية.  واالجتماعية 
ملنطقة  الهاميش  البعد  عىل  التأكيد   – الصدد  يف 
معتربا  الظهور،  هذا  يف  ايضا  ساهم  الذي  درعة 
ان الهامش تحول اىل حد ما، خالل نفس الفرتة، 
طريق  انار  الذي  الضوء  بزغ  منه  الذي  املركز  اىل 
وحدوه  الذي  العلويون  انطلق  منه  إذ  املغرب، 

سياسيا من جديد.
النارصيني  موضوع  يف  بريادته  الكتاب  هذا  إن 
دقيق  وتحليل  جديدة  معلومات  من  يتضمنه  بما 
ورصني لها، بأسلوب واضح وسلس يجعله مفيدا 
باحثون  رسمه  الذي  املنحى  يف  باليسري  وجذابا 
أكاديمية  بحوثا  أنجزوا  ممن  رواد،  مرموقون 
ج  د  املقتدرة  كالباحثة  الرفيع،  املستوى  من 
دادس(،  بوادي  املعمارية  )الهندسة  مونيي  جاك 
مزين  العربي  املرحوم  االملعي  الباحث  واالستاذ 
امليالدي( كما   18 و   17 القرنني  )تافياللت خالل 
فعل هذا االخري من قبل، يبني االستاذ محمد املنور 
الفضل  الرائدة،  الدراسة  هذه  خالل  من  بدورة 
املحلية  واملستندات  الوثائق  بإمكان  الذي  الكبري 
الجهوي  التاريخ  كتابة  يف  تقدمه  ان  والجهوية 

والوطني.

 Mohamed El Manouar, Ayt Bennasr
 Nasiriyyin, la trajectoire d’une famille
 maraboutique du sud – est Marocain 15/
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*ملؤلفه االستاذ محمد املنور
محمد  جامعة   – حمام  محمد  االستاذ  عرض 

الخامس -الرباط

إضاءات حول طوبونيمية الريف الشرقي 
 منطقة بوعلما منوذجا*

تشرتك كثري من اللغات يف جذور عديدة، عىل الرغم من أن املعجم ال يهم 
املعجم  وتصنيف  الجذور  فدراسة  برسعة  يتغري  ألنه  الليساني  الباحث  
ما  لكن  االنسانية.  اللغة  تطور  لفهم  علمية  رضورة  ودخيل  ألصيل 
يمكن تسميته كنه اللغة } ما ال يتغري بشكل جذري ورسيع{، هو علم 
النحو والصوتيات وتركيب الكلمات و الجمل وهذا ما يجب الرتكيز عليه 
لفظ يف مجموعة  لكن حني يالحظ ورود  لغة معينة...  لتحديد مميزات 
الطبيعي...  املعنى وجب دراسته لفهم أسباب بروزه  اللغات بنفس  من 
 baba كلمة  نجد  اللغات  بعض  بني  املشرتكة  الكلمات  هذه  بعض  ومن 
 Pappa يف اللغة األمازيغية بباء مرققة، و هي نفسها يف اإلغريقية ⴱⴰⴱⴰ
أبي    Abi والعربية    Aba العربية  و   Papa والفرنيس   Papa والالتينية 
وجميع اللغات السامية تحوي جذر ab بمعنى أب ، ولغات أخرى بنفس 
 Pappa. املساقة من اإلغريقية  Father      الطريقة، كاإلنجليزية مثال
Pater  السؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب هذا التشابه؟ وما عالقة 

ذلك باألمازيغية؟
إذا كانت كلمة Baba اليوم يف لغات عديدة خاصة التي ذكرتها تعني الوالد 
أو املربي ال غري. وتبقى كلمة متوارثة ال معنى لها هي و ال حتى مقابلها 
Yemma باألمازيغية أو maman بالفرنسية أو أمي بالعربية إلخ... ال بد 
أن نجد معناهما أو معنى قريبا لهما يف لغة قديمة تكون اللغة املورثة 
لهذه الجذور القديمة ، ال يمكن قول أن baba أو Yemma ال تعني شيئا، 
لهما  يكون  أن  الرضوري  من  ألنه  واألم،  األب  تمثل  أصوات  فقط  أنها 

إرتباطات إما بالوالدة أو الرتبية أو امللكية. 
بأحد  ولفظي  معنوي  إرتباط  وماما  لبابا  أن  تبني  التي  الوحيدة  واللغة 
 bu هذه الكلمات )الوالدة، الرتبية، امللكية( هي صاحبة هاذين الجذرين

Mmu.و
دائما تدهشني اللغة األمازيغية املعارصة بحفاظها عىل خصوصيات اللغة 
األمازيغية القديمة، لغة رجل إغود ،) أقدم رجل عاقل من الهوموسيبيان 
يبلغ عمره 300000 سنة ، وجد قرب مدينة أسفي باملغرب(... هذه اللغة 
التي يجمع الليسانيون عىل أن عمرها 50000 سنة قبل ظهور رجل إغود 

الذي يجعل لشمال أفريقيا واللغة األمازيغية إهتماما علميا كبريا، هذه 
اللغة هي الوحيدة التي تحتوي عىل جذور Baba و ima األصلية و تحيل 

عىل امللكية. 
مازال األمازيغ يطلقون لفظ Bab للتعبري عن ملكية يشء معني ، مثال: 

 ?ma ygan ) bab( n taddart adهذا البيت؟) من هو )صاحب
       Babns( iga mas Yuba(  هو السيد يوبا ) صاحبها(

ويف نفس السياق نجد كلمة bu و mmu  تعنيان كذلك صاحب وصاحبة، 
وأمثلة ذلك كلمة

 Bu wgayou صاحب الرأس
 Bu ras كذلك  نقول  أمازيغية  تنويعة  أعتربها  التي  الدارجة  اللغة  ويف 
بمعنى صاحب الرأس.  ويجب اإلشارة إىل أن عديد من العاميات يف شمال 

) مدينة بوجدور /  امليزة  املغربية غنية بهذه  الدارجة  أفريقيا ومنها 
بوجلود، بومنقار ، بوتفليقة، بورگراگ، ... ( ، تستعمل bu للتعبري عن 
Baba باألمازيغية، كما  امللكية للمذكر وتتقاطع صوتيا ومعنويا مع 
 bu بتمازغت هي صاحب/ مالك، وهكذا انتقل هذا الجذر من bab أن

إىل جميع اللغات، بعد هجرة بعض البرش من شمال أفريقيا.
وما يؤكد هذا الطرح هو تطابق كلمتي bu و mmu معنويا واستعماال. 
mmu تستعمل يف تمازيغت للتعبري عن امللكية بالنسبة للمؤنث، ومن 
أمثلة ذلك مدينتي Mazagan و Mugador املراكشيتني، وهما اسمان 
أنهما  وأصلهما  الجديدة،  و  الصويرة  مدينتي  عىل  الربتغال  أطلقهما 
اسمان أمازيغيان أطلقهما األمازيغ عىل تلك املدن ونقل ذلك الربتغال 
لفظ  يحمالن    Mazaganو  Mugador أن  والجميل  التحريف،  ببعض 
   mmu agadir باألمازيغية   أصلها    Mugador صاحبة،  بمعنى   Mu
أما  الصويرة.   لتصبح  للدارجة  وترجمت  السور  صاحبة  ومعناها 
mazgan فأصلها mmu izagharn ومعناها صاحبة السهول، ويؤكد 
 Mazagan .. ذلك تضاريس الجديدة غري أن الربتغال حرفوها لتصبح

مثال آخر؛
 matta )mmu( azzar ad ighudan     شعر جميل ) يا لها من )صاحبة 
 Bab و Bu الذي يعني صاحبة بالعربية كما يعني Mmu وبذلك فإن لفظ
  Aba و  بالعربية   وأبي  بالالتينية   papa كلمة  معنى  يفرس  قد  صاحب 
اللفظتان ال معنى لهما  pappa باإلغريقية خاصة وأن هذه  بالعربية و 
اللغة  بشهادة  وصاحبة(  )صاحب  يعنيان  لكنهما  كلها.  اللغات  تلك  يف 

األمازيغية التي ما زالت تحافظ بهذا الجذر اللغوي ومعناه إىل اليوم.

سمري أجهاين 
ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵓⵡⵊⵀⴰⵢⵏ 
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األمازيغية يف املخترب
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مصطفى التلموتي

* مقدمة
لنفسه  بدأ يصنع  أن  اإلنسان منذ  عرف 
تحميه من مخاطر  أو عشائر  تجمعات 
من  هربا  متعددة،  هجرات  الطبيعة 
تحت  اإلستمرارية  عن  وبحثا  اإلندثار 
هذه  أن  غري  الحياة،  يف  الحق  مبدأ  تأثري 
واملكان  الزمن  حسب  تختلف  الهجرات 

املؤطر لها، وكذا رشوط العيش لدى أي شعب أو تجمع كيفما كان
إن تطور اإلنسان وتسلقه لسلم الحضارة جعله يعيش يف تجمعات أو 
أساسيني  نوعني  ستعرف  التي  باملجتمعات  بعد  فيما  عليه  سيطلق  ما 
من الهجرة، هجرة داخلية وأخرى خارجية فرغم اختالفها إال أن الهدف 
أفضل وهذا  ما هو  إىل  التغيري  البحث عن  يتغري وهو  ال  األسايس منها 
الذي  بلدهم  عن  والتخيل  الهجرة  نحو  باملغاربة  دفع  الذي  هو  التغيري 
فقدوا فيه األمل يف الحياة والتغيري وبدأوا النزوح نحو تحقيق أحالمهم 
هذا  يكون  اعتقادهم  فحسب  النسيان،  طالها  رفوف  يف  وضعت  التي 
فيها  يتخبطون  التي  للمعضالت  ما  نوعا  موضوعية  إجابة  اإلختيار 

اختلط فيها ما هو اجتماعي، واقتصادي، وسيايس، وثقايف...
زامنت  فقد  املرحلة،  أو  اللحظة  بوليدة  ليست  بالريف  الهجرة  ظاهرة 
أن نستقرء  فإذا حاولنا  تاريخية سابقة،  املنطقة يف مراحل  أبناء هذه 
فقط بعض أسطر التاريخ املعارص سنجد أن الريف عرف عدة هجرات 
التي  أو  الجزائر،  نحو  بالهجرة  األمر  تعلق  سواء  وداخلية،  خارجية 
أو  أوروبا  نحو  الريف  من  املايض  القرن  من  األربعينية  مرحلة  عرفتها 
التي كانت ذات طابع دويل وعرفت نزوحا للريفيني  نحو مدينة طنجة 
الرشقي تمسمان وايث سعيد وايث  الريف  أبناء  أيضا خاصة  ذلك  قبل 
نستشفه  أن  يمكن  ما  كل  ذلك،  بعد  عقبتها  التي  الهجرات  أو  توزين، 
منها بشكل عام إجماعها حول دافع واحد املتمثل يف الهروب من األوبئة 
عىل  تحافظ  اقتصادية  بدائل  عن  البحث  مقابل  يف  والفقر  واملجاعة 
استمرارية هذا العنرص البرشي من اإلندثار، هذا ما يتفق معه رايموند 
أوروبا  نحو  الرشقي  بالريف  الهجرة  أطروحته حول حركة  يف  بوسارد 

بشكل خاص.
الرهان  هي  الصحيح  األصل  يف  الشباب  فئة  أن  نجد  أخر  جانب  من 
األسايس لنجاح أي دولة والعمود الفقري ألي شعب كيفما كان، خاصة 
واعتبارها موارد برشية تستفيد الدولة من إبداعاتها وخرباتها يف جميع 
اليوم  شبابنا  لكن  عام،  بشكل  التنمية  يف  توظيفها  خاصة  امليادين 

باملغرب همه الوحيد واألوحد هو الهجرة وال يشء أخر غريها.

إشكاليات البحث
بمنطقة  الهجرة  ملاهية  أتطرق  أن  الدراسة  هذه  خالل  من  سأحاول 
الريف يف السنوات األخرية، ثم ما األسباب الفعلية وراء اختيار الشباب 
بالحراك  ارتبطت  وكيف  الوطن؟  داخل  االستقرار  عن  كبديل  للهجرة 
الشعبي الذي عرفه الريف؟ ثم هل هذه الظاهرة بالريف يمكن اعتبارها 

تهجريا تم بفعل فاعل أم ال؟

* العوامل واألسباب الدافعة للهجرة
بالشباب  تدفع  تزال  وال  دفعت  التي  الدوافع  وتعددت  األسباب  كثرت 
لها  يجد  لم  بدائل  عن  البحث  أجل  من  املوت  قوارب  ركوب  إىل  املغربي 

مكانا يف وطنه 
- إقتصاديا:

محاولة البحث عن بلد يمكنه من تحقيق طموحاته سواء كانت عبارة 
عن مرشوع اقتصادي، أو بحثا منه عن فرصة شغل قار تساعده عىل 
الدولية  الواثيق  وفق  حقا  تعد  التي  البسيطة  أحالمه  بعض  تحقيق 
العيش  الشغل، والحق يف  السكن، والحق يف  اإلنسان كالحق يف  لحقوق 

الكريم.
- إجتماعيا:

توفر  كعدم  الهجرة  إلختيار  حقيقيا  محفزا  العوامل  بعض  تشكل 
توفر  عدم  جانب  إىل  الشباب،  طموحات  يستوعب  حقيقي  تعليم 
تخوفا  يحمل  املغربي-   -الشاب  تجعله  التي  الكافية  الصحية  الرعاية 
والجهوية  الوطنية  اإلهتمامات  من  تغييبه  إىل  باإلضافة  املستقبل  من 

واملحلية، وعدم توفري خدمات تليق بمستوى تطلعاته
- سياسيا:

يكاد يكون هذا املكون الحجر األساس الذي من خالله تفشت ظاهرة 
يتجىل  خاص،  بشكل  والريف  عام  بشكل  املغرب  يعرفها  التي  الهجرة 
يتم  التي  واإلسرتاتيجيات  املبادرات  صلب  من  الشباب  تغييب  يف  ذلك 
منه  يجعل  العمومية  السياسات  يف  فعليا  إرشاكه  فبتغييب  تسطريها، 

إنسانا غري معني بالتغيري املنشود

أمهية البحث ودوافع اختياره
الحقيقي  الفهم  يف  أوال  أهميتها  وتكمن  مزايا  عدة  الدراسة  لهذه 
عرب  الهجرة  نحو  الوطن  هذا  بشباب  تدفع  التي  لألسباب  والصحيح 
قوارب املوت أو يمكن القول أننا سنضع أصبعنا عىل مكامن هذا الجرح، 
هذه  من  للحد  ومسؤولة  جدية  حلوال  ونجد  جروح  نضمد  أن  لنحاول 
الظاهرة ولو بشكل نسبي، ملا له من وقع إيجابي عىل مستقبل هذا البلد 
األساسية  الفئة  الشباب  يعد  الذي  السكاني  إنقاذ هرمه  وكذا محاولة 

فيه والعىص التي يتكيء عليها مستقبل هذا الوطن.
يحمله  ملا  املوضوع  هذا  أختيار  يف  ساهمت  ودوافع  أسباب  عدة  هناك 
من خلفيات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية التي جعلت من الشباب 
ضحايا لها، فكل يوم نجد خربا عىل صفحات الجرائد الوطنية والدولية 
كتب عنوانه بشكل عريض يتحدث عن عدد من الضحايا ماتوا غرقا يف 
املتوسط، ونظرا  األخرى من  الضفة  نحو  النزوح  منهم  البحر محاولة 
كذلك ملا تشكله من تهديد لإلقتصاد الوطني يف شق املوارد البرشية فهكذا 
أصبحت الهجرة اليوم نقمة تحصد أرواح أبناء هذا الوطن بشكل يومي 

ما يستدعي تدخل كل الجهات من أجل وضع حد عاجل لهذا النزيف.

املحور األول: بني كرونولوجيا اهلجرة مبنطقة الريف خالل القرن 20 وبداية21، وسياسة 
التهجري.

يزال، ساهمت بشكل  اإلنسان وال  الهجرة ظاهرة طبيعية عاشها  تعد 
يعيش  كان  التي  البدائية  من  وانتقاله  للحضارة  اإلنسان  بناء  يف  كبري 

فيها وإصطدامه املبارش مع الطبيعة ملواجهة مخاطرها، فهذه الظاهرة 
الباب  له  فتحت  جماعات  داخل  وأعراف  قواعد  لنفسه  يصنع  جعلته 
عىل اإلبداع والتطور إىل أن وصل إىل ما هو عليه األن، والعكس صحيح 
بالنسبة ملنطقة الريف فقد كانت بأسباب غري التي تم ذكرها وهذا ما 

سنراه خالل املطلب األول من هذا املحور.

املطلب األول: كرونولوجيا اهلجرة مبنطقة الريف خالل القرن 20 وبداية 21
عرف  عام،  بشكل  اإلنسان  عىل  إنطبق  ما  عليه  ينطبق  إنسان  الريفي 
إىل هجرات  أو داخلية، باإلضافة  هجرات متعددة سواء خارجية كانت 
شعوب وجماعات أخرى نحو منطقة الريف بهدف اإلستقرار أحيانا أو 
أن  يسعنا  ال  ربما  أخرى،  أحيانا  ثقافية  أو  دينية،  أو  تجارية،  ألهداف 
نتدبر أو نقوم باإلحاطة بجميع الهجرات التي عرفها الريف من خالل 
هذه الدراسة إال أنه يمكننا أن نركز عىل الهجرات التي عرفها اإلنسان 
األوبئة،  من  الهروب  بدافع  كانت  التي  األخريين،  القرنني  يف  الريفي 

واملجاعة والفقر.
-اهلجرة إىل اجلزائر: كان يطلق عليها الريفيني مصطلح )أشارق( وقد 
القرن  الريف يف  أن  اعترب  الهجرة حيث  إىل هذه  الحسني  أشار بوظيلب 
السكان  انتقل  الجزائر، حيث  نحو  الريفيني  التاسع عرش عرف هجرة 
لإلشتغال يف ضيعات املعمرين الفرنسيني الذين وجدوا يف الريف الرشقي 
احتياطا هاما لليد العاملة وساعد عىل ذلك ما عرفه الريف خالل هذه 
الفرتة من توايل املجاعات  وما يزكي هذه الفكرة بشكل أكرب هي فكرة 
الرحالة هنري دوفيريي مفادها أن يف 18 نوفمرب من سنة 1852 استوىل 
إىل وهران  القلعيني، كان متوجها  للسلع يف ملكية  اإلسبان عىل مركب 
خالل  املعمرين  لدى  سواعدهم  لكراء  القبيلة  هذه  عمال  يذهب  حيث 

فرتات الحصاد  
لقد هيمن الجانب اإلقتصادي عىل هجرة الريفيني نحو الجزائر أكثر من 
أي جانب أخر، خصوصا ما يتعلق بالتجارة، وتوفري اليد العاملة وعىل 
ذكر هذه األخرية يمكن أن ندرج جدول يلخص عدد املهاجرين من الريف 

الرشقي إىل الجزائر.

تاريخ اإلبحار من مليلية  - إسم الباخرة العدد 
Antonio cola 18 ماي 1913   800

Ramonica 18 ماي 1913   550
Cuidad de soller 18 ماي 1913   610

Riff 18 ماي 1913   522
Tafna 18 ماي 1913   450

Ramonita 15 ماي 1913   651
Mascara 15 ماي 1913   23

 * جدول 1: عدد املهاجرين الريفيني املتجهني إىل وهران عرب مليلية خالل منتصف ماي 
1913م

لزخم  نظرا  أعمق  بشكل  املوضوع  هذا  يف  نغوص  ال  لكي  العموم  عىل 
املعطيات وتضاربها أحيانا، يمكن قول اليشء الكثري يف هذا الصدد، فهذه 
مدينة  من  تصدر  كانت  التي  الريف  تليغرام  جريدة  من  أخذت  األرقام 
مليلية، فمن خالل قراءة رسيعة للجدول أعاله يظهر أن عدد الريفيني 
يتضح  مهاجر،   3546 إىل  وصل  1913م  سنة  الجزائر  نحو  املهاجرين 
من خالل هذا الرقم مدى حدة الهجرة التي هيمنت عىل اإلنسان الريفي 
نحو الجزائر، وقس عىل ذلك قبل هذه السنة وبعدها حيث كان الهدف 
لنا ذلك  العمل، كما يصف  البحث عن  الهجرة بشكل عام هو  من هذه 
»أوجست مولرياس« كون أن منطقة وهران كانت تستقبل أكثر من 20 

ألف يأتون عند املعمرين للبحث عن النقود الثمينة النادرة يف الريف 
-اهلجرة إىل الشمال )طنجة-تطوان(: تختلف هذه الهجرة عن سابقتها 
صفات  من  تحمل  أنها  املغرب-غري  داخلية-داخل  هجرة  أنها  بحكم 
سابقتها نفس األسباب التي دائما بالنسبة ألبناء منطقة الريف تبقى 

محصورة يف البحث عن سبل جديدة، وظروف مواتية للعيش.
املايض  يف  الريفيني  من  العديد  نزوح  وتطوان  طنجة  مدينة  عرفت 
والحارض فبعد الهجرة التي عرفها الريفيون نحو منطقة طنجة بقيادة 
جانب  إىل  للمشاركة  عرش  الثامن  القرن  خالل  الريفي  أحمد  القائد 
السلطان موالي إسماعيل يف محاولة تحرير السواحل املغربية، جاءت 

مرحلة الهجرة خالل األربعينيات من القرن العرشين فما فوق.
القرن املايض عرفت كل من مدينة طنجة وتطوان نزوح  أربعينيات  يف 
عدد كبري من الريفيني هروبا من الفقر واملجاعة أو ما يسمى يف الذاكرة 
الحماية  فرض  مع  ظهرت  مؤرشاته  لكن  البون(  عام  ب)  املشرتكة 
الثانية  العاملية  الحرب  اندالع  منذ  1912م،  سنة  املغرب  عىل  الفرنسية 
املستعمرات  بعض  أصبحت  1940م  سنة  فرنسا  انهزام  وبعد  1939م 
ما  ينتج  كان  حيث  للحرب  الخلفية  الجبهة  يشكل  املغرب  بينها  ومن 

تحتاجه فرنسا من مواد غذائية ومعدنية ومواد الصناعة التقليدية 
للحفاظ عىل  الريف  أبناء  إليه  بادر  الذي  الحل  الهجرة هي  هكذا كانت 
استمراريتهم كحق طبيعي يف الوجود، وقد اختار جزء كبري منهم مدينة 
طنجة نظرا لتوفرها عىل فرص الشغل والتي كانت تحمل طابعا دوليا 
أو كما كان يطلق عليها باملنطقة الدولية حيث كانت تحكم وفقا لبنود 
وفرنسا  املتحدة  اململكة  بني  مشرتكة  إدارة  تحت  طنجة  بروتوكول 
واسبانيا فيما بعد الربتغال، بلجيكا، السويد، الواليات املتحدة األمريكية 
اإلسباني  واإلحتالل  املغرب  عىل  الفرنسية  الحماية  فرتة  خالل  وذلك 
 29 1923 حتى  ملنطقة الريف، وكانت قائمة يف الفرتة ما بني ديسمرب 

أكتوبر 1956 
-اهلجرة إىل أوروبا: بعد انسحاب املستعمر الفرنيس من الجزائر لم يبقى 
للريفيني سوى تغيري وجهة الهجرة نحو أوروبا، هكذا ويف فرتة وجيزة 
املستوى  عىل  الهجرة  مراكز  أهم  من  عامة  الريف  مناطق  أصبحت 

الوطني 

جهة لوطا 9450-         جهة قلعية 9500-                       جهة الريف 22500
خميس تمسمان 2900 رأس املاء 1900 - بني شيكر 2600- 

قرية أركمان 2200 - إعزانن 1000-  بودينار 2100
زايو 750  -                فرخانة 600 -         تروكوت 1200

حايس بركان 850-   بني انصار 900-   إجرماوس 2000
تيزطوطني 1250-   ايت سيدال الجبل 1500- أزراف 1500                   

دريوش 1500-   ايت سيدال لوطا 1400-  ميضار 2500
تفرسيت 1350 بني بويفرور 850-  عني زورا 1000-  
سلوان 750-                                      بن طيب 2000

      ايت مايت 2150
      دار الكبداني 2500

       تزاغني 2200
جمموع املهاجرين : بني 43000 و 45000

*جدول 2: القوى العاملة إلقليم الناظور املهاجرة إىل أوروبا وفق قبائل الريف: حالة 30 
يونيو 1974 

  
الريف  منطقة  من  املهاجرين  عدد  أن  أعاله  الجدول  خالل  من  يتضح 
بالنسبة  كبري  عدد  وهو  تقريبا  مهاجر   45000 إىل   1974 سنة  وصل 
بالدرجة  املهاجرين راجع   الدائم يف عدد  ملنطقة كالريف، هذا اإلرتفاع 
فرص  عن  بالبحث  املتعلقة  وجههم  يف  تقف  التي  لإلكراهات  األوىل 
اإلستعمار  مخلفات  من  وهروبا  واملعنوية  املادية  أحالمهم  لتحقيق 
اإلسباني والفرنيس، وكذا عدم إهتمام السلطة املركزية بتأهيل املنطقة، 
كلها دوافع ساهمت بشكل كبري يف حسم اختيار الهروب نحو الضفة 
األخرى )أوروبا( هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الوضع الدويل 
ساهم بشكل كبري يف هذا النزوح خاصة ما يتعلق باإلتفاقيات الدولية 
التي وقعها املغرب، منها اإلتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
املهاجرين وأفراد أرسهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة45/158 
 1993 سنة  املغرب  عليها  صادق  التي   1990 ديسمرب   18 يف  املؤرخ 

ونرشت رسميا يف الجريدة الرسمية سنة 2012م  
لقد وقفنا من خالل هذا املطلب عند أهم املحطات التي تؤرخ للهجرة 
بمنطقة الريف خالل القرنني األخريين غري أن الهدف األسايس من هذه 
الدراسة ال يكمن يف إحصاء عدد املهاجرين من الريف بالضبط بل املهم 
البحث  أجل  تأملية من  بنظرة  الظاهرة  النظر يف هذه  من كل هذا هو 
عن مكامن الخلل واملسببات التي ساهمت يف الدفع بهذه الظاهرة نحو 

التبلور والتطور وهذا ما سيحدده املطلب الثاني من هذا املحور.

املطلب الثاين: سياسة التهجري مبنطقة الريف. 
األفراد  نقل  هو  القرسي  التهجري  يعترب  اإلنساني  الدويل  القانون  إن 
واألرس وأحيانا املجتمعات املحلية بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم 
أشكال مناسبة من  توفري  التي يشغلونها دون  األرايض  أو  البيوت  من 

الحماية القانونية أو غريها من أنواع الحماية وإتاحة التوصل إليها 
ال يخفى عىل الجميع أن هذه املمارسة تم تكريسها فيما سبق بشكل 
فضيع، كما أورد القران الكريم محاولة تهجري فرعون مرص رمسيس 
لليهود فقال تعاىل » فأراد أن يستفزهم من األرض فأغرقناه ومن معه 
1523م  أيضا مع موريسكيي مملكة غرناطة سنة  تم  جميعا«  وكما 
حيث تم تشتيتهم وإسكان النصارى مكانهم  وبالتايل فالتهجري ليس 
تزال  وال  املايض  يف  ممارستها  تم  سياسة  هو  ما  بقدر  اللحظة  بوليد 
تمارس إىل يومنا هذا، لكن اليوم ممارسة التهجري له تبعيات سياسية 

كثرية
السلطات  قبل  من  مبارشا  تهجريا  ليس  باملغرب  التهجري  مفهوم  إن 
أي  مبارشة  غري  بطريقة  تهجري  بل  الدويل  القانون  يف  معلوم  هو  كما 
نظرا  الباحثني  من  العديد  له  يتطرق  فلم  للسلطة  مبارش  تدخل  دون 
الحاجز بينهم وبني الغوص يف تحليله  التي تعد  لحساسيته السياسية 
ملحاولة  كان حافزا  فقد  الدراسة  لهذه  بالنسبة  أما  والبحث يف طياته، 
نفض الغبار عن مالمح هذا الفعل الذي تحاربه اليوم كل الديمقراطيات 
يف  ساهمت  التي  املبارشة  األسباب  إىل  نتطرق  أن  وسنحاول  العالم،  يف 

هجرة أبناء الريف خالل القرنني األخريين.
شكلت بعض اإلصطدامات بني املخزن  والريف أحد األسباب األساسية 
املحطات  بعض  وهنا  مبارش  غري  بشكل  التهجري  سياسة  تكريس  يف 

التاريخية التي تدل عىل ذلك:
ذاكرة  يف  عار  وشم  املحطة  هذه  تعد   :1958/1959 الريف  -انتفاضة 
الريفيني التي أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي للمخزن، والعداء الذي 

يكنه ألبناء منطقة الريف.
مارس   13 يوم  وانتهت  أكتوبر1958   07 يوم  الريف  انتفاضة  اندلعت 
انفجارهذه  نتج  وقد  يوما    157 يقارب  ما  استمرت  حيث   1959
اإلنتفاضة عن الضغط الذي كانت تمارسه الدولة يف حق أبناء منطقة 
منه،  يعانون  كانوا  الذي  واإلقصاء  التهميش  عن  منهم  تعبريا  الريف 
صحبة  أمزيان  سالم  الحاج  بن  محمد  أصدر  األول  اليوم  ففي  وهكذا 
رفاقه ميثاقا يتضمن املطالب األساسية لإلنتفاضة جاءت عىل الشكل 
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رشيد   الكريم  عبد  وابن  البيضاء  بالدار  حديثا  محاميا  كان  الذي 
للمطالب والرضوخ  الحسبان هو عدم اإلستجابة  لم يكن يف  أن ما  إال 
إلرادة الجماهري الشعبية حيث تم تعويض ذلك بهجوم وحيش، من قتل 
وتعذيب واغتصاب واختطاف يف حق الريفيني بقيادة ويل العهد الحسن 

الذي سيصبح فيما بعد امللك الحسن الثاني 
الريف وبالضبط يف هذه  أبناء  أن  أن نستشفه يكمن يف كون  ما يمكن 
بشكل  ساهم  ما  البالد  تسري  التي  السياسة  يف  الثقة  فقدوا  املرحلة 
كبري يف قيام هذه اإلنتفاضة واستمرار مسلسل الهجرة هروبا من هذا 
الوضع الذي ينم عىل عدم اإلستقرار السيايس واإلجتماعي واإلقتصادي 

للمنطقة.
املرحلة  هذه  يف  باملغرب  اإلقتصادي  الوضع  أشعل  لقد   :1984 -انتفاضة 
فرص  غياب  وكذا  األسعار  عرفته  الذي  الصاروخي  اإلرتفاع  خصوصا 
التي  الخصوص  وجه  عىل  الريف  بمنطقة  اإلحتجاجات  فتيل  الشغل 
الذي كان سببا  الدافع  التالميذ،  إنتفاضة  أو  الخبز  بانتفاضة  ستعرف 
الثاني بخطاب موجه للمشاركني يف اإلنتفاضة  امللك الحسن  يف خروج 
»...وسكان الشمال يعرفون ويل العهد ومن االحسن أال يعرفوا الحسن 
الثاني يف هذا الباب، عليهم أن يعرفوا الحسن الثاني الذي ألفوه، أما أنا 

فأعرف أنهم ال يعرفونني بكيفية عامة...«   
  58/59 الريفيني سنة  به  الذي ووجه  بالعنف  الخطاب تذكري  يعد هذا 
وتهديد يف نفس الوقت بتكرار نفس املسلسل الدموي إذا لم يتم إيقاف 
بالعنف  املحتجني  بالضبط مواجهت  ما حدث  اإلحتجاجات، وهو  هذه 
وعن  والجرحى،  القتىل  من  العديد  وسقوط  اإلعتقاالت  إىل  أدى  مما 
»التيليكراما  جريدة  قالت  فقد  اإلنتفاضة  هذه  يف  سقطوا  الذين  عدد 
40،  وتحدثت جرائد  دي مليلية« أن عدد القتىل بالناظور فقط تجاوز 

إسبانية أخرى عن مايفوق 400 قتيل عىل املستوى الوطني.
املركز جعله يطور مفهوم  الريف يف عالقته مع  الذي عاشه  العنف  إن 
إىل  أخرى  مرة  بأبناءه  أدى  كره  إىل  السيايس  العمل  يف  الثقة  فقدان 
األحداث  هذه  كون  إىل  نخلص  أن  يمكن  الوطن.كما  عن  بعيدا  الهروب 
التي  ساهمت بشكل كبري يف الهجرة تعد أسبابا مبارشة يف نهج سياسة 
يف  البقاء  عىل  املوت  قوارب  يختارون  الريف  أبناء  جعلت  التي  التهجري 
وطنهم الذي لم يحاول أن يضع يوما الريف يف صلب اهتماماته كالتفكري 
يف مقاربة تنمويه تساهم يف تطور املنطقة وتحوي أبناءها من البطالة 
خاصة وأنها تحمل من املؤهالت ما يجعلها محط األنظار الخارجية من 
السمكية(  )الثروة  املتوسط  األبيض  البحر  عىل  تطل  كونها  بعيد  زمن 
وغريها من املؤهالت، لكن لألسف لم يتم تأهيلها بل تم تهجريها بشكل 

غري مبارش.
املحور الثاين: عالقة اهلجرة وطلب اللجوء، باحلراك الشعيب بالريف حسب التقارير 

الدولية.
     إن التاريخ الدموي الذي وشم به املخزن الذاكرة املشرتكة للريفيني يف 
أكثر من محطة زادت يف الهوة بينهما، فأصبح اليوم من الصعب إعادة 
ثقة أبناء الريف بمجرد إحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة* بل يحتاجون 
إىل إعادة اإلعتبار ملنطقتهم التي عانت الويالت يف سنوات الرصاص وذلك 
أو  يرون  وثقايف  واجتماعي  اقتصادي  بعد  ذات  مبادرات  إحداث  عرب 
يتلمسون نتائجها عىل أرض الواقع، وهذا الرتاكم والضغط قد ساهم يف 

انفجار وتبلور الحراك الشعبي بمنطقة الريف. 
املطلب األول: احلراك الشعيب بالريف 

إن كل املأيس واملعانات التي أمطر بها املخزن الريف يف مسلسله الدموي 
ستأتي  بل  هنا  تتوقف  لم   ،84 سنة  وأحداث   58/59 سنة  من  كل  يف 
مرحلة أخرى تعرف بالحراك الشعبي التي ستتصف بغزارة اإلحتجاجات 
بصفة  املغربي  الشعب  حق  يف  واملمنهجة  املتبعة  للسياسات  الرافضة 
عامة والشباب الريفي بشكل خاص، حيث ستنطلق هذه الرحلة مساء 
يف  فكري  محسن  السمك  بائع  مقتل  محطة  من   28/10/2016 يوم 
والحقوقيني،  الديمقراطيني  كل  رفضه  الذي  الحدث  لألزبال،  حاوية 
قادة  بعد  فيما  سيصريون  الذين  النشطاء  ظهور  يف  سببا  كان  والذي 

الحراك الشعبي بالريف.
األشكال  الحراك بمجموعة من  بعد مقتل محسن فكري سيتوج هذا   
يتصدر  صار  حيث  إرضابات...  وقفات،  مسريات،  اإلحتجاجية، 
سينعكس  ما  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  وحديث  العاملية  الصحف 
عىل الرأي العام الوطني حيث أن الرصاع التاريخي بني الريف والسلطة 
املركزية كان له دور أسايس يف تزكية النعوت والتهم النمطية القدحية 
والعنرصية يف حق الريفيني التي وردت يف شبكات التواصل اإلجتماعي: 
»أوالد  »األوباش«،  سيدنا«،  »خداعني  امللك«،  »مساخيط  »املتمردون«، 
»الخونة«، »ملعقدين«، »معصبني«، »عمالء  سبنيول«، »اإلنفصاليون«، 
»ملغندف«،  »تجارالتهريب«،  املخدرات«،  »تجار  »الفتانني«،  الخارج«، 

»سخون الراس«، »الخوارج«، »الشيعة«، »الخارجون عن الدين«...  
أمام هذا الوضع الذي خيم عىل سيكولوجية املغاربة التي تنم عىل الحقد 
الريف استطاع نشطاء  والكراهية تجاه منطقة بشمال املغرب تسمى 
الحقوقية،  املطالب  بني  جمعت  مطلبية  ملفات  يسطروا  أن  الحراك 
وأهمها  الريف  تهم  التي  واإلقتصادية  واإلجتماعية،  والقانونية، 
الخاص  املطلبي  امللف  ثم  الحسيمة   بمدينة  الخاص  املطلبي  امللف 
واإلستثمار  بالتشغيل  املتعلقة  املطالب  بني  الذي جمع  العروي  بمدينة 
والثقافة  الحرضي،  والتأهيل  التحتية  والبنية  واملواصالت  واإلقتصاد، 
إىل  الحقوقي،  البعد  ذات  املطالب  وكذا  والتعليم،  الرياضة،  ثم  والبيئة، 
جانب ملفات مطلبية بمجموعة من مدن الريف، الناظور، بن الطيب، 

الدريوش، بني سعيد وغريها  
بدأ يف بداية بلورة  بالريف كان قد  الفعل اإلحتجاجي  القول بأن  يمكن 
الريف عرب توحيد  حركة احتجاجية منظمة تجمع بني جميع مناطق 
فعلها اإلحتجاجي وملفاتها املطلبية ما ساهم يف تخوف السلطة املركزية 
من هذا الوضع أكثر وأن يذهب الحراك يف مسار يصعب عليها ترويضه 
خاصة أنه ساهم يف تأجيج الرصاع، واستمرارية األشكال اإلحتجاجية 
2017 بمدينة  أبريل   26 اإلستئناف  التي أصدرت محكمة  األحكام  عرب 
حق  يف  مخففة  أحكام  بإصدار  للمشاعر  مستفزة  أحكاما  الحسيمة 

املتهمني يف قضية محسن فكري)47 شهرا ملجموع املتهمني(  
لم  الحراك  الذي عرفه هذا  الهائل واإلقبال  الشعبية  الجماهري  رغم كم 
بقدر  الساكنة  مطالب  تحقيق  عىل  تشجع  ولم  ساكنا  الدولة  تحرك 
وما  بلة،  الطني  زاد  الذي  الشىيء  الصماء  األذان  بسياسة  واجهتها  ما 
يؤكد كذلك ذهنية الكراهية التي تحاك ضد منطقة الريف، بالغ أحزاب 
اإلئتالف الحكومي الذي صدر يوم 11 ماي 2017 تحذر فيه من النزعات 
الخارج   من  تمويل  بتلقي  النشطاء  وتتهم  الريف  لحراك  اإلنفصالية 
الساكنة  أن تحاول تحقيق مطالب  التي كان من املفروض  فالحكومة 
التي تمثلها عرب خلق مبادرات لذلك لعبت دورا سلبيا عكس التوقعات 
التي  اإلتهامات  أكثرعرب  الوضع  تأزيم  املنتظرة منها حيث ساهمت يف 
وجهت لنشطاء الحراك وهي نفس اإلتهامات التي سيحاكمون بها عند 
اعتقالهم وستكون البوابة التي ستفتح عىل مرصعيها من جديد ترحيبا 

بعودة فكرة الهجرة رأفة بأبناء هذا الوطن الجريح.

املطلب الثاين: اهلجرة لطلب اللجوء بعد اإلعتقاالت حسب التقارير الدولية 
أو  أسلوب  أو  الثقايف  اإلنفتاح  تكون ألهداف  الهجرة عندما  أن  صحيح 
نمط عيش اإلنسان فهذا جميل جدا خاصة وأن العالم اليوم بفعل تطور 
الوسائل التكنولوجيا واملواصالت أصبح قرية صغرية حيث عرف  عدد 

املهاجرين إرتفاعا كبريا وهذا ما ستجدونه يف الجدول التايل:
النسبة املئوية من سكان العالم عدد املهاجرين  السنة 

2.8 %  172.703.309  2000
2.9 %  191.269.100  2005
3.2 %  221.714.243  2010
3.3 %  243.700.236  2015

*جدول 3: املهاجرين عرب العامل بني سنة 2000 وسنة 2015 
يتبني من خالل هذا النموذج أن الهجرة بني سنة 2000 التي عرفت 172 
مليون  و244  األرض،  سكان  معدل  من   2.8  % بنسبة  مهاجر  مليون 
مهاجر سنة 2015 أي بنسبة 3.3% من معدل سكان األرض قد عرفت 
من  كبرية  نسبة  عىل  تحتوي  تكن  لم  لو  لكن  ومهوال  كبريا  ارتفاعا 
البحث عن سبل جديدة  الهجرة بهدف  الذين يحملون فكرة  املهاجرين 
للعيش الكريم وهروبا من واقع اإلستبداد والديكتاتوريات التي يعيشون 
حلول  إيجاد  ومحاولة  تأمله  من  البد  إشكال  يبقى  فهذا  وطأتها  تحت 
له، ولفهم هذا اإلشكال أكثر يمكننا أن نقوم بإطاللة عىل واقع الهجرة 

بمنطقة الريف شمال املغرب خالل السنوات األخرية.
منطقة  عاشتها  التي  األمنية  واملقاربة  والرتهيب  اإلعتقاالت  واقع  إن 
الشباب  لدى  الهجرة  فكرة  تبلور  يف  ساهمت  الفرتة  هذه  خالل  الريف 
باملغرب  السكاني  الهرم  يف  األعىل  النسبة  تشكل  التي  الفئة  جديد  من 
حسب املندوبية السامية للتخطيط يف اإلحصاء األخري لسنة 2014 ، ما 
كان يستوجب ويستلزم عىل الدولة القيام بعدة إجراءات ليتم استيعاب 
طموحات وأحالم هذه الفئة عرب خلق فرص الشغل بالدرجة األوىل التي 
ستحد من البطالة من جهة، ومن جهة أخرى ستساهم يف نمو االقتصاد 
الوطني الذي سيخرج الدولة من دوامة الركود االقتصادي الذي تعاني 
منه داخليا، ما جعلها توجه السوق نحو الخارج أكثر من اعتمادها عىل 
لكن  جدا.  كبرية  اقتصادية  فوارق  خلق  يف  يساهم  ما  الداخيل،  الرواج 
بشكل  السيايس  الحقل  يف  العاملني  أن  يومي  بشكل  ونراه  نشاهده  ما 
اإلسرتاتيجيات  -الشباب- من  الفئة  بتغييب متطلبات هذه  قاموا  عام 
التنموية التي يتم تسطريها، ما ساهم بشكل كبري يف التفكري بمنطق 
الشاب  ومتطلبات  حاجيات  سيلبي  الذي  البديل  عن  للبحث  الهجرة 
املغربي الذي وصل إىل حد طلب اللجوء االجتماعي والسيايس... يف الدول 
اإلعتقاالت  مطرقة  بني  يعيشون  الريف  أبناء  أصبح  وهكذا  األوروبية 

وسندان التهجري.
-التقارير الدولية:    حسب بعض التقارير الدولية للمنظمات التي تعنى 
بظاهرة الهجرة واملهاجرين سجلت ارتفاعا يف عدد املهاجرين املغاربة 
املتوجهني إىل إسبانيا عرب البحر األبيض املتوسط خالل السنوات األخرية 
وقد تم ربط هذا اإلرتفاع باألحداث التي شهدها الريف مؤخرا ارتبطت 
وقد  فكر،  محسن  السمك  بائع  مقتل  بعد  الشعبي  بالحراك  باألساس 
أفادت املنظمة العاملية للهجرة أن عدد الوافدين عىل إسبانيا عرب البحر 
االبيض املتوسط بلغ سنة 2017 أكثر من 22414 وسجل إرتفاعا اكثر 

سنة 2018 حيث وصل إىل 25101 مهاجر  
أمام هذا اإلرتفاع الذي عرفه عدد املهاجرين نحو إسبانيا فقد سجلت 
الوكالة اإلسبانية للسالمة البحرية واإلنقاذ أنها سهرت عىل إنقاذ عدد 
كبري من املهاجرين خالل كل من سنة 2016 و2017 وهذا ما سيسجله 

الجدول التايل:
2017  2016 أملرييا 

180  86  )           )patera عدد الزوارق التي تم إنقاذها
4862  2058 عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم 

2017  2016 طاريفا 
عدد الزوارق التي تم إنقاذها 

332  131              )patera( 
4222  951 عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم 

*جدول 4: عدد الزوارق واألشخاص الذين مت إنقاذهم خالل سنة 2016 و 2017 
      إذا حاولنا الجمع بني عدد االشخاص الذين تم إنقاذهم يف كل من 
أملرييا وطريفا سنجد أن وكالة اإلنقاذ اإلسبانية قد أنقذت 3009 مهاجر 
عددهم  وصل  حيث   2017 سنة  كبري  بشكل  سيزداد  ما  سنة2016 
9084 مهاجر، هكذا نكون أمام 12093عدد املنقذين من طرف الوكالة 

اإلسبانية للسالمة البحرية واإلنقاذ خالل 2016و2017
من  الوافدين  املوت  قوارب  ضحية  راحوا  الذين  املفقودين  عدد  عن  أما 
إسبانيا فقد سجلت  إتجاه  املتوسط( يف  األبيض  البحر  إفريقيا)  شمال 
هذا  سيوضحه  ما  املفقودين  من  كبري  عدد  للهجرة  العلمية  املنظمة 

الجدول:
السنة عدد املفقودين 
2015   41
2016   142
2017   134
2018   94
2019   7

*جدول: عدد املهاجرين املفقودين من مشال إفريقيا)البحر األبيض املتوسط( 
كبري  بشكل  تزايد  قد  املفقودين  عدد  أن  األرقام  هذه  خالل  من  يظهر 
فيها  شهد  التي  السنتان   2017 و   2016 سنة  من  كل  خالل  خاصة 
رئيسيا  يكون سببا  أن  يرجح  الذي  الشعبي  الحراك  احتجاجات  الريف 
األمنية  املقاربة  بعد  الهجرة  عىل  الريفيني  إلقبال  نظرا  التزايد  هذا  يف 
التي شهدها الريف املتمثلة يف حملة اإلعتقاالت التي شملت العديد من 
الشباب النشطاء يف الحراك الشعبي وإذا أخذنا سنة 2017 فقط كمثال 
من خالل كل األرقام التي سبق ذكرها سنجد أنها عرفت عبور 22414 
اإلسبانية  الوكالة  لدن  من   9084 إنقاذ  منها  تم  إسبانية  إىل  مهاجر 
حسب  منها  مهاجر   134 فقدان  تم  وقد  واإلنقاذ،  البحرية  للسالمة 

املنظمة العاملية للهجرة
بشكل  تكون  الهجرة  هذه  أن  بحكم  دقيقة  غري  األرقام  هذه  تبقى 
رسي يصعب عىل أي باحث أن يكون عىل دراية وبضبط األرقام بشكل 
صحيح، إال انه يمكن تجميع بعض املعطيات من خالل تقارير منظمات 
تعنى بالهجرة إال أن إحصائيات نسبية بعيدة نوعا ما عن الحقيقة، فلو 
تجردت الهجرة من طابعها الرسي لحصلنا عىل ارقام أكثر بكثري من ما 

نحن بصدده األن.
- طلب اللجوء:  يعترب اللجوء من أقدم الظواهر التي عرفها اإلنسان بحكم 

اإلضطهاد الذي عاشه، 
يعنى  قانون  إرساء  يف  الدولية  املبادرات  من  مجموعة  ساهمت  وقد 
بهذا األمر وأول مبادرة لحماية الالجئني كانت عىل يد العالم النرويجي 
»فريديريك نانسن« بعد األزمة التي خلفتها الحرب العاملية األوىل، الذي 
ذلك  بعد  نانسن   سفر  وجواز  شخصية  بطاقة  الروس  لالجئني  منح 

جاءت اإلتفاقية الخاصة بوضع الالجئني التي اعتمدها مؤتمر األمم 
الخاص  الربوتوكول  وكذا  مادة   46 من  واملتكونة   1951 سنة  املتحدة 
اإلتفاقية  هذه  وضعت  حيث   1967 سنة  صدر  الذي  اإلتفاقية  بهذه 
تعريفا لالجئ ونوع الحماية القانونية التي يجب أن يحصل عليها، ومن 
بني املواد التي كان يجب عىل الدول املنضمة لإلتفاقية أن تقبل بها وهي 

كاألتي:
املادة األوىل: تعريف الالجيء  •

املادة األوىل )1(: حرية التعبري عن األراء السياسية  •
املادة الثالثة: عدم التمييز  •

املادة الرابعة: حرية ممارسة الشعائر الدينية  •
املادة 16: حق التقايض أمام املحاكم  •

املادة 33: حرض الطرد أو الرد   •
الذي  باألسلوب  اإلتفاقية  هذه  مقتضيات  بني  نربط  أن  حاولنا  إذا      
السنوات األخرية سنجد  للهجرة يف  الذين استسلموا  الريف  أبناء  نهجه 
أن معظم من طلب اللجوء كان بسبب اإلعتقاالت التي شنتها السلطة 
الريف  الذي عرفته منطقة  اإلجتماعي  الحراك  املركزية يف حق نشطاء 
الخاصة  اإلتفاقية  من  األوىل)1(  املادة  إىل  الهجرة  هذه  انحازت  حيث 
بوضع الالجئني، أي أن الشباب معضمهم طلبوا اللجوء السيايس بحكم 

مشاركتهم يف الحراك الشعبي. 
باملهاجر واللجوء  اتفاقيات تهتم  الذي تحكمه  الدويل  الوضع  أمام هذا 
بحكم  خاص  بشكل  وإسبانيا  أوروبا  إىل  الهجرة  املغاربة  اختار  فقد 
اللجوء  طالبي  املغاربة  عدد  باملغرب،إن  تربطها  التي  الجوار  عالقة 
وزارة  إىل  وصل   ،2018 عام  بداية  فمنذ  الفت،  بشكل  ارتفع  بإسبانيا 
يف  العدد  وصل  بينما  مغاربة،  من  لجوء  طلب   765 اإلسبانية  الداخلية 
قد  ريفياً  ناشطاً  أربعون  وكان  فقط  طلباً   530 زهاء  إىل   2017 سنة 
السلطات  إىل  جماعي  لجوء  بطلبات  املاضية  القليلة  األيام  يف  تقدموا 
بكونهم  طلباتهم  وسوغوا  إليها،  الوصول  من  تمكنوا  بعدما  اإلسبانية 
مالحقني من طرف السلطات املغربية، جراء مشاركتهم يف االحتجاجات 

التي عرفتها منطقة الريف. 
ما يمكن أن نستخلصه من هذه القراءة يف كرونولوجية الهجرة بمنطقة 
تستهدف  اجتماعية  ظاهرة  أضحت  االخرية  هذه  أن  عىل  يدل  الريف 
قاطرة  تكون  أن  والالزم  األجدر  من  التي  الشباب  فئة  األوىل  بالدرجة 
تربط الحارض بمستقبل الوطن الذي يحلم الجميع بأن يعيش فيه وهو 
العدالة  قيم  فيه  تسود  ديمقراطي  مجتمع  يف  الحقوق  بجميع  يتمتع 
املبادرات  قلب  يف  الفرد  يكون  وأن  اإلنسانية،  والكرامة  االجتماعية 
التنموية التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة التي تعرقل مسار التطور 

عىل املستوى االقتصادي، واإلجتماعي، والسيايس لهذا البلد.
لقد حاولت من خالل هذه الدراسة أن أتطرق ملفهوم سياسة التهجري 
حق  يف  املركزية  السلطة  مارستها  التي  القمع  مقاربة  من  انطالقا 
الريف، والتي كانت سببا مبارشا يف  التي عاشتها منطقة  اإلنتفاضات 
بعض محطات الهجرة التي عاشها الريف، ما جعلني أقف عند الهجرة 
اللجوء  دليل عىل ذلك طلبات  الشعبي وخري  الحراك  التي تمخضت عن 
املتابعات واإلعتقاالت  املنطقة بحجة  أقدم عليها شباب  التي  السيايس 
األمن  وتهديد  كاإلنفصال،  بتهم  الداخلية  وزارة  عليها  أرشفت  التي 

الداخيل للوطن.
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بالجزائر،  لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمني  ذكر 
الهاشمي عصاد، أن بعض مدراء املؤسسات الرتبوية يقدمون 
يتطلب  األمر  وهذا  عمدا،  األمازيغية  اللغة  تدريس  عرقلة  عىل 

إصدار”عقوبات يف حقهم”.
 وقال عصاد إن “عهد رفض تدريس األمازيغية قد وىل بما أنها 
صارت لغة وطنية ورسمية محصنة بقوة الدستور”. مشريا إىل 
أن “األمازيغية كهوية وطنية وملك لجميع الجزائريني وليست 
عنارص  من  أسايس  وعنرص  أخرى،  دون  منطقة  عىل  حكرا 

الهوية الوطنية”.
وأكد املتحدث ـ حسب وسائل إعالم جزائرية ـ أن الهيئة تقدمت 
بمقرتح “إجبارية مواصلة تدريس األمازيغية يف الطور الثاني. 
مشريا يف هذا الخصوص إىل أن “املحافظة السامية لألمازيغية 
الوطنية  الرتبية  وزارة  خالل  من  للحكومة  مقرتحات  قدمت 

السيما   ،2008 للرتبية  التوجيهي  القانون  بنود  بعض  ملراجعة 
منها البند 34 لتعميم وإدراج صيغة اإلجبارية يف الطور املتوسط 

بعد دراستها يف الطور االبتدائي”.
مهمة  كنقطة  مدرجة  املحافظة  “اقرتاحات  أن  عصاد  وأوضح 
عىل  مناسبة  كل  يف  ونجدد  املشرتكة  اللجنة  أعمال  جدول  يف 
تعليم  تثبيت  أسمى،  كهدف  سطرت  التي  املحافظة  التزام  أنها 
مطابقة  القوانني  تكون  حتى  الرتبوية  املنظومة  يف  األمازيغية 

لدستور 2016 الذي جعل منها لغة وطنية ورسمية”.
وقال يس عصاد إن “هناك خلل ينبغي مراجعته خاصة البند 34 
من خالل إدخال اإلجبارية بصيغة مواصلة تعليم األمازيغية يف 
الطور املتوسط بعد دراسته يف الطور األويل، أي جعلها إجبارية 

مثلها مثل باقي املواد واللغات”.
وتحفظ األمني العام للمحافظة عىل البند الذي يجعل من تدريس 

األمازيغية  اللغة 
السنة  من  ابتداء 
الرابعة ابتدائي عوضا 
إىل  األوىل  السنة  من 
العربية  اللغة  جانب 
لغتني  بصفتهما 
متسائال  وطنيتني، 
“هل  الصدد  هذا  يف 
تدريس  يتم  أن  يعقل 
لغة أجنبية يف املدرسة 
اللغة  قبل  الجزائرية 

األمازيغية”.

“عصاد”: عقوبات تنتظر مدراء مؤسسات تربوية يقدمون على عرقلة تدريس اللغة األمازيغية عمدا

رايتس  هيومن  منظمة  اتهمت 
يوم  نرشته  لها،  تقرير  يف  ووتش 
السلطات  شتنرب،   09 االثنني،  أمس 
الجزائرية بـ” شن اعتقاالت واسعة 
البالد،  أنحاء  جميع  يف  النطاق 
استهدفت املتظاهرين الذي يحملون 
الراية األمازيغية التي ترمز لألمازيغ. 
شخص  كل  رساح  “بإطالق  مطالبة 
بها  التلويح  أو  راية  لحيازته  اعتُِقل 

وإسقاط التهم ضده”.
“ال  أنه  إىل  الدولية  املنظمة  وأشارت 
يزال نحو 40 متظاهرا وراء القضبان 
يف  األمن  قوات  اعتقلتهم  بعدما 
والشلف  وعنابة  العاصمة  الجزائر 
ومدن جزائرية أخرى، أغلبهم يومي 
أو  تلويحهم  ، بسبب  21 و28 يونيو 

الجزائر  30 منهم محتجزين يف  أكثر من  يزال  أنه “ال  إىل  أمازيغية”. مشرية  رايات  رفعهم 
العاصمة، بحسب تقديرات عبد الرحمن صالح، محامي يمثل متظاهرين عديدين، وهو أيضا 

أمني عام ” شبكة املحامني للدفاع عن حقوق اإلنسان”، منظمة غري حكومية جزائرية”.
وأوضحت أن ” قضاة التحقيق أحالهم إىل التحقيق بتهمة “املساس بسالمة وحدة الوطن”، 
وهي جريمة يعاَقب عليها بالسجن ما بني سنة و10 سنوات، بموجب املادة 79 من قانون 
قضاة  تحقيقات  تدوم  قد  الجزائية،  اإلجراءات  قانون  “بموجب  أن  مربزة  العقوبات”. 
التحقيق حتى أربعة أشهر، مع إمكانية التجديد مرتني، يتعنّي بعد ذلك إخالء سبيل املتهمني 

أو إحالتهم إىل املحاكمة”.
كلمة  يف  الجيش،  أركان  رئيس  صالح  قايد  قال   ، يونيو   19 يف  أن  الدولية  املنظمة  وذكرت 
ألقاها بمدينة بشار جنوب غربي البالد: “للجزائر راية واحدة تمثل سيادة الدولة الجزائرية 
واستقاللها ووحدتها الرتابية… تم إصدار أوامر صارمة لقوات األمن من أجل تطبيق صارم 
للقوانني سارية املفعول والتصدي لكل من يحاول املساس بمشاعر الجزائريني يف هذا املجال 
الحساس”. و “لم يحدد قايد صالح ما هي “القوانني سارية املفعول” التي كان يشري إليها. 
بعد يومني من كلمته، بدأت قوات األمن يف اعتقال من يرفعون الرايات األمازيغية يف مختلف 

أنحاء البالد”.
امُلنارص لألمازيغ أصبح مسألة شائعة يف  وأشارت إىل أن رفع الرايات األمازيغية والنشاط 
الجزائر منذ مطلع الثمانينيات. “يركز بعض النشطاء عىل تعزيز الثقافة األمازيغية، بينما 
يطالب آخرون بالسيادة الذاتية ملنطقة القبائل ذات األغلبية األمازيغية، ويدعو آخرون إىل 
لم  زالت خالفية،  ال  االستقالل  أو  الذاتي  الحكم  أن مطالب  القبائل. رغم  استقالل منطقة 

تتعامل السلطات الجزائرية يف السنوات األخرية مع رفع الراية األمازيغية كجريمة”.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش يف تقريرها، أن “قاضية بمدينة عنابة رشقّي البالد 
وحدة  بسالمة  “املساس  تهمة  من  متظاهر،  فرتييس،  ندير  برباءة  غشت   08 يف  حكمت 
 5 الوطن” وأمرت الرشطة بإعادة رايتني أمازيغيتني إليه كانتا قد صودرتا لدى توقيفه يف 

يوليو/تموز. أمىض فرتييس شهرا يف الحبس االحتياطي”.
وأكدت “رايتس ووتش” أن “التلويح براية ملجتمع عرقي هو تعبري سلمي يحميه “العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه الجزائر يف 1989، و”امليثاق 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب”.
وأشارت إىل أن “السلطات املحلية منعت سلسلة من االجتماعات املخطط لها بالقرب من 
يف  نشطة  مجموعة  راج(،  )جمعية  الشبيبة”  عمل  “تجمع  جمعية  قبل  من  بجاية  مدينة 
االحتجاجات املؤيدة للديمقراطية منذ اندالعها”. مضيفة أن “السلطات اعتقلت أكثر من 20 
من الناشطني الحقوقيني املؤيدين للديمقراطية كانوا يخططون إلقامة اجتماع لجمعية راج 

يف ساحة عامة يف بجاية. أطِلق رساحهم بعد ثالث ساعات ولم يحصل االجتماع”.
وأضافت أن السلطات أمرت “ثالثة أحزاب معارضة يف 27 غشت املايض، بإلغاء اجتماعها 
الثالثة،  األحزاب  تفسري.  دونما  التايل  اليوم  يف  العاصمة  الجزائر  يف  عقده  املزمع  املشرتك 
العمل”،  و”حزب  والديمقراطية”  الثقافة  أجل  من  و”التجمع  االشرتاكية”  القوى  “جبهة 
أعضاء يف “قوى البديل الديمقراطي”، تحالف سيايس أُنشئ لدعم دعوة املحتجني إىل انتقال 

ديمقراطي. كان االجتماع سيُكّون التجمع االفتتاحي للتحالف”.
بن  أحمد  ووتش  رايتس  هيومن  يف  للمسؤول  الجزائرية  السلطات  احتجاز  إىل  أشارت  كما 
شميس، يوم 19 غشت املايض، بينما كان يرصد مسرية الجمعة يف شارع ديدوش مراد وسط 
الجزائر العاصمة. احتجزته السلطات 10 ساعات وصادرت جوازات سفره ملدة 10 أيام دون 
إخطاره بأي تهمة، ثم رّحلته خارج البالد. بحسب “مراسلون بال حدود”، ُرّحل العديد من 

الصحفيني األجانب منذ أبريل.
وقالت ملا فقيه، مديرة قسم الرشق األوسط وشمال أفريقيا باإلنابة يف هيومن رايتس ووتش: 
“تسامحت السلطات الجزائرية يف البداية مع احتجاجات املاليني التي بدأت يف فرباير/شباط 
وتعيق  بالرايات  امللّوحني  لتسجن  اآلن  توجهها  بّدلت  لكنها  السيايس،  باإلصالح  للمطالبة 

املتظاهرين الراغبني يف االنضمام إىل املسريات”.
املتظاهرون  بدأ  للمعارضة،  قمعها  وتكثيف  للحقوق  السلطات  انتهاك  “مع  وأضافت 
يستعدون ملسريات أكرب يف سبتمرب/أيلول. ينبغي للسلطات الرتاجع ومنح الشعب الجزائري 

حريتي التعبري والتجمع اللتني من حقه”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الجزائرية سجنت العرشات لتظاهرهم السلمي 
خالل األشهر الستة التي تلت اندالع موجة من مظاهرات الشوارع التي أفضت إىل استقالة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

“رايتس ووتش”
 ُتندد بشن السلطات اجلزائرية اعتقاالت 

واسعة ضد حاملي األعالم األمازيغية
والية  يف  الجديد  املدريس  الدخول  شهد 
أقسام  خمسة  افتتاح  الجزائر،  وهران، 
إىل  ستضاف  األمازيغية،  اللغة  لتدريس 
خالل  فتحت  التي  األقسام  مجموعة 
اللغة،  هذه  لتدريس  األخرية  السنوات 
لتعليم  أقسام  ستة  افتتاح  مقابل 

األمازيغية يف فصول محو األمية.
بوالية  الرتبية  مديرية  مصالح  وقالت 
إن  الجزائرية”  “املساء  حسب  وهران، 
جاء  الجديدة  الخمسة  األقسام  افتتاح 
ضمن الربنامج املسطر من طرف الوزارة، 
للغة  السامية  املحافظة  مع  بالتنسيق 
جمعية  مع  التام  والتعاون  األمازيغية، 
”نوميديا” الثقافية التي تقدم الكثري للغة 

األمازيغية عىل مستوى والية وهران.
نهاية  غاية  إىل  وهران  والية  وشهدت 
قسما   12 فتح  املايض،  الدرايس  املوسم 
لتدريس اللغة األمازيغية، موزعة عىل 11 
االبتدائي، وقسم واحد يف  الطور  قسما يف 
الطور املتوسط بتعداد قدر بـ330 تلميذا 
يف  وأستاذا  معلما   13 وتأطري  وتلميذة، 

اللغة األمازيغية.
سعيد  ”نوميديا”  جمعية  رئيس  ورصح 
رسميا  طلبا  أن  املساء”،  لـ»  زعموش 
الرتبية  مديرية  ملصالح  وجه  قد  كان 
لوالية وهران، للرفع من املناصب املالية 

لصالح توظيف خريجي اللغة 
األمازيغية، موضحا أن بعض 
توظيف  من  تمكنت  الواليات 
اقترص  وقت  يف  معلما،   30

الدرايس  املوسم  يف  التوظيف 
يف  منصبا،   13 عىل  املنرصم 
الرتبية  مديرية  تؤكد  حني 
ضمن  العمل  نحو  التوجه 
اإلمكانيات  حسب  الربنامج، 
باقي  نحو  والتوسع  املتوفرة 

بلديات الوالية.
زعموش،  سعيد  وكشف 
الثقافية  الجمعية  رئيس 
عن  ”نوميديا”،  األمازيغية 

إطالق أول مرشوع لتعليم اللغة األمازيغية 
واالتصال  اإلعالم  وسائط  طريق  عن 
املرشوع  وهو  الحديثة،  والتكنولوجيات 
من  بدعم  امليدان  أرض  عىل  جسد  الذي 
إطار  يف  األوربي،  واالتحاد  الثقافة  وزارة 
املشاريع املدعمة سنويا من طرف الهيئة 

األوروبية.
أن  لـ”املساء”  زعموش  سعيد  وأكد 
جسد  الجمعية،  تلقته  الذي  املايل  الدعم 
ميدانيا من خالل املرشوع الذي يعد هاما 
علمية  بطرق  األمازيغية  اللغة  لتعليم 
املتحركة  الصور  عىل  تعتمد  مدروسة، 

معمول  طريقة  وهي  واأللوان،  والصور 
اللغات، مما يجعلها فعالة  بها يف تدريس 
كما  اللغة.  وتعليم  الرسالة  توصيل  يف 
لتعليم  أقسام   6 فتح  عن  املتحدث  كشف 
األمية،  محو  مراكز  عرب  األمازيغية  اللغة 
العدد  لريتفع  قسما،   14 فتح  انتظار  يف 
تعليم  مجال  يف  األمية  ملحو  قسما   20 إىل 
اللغة األمازيغية، خاصة بعد تسجيل رغبة 
كبرية من املواطنني للتسجيل وتعلم اللغة 

األمازيغية.

اجلزائر.. فتح 5 أقسام جديدة لتعليم األمازيغية بوهران

لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  قال 
املتحدة، غسان سالمة، أمام مجلس األمن 
ليبيا  يف  الوضع  حول  املتحدة  لألمم  التابع 
البالد  “تزويد  إن   ،2019 سبتمرب   04 يوم 
من  وغريها  والذخائر  األسلحة  من  باملزيد 
يف  العنف  أعمال  من  يفاقم  الحرب  أدوات 
انتهاك الحظر املفروض عىل  إذ بات  ليبيا. 
يف  الرئيسيني  الطرفني  جانب  من  التسليح 
الراعية لكل منهما  النزاع والدول األعضاء 

أمراً عادياً ويف اغلب األحيان صارخاً”.
وتشري التقارير إىل أن فريق الخرباء يحقق 
يف أكثر من 40 حالة متفاوتة الخطورة عىل 
الرغم من عدم تعاون معظم الدول األعضاء 
التي تقوم بهذه األفعال. و”لألسف الشديد، 
املفروض  الحظر  بأن  القول  املحزن  من 
عىل األسلحة لم يكن فعاالً منذ 4 نيسان/ 
عمليات  أية  تحدث  لم  وأنه   2019 أبريل 
القرار  أن  رغم  البحر  يف  تفتيش  أو  حظر 
2473 يجيز القيام بهذه األنشطة. وما ورد 

البالد  إىل  املرتزقة  بشأن وصول اآلالف من 
النزاع  بزيادة نطاق  اآلونة األخرية يهدد  يف 

وتصعيده”.
لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  وأضاف 
بأن  الليبيني  من  العديد  :”يشعر  املتحدة 
عنهم  تخىل  قد  الدويل  املجتمع  من  جزءاً 
لبس  ال  دعم  وبدون  آخرون.   واستغلهم 
املجتمع  ومن  املجلس  هذا  لدن  من  فيه 
للنزاع  فوري  حد  لوضع  عموماً  الدويل 
سيناريوهني  سنواجه  أننا  أعتقد  الليبي، 
أولهما  كبري،  حد  إىل  مستساغني  غري 
منخفض  نزاع  أمد  وإطالة  استمرار  هو 
بني  االقتتال  استمرار  سيشهد  الشدة 
بني  البؤس  وتزايد  الليبيني،  األشقاء 
املستضعفني  وتعرض  املواطنني  أوساط 
من املهاجرين والالجئني ملزيد من عمليات 
النهب، واملزيد من التدمري الذي يطال البنية 
وتنامي  البالد  يف  أصالً  املترضرة  التحتية 

التهديد اإلرهابي عرب الوطني”.
والسيناريو الثاني ـ يضيف غسان سالمة 
ويتمثل  األّول  عن  سوءاً  يقلُّ  “ال  ـ 

لهذا  العسكري  الدعم  مضاعفة  يف 
الطرف أو ذاك من رعاتهم من األطراف 
الخارجية، مما سيؤدي إىل تصعيد حاد 
املنطقة  يغرق  أن  بالتأكيد  شأنه  من 

بأرسها يف حالة من الفوىض”.
بأنه  القائلة  “الفكرة  أن  وأوضح 
الحل  للحرب وأن  إعطاء فرصة  ينبغي 
وهم”.   مجرد  هي  ممكن  العسكري 
عىل  قادر  املوقر  املجلس  هذا  أن  أرى 
القيام بما هو أكثر من ذلك، وأرى أيضاً 
أن الليبيني يستحقون أفضل من ذلك”.

يوم  الدويل  األمن  مجلس  واعتمد  هذا، 
 2486 رقم  القرار  املايض،  الخميس 
األمم  بعثة  والية  بموجبه  مدد  الذي 
املتحدة للدعم يف ليبيا )أونسميل(، حتى 

 ،2020 أيلول/سبتمرب  من  عرش  الخامس 
العام،  لألمني  الخاص  املمثل  قيادة  تحت 

غسان سالمة.
وذكر القرار الذي تقدمت بمرشوعه اململكة 
أن  الشمالية،  وأيرلندا  لربيطانيا  املتحدة 
سياسية  بعثة  بوصفها  ستتوىل  البعثة 
مبادئ  مع  تماما  يتفق  وبما  متكاملة، 
الصعيد  عىل  األمور  بمقاليد  اإلمساك 
الوطني، ممارسة الوساطة وبذل املساعي 

الحميدة لدعم قضايا خمس، وهي:
أمني  وحوار  سياسية  عملية  إجراء 

واقتصادي شاملني للجميع؛
االستمرار يف تنفيذ االتفاق السيايس الليبي؛

حكومة  اتخذتها  التي  الرتتيبات  توطيد 
بالحوكمة  يتعلق  فيما  الوطني  الوفاق 
ذلك  يف  بما  االقتصادية،  والشؤون  واألمن 
مع  بالتعاون  االقتصادي  اإلصالح  دعم 

املؤسسات املالية الدولية؛
إمكانية وقف إطالق النار؛

سري املراحل الالحقة من العملية االنتقالية 
الدستورية  العملية  ذلك  يف  بما  الليبية، 

وتنظيم االنتخابات.
أن  أيضا  األمن  مجلس  أعضاء  وقرر 
التشغيلية  القيود  حدود  يف  البعثة،  تقوم 
الليبية  املؤسسات  “دعم  بمهام  واألمنية، 

الرئيسية؛ وتقديم الدعم، بناء عىل الطلب، 
األساسية  الخدمات  توفري  أجل  من 
وفقا  اإلنسانية،  املساعدات  وإيصال 
حقوق  حالة  ورصد  اإلنسانية؛  للمبادئ 
الدعم  تقديم  عنها؛  واإلبالغ  اإلنسان 
غري  بها  املتصلة  واالعتدة  األسلحة  لتأمني 
انتشارها؛  ومكافحة  للمراقبة  الخاضعة 
وتنسيق املساعدة الدولية وتقديم املشورة 
تقودها  التي  للجهود  دعما  واملساعدة 
تحقيق  سيبل  يف  الوطني  الوفاق  حكومة 
النزاع،  من  الخارجة  املناطق  يف  االستقرار 
بما فيها املناطق املحررة من قبضة تنظيم 

داعش”.
األمن  مجلس  رحب  الجديد  قراره  ويف 
استعادة  يف  البعثة  تحرزه  الذي  بالتقدم 
وأجزاء  وبنغازي  طرابلس  يف  وجودها 
الظروف  تسمح  حسبما  ليبيا،  من  أخرى 

األمنية.
وضع  يف  املحرز  بالتقدم  رحب  كما 
التكامل  وزيادة  شاملة  إسرتاتيجية 
والتنسيق االسرتاتيجي بني البعثة ووكاالت 
األمم املتحدة وصناديقها وبرامجها يف ليبيا 
حكومة  تقودها  التي  الجهود  دعم  بهدف 
الوفاق الوطني يف سبيل تحقيق االستقرار 
يف  العمل  مواصلة  عىل  مشجعا  ليبيا،  يف 

سبيل ذلك.

ليبيا..”غّسان سالمة” يتهم أطراف خارجية مبضاعفة الدعم 
العسكري لطريف الزناع وحيذر من إغراق املنطقة بأسرها يف الفوضى

متازغا
ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ
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بالسؤال  لنبدأ   *
أن  تود  كيف  الكالسيكي، 
»العالم  قراء  من  نفسك  تقرب 

األمازيغي«؟
** الّصدفة هي من جعلتني اآلن شاعراً 
أكتب لكم هذه الحقيقة العارية كما هي 
دون زيادة أو نقصان وقبلها بكّل رصاحٍة 
لم أكن أي يشء، حصل ذلك كّله يف إحدى 
أحد  يف   ،٢٠٠٦ الباردة   الشتاء  أمايس 
األحياء الّراقية)حي الثكنة( يف مدينة الّرقة 
حسان  أبو  مكتب  يف  وبالذات  الّسورية 
صغريا  مبلغا  أملك  كنت  حيث  العقاري 
املكتب  وكان  به...  وأشرتي  أبيع  أحيانا 
والشارين  البائعني  بزوار  يعج  حينها 
املدفأة يصفر   الشاي ما زال عىل  وإبريق 
والّدخان املتصاعد من أفواه املدخنني كان 

األكثر إزعاجا يل من الّسمارسة املتقولني 
... هنا وأنا ما أزال جالسا أسمع، أتفرج 
باإلقناع...  التّجار  وأساليب  عمليات  عىل 
وإذا بأحد الجالسني عىل يساري يبادرني 
الّسادس عىل ما  بالكالم ) رجل يف عقده 
يبدو وله سكسوكة، أصلع الرأس، يلبس 
الرسمي، مبتسم املحيا ( وما هي إال عّدة 
واملرج  الهرج  دقائق مّرت وسط كل هذا 
أنا  ؟  أنت  من  يلّ  يقول  به  وإذ  والّصخب 
عمر بوزان مصور فوتوغرايف....لم أسألك 
استغربت  أنت؟  من  سألتك  مهنتك؟  عن 
من سؤاله وتوقفت لربهة صافناً ال أدري 
بماذا أجيبه! الحظ شّدة ارتباكي وترددي 
وجه  وعىل  بادرني  هنا   ... حيلتي  وقلة 
أعرف؟  ال  نعم!  شاعر؟  أنت  هل  الّسعة 
أكتبه  أكتب وكل ما  أحيانا كثريا  ولكنني 
تسمعني  هل  جانبا....  وأضعه  أطبعه 
 ... ذاكرتك؟  يف  به  تحتفظ  مما  شيئاً 
مقطعا  وأسمعته  طلبه  من  اندهشت 
إيل  نظر   ... سماعه  وبعد  أذنه  يف  صغريا 
أنت  عمر  أخ  يا  بكم  ترشفنا  بإعجاب 
عنا  أين كنت متواريا  توقعت  شاعر كما 
 : الدكتور  وأنا  السنوات  هذه  كل  طوال 
حمدي موصيل رئيس اتحاد كتاب العرب 
وأيضاً  مسحي  كاتب  وأنا  الرقة  فرع 
يف  الكلمات  وغصت  مخرج.....تلعثمت 
والسعادة  الفرح  شدة  من  طبعا  حلقي  
..... ثم قام من مكانه مودعاً إياي بحرارة 
وهذا  نتواصل  العارشة  يف  صباحا  غداً   ،
هو رقم هاتف اتحاد الكتاب العرب لكي 
نتعرف عىل بعضنا أكثر وتقرأ يل املزيد من 
لقاءاتنا  تكررت  يومها  .... ومن  أشعارك 

يف نهاية كل اسبوع وذلك يف مطعم القمة 
حتى  ونسهر  أنفسنا  ننىس  أحيانا  وكنا 
كتبته  قد  كنت  ما  له  أقرأ  الباكر  الصباح 
القصائد  نفرز  التي خلت  السنوات  طوال 
ويف  اللقاءات  هذه  ومن  الخواطر.....  من 
بمجموعة  خرجنا  بالذات  املطعم  هذا 
تحمل  يقولون  كما  الباكورة  شعرية، 
اسم ) فرح روحي( ومن ثم ) ليل يحيص 
بصيص النجوم( وآخرها )رحيل الّصدى ( 
الرابعة  أنا بصدد اإلعداد ملجموعتي  واآلن 

هنا يف منفاي بأملانيا.
كم  ترى  هل  أذهاننا  إىل  يتبادر  وهنا 
موهبة تولد ومن ثم تموت يف مهدها دون 

أن تكتشف؟
عالقتك  عن  قليال  حدثنا    *
لديك  اشتعلت  كيف  بالشعر، 

جمرة الكتابة الشعرية؟ 
والالذعة  املتكررة  انتقاداتي 
إياهم  ألقراني وعدم مشاركتي 
كان  والسلوك  املوحد  الرأي  يف 
مختلفا  إنسانا  مني  يجعل 
بينهم  به  مرغوب  غري  عنهم 
بدأت  يبدو  ما  عىل  هنا  ومن 
ذاتي   عىل  وانطوائي  الحكاية 
وأنا ما أزال يف املرحلة االبتدائية 
هو  الربيئة  فعيل  ردة  وكانت 
يف  مجهول  يشء  عن  البحث 

داخيل ال أعلم كنهه؟
ما هو اسلوبك، كتابتك، وما 
تطرقت  التي  المواضيع  هي 

إليها في كتاباتك الشعرية؟
انظر معي بأن الشعر هو ثورة 
راكد  هو  ما  كل  ضد  مستمرة 
يتخذ  ال  الذي  والشعر  وتقليدي 
والذات  والتجريب  التجديد  من 
ذاته  يكرر  فهو  له  شعارا 
ذات  يف  تدور  التي  كالناعورة 

املكان مع فارق الزمان ...
ولنا هنا أمثلة كثرية نبني فيها 
القديم  بني  ما  الرصاع  لكم 
والجديد كأبي نواس وأبي تمام يف الشعر 
العربي الذي قالت العرب عنه ) إذا كان ما 
يكتبه ابو تمام هذا شعرا فإن كل ما قالته 

العرب سابقا ليس بالشعر(
التي  كالصاعقة  أحيانا  هو  لدي  والشعر 
حني  وعىل  فجأة  العالية  األماكن  ترضب 
كالرباكني  ويتغلل  يتفاعل  وأحيانا  غرة 
من الداخل ويف النقطة واللحظة الحرجة 
إىل  يعلو  ودخانا  وصخباً  غضباً  يتفجر 

الّسماء.
قصيدة  روحي  فرح  الباكورة  ديواني  يف 

بعنوان
*مزاد العلني

بعد املحن
بعد املحن

حفار ولدت
أدفن الجثث
أبيع الجثث

وذات مساء حلمت
بأنني أبيع الوطن

يف املزاد 
فمن يزيد؟ 
فمن يزيد؟

روح  فيك  يغذي  الذي  ما 
أطلق  ما  أو  الشعري  اإلبداع 
عليه )فيتامين الكتابة( إن جاز 

التعبير؟
زيارة  يف  األصدقاء  أحد  برفقة  كنت  مّرة 
إلحدى مؤسسات النظام السوري لقضاء 
انتهينا عائدين، سألت  أن  وبعد  حاجة يلّ 
انتظارنا  أثناء  صديقي هل الحظت شيئاً 
لدورنا يف املمر ... قال ماذا، لم أالحظ أي 

يشء؟
هو  كثريا  وأحزنني  انتباهي  شد  ما  قلت 
وعند  الباب  أمام  الواقف  املدير؟  حاجب 
كل دخول وخروج مراجع ما، كان يفتح 
الباب  أمام  ويجلس  يغلق  ثم  ومن  الباب 

وهلم جرا هكذا 
عمله  إنه  باستغراب،  صديقي  إيل  نظر 
شأنك  ما  به،  راض  وهو  منه  يأكل  الذي 

أنت به ؟
لذلك كتبت حينها قصيدة طويلة بعنوان:

 لو أنه أعارني منسأته
» مقطع ما«

.........
لو أنه أعارني منسأته

ألقمت وليمة لكل عتاة العالم
عىل شاطئ بحر

لرضبت باملنسأة البحر
ألقتلعتهم الّريح

وابتعلتهم األمواج
..............

للكرد  جماعية  هجرة  نالحظ 
باتجاه اإلبداع الشعري، ترى ما 
هذا  تطرقوا  أن  جعلكم  الذي 

الباب؟
ما  التقليد ورصاع  الشعر هو خروج عن 
بني القديم والجديد كما قلت سالفا وهو 
مغامرة يف املجهول واملطلق باتجاه الحلم 
)الكردي(  كشعب  ننشدها  التي  والحرية 
ومحروم  التاريخية  أرضه  عىل  أصيل 
والوطنية  القومية  حقوقه  أبسط  من 

املرشوعة بالحياة الحرة الكريمة.
والشعر هو تجربة وأسئلة كبرية يف الحياة 
واملمات ومغامرة عىل مفرتق الّطرق لذلك 

أهديت مجموعة فرح روحي :
إىل كل حالم

صنع رشاع قاربه
وعرب برزخ الزمن.

اهتمام  تجدون  حد  أي  إلى 
المجتمع الكردي بالشعر؟

والكردستاني  الكردي  الشعب 
لديهم  للفن،  ذواق  شعب 
باتجاه  خاصة  حساسية 
الحياة  يحب  شعب  فهو  الفن 
ال  الحقل  يف  أجلها  من  ويعمل 
أي  يف  وكذلك  أغانيه  تفارقه 
يدعو  فيه،حيث  يتواجد  مكان 
والحرية  والّسالم  الحب  إىل 
ال  طنبوره  والكرامة.... 
تفارقه، ال تكاد ترى بيتا كرديا 
املوسيقية  اآلالت  إحدى  وإال 
تتدىل، تزين جداره وهو يفتخر 
كان  وإن  الشعر  وكذلك  بذلك 
ذلك  يتطلب  ملا  أقل  بدرجات 
صوره  لفك  خاص  جهد  من 
ورموزه وكذلك الشأن بالنسبة 

للرسم..
أشعار  بأن  نجد  ذلك  ورغم 
ومالي  خاني  أحمد  املتصوفة 
مسموع  بصوت  تقرأ  جزيري 
عيل  أشعار  وكذلك  وتغنى 
الحريري وفقي تريا الذي يقول 

يف إحدى قصائده
) أحب.... وحبي ال ينتهي(

الشعر  رائد  جكرخوين  إىل  وصوال 
الكالسيكي الكردي والكردستاني الحديث 
باللغة  قصائده  إحدى  يف  يقول  حيث 

الكردية:
قلت فاطمة

قالوا ال
قلت عائشة

قالوا ال
قلت خانم

قالو ال
ثم قلت إذا ما اسمها ؟ 

فقالوا اسمها
كردستان.

أو  بالشاعر  والمحيطين  لألهل 
حياته،  في  كبير  دور  الكاتب 
في  عائلتك  دور  كان  كيف  ترى 

حياتك الشعرية؟
القرن  من  السبعينيات  بدايات  يف  ولدت 
املنرصم يف قرية مسماة باسم حجر أسود 
) جرن األسود( يف شمال مدينة الرقة عىل 
الخط(  تحت   ( الرتكية  السورية  الحدود 
وهي التسمية الجديدة، ما بعد ضم غربي 
وشماله  السورية  الدولة  إىل  كردستان 
الدولة الطورانية  املسمى بفوق الخط إىل 

الحديثة....
عن  البعيدة  الجغرافية  هذه  يف  ولدت 
جّو  يف  ولكن  وثقايف  حضاري  هو  ما  كل 
السليمة  والفطرة  واملحبة  الطيبة  من 
كان  حيث  أفرادها،  بني  فيما  والرحمة 
مصدر معيشتهم هو تربية املاشية وهلم 
جرا... لذلك بكل رصاحة لم أجد من األهل 
الكتابة  عىل  يشجعني  أحدا  واألقارب 
مدرس  وهو  بوزان  رضوان  أخي  سوى 
للغة العربية وهناء إسماعيل زوجتي التي 
تتحمل الباع األكرب  وكذلك أختي كيل زار 
خريجة كلية الرتبية وفيها كتبت قصيدة 

بعنوان كيل زار
أي )الوردة الصفراء(

إليكم مقطع من كيل زار
اإلهداء : إىل كيل زار... األخت التي أنجبتها 

أمي من الضفة إىل الضفة.
فراشة تتألق يف سماء األزهار

كيل زار
عطر  البابونج األصفر

والنعنع الربي والسعرت األخرض
والنرجس والسوسن والغار

كيل زار
فراشة أمرية

يف عالم السحر
تزرع الحلم يف األطالل

واألمل يف عري األغصان
شعرها ظالل الكستناء

عيناها مرآة الّسماء
منها املراكب تبحر

محملة بالنجوم والقناديل
كيل زار

شفتاها عطر الياسمني
تبتسم للموسيقا

تغني الحب
وأناشيد السالم

كيل زار
كيل زار
كيل زار.

أن  للشعر  يمكن  حد  أي  إلى 
يخدم القضية الكردية؟

نحن الشعب الكردي والكردستاني ابتلينا 
شمولية  وطائفية  شوفينية  بأنظمة 
يعلم  ال  إنكارية  إلغائية  ذهنية  ذوات 
الكردي  الشعب  سوى  ويعرفهم  بهم 
القومية  حقوقه  أجل  من  يناضل  الذي 

واإلنسانية املرشوعة بالحياة الكريمة
وبالتايل نضالنا مستمر ضد هذه األنظمة 
بكل  وسيستمر  لكردستان  الغاصبة 
املؤزر  النرص  تحقيق  حتى  األساليب 
املصري  تقرير  وحق  والعدالة  بالحرية 
والعيش تحت الشمس أسوة بكل شعوب 

األرض قاطبة والّسماء.
الرتكي   ( األنظمة  هذه  ضد  نضالنا  إن 
الفاريس  العنرصي  السوري  الفايش 
من  اإلرادة  املخطوف  والعراقي  الطائفي 
قبل الفرس ( سوف يستمر ضدهم إىل ما 
ال نهاية وبكل األدوات والشعر هي الكلمة 
 ، والطغاة  املستبدين  عروش  تهز  التي 
إذا  جذورهم  من  يقتلعهم  بأن  ويقدر 
لذلك   ، األمة  كان صادقا يعرب عن ضمري 
وخاصة  الفنانني  من  يخافون  الطغاة 

الشعراء منهم...
وإليكم هذه القصيدة بعنوان

* أرقي
ألنني هنا
هنا ولدت

غريب أعيش
وحيداً أنا أنزف

إنعكاسا
ال لون له
ال غبار
أرقي

لوٌن آخر
ميت بال كفن

وقربي
بال ورود

وال شاهدة.

ويف مكان آخر أقول :
لو كان يل بؤبؤآن كزرقة الّسماء

لبكيت حتى تتلون األرض بلون عيني 
ولزرعت يف الجبل أظافري

ويف الرمل أصابعي
ويف الريح راحتي....

لو لم يكن يلّ خيال شاعر
لتعفرت بالرتاب
ومن الصلصال

لصنعت زهرية مزركشة
وكوب ماء

ومن أقمشة النساء الجميالت
خيوطاً ملونة

لنرش مطر أخرض. 

* يتبع

الشاعر والكاتب الكردي عمر بوزان لـ »العامل األمازيغي« 1/2
الشعب الكردي ابُتلي بأربع أنظمة شوفينية ودكتاتورية عنصرية طائفية

»الّصدفة هي من جعلتين اآلن شاعرًا أكتب لكم هذه احلقيقة العارية كما هي دون زيادة أو نقصان وقبلها بكّل صراحٍة مل أكن أي شيء«، يقول الكاتب والشاعر الكوردي، عمر بوزان يف حواره هذا مع »العامل األمازيغي«، ويتساءل 
املتحدث :« هل ترى كم موهبة تولد ومن مث متوت يف مهدها دون أن تكتشف؟«

وأردف بوزان :«الشعر لدي هو أحيانا كالصاعقة اليت تضرب األماكن العالية فجأة وعلى حني غرة وأحيانا يتفاعل ويتغلل كالرباكني من الداخل ويف النقطة واللحظة احلرجة يتفجر غضبًا وصخبًا ودخانا يعلو إىل الّسماء«.
سياسيا، يقول الشاعر الكردي :« القضية الكردية والكردستانية متشعبة جدًا وذات بعد إقليمي ودويل وذايت وموضوعي، من هنا بالذات ومنذ أن قسمت كردستان يف بدايات القرن املنصرم وحىت اآلن ضحى الكرد بالغايل والنفيس من أجل 

احلرية والعدالة واالستقالل ولكن لسوء احلظ بأننا كشعب كردي ابتلينا بأربع أنظمة شوفينية ودكتاتورية عنصرية طائفية وإن اختلفوا وتفرقوا وحتاربوا فيما بينهم فإهنم على القضية الكردية والكردستانية يتوحدون صفا واحدا«.

حاوره
منتصر 

إثري
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قضايا  نسائية      
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵜⵎⵟⵓⵟ

توجت الحسناء املغربية، سناء غوار، ذات الثانية والعرشين ربيعا، 
بلقب “ملكة جمال شمال إفريقيا”، خالل فعاليات اليوم الثاني من 
النسخة الثانية ملهرجان “تيلييل للمرأة األمازيغية بشمال إفريقيا” 
الجبلية  املناطق  لتنمية  اإلقليمية  “الجمعية  طرف  من  واملنظم 
من  بكل  وإبداع”  أصالة  األمازيغية  شعار:”املرأة  وتحت  بإفران”، 

إفران وأزرو باألطلس املتوسط.
وأعلن يوم السبت 21 شتنربالجاري، يف أمسية فنية شاركت فيها 
إفران، عن تتويج، سناء  الفنّانة األمازيغية، عائشة مايا، بمدينة 
غوار وهي طالبة وصحافية متدربة. فيما عاد لقب الوصيفة األوىل 
للحسناء الجزائرية، إمزي ذهبية، والحسناء، روفيدة جاليص من 

تونس حلت وصيفة ثالثة.
وقالت غوار وهي “وصيفة ملكة جمال أطلس املغرب سنة 2019 
أن يكن ترشيف”.  قبل  تكليف  التتويج  إن ”  األمازيغي”  ل”العالم 
مستوى  عىل  األمازيغية  املرأة  عن  “للدفاع  تسعى  أنها  وأضافت 
ل”العالم  تضيف  وكذا  ثمتيل”.  أحسن  وتمثيلها  إفريقيا،  شمال 
ساكنة  مختلف  تجمع  التي  والتقاليد  العادات  “إبراز  األمازيغي” 

شمال إفريقيا”.
بدورها، قالت الشابة الجزائرية، إمزي ذهبية، إنها ” لم تكن تتوقع 
أن تحل يف املرتبة الثانية من مسابقة ملكة جمال شمال إفريقيا”؛ 
باللقب،  الفوز  مقومات  عىل  يتوفرن  املتنافسات  أن”  إىل  مشرية 

نظراً لجمالهن ومستواهن الثقايف واملعريف”.
أنها  مربزة  املسابقة،  يف  باملشاركة  سعادتها  عن  ذهبية  وعربت 

األمازيغية  املرأة  لتمثيل  دائماً  تسعى” 
بالطريقة التي تستحقها”.

جاليص،  روفيدة  التونسية  الشابة  وعربت 
الثالثة  املرتبة  يف  بحلولها  سعادتها  عن 
أن  معتربة  املتنافسات.  من  العرشات  وسط 
مشاركتها يف املسابقة “تبقى تجربة جميلة”. 
األمازيغية  املرأة  مثلت   ”: روفيدة  وأضافت 
باملرتبة  ومحظوظة  املسابقة  يف  التونسية 

الثالثة”.
من جانبها، أوضحت اللجنة املكلفة بمسابقة 
 ” أن  إفريقيا،  شمال  جمال  ملكة  اختيار 
محددات  عىل  تقترص  ال  االختيار  معايري 
املظهر فقط”، إذ ” تحتاج املتبارية إىل مستوى 

من الثقافة والتعليم ومعايري أخرى..”.
إن  املهرجان،  عن  املرشفة  الجمعية  وقالت 
هذا األخري “يهدف إىل تكريم املرأة االمازيغية 
محيطها  يف  فاعلة  كشخصية  دورها  وإبراز 
عرب العصور من خالل إبراز دورها يف الحفاظ 
إىل  جيل  من  ونقلها  األمازيغية  الثقافة  عىل 

جيل”.
و  ترشيحهن  تم  حسناوات  عرش  بني  منافسة  املسابقة  وعرفت 
اختيارهن وفق املعيار التي حددتها اللجنة، كالعمر وإتقان اللغة 

األمازيغية والثقافة، والتعليم. أغلبهن من املغرب.

* منترص إثري

مهرجان “تيليلي”.. حسناء مغربية تتوج بلقب “ملكة مجال مشال إفريقيا”

و  سالليات  اختارت 
التعبري  تارودانت  سالليي 
عن احتجاجهم أمام عمالة 
تارودانت هذه املرة بارتداء 
عشية  الصفراء  الخنايش 
 2019 شتنرب   23 االثنني 
استغاثة  نداء  فأطلقوا    ،

عليها  كتبت  الفتات  برفع 
بعدة   « النجدة   «  : عبارة 
 ، عربية   : عاملية  لغات 
أمازيغية   ، ، هندية  صينية 
، يابانية ، فارسية ، عربية 
من  غريها  و  فرنسية   ،
عن  بها  عربوا  التي  اللغات 
أذان  لها  تجد  أن  يف  أملهم 
تعبريهم  حد  عىل  صاغية 
التي  االحتجاجية  الوقفة   .
حرضها العرشات من ذوي 
الساللية  الجماعة  حقوق 
دامت  تارودانت  ألهل 
ونصف،  ساعتني  زهاء 
سالليات  خاللها  رفعت 
تارودانت  سالليو  و 
استنكروا  قوية  شعارات 
يعرفه  الذي  الجمود  فيها 
حيث   .  2013 منذ  ملفهم 
أي  يتسلموا  لم  أنهم  أكدوا 
تعويضات  أو  مستحقات 
أدانوا  و  أراضيهم  عن 
املايل  النفوذ  ذوي  استمرار 
االستحواذ  يف  والسيايس 
وجه  دون  أراضيهم  عىل 

حق حسبما رصحوا به، 
الداخلية  وزارة  دعوا  كما 
الئحة  عن  حصارها  بفك 
وطالبوا  الحقوق  ذوي 
تارودانت  اقليم  عامل 
باالمتثال للتعليمات امللكية 
أرايض  بتمليك  السامية 

السالليات  لفائدة  الجموع 
تصفية  و  والسالليني 
الجموع  أرايض  مشاكل 
الحسابات  عن  بعيدا 

الضيقة.
يذكر أن الجماعة الساللية 
تواصل  تارودانت  ألهل 
منذ  النضالية  مسريتها 
للمطالبة   2012 سنة 
يف  حقوقها  باسرتجاع 
اصطدمت  وقد  أراضيها، 
أمنية  بتدخالت  مرات  عدة 
العمومية  للقوات  عنيفة 
يزال  ال  كما   ، بتارودانت 
الفقر  من  يعانون  أهلها 
من  طردوا  منذ  والهشاشة 
االن  تعج  التي  أراضيهم 
الفالحيني  باملستثمرين 
غري  من  والعقاريني 

السالليني . 
* هشام الهواري – 
تارودانت

احتجاجات » اخلناشي 
الصفراء« بتارودانت  

وسالليات وسالليون يستغيثون 
بلغات العامل 

انطلقت يوم الثالثاء 24 شتنرب النسخة األوىل من بينايل 
الفن املعارص للرباط “لحظة قبل الكون”، وذلك بمتحف 
محمد السادس للفن الحديث واملعارص. والذي ستتواصل 

فعاليات إىل غاية 18 دجنرب املقبل.
وتعترب هذه التظاهرة الفنية، املنظمة من طرف املؤسسة 
محمد  للملك  السامية  الرعاية  تحت  للمتاحف  الوطنية 
والعمل  املتأمل  بني  وتفاعال  للحرية  فضاءا  السادس، 
الفني”، وهي مخصصة بشكل كامل للنساء، بحيث يجمع 
جنسية   27 ومن  فنية،  ومجموعة  فنانة   64 يقارب  ما 
مختلفة وتخصصات متعددة، بما يف ذلك الفن التشكييل، 

والرسم، والنحت، والسينما والهندسة املعمارية.
وأكد وزير الثقافة واالتصال، السيد محمد األعرج، خالل 
افتتاح اللقاء، أن هذه التظاهرة الثقافية هي ثمرة العمل 
للمتاحف  الوطنية  املؤسسة  بني  املشرتك  املؤسساتي 
الذي  التعاون  أن هذا  واالتصال، موضحا  الثقافة  ووزارة 
عام،  بشكل  للمغرب  الثقايف  اإلشعاع  تحقيق  يتوخى 
وتمكني الرباط، مدينة األنوار وعاصمة املغرب الثقافية، 
التي  الشاملة  للحركية  يعطي  متميز،  ثقايف  حدث  من 
ودالالت  الجمالية  معاني  املجاالت،  مختلف  يف  تعرفها 

قيمية.
التظاهرة،  هذه  أن  باملناسبة،  له  كلمة  يف  األعرج،  السيد  وأضاف 
والتي حرصت وزارة الثقافة واالتصال عىل دعمها، ستكون بمثابة 
الزوايا  متعددة  فنية  الرباط من خالل عيون  ملدينة  اكتشاف  إعادة 
وبالرتكيز عىل اإلبداع الفني النسائي املعارص، كنوع من إعادة كتابة 
النوع  دالالت  تجاوز  الوقت  نفس  ويف  املؤنث،  بصيغة  الفن  تاريخ 

االجتماعي، للسمو يف أعايل قيم التحديث.
للتسامح  املغرب كأرض  البينايل سيعزز صورة  أن تنظيم هذا  وأكد 
والحوار وتعايش التنوع واالختالف، كما أنه سيساهم يف إبراز خط 

االنفتاح األبدي للمغرب عىل مختلف ثقافات وشعوب العالم.
18 دجنرب  إىل حدود  الرباط ستكون،  أن فضاءات  إىل  الوزير  وأشار 
يفوق  ما  بمشاركة  والدويل  الوطني  الفني  لإلشعاع  منارات  املقبل، 
60 فنانة، معتربا أن احتفاء هذه التظاهرة بالفن املعارص بالرباط 

أيضا بمثابة سفر حضاري يف مدينة رسمت فيها شواهد  سيكون 
حقب تاريخية متعددة.

تشهد  التي  والفنية  الثقافية  الحركة  أن  األعرج  السيد  وسجل 
دينامية ملحوظة باململكة، تأتي تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية 
التي حرصت عىل تبويء الثقافة املكانة الالئقة بالعمق الحضاري 

األخرية،  السنوات  يف  عرفت  قد  الفنون  أن  مربزا  املغربية،  للملكة 
التي  الدعم  برامج  ملموس  بشكل  فيه  ساهمت  ملحوظا  إقالعا 
الثقافية  املجاالت  مختلف  لفائدة  واالتصال  الثقافة  وزارة  سنتها 

والفنية.
العزيز  عبد  السيد  السادس،  محمد  متحف  مدير  اعترب  جانبه،  من 
اإلدرييس، تنظيم هذا البينايل لحظة استثنائية ستمكن مدينة الرباط 
من الظفر بمكانة متميزة، وذلك باحتضانها لواحد من ال150 بينايل 
الذي يتم تنظيمهم حول العالم، عالوة عىل تعزيز املكانة االسرتاتيجية 

لعاصمة اململكة من أجل الشباب اإلفريقي واملتوسطي.
وسفر  ومتنوعة  غنية  برمجة  بفضل  أنه  اإلدرييس  السيد  وأضاف 
عرب التاريخ، سيعزز هذا البينايل البعد الثقايف الدويل للرباط، كما أنه 

سيسلط الضوء عىل طابعها الخالد.
ومن جهته، أعرب املندوب العام ومصمم بينايل الرباط، السيد عبد 
الباب  له  وفتح  احتضنه  الذي  للمغرب  امتناه  عن  دماني،  القادر 
إلنجاز هذا البينايل، موضحا أن هذه التظاهرة “تجمع بني 
العصور املاضية والحقبة املعارصة، كما أنها تسلط الضوء 

عىل حب القصة والتاريخ”.
وأكد السيد دماني، أنه تم تصميم هذا البينايل ليكون بينايل 
أجلنا  من  وترسمن  التوازنات،  “تحملن  اللواتي  النساء  كل 

عاملا نستحقه بفضلهن”.
ومن بني اللحظات القوية لهذا البينايل، سيتم تكريم كوكب 
الرشق أم كلثوم، حيث سيتم عرض حفلها األسطوري الذي 

احتضنته الرباط سنة 1968 كديباجة للمعرض.
كذلك  املنظمني،  بحسب  الفنية،  التظاهرة  هذه  وتعترب 
دعوة مفتوحة للجمهور نحو فضاءات مفتوحة، وللحوار، 
النبيلة  للقيم  تقديرا  وكذا  وللتفكري،  وللتأمل،  ولالستماع، 

من قبيل االنفتاح والتسامح واملساواة.
وتروم الدورة األوىل من البينايل إىل املساهمة يف إعادة تعريف 
وأهمية  اإلبداع،  راهنية  حول  حوار  وفتح  وأنماطه،  الفن 
تدفع  التي  واملؤثرة  الحاسمة  واللحظات  األسباب  دراسة 

الفنانني إىل اإلبداع لالسهام يف صياغة التاريخ.
وتميز افتتاح النسخة األوىل من بينايل الفن املعارص للرباط 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  مستشار  بحضور 
السيد أندري أزوالي، ووزير العدل، السيد محمد أوجار، ووايل 
جهة الرباط – سال – القنيطرة عامل عمالة الرباط، السيد 
السيد خويس  الثقافة والرياضة اإلسباني  اليعقوبي، ووزير  محمد 
الديبلوماسية  األوساط  تمثل  شخصيات  عدة  عىل  عالوة  غرياو، 

والفنية والثقافية.

"بينايل" الفن املعاصر بالرباط 
يعيد كتابة تاريخ الفن بصيغة املؤنث
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ثقــافـة وفــن
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ  

عن  شتنرب،   21 السبت  يوم  مساء  أعلن 
األدبي  اإلبداع  مسابقة  يف  بالجائزتني،  الفائزين 
األمازيغية،  باللغة  القصرية  القصة  و  الرواية  يف 
الثاني  اليوم  ضمن  املنور.  محمد  املرحوم  دورة 
“تيلييل  مهرجان  لفعاليات  الثانية  النسخة  من 
للمرأة األمازيغية يف شمال إفريقيا”، املقام بكل 

من مدينة أزرو وإفران باألطلس املتوسط.
وعادت الجائزة يف صنف القصة القصرية، للكاتب 
 ” القصرية  قصته  عن  أبراهيم،  حسن  واألستاذ 

.”izmlan n tudrt
“املجموعة  إن  أبراهيم،  حسن  القاص،  وقال 
القصصية “izemlan n tudert” هي أوىل تجاربي 
“مجموعة  أنها  إىل  مشرياً  األدبية”.  اإلبداعية 
من  واالغرتاف  املعريف،  لرتاكمي  كنتيجة  جاءت 
املعني الرتاثي والرمزي و األدبي األمازيغي بنكهة 

عرصية”.

“هي  األمازيغي”  ل”العالم  ابراهيم  وأضاف 
إبداعية  و  فنية  أشكال  توظيف  فيها  تم  تجربة 
و  بإشكاالته  املعييش  تجعل  ثقافية،  رموز  و 
أزلية  كسريورة  البنيوية  الوجودية  معاناتنا 
مربزاً  معارصا”.  أمازيغيا  أدبيا  قالبا  تلبس 
التيمات  اإلبداعية  الباكورة  هذه  يف  “تتنوع  أنها 
املتداولة، و التنويعات اللغوية بشمال افريقيا، و 
األمكنة بتنوع القضايا املتناولة، إال أنها تلتقي يف 

هم واحد عنوانه ندوب الحياة”.
باللغة  الرواية  صنف  جائزة  عادت  فيما 
األمازيغية، إىل الكاتب واألستاذ، حسن ألكاغ، عن 

.”ittu“ روايته
و تقع الرواية يف 14 فصال حسب مؤلفها حسن 
مؤنت،  علم  اسم  إيطو”   ” أن  إىل  مشرياً  ألكاغ. 
هي  الرواية،  شخصيات  من  رئسية  “شخصية 
وتقاليد  عادات  ضحية  االمازيغية  املرأة  نموذج 
مغمورة، رمز التضحية والحب الطاهر والجمال 

اآلخاد”.
“مجموعة  تتناول  الرواية  أن  الكاتب  وأضاف 

منطقة  عرفتها  التي  العميقة  التغريات  من 
جنوب رشق املغرب خالل ثمانينيات وتسعينيات 
بلدان  إىل  الهجرة  تأثريات  السيما  املايض  القرن 
التقاليد  بعض  فرملة  الهوية،  أزمة  أوروبا، 
املثقفني”. مربزاً  السلفية وعزلة  والعادات وغلو 
“يدير”  البطل  بلقاء  تبدأ  الرواية  “قصة  أن 
أحيدوس  ساحة  يف  “ايطو”  املخرضمة  بالفتاة 
وتنشأ بينهما عالقة حب عفيفة، يتعرف عليها 
مرتبطة  عراقيل  لكن  العشق  فيتبادال  كتب  عن 
تتزوج  البطلة  تجعل  الزواج  تقاليد  ببعض 

مرغمة بابن عمها”.
وقال ألكاغ: “الرواية لها نهاية تراجيدية، تموت 
البطل،يعلم  وينزوي  الوالدة،  مخاض  يف  البطلة 
زمالئه  رفقة  يموت  ثم  بقصته،  أصدقاؤه 
أدى  أن  بعد  والشعراء يف حديقة منزله  الفنانني 
 ” فيها  يرثي  التي  املشهورة  أغنيته  أمامهم 

إيطو” تلتهب عواطفه ثم تحرتق كبده من االلم 
ثم يسلم الروح ماسكا بقيتارته”.

إىل  “أنْكمار”  حسن  والفنان  الكاتب  وأشار 
اللغة  فروع  ملعظم  األمازيغي  املعجم  حضور 
 ، تريفيت  تقبايليت،  تمازيغت،  األمازيغية: 

تانفوسيت و تسوسيت”.
وقال األستاذ موحى ابن ساين، عن لجنة تحكيم 
جائزة اإلبداع األدبي يف الرواية والقصة القصرية 
باألمازيغية، إن اللجنة توصلت بأزيد من عرشين 

رواية وعرشين مجموعة قصصية.
معايري  اعتمدت  اللجنة  أن  إىل  ساين  بن  وأشار 
الفائزين، كما  التقويم الختيار  دقيقة يف شبكة 
أشاد بالعملني املتوجني قائال: بأنهما سيشكالن 
إضافة نوعية يف املجال األدبي األمازيغي املكتوب.

“املعركة  أن  األمازيغية  اللغة  أستاذ  وأكد 
هي  أعتابها  عىل  األمازيغ  يوجد  التي  الحقيقية 

معركة اإلبداع”.
* منترص إثري

 ”izemlan n tudert“ و”ittu“
تفوزان جبائزة اإلبداع األديب األمازيغي 

ضمن مهرجان “تيليلي”

تحل الذكرى الخامسة عرش لرحيل املفكر واملؤرخ 
والشاعر املناضل عيل صدقي أزايكو )1942-2004( 
رحمه الله. تحل هذه الذكرى وقد أبت عائلة الفقيد إال 
أن تخلدها بطريقتها الخاصة أال وهي نفض الغبار 
املنشورة  غري  الشعرية  القصائد  من  مجموعة  عن 
مفاجأة  يشبه  فيما  أزايكو  صدقي  عيل  للشاعر 
ثقافية من العيار الثقيل: ديوان شعري يحمل عنوان: 

»ئندكيكن ئغامان- الرشارات الخالدة«. 
أن  مشكورة  أزايكو  عائلة  اختارت  العمل،  بهذا 
كما  برتاث  واملهتمني  واملتتبعني  القراء  مع  تتقاسم 
الراحل  التي خلفها  الكتابات  أزايكو جزءا من  إبداع 
هناك  يكون  أن  دون  للنرش.  طريقها  تعرف  ولم 
تدخل يف القصائد املنشورة حتى أن بعضها لم يتوفر 
كما  الرتاث  لهذه  الوفاء  ملبدإ  إعماال  عنوان  عىل  بعد 
القصائد  لكتابة  التاريخية  الكرنولوجية  احرتام  تم 
تامنغوت،  أمداكل،  القصائد:  هذه  ومن  املنشورة.  
ئفيس، تاكوري ن ئموريك، تيزي، ئموريك ن تيفاوت، 

أوال ئنتلن، تيزي نو، أمركيس، أنزا...
صفحة   100 حوايل  يف  الشعري  العمل  هذا  يقع 
شعرية  قصيدة   23 متضمنا  املتوسط  الحجم  من 
األستاذة  الفقيد  كريمة  كتبته  للعمل  عاما  وتقديما 

زيري  ابنه  بمعية  صدقي  تيليال 
قصيدة  عن  فضال  صدقي 
حاملة  باألمازيغية  شعرية 
لعنوان:«توكا« من توقيع الوزير 
األديب أحمد توفيق وزير األوقاف 
وصديق  اإلسالمية  والشؤون 

الفقيد منذ سنوات الطفولة. 
أيت  مطبعة  عن  العمل  صدر 
تصفيفه  عىل  وأرشف  ملول، 
صدقي  ماسني  للنرش  وإعداده 
الفني  الغالف  أنجزت  فيما 

للديوان الفنانة تيدار صدقي. 
يأتي هذا العمل الصادر بعد وفاة 
مرور  بعد  أزايكو  صدقي  عيل 
صدور  من  سنة  ثالثني  حوايل 
األول:«تيميتار«  الشعري  ديوانه 
كتابات  عن  فضال  »إزمولن«  ثم 
الراحل  اهتمام  مجال  يف  أخرى 
العرص  يف  متخصص  كمؤرخ 
الكتابات  هذه  من  الوسيط، 
الوافد،  رحلة  تحقيق  نذكر: 

تاريخ  واألمازيغ،  اإلسالم 
أوالتأويالت  األمازيغ 
من  نماذج  املمكنة، 
الجغرافية  األعالم  أسماء 

والبرشية املغربية. 
من  أزايكو  صدقي  عيل 
مجال  يف  الفاعلني  أوائل 
األمازيغي  الثقايف  الفعل 
خالل  درس  باملغرب، 
يف  جامعي  كأستاذ  حياته 
محمد  بجامعة  التاريخ 
عضو  بالرباط،  الخامس 
سابق بمجلس إدارة املعهد 
األمازيغية  للثقافة  امللكي 

وباحث سابق بمركز الدراسات التاريخية والبيئية بنفس املعهد. 
هذا إذن حدث ثقايف كبري بدون شك، ستكون هناك لقاءات ثقافية 
لتقديم هذا العمل للجمهور املهتم. هو كذلك أحسن طريقة لتخليد 

ذكرى املؤرخ والشاعر عيل صدقي أزايكو.
*رشيد نجيب 

»ئندكيكن ئغامان« الديوان األخري ألزايكو

شاءت األقدار اإللهية أن 
كطالب  مساري  يف  ألتقي 
من  جامعي  بأستاذ  باحث 
إنه  ونادرة:  فريدة  طينة 
الذي  صابر   أحمد  الدكتور 
درسنا بمعية زميله الدكتور 
تكاد  مادة  الهاشمي  أحمد 
يف  نادرة  بدورها  تكون 
األكاديمي  التكوين  سريورة 
إنها  املغربية:  بالجامعة 
أسماء  علم  أو  الطوبونيميا 
كطلبة  أقبلنا  األماكن. 
الشغف  من  بكثري  باحثني 
وتطبيقات  محارضات  عىل 
بدوره  بذل  كما  د.صابر 
كعادته  الجهد  من  الكثري 
لتحبيب هذه املادة إلينا وقد 

تحرر تقريبا من أعباء العمل اإلداري بعد انتهاء مهامه 
كعميد لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة ابن زهر 

بأكادير.  
محفظته  متأبطا  الدراسية  بالقاعة  د.صابر  يلتحق 
الجلدية الفاخرة متضمنة كالعادة مراجع نادرة حول 
جذاذة  ظرف  كل  يحتوي  ألظرفة  إضافة  الطوبونيميا 
أو بطاقة خاصة باسم من أسماء األماكن عىل امتداد 
ربوع شمال إفريقيا وحتى  جزر كناريا، يبدأ األستاذ 
حصته التأطريية بمدخل عام يخص قضية ما متعلقة 
يف فرتة الحقة وبشكل  يعمل  ثم  الطوبونيميا  بدراسة 
عىل  قدم  ما  تطبيق  عىل  الطلبة  مع  حواري  تفاعيل 
سلسلة من أسماء األماكن سواء املعروفة أو املغمورة 
لتتحول الحصة بذلك إىل مخترب يتم فيه ترشيح أسماء 
األماكن املقدمة، هكذا تحرض اللسانيات بكافة علومها 
ويحرض التاريخ والجغرافيا وعلم اللهجات واملقارنات 
أو إضافة ما  املختلفة...، وكلما عنت مالحظة جديدة 
يقدمها طالب بشأن املوضوع إال ويسارع د.صابر إىل 
من  بكثري  املعروضة  املفتوحة  الجذاذات  يف  تسجيلها 
العناية والرتتيب فوق الطاولة أمامه تماما مثلما كان 

يفعل روالن بارت بدوره مع طلبته. 
قريبا  مسودرة  بمنطقة   1952 سنة  د.صابر  ازداد 
وعلماء  فقهاء  تضم  عائلة  من  ينحدر  إنزكان،  من 
بإفران  أمرسا  منطقة  إىل  أصولها  تعود  ومتصوفة 
باملناطق  األهايل  كعادة  )أكلميم(.  الصغري  األطلس 
أقرانه  كل  مثل  طفولته  يف  د.صابر  التحق  السوسية، 
بالكتاب القرآني لحفظ القرآن الكريم، ليلتحق بعدها 
موازاة  بإنزكان  املشهورة  املوحدين  بمدرسة  للدراسة 
دراسته  تابع  العتيقة.  باملدرسة  الدراسة  متابعة  مع 
بالسلك االبتدائي بإعدادية ويل العهد ثم بثانوية يوسف 
بن تاشفني املشهورة التي سيحصل فيها عىل شهادة 
ليلتحق مبارشة  اآلداب اإلسبانية  الباكالوريا يف شعبة 
يف  الدراسة  ملتابعة  بالرباط  الخامس  محمد  بجامعة 
األكاديمي  مساره  متوجا  اإلسبانية  الدراسات  شعبة 
بحصوله عىل اإلجازة سنة 1977 منجزا يف هذا الفرتة 
لبحث حول:«املفردات اإلسبانية يف تاشلحيت املستعملة 
لدى البحارة«، وهو ما مكنه من ولوج املدرسة العليا 
اآلن  يف  متابعا  اإلسبانية  اللغة  تخصص  يف  لألساتذة 
عمل  بإنجاز  توجها  الذي  العليا  لدراساته  نفسه 
املعمقة  الدراسات  دبلوم  عىل  للحصول  خاص  بحثي 
واإلسبانية«.  الدارجة  بني  اللغوي  حول:«التداخل 
اشتغل يف سلك التعليم الثانوي ابتداء من سنة 1978 

مواصال  اإلسبانية  للغة  كأستاذ 
قصد  لدراساته  الوقت  ذات  يف 
الثالث  السلك  دبلوم  عىل  الحصول 
بالرباط ببحث حول:«صيغة التكبري 
اإلسباني«  الذهبي  العرص  أدب  يف 
سنة  الدكتوراه  عىل  حصل  أن  إىل 
بدراسة  اختصت  بأطروحة   1989
اسرتاتيجية الخطاب يف أدب العرص 

الذهبي اإلسباني. 
جامعي  كأستاذ  د.صابر  اشتغل 
متخصص باألساس يف األدب واللغة 
باحث  وهو  والرتجمة،  اإلسبانية 
األمازيغية  اللغات:  يتقن  موسوعي 
واإلسبانية  والفرنسية  والعربية 
العمل  د.صابر  زاول  والربتغالية. 
والعلوم  اآلداب  بكلية  اإلداري 
بأكادير  زهر  ابن  جامعة  اإلنسانية 
توىل  كما  سنة،  عرش  ستة  ناهزت  ملدة  للعميد  كنائب 
من  انتدابيتني  لفرتتني  الكلية  ذات  عمادة  مسؤولية 

2005 إىل غاية 2014. 
من  عددا  األكاديمي  مساره  خالل  د.صابر  ألف 

اإلنتاجات البحثية األكاديمية النوعية نذكر منها: 
القرن  من  برتغايل  نص  أكادير،  سانتاكروز  تاريخ 

السادس عرش لجندي برتغايل مجهول. 
تحليق يف سماء املغرب، ترجمة عن اإلسبانية لكونتشا 

لوبث رسسووا. 
املعجم اإلسباني- األمازيغي، األمازيغي اإلسباني. 

من  ترجمة  مراكش،  إىل  إسبانيتني  سفارتني  رحلة 
اإلسبانية. 

 Las canarias prehispanicas y el norte de Africa :
el ejemplo de Marruecos

دراسات صحراوية، لخوليو كارو باروخا. ترجمة عن 
اإلسبانية. 

عن  ترجمة  مورينو،  كوميز  لبيدرو  الصحراء،  آبار 
اإلسبانية. 

املواضيع  ذات  الكتب  من  السلسة  هذه  إىل  تنضاف 
العلمية  واملقاالت  الدراسات  مئات  نوعها  من  الفريدة 
والفرنسية  العربية  باللغات  د.صابر  كتبها  التي 
واإلسبانية والربتغالية من بينها قصائد شعرية رائعة 
الكل  ونجد  نعم(،  أي  كذلك  شاعر  صابر  )فاألستاذ 
منشورا يف أعمال امللتقيات والندوات التي يشارك فيها 
املؤسسات  تصدرها  التي  املحكمة  املجالت  يف  وكذا 
املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر  ودوليا  وطنيا  الجامعية 
فيما  تحريرها  أدار  التي  »دراسات«  مجلة  الحرص:  ال 
برفقة  تحريرها  رأس  التي  »قراءات«  ومجلة  مىض 
زميله محمد خطابي وكذا مختلف املنابر الصادرة عن 

شعبة الدراسات اإلسبانية بأكادير...
ود. أحمد صابر مدير سابق للمهرجان الدويل للمرسح 
الجامعي بأكادير، عضو فعال يف مكتب جمعية سوس 
ماسة للتنمية الثقافية ورئيس املنتدى الوطني للتوجيه 
األكاديمي  والعلمي  املهني  ملساره  وتتويجا  الرتبوي. 
من  العرش  وسام  عىل  صابر  د.أحمد  حصل  الوطني، 
درجة فارس سنة 2011، وهو مايزال يواصل مشواره 
املغرب  داخل  صعيد  من  أكثر  عىل  واألكاديمي  العلمي 

وخارجه. 
* إعداد: رشيد نجيب  

أمحد صابر األكادميي
بورتريه حمامي الطوبونيميا




