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العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 135أكتوبر 2961/2011

يتناول ملف هذا العدد «الدعوة اخلليجية للمغرب لإلنضمام إليه» ،امللف يضم مقاالت تعرب يف غالبها عن رأي احلركة
األمازيغية إزاء هذه الدعوة ،كما عمل كتاب هذه املقاالت على حتليل أهداف ومرامي واألسباب احلقيقية الكامنة وراء
هذه الدعوة و ما سيترتب عليها من نتائج على خمتلف املستويات.

تساؤالت ومالحظات أولية حول حماولة «خلجنة» املغرب
ج�اءت املب�ادرة الخليجي�ة الداعي�ة إىل انضم�ام
املغرب إىل مجلس التعاون الخليجي لتثري مجموعة
م�ن ردود الفع�ل املتباينة واملرتاوح�ة بني القبول
والرفض والتحفظ،ولتسجل حولها مجموعة من
التس�اؤالت و املالحظات ،التي يمكن إيجاز بعض
منها فيما ييل:
أن هذه املبادرة تطاول سافر عىل إرادة الشعوبس�واء الخليجية منها أو الش�عب املغرب�ي ،إذ لم
يؤخ�ذ بع�ني االعتب�ار رأيها يف ه�ذا الق�رار الذي
يزع�م واضع�وه أن�ه ج�اء به�دف خدم�ة ه�ذه
الش�عوب ومصالحه�ا املش�رتكة ،هذه الش�عوب
التي اس�تقبلت ه�ذه الدعوة بش�كل فاتر ،كما أن
هذه املبادرة تعترب بمثابة خرق س�افر للجغرافيا
والتاري�خ وعصيان وتمرد عىل الع�ادات والتقاليد
والخصوصي�ات الدينية والثقافي�ة التي تميز كال
الجانب�ني الخليج�ي واملغربي ،ف�إذا كانت جميع
دول الخليج تنتمي جغرافيا إىل الرقعة املسماة ب
«الخليج العربي» ،وتشكل وحدة متجانسة برشيا
وديني�ا وثقافي�ا ،فإن املغرب يختل�ف عنها يف كل
يشء ،فم�ن الناحية الجغرافي�ة ،فبالدنا تبعد عن
الخليج ب�آالف الكيلوم�رتات وجغرافيتها تختلف
تماما عن نظريتها الخليجية ،وموقع املغرب أقرب
ما يكون إىل أورب�ا وإفريقيا منه إىل الخليج ،ومن
الناحية التاريخية كذلك ،فقد ظل املغرب أقرب إىل
إفريقيا وأوربا.
أما م�ن الناحي�ة الثقافي�ة والدينية ف�ال يختلف
اثن�ان يف ك�ون املغ�رب يختلف أت�م اإلختالف مع
دول الخلي�ج ،م�ن حي�ث تركيبت�ه الديني�ة ،فإذا
كان تاريخ�ه وواقع�ه يحف�الن بأس�مى دروس
التعايش والتس�امح واإلخاء واإلنفتاح عىل جميع
الديان�ات ،حي�ث تعاي�ش ويتعاي�ش املس�لمون
واليهود واملس�يحيون يف حب ووئام ،فاملالحظ أن
الرتكيبة الدينية الخليجية منغلقة ومتزمة خاصة
مع تصاعد الفك�ر الوهابي املتطرف الذي ال يقبل
باآلخ�ر املختل�ف ديني�ا وعقديا ،أما م�ن الناحية
الثقافية فشتان بني الخليج واملغرب.
إذا كان عنر املفاج�أة هو أهم ما ميز املبادرةالخليجي�ة ،حي�ث جاءت بش�كل ف�ردي وفجائي
م�ن قبل العاهل الس�عودي قب�ل أن تتبناها باقي
دول مجل�س التعاون ،فإن املفاج�أة والترسع لم
يغيب�ا كذلك عن موقف الذين قبل�وا باإلرتماء بني
أحضان الدول الخليجية ،حيث لم يكلفوا أنفسهم
عناء التمحيص والتدقيق يف هذا القرار ودراس�ته
م�ن مختل�ف جوانب�ه وبحث آث�اره املس�تقبلية
عىل املغ�رب ومصالح�ه واس�تقراء حيثيات هذه
الدعوة ،وذلك بإرشاك مختلف الفاعلني والباحثني
واإلنصات لوجهات النظر املختلفة.
-يمك�ن الق�ول أن ع�دم الوض�وح والضبابي�ة

والتناق�ض م�ن أب�رز املالحظ�ات الت�ي يمك�ن
تس�جيلها بخص�وص املب�ادرة الخليجي�ة تج�اه
املغ�رب ،فاملبادرة رغم ما قي�ل ويقال عنها ،فهي
تبقى غري واضحة املعالم واألهداف وتثري مجموعة
من الش�كوك والتساؤالت حول مراميها ،إذ تكفي
اإلش�ارة هنا إىل الظرفية الت�ي جاءت فيها ،والتي
تمي�زت بث�ورات ش�عبية عارمة أدت إىل س�قوط
أنظمة استبدادية عمرت لعقود وأخرى يف طريقها
نح�و الس�قوط ،وتزاي�د وت�رية النف�وذ اإليران�ي
يف منطق�ة الخلي�ج ،وتنام�ي خط�ر الجماع�ات
اإلرهابي�ة ،الت�ي تتخذ من ه�ذه املنطقة(منطقة
الخليج)منطلق�ا لها .ه�ذه كلها أم�ور تؤكد بما
ال ي�دع مج�اال للش�ك أن الدع�وة الخليجية كانت
بهواجس أمني�ة محضة ،ملا يعرف عن املغرب من
تف�وق مخابراتي وأمني ،حيث لن ينظر إىل املغرب
مستقبال إال «كحارس شخيص» لدول الخليج ،لذا
فهي تس�عى جاهدة للظفر بعنر داعم ومساند
له�ا يف نزاع�ات وح�روب ق�د يحملها املس�تقبل،
س�واء مع إيران أو مع املجموعات اإلرهابية التي
يتصاع�د خطره�ا يوم�ا عن ي�وم أو لالس�تعانة
بالقوات املغربية لقمع انتفاضات ش�عبية يمكن
أن تندل�ع يف أي لحظ�ة ،وهو ما ق�د يجعل املغرب
يدخل يف متاهة رصاعات ال قبل له بها.
ما يجعل املبادرة الخليجية مثرية للشكوك والريبة
كذل�ك ،أنه�ا ج�اءت متناقض�ة م�ع املنطلق�ات
واألهداف واملباديء التي من أجلها أس�س اإلتحاد
الخليجي ،والتي كان من أبرزها؛ الس�عي لخدمة
األه�داف الس�امية لألم�ة العربي�ة ،والعم�ل عىل
تحقيق التكامل والرتابط بني دول اإلتحاد الخليجي
يف أفق الوصول إىل وحدتها ،وهنا يطرح الس�ؤال؛
ب�أي حق يعترب املغرب ذو الهوية األمازيغية جزءا
من األمة العربية؟ أليس القبول باالنضمام إىل هذا
اإلتحاد تراجعا عما جاء يف الدستور من أن املغرب
بل�د إفريقي وجزء ال يتجزأ من املغرب الكبري؟وما
هي الصورة والقالب الذي يمكن أن يتحد يف إطاره
«املغرب األقىص جغرافيا» مع دول الخليج؟
ما يثري الش�كوك والتس�اؤل حول أهداف «الهدية
الخليجي�ة» للمغ�رب كذل�ك ،ه�و ملاذا ل�م تصدر
مبادرة من ه�ذا النوع لصالح دول أقرب جغرافيا
إىل الخليج ،بل ومنها ما يعترب جزءا منها كالعراق
واليم�ن ،التي رغ�م الوعود التي قدم�ت لهما منذ
م�دة ،فهما ال تزاال خ�ارج املنظمة الخليجية التي
«تكرم�ت وترشفت» عىل املغرب ال�ذي يبعد عنها
بآالف الكيلومرتات بهذه «العطية».
كما أن ه�ذه الدعوة التي جاءت م�ن اتحاد يعترب
م�ن االتحادات األكثر انغالقا عىل نفس�ها واألكثر
رصام�ة من حي�ث رشوط قب�ول االنضم�ام إليه
يث�ري زوبعة من التس�اؤالت والظنون حول النوايا

الحقيقية التي كان ت من ورائها.
إن القبول باالنضمام إىل الخليجي يعترب يف نظرناع�ىل األقل تراجعا ع�ن مجموعة من املكتس�بات
الحقوقي�ة والقانونية التي تحققت يف املغرب وإن
بش�كل نس�بي ،خاصة فيما يتعلق بحقوق املرأة،
وهن�ا تكف�ي مقارنة وضعي�ة املرأة الس�عودية
التي ال زالت تناضل من أجل نيل حقها يف س�ياقة
السيارة دون محرم ،والتي لم تنل حقها يف الرتشح
إال مؤخرا ،وبني وضعية املرأة املغربية التي راكمت
رصيدا حقوقيا ال بأس به.
يالحظ أن الذين اعتربوا الدعوة الخليجية «إشارةقوي�ة ذات مغ�زى عمي�ق تج�اه املغرب»(الطيب
الفايس الفهري) ،لم يضعوا يف حس�بانهم املوقف
الش�عبي الخليج�ي الراف�ض لهذه الدع�وة ،وهو
املوقف الذي عرب عنه بوضوح مس�لم الرباك عضو
الربمل�ان الكويتي ع�ن التكتل الش�عبي ،الذي دعا
إىل رضورة تأس�يس جبهة رف�ض قوية إلنضمام
األردن واملغ�رب ،كما يالح�ظ أن املوقف املتحمس
إىل اإلنضم�ام ل�م يعر أدنى اهتم�ام لرفض بعض
املنظمات الحقوقية املغربي�ة كاملرصد األمازيغي
للحق�وق والحريات لهذه الدع�وة ،واملالحظ كذلك
أن�ه ل�م يتم وض�ع نظ�رة الش�عوب الخليجية إىل
الش�عب املغربي والصورة امللتصق�ة به يف أذهان
الخليجي�ني يف الحس�بان ،فق�د ظ�ل الخليجيون
ينظ�رون إىل املغ�رب ع�ىل أن�ه موط�ن للس�حر
والش�عوذة ومرتع�ا للدعارة والبغ�اء ،ويؤكد ذلك
موقف النس�اء الس�عوديات الرافض لهذه الدعوة
خوف�ا ع�ىل أزواجهن من س�حر املغربي�ات ،كما
تتس�م نظرة الخليجي�ني إىل املغاربة ،إما عىل أنهم
عرب من الدرجة الثانية أو «مجرد بربر»ليس�وا يف
مس�توى رشف وقيمة الع�رب وباعتبارهم مجرد
تالمذة ألس�يادهم العرب ،كل هذا يعني أن القبول
بمثل هذه الدعوة هو استخفاف بالشعب املغربي
ذو التاريخ العري�ق واألصالة املتفردة والذي قاوم
كل أن�واع االحتالل ألنه ش�عب لم يقب�ل يوما بأن
تحط كرامته أو ينتهك رشفه.
بن�اءا ع�ىل ما تق�دم يمك�ن الق�ول ب�أن القبول
بانضم�ام املغ�رب إىل دول الخلي�ج دون دراس�ة
أو تدقي�ق لتبع�ات ذل�ك ه�ي مغام�رة محفوفة
باملخاط�ر ،فبدل االرتماء ال�كيل والالمرشوط بني
أحضان االتحاد الخليجي ،يمكن االكتفاء بعالقات
عقالنية-ع�ىل ح�د تعب�ري الناش�طة األمازيغي�ة
مريم الدمناتي،-م�ع دول الخليج،عالقات تحفظ
للمغرب هويته وتضمن مصالحه،عالقات تس�ري
به نح�و األمام ال عالقات تعي�ده قرونا إىل الخلف
وتصه�ره يف بوتق�ة أنظم�ة متخلف�ة ،إذ من غري
املقب�ول اإلنخ�راط يف عالقات يعمل مهندس�وها
ع�ىل كبح جم�اح التغيري الذي تخوضه الش�عوب

سنظل مغاربيني و كفى...

ش�هدت دول مغاربي�ة و ال ت�زال كم�ا هو ح�ال تونس و ليبي�ا اضافة اىل
دول»عربي�ة» كم�ر واليم�ن و وس�وريا زالزل سياس�ية عنيف�ة أودت
بس�لطان قادة كانوا يظنون أنهم خلقوا العتالء كريس العرش مدى الحياة
يف ش�خص س�عادة زين العابدين بن عيل الهارب و حسني مبارك املخلوع
و ف�أر الف�ران معمر القذايف يف انتظار ما ستس�فر عنه االي�ام القادمة يف
ظ�ل الكوارث وامل�آيس التي ال يس�تحيي الحكام الباقون م�ن مضاعفتها
وتعميقه�ا يف حق مواطنني ع�زل ال يملكون غري ارادتهم يف التغيري،ارادة ال
يتوان�ى الق�ادة يف مواجهتها بالحديد و النار يف س�بيل كريس متالش تحت
غطاء «الرشعية الدستورية» كما يقول عيل عبد الله الذي يدعي الصالح.
ه�ذه الث�ورات الت�ي كان وقوده�ا اآلالف م�ن املواطن�ني جعل�ت دوال
عربي�ة أخرى من مجلس التع�اون الخليجي تتوقع و تنظر ملس�تقبل غري
مأمون،لتطل علينا بدعوة غريبة ان لم نقل ملغومة لألردن و املغرب قصد
االنضم�ام لتعاونه�ا الخليج�ي.و اذا كان انضم�ام االردن املرتقب اىل هذا
الحلف االقليمي له من املربرات ما يجعله مقبوال فانه بالعكس من ذلك تظل
الدعوة املوجهة اىل بلدنا غري مؤسسة و تفتقر اىل سند اسرتاتيجي،جغرايف
أو تاريخي رشيد ترتكز عليه.
ان الوضع يس�توجب تناول العرض الخليجي و مناقش�ته بش�كل أوس�ع
ال يقتر عىل «املس�ؤولني» وان كان الرد الرس�مي املغربي لحد الساعة «
يكرر تمس�كه الطبيعي وغري املعكوس باملثال املغاربي وبناء اتحاد املغرب
الكبري الذي هو خيار اس�رتاتيجي اس�ايس لالمة املغاربية» بل بارشاك كل
الق�وى السياس�ية و املجتمعي�ة املغربية ملا تنطوي عليه ه�ذه الدعوة من
مصري شعب بأكمله،بل ان هناك من االضوات من يدعو اىل استفتاء شعبي
قبل االنخراط يف هذه «الرشاكة» .فاملغرب له أولوياته السياس�ية واألمنية

واالقتصادي�ة و الدع�وة ال يمك�ن اعتبارها بريئة بش�كل كيل و اليجب أن
تنسينا «االغراءات» االقتصادية أمورا أخرى تبدو أوىل و أخطر.
ان الدول املغاربية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مىض اىل نبذ كل الخالفات
الس�طحية و املفتعلة التي تعيق عملية تكتلها واتحادها بغية إقامة حلف
ق�وي يف ه�ذه املنطق�ة اإلس�رتاتيجية والتي تتوف�ر فيها امكان�ات كبرية
للتنمية ،ان الوضع الجديد و التحديات القائمة من قبيل الرتبص الخليجي
يضع األقطار املغاربية أمام رضورة مُراجعة حساباتها.فاملسألة تستدعي
نوعا من الش�جاعة السياسية و الرسعة يف التقرير تفاديا لسقوط أطراف
ش�قيقة يف مس�تنقع دويالت ال تبحث لنفس�ها اال عن مط�ارح ألزماتها
املتوقعة عرب اس�ترياد قوات لردع ش�عوبها و رقيق أبيض يعود بنا اىل فرتة
الجاهلي�ة ،فق�د وصفها بعض املحللني بأنها «خطوة ض�د الحراك الثوري
يف العال�م العرب�ي» يف ح�ني ي�رى آخ�رون أنها ج�اءت «ملواجه�ة التهديد
اإليراني»ب�ل هناك من ي�رى فيها بحثا مرشعنا عن قوات لقمع الش�عوب
الخليجية آجال ،جيل أنه يتوجب عىل الدول املغاربية االخرى خاصة الجزائر
و تونس االرساع بالرد عىل املقرتح الخليجي بخطى شجاعة تستطيع ثني
املغ�رب عن االس�تجابة أو عىل االقل الرتيث يف قبول الدعوة.ان االنس�حاب
م�ن الجامع�ة العربية يج�د مايربره يف ك�ون هذه الجامعة ل�م تعد تجمع
أحدا،فالخليجيون يحاولون تطوير و تقوية مجلسهم ،و غريهم من الدول
املكون�ة ل»الجامعة» تعيش أحل�ك أيامها بل أن قياداته�ا فاقدة للرشعية
الشعبية ،و للتاريخ،فقد سبق للرئيس التونيس الراحل الحبيب بورقيبة أن
ح ّذر منها دول املغرب الكبري من السقوط يف هذا الفخ الصدأ .ان الوقت قد
ح�ان للقيام بهذه الخطوة التاريخية ،فش�عوب املنطقة ،يتوجّ ب عليها أن
تصنع التغيري كما تُريده هي ال كما تريده دُويالت الخليج ،ان املغرب الكبري

لتحقيق أهدافها.
يمك�ن فه�موتفس�ري تحمس
املوق�ف املغرب�ي
الرسمي ،بانعدام
بع�د النظر وعدم
تقدي�ر العواق�ب
التي ق�د تنجم يف
حال�ة االندم�اج
املطل�ق يف دول
الخليج ،حيث من
ش�أن ذلك نسف
كل أس�س البناء
مصطفى ملو
ا لد يمقر ا ط�ي
التقدم�ي ال�ذي
يضمن مجتم�ع العدالة واملس�اواة ،وذلك بالعمل
ع�ىل تصدي�ر نماذج امللكي�ات الخليجي�ة املطلقة
واملس�تبدة وقوان�ني موغلة يف الرجعي�ة والتخلف
ال تس�اير روح الع�ر وتتن�اىف مع أه�م حقوق
اإلنسان األساسية .
ال أح�د م�ن املتحمس�ني للمب�ادرة الخليجي�ةتس�اءل؛كيف يعق�ل اإلندم�اج يف اتح�اد ال زال
يعاني م�ن عدة مش�اكل تافهة بعد ثالثني س�نة
من إنشائه،كمش�كل الخط الحدودي الس�عودي-
اإلمارات�ي ،ومش�كل العمل�ة املوح�دة واإلتفاقية
األمني�ة وقوان�ني اإلقام�ة والعم�ل ،وه�ي كله�ا
مش�اكل كان من املف�روض تجاوزه�ا منذ مدة؟
وأي�ة فائدة ترج�ى من اتحاد لم يس�تطع بعد كل
هذه املدة تجاوز خالفاته الهامشية؟
ختام�ا ن�رى أنه ع�وض ه�ذا التطبي�ل والتزمري
والتبش�ري باالنضم�ام إىل الخليج�ي ،قلت عوض
ذل�ك ينبغ�ي العمل ع�ىل تحقيق اتح�اد مغاربي،
ش�مال إفريق�ي ،ألن�ه امل�كان الطبيع�ي واإلطار
األمث�ل للمغ�رب ،ف�دول االتح�اد املغارب�ي تزخر
بإمكاني�ات اقتصادي�ة هائلة ومتنوع�ة ال تتوفر
لدى الخليجيني أنفس�هم ،بل وتسيل لعابهم ،كما
أنه يش�كل وحدة جغرافية متجانس�ة ومتكاملة،
يض�اف إىل هذا كله موقعه االس�رتاتيجي عىل بعد
مرمى حجر من أوربا املتقدمة تكنولوجيا وعلميا
وديمقراطي�ا ،والت�ي يمك�ن االنفت�اح عليها بما
يضم�ن مصالح املغرب واالس�تفادة من تجربتها
االقتصاديةوالديمقراطي�ة ،وتكف�ي اإلش�ارة
هنا إىل ك�ون عائ�دات املهاجرين املغارب�ة بأوربا
تش�كل امل�ورد األول للعمل�ة الصعب�ة ،كما يعترب
املغ�رب امتدادا إلفريقيا التي تتوفر عىل إمكانيات
اقتصادية هامة،لم تستغل بعد بشكل جيد.

ل�ه خصوصي�ات عدي�دة تُميّزه�ا
ع�ن دول امل�رشق فديموقراطيتن�ا
رغم م�ا تحتمله م�ن نواقص تبقى
أحالم�ا ملواطن�ي دُوي�الت الخليج،
نح�ن نؤس�س الصالح�ات عميقة،
ع�رب نض�ال ش�عبي مس�ؤول و
واع يس�توجب تحليل�ه م�ن جان�ب
الق�ادة و الساس�ة و التعامل معه
بايجابي�ة و عقالني�ة.ان م�رشوع لحسن أمقران (أنمراي)  -تنجداد
منطق�ة مغاربية متح�دة متكتلة و
قوي�ة ليس صعب التنفيذ كما يخيل
للبعض،ان�ه مجرد لغ�ط دوغمائي مبي�ت النية وعىل املغ�رب ان اليضحي
باالتحاد املغاربي الذي سيستجيب ال محالة لتطلعات املغاربة وغريهم من
شعوب املنطقة املغاربية.
نداؤنا اىل أمة البرتول انكم بدعوتكم هذه تس�يئون اىل خصوصيتنا،صحيح
أننا نتقاس�م بعض االش�ياء لكن الوحدة كما تنش�دونها لن تجلب لنا غري
املش�اكل و املآيس،نحن أغنياء بقيمنا و ديمقراطيتنا وتالحمنا...ال نحتاج
اىل يشء منك�م اال الوق�ار و أن تدعون�ا يف س�الم،انكم تهددون تس�امحنا
واختالفنا،ابحث�وا لك�م ع�ن أح�الف خ�ارج منطقتن�ا ،ان اتح�اد املغرب
الكب�ري حتمية تاريخية ألن ش�عوبنا املغاربية كان�ت وال تزال موحّ دة رغم
انش�قاقات سياس�ية فرضها ال ُحكام لكنها ستبقى مجرد سحابة صيف
عابرة يف سماء التاريخ املوحد واملصري املشرتك.
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القانون التنظيمي للغة األمازيغية

بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ تكون اللغة
األمازيغية عىل املستوى القانوني لغة رسمية
للمغرب وفق ما جاء يف مقتضيات املادة الخامسة
من الدستور والتي إعتربت اللغة األمازيغية أيضا
لغة رسمية للدولة إىل جانب اللغة العربية التي تظل
بدورها اللغة الرسمية للدولة.
وقد ذهب الدستور إىل اعتبار األمازيغية رصيد
مشرتك لجميع املغاربة بدون إستثناء أي سواء
للناطقني باألمازيغية أو غري الناطقني بها،كما
تطرق يف نفس الفصل إىل مسالة تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية
بهدف قيامها مستقبال بوظيفتها بصفتها لغة
رسمية ولهذا الغرض أحال الدستور عىل القانون
التنظيمي الذي سوف يحدد مراحل التفعيل
وكيفيات اإلدماج.
واملعروف يف أدبيات القانون الدستوري أن القانون
التنظيمي هو القانون الذي يفصل و يفرس ويكمل
نصوص الدستور  ,ويأتي من حيث الرتتيب ما
بني النص الدستوري والقانون العادي – وان كان
بعض فقهاء القانون الدستوري يعتربون القانون
التنظيمي جزء من الدستور نفسه -وتتجىل أهمية
القوانني التنظيمية يف رضورة إحالتها إلزاميا عىل
املحكمة الدستورية قبل إصدار األمر بتنفيذها
للبث يف مدى مطابقتها ملقتضيات الدستور
واملالحظ أن الوثيقة الدستورية املغربية الجديدة
ضمت أكثر من  19قانون تنظيمي منها قوانني
تنظيمية تتعلق بإجراءات ممارسة الحقوق من
طرف املواطنني  ,ككيفية ممارسة حق التقدم
بمقرتحات يف مجال الترشيع(الفصل , )14وكيفية
ممارسة حق تقديم العرائض للسلطات العمومية
( الفصل , )15وكيفية الدفع بعدم دستورية
القوانني أمام القضاء (الفصل .)133
وقد نص الدستور الجديد عىل أنه اليتم التداول يف
مشاريع ومقرتحات القوانني التنظيمية من طرف
مجلس النواب إال بعد ميض عرش أيام عىل وضعها
لدى مكتب املجلس املذكور وتتم املصادقة عليها
نهائيا باألغلبية املطلقة لألعضاء الحارضين.
وقد حدد الدستور مدة الوالية الترشيعية األوىل
التي تيل صدور األمر بتنفيذ الدستور الحايل كحد
أقىص لعرض القوانني التنظيمية قبل املصادقة
عليها من قبل الربملان  ,وهذا مايدفع إىل القول
أن القانون التنظيمي لألمازيغية سيصدر يف أجل
أقصاه خمس سنوات تبتدئ من تاريخ إنتخاب
مجلس النواب املقبل.
ونجد أن الدستور يف الفصل 5منه قد حدد مضمون
هذا القانون والدي يتجىل يف تحديد وتوضيح مراحل
تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة ،وكيفيات
إدماجها يف دواليب الدولة والحياة العامة،ويف هذا
اإلطار فان القانون التنظيمي ويف تحديده لهذه
املراحل ملزم باإلجابة عىل عدة إشكاالت مرتبطة
بطبيعة اللغة التي سوف يقوم بتفعيل طابعها
الرسمي هل اللغة املعيارية التي يتم التقعيد لها
داخل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؟ أم اللهجات
الثالثة التي يتم التعامل بها داخل املجتمع و
داخل وسائل اإلعالم العمومية من قناة األمازيغية
* ذ عمر افضن
هي منطقة نعرفها سياسيا ألسباب عدة:
استحضار يف الجغرافيا وتقدير للتاريخ ولو
ارتباك يف املناهج التعليمية أو ربما بسبب
تلك الربامج واملناهج الدراسية التي التعري أي
اهتمام للتاريخ الجهوي أو باألحرى املغربي
عوض أن تبدي تاريخ الرشق  ،مهرجانات
عدة احتفل بها يف مناطق مختلفة من
املغرب دون أن تكون يف مستوى ما خصص
لجوهرة الصحراء حتى تظل يف الواجهة
بعد ما وهبه املخزن للعروبة  ،بعد استبدال
مستقطبي الكجيجمات وماخلفه ذالك من
أساطري سياسية محبكة عجز اإلنسان أن
يفهم وقائع أحداث يف جغرافية امازيغية
تحمل اسم اكديم ازيك ،هذا االستبدال
تم بتعيني سفري عائد من تندوف لتدبري
شؤون مغاربة اسبانيا  ،بينما ظل السكان
األصليون لهذه األرض وما لهم من حسن
وبهاء واختالف يف وضع استثنائي..
الداخلة ،تبعد ببضعة كيلومرتات عن عيون
اكديم ازيك  ،أم مصائب الصحراء منذ
وقف إطالق النار حيث املزج بني التشغيل
والسياسية  ،جغرافية امازيغية وقفت
كجلمود صخر بشموخ ليسبح بحمد من
أبدع ذاك التعنت ،رغم ما قدم عن املنطقة
عىل أنها فضاء مفتوح يحتفي به كل
الفنانني واملبدعني وبشجون الكيفان ..تلك
الكيفان الحزينة التي تروي الكثري مما أكلته

واإلذاعة الوطنية و اإلذاعات الجهوية.؟
ونرى يف هذا اإلطار أن مراحل التفعيل واإلدماج
ينبغي أن تأخذ بعني اإلعتبار املجهود الذي بدل من
طرف املعهد لنقل األمازيغيات إىل مصاف اللغة
العاملة التي تعترب الكتابة املدخل الرئييس لها ,و
تحديد الزمن السيايس لهذا التفعيل ينبغي أن يكون
عىل ثالثة مراحل :
* يف مرحلته األوىل :يتم إستعمال هذه اللغة
عىل املستوى املورفولوجي للدولة واملؤسسات
العمومية والخاصة وذلك باستعمال األمازيغية
إىل جانب العربية للتعريف باملؤسسات واإلدارات
واإلشارات الطرقية ولوحات أسماء األماكن
واللوحات اإلشهارية بدءا باملناطق والجهات التي
تزدهر فيها اللغة االمازيغية أوال تم تعميم ذلك يف
كل مناطق املغرب وذلك بهدف استئناس املواطنني
بالكتابة االمازيغية وترسخها داخل املتخيل
الجمعي للمغاربة جميعا بدون استثناء
يف مرحلة ثانية يتم استعمال اللغة االمازيغية
يف الوثائق الرسمية كجوازات السفر والبطاقة
الوطنية وغريها ،والوثائق الغري الرسمية،
واملعامالت اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ليتم
بعد ذلك يف املرحلة األخرية االستعمال الرسمي
لالمازيغية شفويا وكتابة يف كل دواليب الدولة
والحياة العامة.
إن هده املراحل ينبغي أن تحدد زمنيا و بالتزامن
مع املجهودات املبذولة يف مجال إدماج نفس اللغة
يف التعليم والحياة العامة وفق ماييل:
عملية إدماج اللغة األمازيغية يف املجال التعليمي:
إن مقتضيات القانون التنظيمي لألمازيغية ويف
مقاربتها لكيفية إدماج االمازيغية يف املجال
التعليمي ينبغي أن تنطلق من التجربة الحالية
لتدريس االمازيغية والعراقيل التي حالت وتحول
دون نجاح هذا الورش الوطني الهام ومنها إعادة
النظر يف مبادئ و مضمون القوانني املتعلقة
بالرتبية والتعليم .
* املبادئ األساسية للنظام التعليمي
يف هذا اإلطار فإن املرتكزات األساسية للنظام
الرتبوي للمملكة املغربية ينبغي أن تقوم عىل ثوابت
ومقدسات تتمثل يف اإليمان بالله و حب الوطن
والتمسك بامللكية الدستورية عليها يربى املواطنون
مشبعني بالرغبة يف املشاركة االيجابية يف الشأن
العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم
وحقوقهم متمكنون من التواصل باللغتني العربية
واالمازيغية لغتي البالد الرسميتيني تعبريا وكتابة،
متفتحون عىل اللغات األكثر انتشارا يف العالم،
متشبعون بروح الحوار ،وقبول االختالف ،وتبني
املمارسة الديمقراطية يف ظل دولة الحق والقانون.
* التنظيم البيداغوجي
أما عىل مستوى التنظيم البيداغوجي فانه ينبغي
إعادة هيكلة و تنظيم أطوار الرتبية والتكوين عىل
أساس أن يرمي التعليم يف املؤسسات الخاصة
والعامة باملغرب إىل تحقيق األهداف العامة التالية:
 اكتساب املعارف واملهارات التي تمكن من إدراكاللغة العربية واللغة االمازيغية مع االستئناس
بإحدى اللغتني من اجل تعلم اللغة األخرى.
 -تجديد تعليم اللغة االمازيغية وتقويته مع جعله

إلزاميا لكل األطفال املغاربة يف كل املؤسسات
الرتبوية العاملة باملغرب مع مراعاة االتفاقيات
الثنائية املنظمة ملؤسسات البعثات األجنبية.
 توضع رهن إشارة الجاليات املغربية يف الخارج،األطر واملرجعيات التعليمية ،الالزمة لتمكني
أبناءها من تعلم اللغة االمازيغية والتمكن من
مكونات الثقافة االمازيغية والبعد الحضاري
والتاريخي االمازيغي للمغرب مع مراعاة ما يطبع
املغرب من تنوع وتكامل ،مع إمكانية استعمالها
لهذا الغرض كل من التلفزة التفاعلية ووسائل
اإلعالم واالتصال الجديدة.
فيما يخص الرتبية الغري النظامية:
العمل عىل تعبئة املدارس واملؤسسات التعليمية
والتكوينية ومنظمات املجتمع املدني املعنية من
اجل:
 )1تعليم االمازيغية للكبار مع رصد االعتماد
ووضع الهياكل وإحداث اآلليات الالزمة لذلك من
اجل إنجاح هذا الورش الوطني الهام عىل الصعيد
املحيل والجهوي والوطني .
)2العمل عىل محو األمية باالمازيغية للناطقني بها
قراءة وكتابة.
* فيما يخص التعليم العايل:
يجب أن يعمل التعليم العايل عىل تطوير مناهج
تدريس اللغة االمازيغية يف مختلف ميادين
التكوين ،وتسخري الوسائل الكفيلة بالدراسة
والبحث اللغوي والثقايف االمازيغي.
العمل عىل فتح شعب للبحث العلمي املتطور
والتعليم العايل باللغة االمازيغية وإدراج هذا
املجهود يف إطار مرشوع مستقبيل طموح ذي
أبعاد ثقافية وعلمية معارصة يرتكز عىل مجموعة
من املرتكزات منها:
 التنمية املتواصلة للنسق اللساني االمازيغي عىلمستويات الرتكيب والتوليد واملعجم.
 تشجيع حركة رفيعة املستوى لإلنتاج والرتجمةبهدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي
والتكنولوجي والثقايف بلغة امازيغية واضحة مع
تشجيع التأليف والنرش بنفس اللغة.
 العمل عىل تكوين نخبة من املتخصصني يتقنونمختلف مجاالت املعرفة باللغة االمازيغية تكون
من بينهم اطر تربوية عليا ومتوسطة.
إدماج اللغة االمازيغية يف الحياة العامة:
إن عملية إدماج االمازيغية يف الحياة العامة ينبغي
أن يتم بالتزامن مع املجهود املبذول يف مجال الرتبية
والتكوين اليشء الذي سيمكن املواطنني املغاربة
من استبطان التعددية اللغوية داخل اإلدارة
املغربية مع الرتكيز يف مرحلة أوىل عىل مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية واملرتبطة بصفة خاصة
بالحياة اليومية للناطقني باالمازيغية ،واملقصود
هنا بالحياة العامة اإلدارة بمعناها العام سواء
تعلق األمر باإلدارة املركزية أو اإلدارة الالمركزية،
أو املؤسسات العامة والخاصة .
إن إدماج االمازيغية يف هذه املجاالت ينبغي أن
يأخذ بعني االعتبار الدور الذي ستلعبه االمازبغية
عىل املدى البعيد باعتبارها لغة رسمية سواء عىل
مستوى الجهات أو عىل الصعيد الوطني.
ويف هدا اإلطار فإن عملية اإلدماج ينبغي أن تبدأ

محمد أمغار
بمختلف مراكز تكوين األطر العاملة بالقطاعات
العامة والخاصة ومنها بصفة خاصة اإلدارات
والقطاعات االجتماعية كالصحة والقضاء بحيث
ينبغي أن تناط باملعهد العايل للقضاء عىل سبيل
املثال باإلضافة إىل املهام املسندة إليه مهمة
التكوين األسايس واملستمر للملحقني القضائيني
واطر كتابة الضبط ومساعدي القضاء باللغة
االمازيغية من اجل االستئناس بها والعمل عىل
إدماجها يف جهاز العدل يف أفق إدماجها النهائي يف
كل ميادين العدالة.
ونفس اليشء ينبغي أن يتم يف كل مراكز التكوين
الرسمي املتعلق بالوظيفة العمومية ومراكز
تكوين اطر الجماعات الرتابية واملؤسسات املالية
واالقتصادية كيفما كان نوعها آو موقعها مع
األخذ بعني االعتبار الطابع املرحيل املشار إليه يف
اإلطار املرحيل لتفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية.
وهذا ما سوف يؤدي يف مرحلة أوىل إىل ضمان
القضاء عىل الهاجس النفيس للمغاربة الغري
الناطقني باالمازيغية واستبطانهم للدور الرسمي
لالمازيغية وتمكني املغاربة الناطقني باالمازيغية
من الخروج من حالة االغرتاب التي يشعرون بها
يف تعاملهم مع إدارات ودواليب الدولة وذلك من
خالل استعمال االمازيغية باإلدارة العمومية بدون
مركب نقص.
وهذا كله سيؤدي يف النهاية إىل الحفاظ عىل
اللغة االمازيغية وتطويرها لكي تتمكن من القيام
بوظيفتها بصفتها لغة رسمية.
ولضمان التقييم العلمي والعميل ملسار عملية
اإلدماج يجب إحداث جهاز آو لجنة تكون
مهمتها تتبع مراحل تفعيل الطابع الرسمي وطرق
وكيفيات إدماج االمازيغية يف املجاالت املعنية,و
إعداد تقارير دورية حول سري أشغال عملية
اإلدماج ترفع إىل امللك و املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية,
وينبغي أن تضم اللجنة باإلضافة إىل رئيسها ممثيل
مختلف القطاعات الحكومية ،وممثيل عن جهات
اململكة ،ومختلف الفاعلني املعنيني بعملية تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيعية.
*محام بهيئة الدار البيضاء
رئيس سابق لجمعية املحامني الشباب
بالدارالبيضاء  ،ودكتور يف العلوم السياسية
وأستاذ القانون الدستوري جامعة الحسن الثاني
بالدار البيضاء

ما يربطك بالداخلة هو ،أرض  ،و لغة  ،و إنسان...
الصحراء غدرا ينخر جسد األهايل من آالم
وآمال مؤجلة يف انتظار أن يأتي يوم ما تنتهي
فيه التعاسة  ،الداخلة يف اآلوانة األخرية
مشهورة يف بقاع العالم تستغل فيه املنطقة
كواجهة سياحية رائدة تنمي املنطقة  ،حيث
ملجأ لكبار الفنانني العرب منهم واألجانب
ودون االمازيغ األصليني البداية كانت بأغنية
" ونسيت دائي " ...والرتويج للفن العربي
عرب مناطق وظفت قرسا أنها متنازع عليها
 ،حيث البداية مع الفنان كاظم الساهر إىل
إعداد مهرجانات باملاليري  ...إىل وضع اكرب
علم للمملكة ، ...إىل هدايا األرض بأثمان
رمزية ،...و رغم كل ذلك املدينة ال تسحب
من هموم شبابها األنا الصحراوي  ،رغم
شح الزمن وقسوة من أرادوا أن يبعدوهم
عن بلداتهم ليصنعوا لهم مخيما يخترص
يف سور عىل شاكلة زريبة تنسجها نسوة
يحملن ذنب االنتماء إىل منطقة كانت يف
يوم من األيام خليج املعتقلني مع املستعمر
االسباني وورثت املعاناة مع االستقالل.
فرق كبري بني أن تعيش يف زمن القبيلة
بأعرافها االمازيغية وقورا الهثا يف مدينة
الداخلة حيث وجود العباد يقاس بما ينتمون
إليه  ،وأن تعيش يف الداخلة اليوم غري بعيد عن

روافد املحيط األطلنطي ،وعن قندهار  ،وبيع
املمنوع ...وحيث قيمة الناس يف الداخلة
تقاس بما يعطى لهم من العطايا املخزنية إىل
تلك املعروفة يف التمثيلية االنتخابية خوفا من
لعنة اسمها األمم املتحدة  ،لذلك لم أستغرب
أن يرتجف قلبي وأنا أشمئز مما يقع ألهايل
املنطقة األصليني ،من مسح للعقول  ،وتخيل
عن املبادئ واألخالق وأقتسم معهم القليل
من اإلنسانية مما يملكونه بالتقصري  ،رغم
كل ما عانوه من تهميش و«حكرة» وتضييق
وسلب للهوية ومحو للذاكرة..
جريمة الداخلة التبدو سوى صورة عازف
يدندن عىل إيقاع نقر األعيان عىل وتر
وراقصات يمتهنون فيها هز األكتاف،
كالجمل،
وتحريك الشفاه" ايزكي"
واستبدال للدراعيات عىل أشكالها تقع
كلما حان وقت االنتخاب  ،واللعب عىل وتر
املفاوضات املفربكة فيما هؤالء اليعريون أي
اهتمام ألولئك الذين سبقوهم من االمازيغ
الصحراويني واعتقلتهم اسبانيا يف سيدي
افني ونفتهم إىل خليج الداخلة يف أبراج
يعرفونها دون ان ينصفها التاريخ العروبي،
أو أن يعريوا لها أي اهتمام تقديرا لحفدة
مقاومني ومقاومات الصحراء وغريهم

منحوا أعمارهم قربانا ليتحرر
الذين
الوطن بدءا من عاصمة الصحراء سيدي
افني  ،وغنوا وأنشدوا وعزفوا بلغة مازالت ال
تعني شيئا ألولئك الذين يتحدثون اليوم عن
الداخلة واملغرب بصفة عامة شجنا ترتجف
له األوصال للتغني بأيام مضت وبمنبع
الحرية ،دشنته أودية الصحراء التي هي رمز
الوجود االمازيغي بالصحراء بدءا من واد
سيدي محمد بن عبال إىل واد درعة و وادي
الساقية الحمراء ووادي الذهب  ،النقي
الصايف الذي أراد بعض االنتهازيني أن يلطخ
أهاليه بدماء األبرياء باستغالل تناقضات
يف العادات بني أهايل الشمال والجنوب رغم
أن التعبري بالرقص والجسد يتم بتكدورة
وخطوات الجمل  .وان نغمات أهايل الصحراء
الطوارقية تجيد ذلك كلما وصل موسم مرور
سباق الرايل األوربي سعيا إىل معرفة كل
الطرق التي تؤدي إىل تامبكتو ،ورغم رسم
صورة تسويقية لعروبة الصحراء التي
ظلت لصيقة بأهايل املنطقة يف إقصاء تام
للهوية األصلية  ،يحس الصحراوي بظلم
وجور ال يغفر من خالله لكل هؤالء الذين
يقتاتون من الم البسطاء  ،....وحتى النسوة
الرائعات بمالحفهن القديمة الحديثة.

وبرموز االلون اللواتي يشبهن ألطوارقيات
يف خجلهن لم يفلتن من استغالل االنتهازيني
باسم الصحراء يرصون عىل تقديمهن
وبجهد مضني يف الربامج الغنائية خدمة
للعروبة وتسويقا لها.
جميل جدا أال يعريوا أي اهتمام المازيغية
الصحراء ،لكنك تحس بأن ما يربطك بهؤالء
الناس هو أرض ومتجر و إنسان ووطن..
واذا ما استمر إرشاك امللح ولم تلطخه قذارة
من تعاقبوا عىل اغتصاب صحرائنا الجميلة
الصامدة التي تتحدى من يخططون تحريف
مسارها دون أن يمكثوا فيها يوما ،أولئك
الذين أرادوا للمغرب أن يكون صغريا ممزقا،
نافعا ومنسيا ،لكنه أبى إال أن يظل واحدا،
أوحدا كما رسمه ابن تومرت وتاشفني.
أتمعن التفكري واتامل  ،بل نتألم جميعا ،
لكوارث صنعها اإلنسان باسم الصحراء
 ،أحداث الداخلة اليوم يندى لها الجبني ،
عنرصية مفربكة  ،ويف الواجهة املسيحيون
يراقبون الوهابيون واندفاعهم ،...وبني هذا
وذاك أنظر إىل وجوه الناس وابتسامات التجار
أصحاب الحوانيت واألفران  ،صحراويون
بلغة أمازيغية تشري بأن شعوبا وحضارات
مرت من الداخلة  ،وبأننا رائعون يف االحتفاظ
برصيدنا الثقايف وغنانا الحضاري ،وتبا
ألولئك الذين يراء-ون ويمنعون ...وهم
يتحدثون باسم الصحراء والصحراويني.
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اإلعالمي واألديب األمازيغي حممد أكوناض ،يف حوار مع العامل األمازيغي

ليس من السهل متكني لغة ظلت شفوية ،لسنني عديدة ،لتكون بني عشية
وضحاها لغة لألدب وللفكر الراقيني

يف ظل التهميش اإلعالمي الذي يطال الشخصيات األمازيغية يف املغرب ،ويف ظل غياب اإلعالم عن األنشطة اليت تقام تكرميا هلذه الشخصيات ،يف ظل كل ذلك تنفرد جريدة
العامل األمازيغي هبذا اللقاء مع األستاذ حممد أكوناض املناضل األمازيغي الغين عن كل تعريف يف الساحة األمازيغية ،حيث يعترب املؤسس احلقيقي للرواية األمازيغية ومن
األباء الروحيني للحركة األمازيغية باملغرب ،حاز على جمموعة من اجلوائز ،كجائزة الترمجة اليت مينحها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية سنة  ،2006وجائزة عن عمله
اإلذاعي»توسنا متازيغت’’ سنة  ،1998له روايات من إبداعه وجمموعات قصصية لألطفال مترمجة من اللغة الروسية إىل األمازيغية.
* حاوره مصطفى ملو.
* أستاذ أكوناض نرحب بكم يف هذا
اللقاء ونشكركم عىل قبول دعوتنا إلجراء
هذا الحوار معكم.
نبدأ معك األستاذ أكوناض من حدث
التكريم األخري الذي حظيتم به يف الدار
البيضاء من طرف جمعية تيويزي
لإلعالم والتنمية ،هل لكم أن تحدثونا
عن شعوركم إزاء هذا التكريم؟
** بدءا،أشكركم عىل الكلمات
الطيبة الرقيقة التي وجهتموها
إيل يف بداية الحوار وهي تعرب عن
أصالتكم وكرم طبيعتكم.
ال أملك إ ال أن أكون ممتنا وجد شكور
لكل الالئي والذين نظموا أو ساهموا
يف ه��ذا التكريم ،ويف صدارتهم
جمعية (تيويزي لإلعالم والتنمية)
بالدارالبيضاء ،هذه الجمعية ذات
الطموح الكبري والدأب املتواصل من
أجل إبراز الوجه املرشق لثقافتنا
الوطنية األمازيغية ،وكل املساهمني
يف هذه التظاهرة الثقافية من دكاترة
وأساتذة ،ونساء ورجال الصحافة
بمختلف أشكالها ،ويف طليعتها
جريدة العالم األمازيغي ،يف شخص
رئيسة تحريرها األستاذة أمينة بن
الشيخ.
* باعتباركم واحدا من أبناء الحركة
األمازيغية ومن املؤسسني األوائل لها
بأكادير ،ما هو تقييمكم ملسار وعمل
هذه الحركة؟
** رغم الظروف العدائية التي
ووجهت بها الحركة الثقافية
األمازيغية وال تزال تواجه بها ،فقد
استطاعت أن تشق طريقها،وأن
تقنع بأدائها الكثريين ممن راهنوا
يف األول عىل فشلها.ولعل السبب
يف ذلك أنها منذ البداية،اختارت أن
تبني خطابها عىل أسس حداثية
متينة :حقوق اإلنسان واملواثيق
ا لد ولية  ،ا لد يمقرا طية  ،ا لتعد د ية ،
النسبية،وهي مفاهيم وإن هي
نائية نسبيا عن مدارك الجماهري
العريضة-اليشء الذي جعل الحركة
نخبوية بعض ال��يشء ،-فإنها
عصمت الحركة من الوقوع يف املزالق
الكثرية التي ما فتيء مناوئوها
يحاولون دوم��ا أن يوقعوها
فيها فال يفلحون ،كالعنرصية،
والفتنة ،واستعداء األجانب ضد
الوطن،وغريها من التهم الرخيصة
التي لم تفلح يف إيقاف زخم الحركة،
واقتناع الجماهري بطروحاتها.

لقد حققت الحركة األمازيغية
مكاسب جلية ،آخرها االعرتاف
باللغة األمازيغية لغة رسمية يف
الدستور املغربي ،وكلنا يعرف كم
كان شاقا عسريا عىل اللوبيات
املتحكمة يف مصري املغاربة منذ
ع��رشات السنني أن يقبلوا بهذا
اإلنجاز الكبري للحركة.
إال أن هذا ال يمكن أن يخفي علينا
أن هناك تحديات كربى أمام الحركة
األمازيغية ،ومأتى التحديات كون
الغايات التي وضعتها غري هينة،
وبعضها يتطلب ط��ول النفس،
وانتشار الوعي بني الجماهري
الحقة،ونبذ
العريضة،واملواطنة
الكراهية،
ول��ك��ي أوج���ز  :إن مستقبل
الحركة األمازيغية هو مستقبل
الديموقراطية يف املغرب ،إنني أعني
هنا الديمقراطة الحقة.
* بصفتكم من اإلذاعيني األمازيغ
املرموقني ،هل أنتم راضون عىل ما
وصلت إليه األمازيغية يف اإلعالم سواء
السمعي منه أو البرصي؟
** الرضا لم تتوفر بعد رشوطه،
فلقد خطا اإلعالم املغربي عموما
خطوات ال بأس بها ،واستفاد
اإلعالم األمازيغي من بعض هامش
الحرية ال��ذي أعطي للصحافة
بأنواعها املختلفة ،ولكن اللغة
األمازيغية لم تستفد إال القليل جدا،
فكيف يمكن الحديث عن اإلعالم
األمازيغي دون تكوين الصحفيني يف
اللغة األمازيغية؟ أجل ،هناك طاقات
شابة تعمل كل ما يف وسعها من أجل
أن ترقى بمستوى اإلعالم األمازيغي
سواء يف اإلذاعة أو التلفزة ،إال أن هذه
الطاقات إنما تعتمد عىل عصاميتها،
وتكوينها الذاتي .إن تعامل الدولة
املغربية مع اللغة األمازيغية يف
اإلعالم هو نفس تعاملها مع هذه

اللغة يف التعليم أيضا،
يحس الصحفي أو
املعلم أن األمر يتعلق
إما بلغة ال أهمية لها،
أو بلغة غري مرغوب
فيها أصال.
لنتصور أن مناطق
كبرية جدا يف بلدنا وهي
ناطقة باألمازيغية
محرومة من التغطية
اإلذاعية باألمازيغية إىل
اليوم ،فعندما تتقادم
أجهزة اإلرسال يف هذه
املناطق ،ترتك لحالها
لتموت ،وعىل متلقي برامج تلك
اإلذاعات أن يطوروا أنفسهم حتى
يتمكنوا من حقهم يف اإلعالم بلغات
أخرى أهم عند الدولة من لغتهم،
يقع هذا يف زمن االنفجار املعريف،
ويف زمن يتغنى فيه الكل بحقوق
املواطن ،وكرامة املواطن،وغري ذلك
من املحفوظات املكرورة يف وسائل
إعالمنا الرسمي.
* يف نفس السياق دائما ،نسجل أن
هناك أصواتا تدعو إىل رضورة إدماج
اللغة األمازيغية املعيارية يف اإلعالم
وأخ��رى تطالب باالكتفاء بلغة
تواصلية فمع أي الفريقني تتفقون؟
** فيما يتعلق باللغة التي ينبغي
أن توظف يف اإلع��الم السمعي
والبرصي ،فإن عىل الصحفي أن
يبلغ رسالته اإلعالمية عىل أحسن
وجه ممكن ،واللغة إذا طورت،
وعممت بالتدريس ،وبوسائل
اإلعالم املختلفة ،أمكنها آنئذ أن تبلغ
رسالتها اإلعالمية بيرس و بنجاعة
يف نفس الوقت،أما إذا أهملت هذه
اللغة،وحورصت،وحيل بينها وبني
أن تطور نفسها،وأوصدت أمامها
األبواب حتى تآكلت،وتدنت قيمتها
حتى لدى الناطقني بها،ثم أردنا
منها أن تبلغ الرسالة الصحفية عىل
الوجه األكمل ،فيبدو أن مسعانا يف
هذه الحال سوف ال يكون مسعى
سهال ،فاإلعالمي حينئذ يكون
يف وضعية عسرية،فهو مطلوب
منه أن يفي بحقني يف نفس اآلن:
حق املتلقي يف أن يتمتع برسالة
إعالمية واضحة ،وحق اللغة – التي
هي إرث مشرتك لألمة ،تحفظ
قيمها،وتمدها بمظاهر االستمرار
والعطاء ،وتعصمها من الذوبان
واالضمحالل-،يف أن ترتقى وتتطور
وتكون يف مستوى اللغات التي يطلق

عليها أنها حية ،وتكون قادرة عىل
الرقي بأصحابها إىل مستويات أعىل.
أعتقد أن القلة من الصحفيني
األمازيغيني يدركون أن للغتهم حقا
يف أن ال تبقى دوما لغة البادية ،فقط،
ولغة املايض دون الحارض،وهم إذ
يطمسون هذا الحق ،يتعللون بأنهم
يخاطبون الدهماء من الناس ،وكأن
هؤالء ال يتطورون أبدا ،أو كأن ال حق
لغري هؤالء يف أن يتمتع باملعلومات
بواسطة لغة أمه.
* تعتربون من الكتاب الذين أعطوا
لألمازيغية الكثري ،سواء من خالل
الرواية األمازيغية التي تمثلون واحدا
من روادها ،أو من خالل الرتجمة إىل
األمازيغية،كما أنكم عضو مؤسس
لجمعية ''تريا'' التي تعنى باملبدعني
الشباب وتشجع عىل الكتابة األمازيغية،
كيف تنظرون إىل مستقبل الكتابة
باألمازيغية؟
** تطورت الكتابة يف اللغة
األمازيغية تطورا نسبيا خاصة
اللغة األدبية ،فأمكن أن نتحدث
ال��ي��وم ع��ن ش��ع��ر أم��ازي��غ��ي
مكتوب  ،وقصة  ،وروا ية  ،ومقا لة
وغريها وه��ذه األخ��رية أجناس
أدبية حديثة بدأت تتأصل يف اللغة
األمازيغية ،وه��ذا بفضل جهود
مجموعات من املناضلني واملناضالت
الذين خالفوا قاعدة العامة ،فأبدعوا
بلغة أمهاتهم اللغة األمازيغية التي
كانت توصم حينذاك بأنها مجرد
لهجة بدائية لم تعرف الكتابة
قط ،رغم أن األمازيغ كانوا من
بني الشعوب القليلة الذين وضعوا
للغتهم حروف األبجدية(تيفيناغ).
ثم بفضل األعمال املمتازة التي قام
بها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
فيما يتعلق بوضع القواعد األساسية
اإلمالئية والنحوية لكتابة هذه اللغة
وفق قواعد عليا متفق عليها.
صحيح أنه لم تزل هناك صعوبات
يتعني عىل الكتاب تجاوزها،
فليس من السهل تمكني لغة ظلت
شفوية ،لسنني عديدة ،لتكون بني
عشية وضحاها لغة لألدب وللفكر
الراقيني،ولكن إذا تشبث املغاربيون
بلغتهم األم وأرادوا فعال السمو بها،
فال شك أنه ستتذلل كل الصعوبات
مهما كانت،ومن حسن الحظ أن
األمازيغية لم تزل حية يتواصل بها
املاليني من بناتها وأبنائها.
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Votes amazighs pour la Cause amazighe

On aimerait voter pour le meilleur mais il fait rarement partie des candidats K Hubbard

La nouvelle constitution officialise timidement la langue amazighe après 50 ans de mépris.
Ceci n’est pas une faveur, c’est
un droit dû à la population amazighe majoritaire au Maroc. La
langue amazighe et son alphabet
naturel sont un patrimoine universel et des marocains. Déjà un
vieux parti politique panarabe et
un autre panislamiste intriguent
contre cet acquis. Il est du devoir
de chacun de faire obstacles aux
candidats hostiles par le vote
démocratique Admettons par esprit de spéculations que les élections prochaines seront libres
sans fraude Ce serait un miracle
digne des Prophètes mais pourquoi pas. Ces élus de rêve qu’on
espère jeunes et justes auront à
résoudre la question amazighe
tabou depuis le départ des Colons. Des droits de la population
amazighe sont violés sous des
prétextes religieux et nationalistes, Cause amazighe: misère
loin du littoral utile et des plaines
fertiles, l’Identité déconstruite,
l’Administration arabisée, l’Histoire gommée, Ecole arabisée,
la langue et son alphabet marginalisés, la culture banalisée, le
mépris, l’injustice …
Etre amazigh au Maroc depuis
1956 c’est souffrir l’exclusion
de partout et de tous les jours.
Les blessures faites au peuple
amazigh dans les fondements
de son identité sont indélébiles. De Force et par la Force le
Makhzen et ses Commis panarabes décrètent sans ambages
« Au Maroc nous sommes des
Arabes nous appartenons au Maghreb arabe et à la nation arabe
» .Oser penser le contraire, le
sous-entendre, le dire, le chanter, l’écrire est passible de prison. A l’époque, la majorité de la
population marocaine est rurale
et parle encore amazigh. Elle est
obligée de se nier et de nier son
identité. Chacun doit avoir une
carte d’identité et un carnet de
famille. Il faut se donner un nom
de famille de préférence arabe.
Les nouveaux nés doivent avoir
des prénoms arabes ou issus des
mythes de la Bible. Les prénoms
amazighs sont strictement interdits. Ainsi au bout d’une génération l’identité individuelle et
collective amazighe est mutée
en identité arabe. Certains amazighs se donnent des noms de
familles du désert d’Arabie, se
fabriquent des pédigrées et une
histoire familiale arabe. Ces
noms supposés brillants leur permettent de passer à travers les
mailles du Makhzen et avoir ses
faveurs surtout en villes. Chassés
par les sécheresses chroniques
les amazighs vont en masse dans
les baraquements et bidonvilles
de malheurs. Ils viennent des villages qui portent des noms amazighs où chaque coin est amazigh.
En ville les ruelles, rues, avenues
places ont des noms liés surtout
au Moyen Orient arabe lointain.
Ici en ville rien ne leur rappelle
leur identité amazighe. Les citadins devenus arabophones les
traitent avec dédain, les obligent
à parler le dialecte arabe. Ils se

moquent de leur arabe, de leur
accent naturel, inventent des
anecdotes, les ridiculisant et les
infériorisant. Tout les pousse
à cacher leur identité de base.
L’amazigh n’est pas lui-même,
ne se sent pas chez lui il se perçoit en étranger non désiré sur
la terre de ses ancêtres. En ville
l’amazighe dissimule son amazighité face à l’arabophone qui exhibe son arabité avec arrogance
et fierté.
Les élus de 2011 pourront-ils à
défaut de guérir ; au moins embaumer cette blessure très profonde de la dignité et de l’identité amazighe ?
Au départ des français et des
espagnols le parti politique toujours au pouvoir recrute en masse
les futurs employés et agents du
Makhzen dans son milieu urbain
arabiste. Certains ont à peine
lettrés Le but avoué est la marocanisation de l’Administration Le
but inavoué, non écrit, est sans
doute d’obliger les amazighs de
parler arabe au moindre contact
avec les services publics. C’est là à
chaque fois un acte d’allégeance,
de soumission à l’Etat arabiste.
Ils se trouvent devant des scribes
qui ne les comprennent pas et
dissimulent mal leur mépris . Ils
exigent de l’amazigh de parler
arabe, c’est la langue officielle
du Maroc crient ils en colère. Les
relations des amazighs avec le
Makhzen sont dès lors réduites,
entachées de méfiance. En situation de conflits, de stress, de besoin, l’individu s’exprime mieux
en langue maternelle.
Mais oser parler de leurs soucis en amazigh devant les agents
du Pouvoir arabiste est interdit
Alors les amazighs règlent leurs
problèmes et s’entraident entre
eux loin de l’Etat arabiste . Même
pour demander leurs droits ou
les services de base de santé ,
de justice ils hésitent. Ils y vont
parlent mal l’arabe ou pas du
tout, ils se perçoivent en dominés
devant un dominant. Le dialogue
est impossible. Ils sortent des
locaux administratifs, frustrés,
déçus, incompris et décident de
ne pas y revenir de sitôt.
Les élus de 2011 pourront-ils
agir pour que l’amazigh puisse
dire ses attentes aux agents de
l’Etat et au besoin se défendre
devant des Juges dans sa langue
amazighe? Qu’il puisse avoir des
documents dans sa langue et avec
son alphabet ancestral? Qu’il
puisse s’adresser à des Responsables qui parlent sa langue et
estiment sa culture et son Histoire ?
Enfant dans une école coloniale de l’Anti Atlas(Tanalt) j’ai
cru que mes ancêtres sont Gaulois. Adolescent et élève d’un
grand lycée de Rabat fin des
années cinquante les professeurs
d’arabe tous égyptiens nous ont
affirmé que les berbères sont des
arabes venus du Yémen. Un enseignant marocain devenu « Historien» m’a sermonné pour avoir
contesté cette thèse. La géographie, la paléontologie, l’archéologie, l’anthropologie et la génétique indiquent que les amazighs

ont toujours vécu à Tamazgha et
qu’ils sont très proches surtout
des africains. Ils développent des
modes de vie et de pensées spécifiques. Ils construisent des villages, des cités et des Royaumes.
Ils ont une langue, un alphabet
et une culture. Devenus musulmans, ils ont vite coupé tout
contact avec le l’Orient arabe
avide de butin et de femmes
amazighes . La plupart des dynasties qui ont régné au Maroc
sont amazighes. Seules trois sont
dirigées par des chérifs arabes
installés au trône par des tribus
amazighes. Ces chefs se sont mariés par calculs avec des femmes
amazighes qui deviennent ainsi
mères de Princes et de grands
Rois .Les manuels d’Histoire du
Maroc dissimulent la réalité des
faits et de la vie amère amazighe.
Par contre ils font l’apologie des
arabes et commencent l’Histoire
du Maroc par leur arrivée. Ils
relatent les batailles, guerres,
invasions, butins, soumissions
dont les héros sont arabes. Les
manuels d’Histoire dissimulent
l’apport amazigh plurimillénaire,
le minimise, le dénigre. Le but
est de gommer de la mémoire
collective l’amazighité du pays et
y installer l’arabité. L’amazighité demeure pourtant dimension
principale de l’identité nationale
c’est là un fait .
Les élus de 2011 pourront-ils
exiger une révision critique des
manuels que l’Histoire réelle du
Maroc soit enseignée aux enfants et aux jeunes ?
L’Enseignement public a subi une
arabisation forcée et généralisée
depuis trois décennies, Résultat: l’Ecole publique marocaine
est en faillite chronique, ceci ne
dérange pas trop l’Etat La progéniture des dirigeants du pays
ne fréquentent pas cette Ecole
médiocre du peuple. L’Etat vise
entre autres, l’arabisation et la
déculturation surtout des générations amazighes L’enfant amazigh qui entre à l’Ecole Publique
marocaine subit un choc psychique stressant. Il est en face
de maîtres qu’il ne comprend
pas et qui ne le comprennent pas
non plus Un duel interne entre
la langue dominée (tamazight) et
de langue dominante (arabe) se
fait dans l’esprit de l’apprenant
amazigh durant de longues années. Il finit par céder au discours
persistant des maîtres arabistes.
Les manuels en vigueur à l’Ecole
Primaire, Collèges et lycées sont
exempts de mots amazighs. Pire
dans les cas où le contexte oblige
les auteurs utilisent le terme
méprisant de (barbare) le mot
atténué de berbère n’existe pas
en arabe. Tous les manuels de
langue, d’histoire, d’instruction
islamique et civique font l’apologie de l’arabe du préparatoire
aux terminales. Ils ignorent ou
banalisent tout ce qui est amazigh. Les millions de Femmes
et Hommes amazighs n’existent
pas pour l’Ecole publique du
Maroc Ce lavage de cerveaux
et ce gommage de la mémoire
collective amazighe durent des
années. Il en résulte pour les

jeunes bachelier(e)s amazighes
le mépris et le déni de leur amazighité. Les psychologues diront
qu’ils sont schizophrènes ou en
voie de l’être Mais ce qui est sûr
c’est qu’ils sont désarmés au seuil
de l’université qui ignore l’arabe.
Les élus de 2011 auront ils le
courage de mettre en question
l’arabisation ? Pourront-ils exiger une révision de manuels pour
plus d’équité envers la langue et
la culture amazighes ?
La culture amazighe est un patrimoine de l’Humanité et de tous
les marocains Elle porte en elle
des vestiges des civilisations et
religions méditerranéennes qui
ont marqué l’Homme.
Pour l’amazigh sa culture représente tout ce qui le caractérise
et le différencie de l’autre : la
langue, l’écriture, les modes de
vie, l’artisanat, les arts, les traditions, la poésie, chants, l’éthique,
les croyances… Cette culture s’est
construite durant des millénaires
pour vivre dans une Nature diversifiée et riches bien différente
des déserts arides du Moyen
Orient. Elle s’est complétée et
se complète au contact d’autres
cultures d’autres contrées
proches ou lointaines (africaine,
phénicienne, romaine, arabe,
européenne). Des dizaines de
livres sont écrits sur le mode
de vie, les coutumes, les bijoux,
les chants, les contes amazighs..
Mais depuis 1956 l’Etat arabiste
folklorise la culture amazighe et
divinise la culture arabe. Une
multitude d’écrits font l’apologie
de la culture arabe, et oublient la
culture amazighe. Les chaînes de
radio et de TV passent en continu
des chansons et des films débiles
arabes. Des débats fréquents avec
des « spécialistes» sont organisés
pour encenser la culture arabe
et banaliser les autres cultures
surtout la culture amazighe.
Tard dans la nuit des chansons
ou danses amazighe sont présentées pour les somnambules et
les ivrognes . La presse écrite de
son côté de gauche et de droite
débite une logorrhée élogieuse
sur la culture arabe. La presse
islamiste sacralise la culture
théologique arabe et blasphème
la culture amazighe
Les élus souhaités en 2011 pourront-ils obliger les mas média à
plus d’égalité et d’équité envers
les amazighs et non de favoriser seules la culture et la langue
arabes ?
L’arabisation forcée des populations amazighes n’est pas nouvelle dans l’Histoire du Maroc.
Ainsi au XVIIème siècle, à défaut
de génocide, les hordes arabes de
Béni Hillal, faisaient le lingucide
amazigh par la contrainte dans
nos contrées du Sud. Leurs descendants et cousins du Polisario
feraient pire dans leur fantasmatique république arabe. Au pays
depuis 1962 plusieurs Constitutions sont préparées dans les
hautes sphères de l’Etat .Elles
sont plébiscitées par les urnes
grâce aux soins des scribes et
sbires du Makhzen. Elles décrètent toutes que l’arabe est
langue officielle du Maroc. Elles

ignorent la langue amazighe au
lieu de la protéger par respect
pour la majorité de la population. Le prétexte trompeur avancé est de remplacer les langues
des colons par celle du Coran.
L’usage la langue amazighe est
alors bannie de tout et partout
La langue amazighe est interdite dans l’Ecole, l’Administration, devant la Justice, et dans
les médias. Elle est prohibée en
ville par les regards méprisants
ou les invectives des citadins
arabophones. Les quotidiens et
revues de droite et de gauche
banalisent voire méprisent la
langue amazighe. Leurs ténors et
lettrés y dégurgitent leur logorrhée diurne sur la primauté et
la sacralité de la langue arabe.
Par ailleurs depuis deux décennies la presse panislamiste apparaît et se développe, elle crie et
écrit : « Nous sommes certes des
amazighes par nos origines, mais
nous sommes arabisés par l’Islam
et nous devons parler arabe».
Défendre la langue amazighe et
son alphabet naturel( tifinagh)
devient affirment ils un blasphème. Alors que cet alphabet
est inscrit notre mémoire collective amazighe partout( les grottes
; les rochers les tatouages, les
dessin de henné , sur les bijoux,
tapis, façade de maison, et dans
les cœurs). Cette graphie connaît
une renaissance grâce aux associations et à l’IRCAM L’alphabet
tifinagh est pour les amazighs de
partout le symbole de leur résistance. Les banderoles en tifinagh
(ex en Lybie) sont brandies par
les amazighs du monde face à la
domination et à l’injustice d’où
qu’elles viennent et peu importe
leur peau de caméléon hypocrite.
Nos élus de 2011 pourront-ils
dénoncer le linguicide délibéré
de la langue amazighe et l’ignorance délibérée de son alphabet depuis 1956 ? Pourront-ils
rendre justice de ce double crime
envers la langue et l’alphabet de
tout un peule par obédience au
défunt panarabisme ?
Depuis l’avènement de SM Mohamed VI les droits du peuple
amazigh au Maroc ont évolué.
Il y a eu d’abord le discours de
bonheur d’Ajdir, suivi de la création de l’IRCAM, le discours de
Mars 2011 et l’officialisation de
la langue amazighe En une décennie malgré les obstacles des
arabistes, l’IRCAM a fait avancer
loin la cause amazighe sur plusieurs fronts (soutiens des associations, recherches en Histoire,
en art, linguistique, grammaire,
formation de cadres…)
Les futurs élus pourront-ils faire
en sorte que l’IRCAM poursuive
sans obstacles ses travaux qui
sont cruciaux pour la langue et la
culture amazighes ? Qu’il puisse
rester une Institution de recherches indépendante des politiques des partis et ne dépendant
pour l’essentiel que de SM Mohamed VI, qui demeure le principal défenseur et instigateur de
l’évolution de la cause amazighe.

* Azergui Mohamed
Pr universitaire retraité.
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L`officiaLisation de La Langue amazighe: Promouvoir La cuLture
amazighe Pour redéfinir L`identité marocaine

La constitution adoptée à l`issue du
référendum organisé le 1er. juillet
2011 semble s`orienter vers la redéfinition de l`identité marocaine sur
une nouvelle base. La constitutionnalisation du caractère officiel de la
langue Amazighe est, à ce qu`il parait,
l`expression de la volonté de la correction d`une injustice politico historique
commise à l`égard d`un peuple qui a
librement consenti de faire de l`islam
sa croyance et qui s`est évertué à propager cette foi et à contribuer avec
passion à donner une dimension universelle à la civilisation arabo musulmane, et vis-à-vis d`une culture multi
millénaire qui a abreuvé de ses valeurs
les civilisations du pourtour de la méditerranée.
Certains, considèrent que le traitement de la question de la langue et de
la culture Amazighes par la constitution de 2011 n`est qu`une autre stratégie, à l`image des actions de l`IRCAM
et de l`enseignement de Tamazighte,
destinée à piéger la société amazighe.
Stratégie qui vise à ôter à la rue le
soin de revendiquer la reconnaissance
de la culture Amazighe comme le seul
déterminant de l`identité de la société
marocaine en déplaçant le débat sur le
terrain politique à travers la loi organique et le pluralisme culturel de cette
identité. Terrain qui n`est nullement
favorable à l`expression de la volonté
de cette société au vu de l`ordre et de
la culture qui président en matière de
gestion politique de la société marocaine.
D`autres, continuent à rejeter, ou tout
au moins à émettre des réserves, toute
idée de la reconnaissance de la culture
Amazighe dans le tissu identitaire marocain sous prétexte qu`elle porterait
atteinte à l`unité nationale et à la stabilité politique du pays.
L`objectivité, loin de tout jugement
de valeurs, exige de replacer la question de cette officialisation dans son
contexte pour apprécier à sa juste valeur sa signification, son sens et sa portée et pour mieux saisir l`ampleur de
l`entreprise et des défis à relever pour
donner forme à cette officialisation
pour qu`elle ait un impact sur la promotion de la culture amazighe afin que
celle-ci soit le substrat de l`identité
marocaine et l`expression de son originalité et de sa spécificité..
Rappelons que le repère identitaire qui
a prévalu jusqu`au dernier référendum
est le produit des thèses du salafisme
du mouvement national et des adeptes
de la renaissance arabe. Thèses qui allaient former la base intellectuelle et
servir de plateforme idéologique pour
formuler les principes philosophiques
et les règles de l`ordre constitutionnel en vertu duquel, depuis 1962, se
justifient l`approche, les stratégies et
les politiques publiques menées pour
développer et promouvoir tout ce qui
est en rapport avec le développement
et la promotion de l`identité marocaine
selon la vision de ces deux courants.
Ces thèses constituent l`édifice intellectuel et idéologico-politique de la
remise en cause du référentiel culturel qui a déterminé le repère identi-

taire de la personnalité et de la société
marocaines tout au long du processus
de leur formation socio-politico-historique, et ce, jusqu`à la soumission
à la domination française suite à la
mise en œuvre de la politique de pacification en application des termes
du traité du protectorat.. Politique
de pacification qui, tout en marquant
une rupture définitive avec l`ordre et
l`équilibre ethno-religieux de gestion
historique de la société marocaine, a
déposé la tribu en tant que centre de
gravité de l`action politique et principal stabilisateur du système sociopolitique traditionnel en faveur du citadin et de la centralisation du pouvoir.
Déposition qui s`insère dans la logique
de la construction de l`État –Nation et
de la mutation socio-économique de
la société du capital développée par
la renaissance européenne conformément à l`évolution de la civilisation
humaine et de l`adaptation des valeurs
et des instruments de gestion des
sociétés humaines aux exigences de
cette évolution.
La thèse du mouvement national qui
fonde l`identité marocaine sur la négation de l`ethnoculturel face au religieux par le biais de la dialectique
et de l`interaction de la langue et de
la religion ne repose pas sur des critères objectifs. Le Caractère universel
de l`Islam lui confère la suprématie
par rapport aux identités. Sa dimension cultuelle, conçue et destinée à
toute l`humanité, répond, comme pour
l`ensemble des peuples, au besoin spirituel de l`amazighité Celle-ci, pour le
souligner, a intégré cette dimension
sans que son essence en soit affecté au
point de remettre en cause sa composante culturelle dans la construction
de l`identité marocaine. La sainteté de
la langue arabe est une attitude idéologique qui cache une volonté manifeste de garantir, pour des considérations subjectives, la suprématie d`une
communauté qui véhicule le message
d`une mission civilisatrice à travers
l`hégémonie d`une culture D`ailleurs,
la foi islamique aurait tout à gagner de
l`utilisation de toutes les langues pour
expliquer, selon une approche finaliste, le contenu, le sens la portée du
message divin.
La thèse pan-arabiste, inscrite dans
le sillage de l`idéologie et du mouvement qui tendaient à construire un
espace socio-politico –culturel arabe
uniforme sur la base de l`unique identité arabe, était vouée à l`échec dans
la mesure où son architecture ne tenait nullement compte de la diversité
et des spécificités de la composition
ethnique, culturelle et identitaire des
sociétés qui composent cet espace.
L`expérience récente a montré que
l`une ou l`autre de ces thèses renferment les gènes du chauvinisme qui
conduit à l`intolérance et au despotisme. Le chauvinisme religieux, à
l`image de l`ordre sunnite taliban ou
de celui de la `` wilaya du faquih`` pour
ce qui est du courant chiite, qui puise
sa source dans le référentiel orthodoxe et conservateur de chacun de ces
deux tendances de l`Islam. Le chauvi-

nisme nationaliste qui, manipulant un
discours progressiste et laïc, a donné
naissance à des régimes totalitaires
au service d`une personne, d`une
famille et d`un clan au détriment de
l`épanouissement de l`individu et du
progrès de la société.
Une composante essentielle de la
société revendique depuis plusieurs
décennies cette redéfinition à travers des politiques, mais surtout par
le biais des associations, des intellectuels et des défenseurs des droits
de l`Homme Elle considère que celle
qui a prévalu jusqu`alors souffre d`un
déficit de légitimité dans la mesure
où elle est profondément entamée par
l`exclusion délibérée de la composante
culturelle Amazighe. La vision de cette
composante s`inscrit, en rupture avec
l`approche négationniste des mouvements nationaliste et panarabe, dans
le sens de la construction de la société
de la modernité, de la démocratie et
du progrès. Une vision fédératrice
des atouts historique, culturel, politique et social de la société marocaine.
Elle s`articule autour des principes du
respect de la diversité culturelle, de
l`égalité entre les citoyens, de la protection et de la promotion de la liberté,
de la consolidation des assises d’une
véritable démocratie, de la consécration de la justice sociale et du renforcement des fondations d’un véritable
Etat de droit.
L`officialisation de la langue Amazighe est, pour le rappeler, le fruit de
la pression des intellectuels et des
associations culturelles pour la valorisation de la langue, de la culture et
de l`histoire Amazighes. Pression à
l`origine d`une évolution dans le sens
de la flexibilité des positions du pouvoir que l`Institution Monarchique
avait initiée avec le discours d`Ajdir.
Flexibilité qui a conduit à l`adoption
de quelques actions, certes importantes, mais demeurées sans effet profond sur la valorisation de la culture
amazighe.
L`officialisation pourrait, si elle est
exploitée d`une manière constructive
loin du chauvinisme des uns et des
autres, lancer les bases d`une dynamique positive de l`enrichissement du
patrimoine culturel marocain et de la
refonte de l`identité marocaine dans le
sens de sa nature originelle.
A cet effet, il parait nécessaire
d`appréhender la question de
l`officialisation de la langue amazighe sur la base d`une conception qui
cherche à dépasser les contingences
ethniques et les ambitions hégémoniques pour faire de l’identité marocaine la synthèse de l’interaction
des cultures qui se sont superposées
au long de l’histoire, sans altérer la
substance Amazighe, et le produit fini
d’une civilisation multimillénaire.
La finalité consiste à injecter de la
vitalité à la personnalité marocaine,
enrichir l`imaginaire du marocain en
élargissant le champ de sa vision, raffermir les bases de l`unité nationale,
agencer d`une manière rationnelle les
composantes de la culture marocaine
dans le sens du renforcement de l`unité

nationale
A ce propos, l`officialisation de la
langue amazighe devrait contribuer à
1)L`enseignement de la langue Amazighe de façon à en faire un patrimoine
de l`ensemble des marocains et un déterminant de leur unité à travers :
•La standardisation de l`usage de la
langue Amazighe,
•La généralisation de son enseignement à l`ensemble des institutions
formant le système éducatif marocain,
•L`obligation de l`enseignement de la
langue pour tous les marocains
2)L`emploi de la langue amazighe dans
•Les institutions de l`Etat, les collectivités décentralisées, l`Administration
publique et les Institutions à caractère
public,
• Le système judiciaire
•Le secteur privé.
•L`espace public
•L`espace audio visuel
•Le domaine artistique
3)La promotion de la langue et de la
culture Amazighe par :
•La création d`un Haut Commissariat
ou de tout autre institution de mission
pour la protection, le développement
et la promotion de la langue et de la
culture Amazighes dont les attributions consisteraient à concevoir, formuler et suivre la réalisation des politiques et des programmes publiques
destinés au développement et à la promotion de la langue et de la culture
amazighe s,
•La création de l`académie de la langue
Amazighe chargée de l`élaboration du
dictionnaire pour fixer le bon usage de
cette langue et l`enrichir compte tenu
de son évolution et de son interaction
avec l`environnement,
•La spécialisation de l`Institut Royal
de la Culture Amazighe dans le développement de la recherche destinée à
promouvoir la culture Amazighe,
•L`encouragement de la recherche
universitaire en matière de culture
Amazighe au niveau des facultés des
lettres et des sciences sociales,
•La création d`un Institut National et
d`instituts régionaux et locaux pour la
promotion de la danse, de la chanson
et de l`art Amazighes,
4)La révision du programme de
l`enseignement de l`histoire de façon à
mettre en valeur les luttes menées par
le peuple amazighe pour la défense de
sa liberté et sa contribution à la formation des civilisations phénicienne,
gréco-romaine., chrétienne, arabomusulmane et moderne,
5)L`abrogation des règles, des mesures
et des pratiques discriminatoires qui
visent à effacer de la mémoire individuelle et de la conscience collective toute idée de l`appartenance à
la culture amazighe tels que l`usage de
prénoms amazighes dans l`état civile,
la non attribution de noms amazighes
à des sites et la dénaturation des noms
de nombreux sites et localités
* Fait par
Mohammed HAMMI
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Tira

Dustur amaynu

Adam ig rebi ataçit imik n tisnt
Adanv ur tilit tujjut nawi sul loar
Tamaziv aglid ira yam atrsmt
Ida lahzab ila gisn mam iran lxir
Yili gisn mad trbit ayliv iãelp
Itu angaz li gim liv a ten tarut
Tun akfay n tibit ur isen s lxir
Lxitab han agdud isenqr kulu srek
Dustur amaynu rad as ak nan noam
A tutlayt n wili da nmun I takatin
Urgiv afna n torbiyt is ati talv
Atili tinu tama nes ka af ukan nmav
Utav lpsab is nga yan ilimurat
Awalayni illa gik kyi yan imik
Ayik ihdu rebi gat yan anmwifiq

Nsers açru d ljazayer nmun I limur
Acku açru n uzrg af utv tisrtit
Ida lapzab labud n maf tmpukun
Tiguliwin hati gant awi limurat
Ira vwad yugi vwad as kullu
tnsaraf
Ayenna yra uçlmad urt iri ufasy
Asior dar uzerg nek ur av isufuv
Vayda ur islm uvrda yakwrt ufulus
Azlaf a yga lmvrib nmun I yat termt
Sird at afus ndru diwen nmun iwatay
* Uceb mhpmad

hat manzat?

Tarzzift i Anir Tamazgha
Annigh k inn s tiTT usman
Amddakwl hat ! Manzat ?
Abrid ur agh isman
Amddakwl hat ! Manzat ?
Amddakwl hat ! Manzat ?
Ayyaw iwigh awway
Abbay gh tibbit akwfay
Tighzi ughanim d uzway
Ha tarrDumt tin uZway

Nnigh imil ad nsw atay
Macc akud is yik iTtay
Amddakwl hat ! Manzat ?
Amddakwl hat ! Manzat ?
Ur illi ssugh as iman
Amddakwl hat ! Manzat ?
I war ul i war iman

afus n tmlla

ADDAL N TVUFI
YUZN ITRI IÇRI S TAFUKT
YANNI NN AMÏÏA V TIFAWT
INNA:
MRA GIV TIMQQIT N UMÏÏA
V TIÏÏ NM
RAD SSUV IRAFAN N TUMRT
V TIFRAS N UFULKI NM…
MRA GIV TIFILLA N UTWAN
RAD NNVEV TAYRI
V TZUVI N TUCTAL NM
MRA GIV AYLAL N TLULLI
RAD SYSDV ASDDI
S IDALIWN…
SBDDV AKUD
RAD KLUV S URV*IGRAN N UZMUMG
JDRV TIGUCRA V USSAN
MRA GIV TAMJA N IFSSI
RAD IRIRV S IDINANN N WAÄU
ARD KKISV AVDJIJ N UMARG
MRA GIV IGIWAL N TMLLA
RAD KM DLV S WADDAL
N TVUFI
MÄLV KM V UL INW

Igen ipäu lament
Ar isbertu tayd tudert
Ivuyyan zwaren-d tifawt
Igellin matta uya !
Ivariwen necfen-asen ivwnba
Ar as-allan tarbat ula arba
At ttinin idda nba
Igellin matta uya!
Yarut: p’da
asklu buwmalu
mbarek ufaska

tisit
Çrix ixf inu
V waman ikrmn s udfl
Adfl ar nn ifssi
Nnuccgn waman
Innucg udm inu
Mzuzzrnt tfiras ns
Nkkin nit a illan
G tisit ann irçan?!
Nkkin mm tfiras ann
Ibrurin iggi n waman
Ar siggilx ad tnt smunx
Nkkin nit ad gis illan?!
Nkkin awr jjun illin
Macc uäix v kra n mani
Nkkin awr jjun ilkmn
Ddix bdda s kra n mani
Llix v inna trit
Ur llix v mani

* xadija
ikan

* XADIJA
ARUHAL

* Farid zelhud

Igellin

Kud isawal yalla
Imeïïawen nezven s acal-a
Ar itnxsis tames-t tawala
Igellin matta uya!
Timelelay ãeffrent I wansa
Izla yav-ten tasa
Iäaren azir ilsa
Igellin matta uya!
Tillas zares turu-ten-da
Tavzi n wass tedda
Insa nnig umda
Igellin matta uya!
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Talalit n wayyur

Umnv anli d izwarn iwawal
Ayissan mn lvalt tid iTTayn
Tanna igan alili yajt iwiyyad atnt
awin
Tanna igan tammnt ihuztnt ddmnat ayan
abaHra ur ttinit Han ayyur arkiv
tgam mnnaw
tiniyak tnnit Han wayyad awal nk gan
tillas
urv ad ittay yan d imins urd awal
amma inigi n tkrkas idil ayn
ur nssin mani ittvawal

ad ukan Zrin tbaynd a tafukt n tidt
iSud uSmmid tHuzzm aygidar n
wawal
urn sul ibid abla willi dusnin
amma ingmisn n gar urtn tsntlt ayazal
yurat :
ayad falih g lakhsass

AMMUD N TAYRI WAR ITTWARIN Açaçu n tmasayt
Abdelmottaleb Zizaoui (Tabridt n ywdan tcuni n tutlayt n tayri zi ireddu « imik s imk as da ikccem waËam tikint”,
wul.
tghuri tamazight –tasdawt n Wejda-)
nnan t imzwura. snen ma xf sawaln. Urmn g tudert
Cahrazad d ammud wiss kuÇ n Karim
Kannuf . D awardi i tenni ittexs umaru. Yus
d d ameäfuË i Reowin n tayri : ttmunan di
telva d tumayt , maca tayri tevza da ugar
xef min ittËaja umevri.
Cahrazad, d tcuni n arrimt d tcuni n yzli.
Nettat i icuqen ul n umaru, taqessist awarn
i tqessist. MaËËa
izlan neddun s tufrayt,
oawd s uxaËËeÃ i di
ittwala wzrawi tudart
war vars bu unamk mbla
nettat. D ijj n ulavi n
tayri war ittenfeliln, n
tayri izedven bupbel n
umaru.
Ammud a yurm s tufrayin
n umedyaz, s ucemmuä
n umutti deg yiman id
itejjan tcuni n tqessisin.
Cahrazad d tavbalt
manis
ttnessasent
tiwalin,
manis
d
ssfayn yezlan ixsen ad
qeäwn imewwas iqqnen
tamazivt, imewwas a
ixsen ad carfen awal nnev
puma ad iqqim d atlay
issäaw it
uÃemmiä, uca ittawy it
var uweääaË… Maca s twuri n Kannuf, s
tzemmar n yezlan ittawän ad alsen tira i
arrimet n wawal amaziv, ttawän ad mmlen i

Tayri deg wdlis a tesmun jar uxeyyeq
d tumert , jar tarÇugi d teÇyuäi,
jar wbrid d wtlao, jar da d diha,
jar rexxu d tibawt. Amevri iäaffaË
iÃuËaf d imaynutn xef min izwarn, nettaf
axaËËeÃ nniän, nettaf awaln nniän yuym iten
umaru zi tala n twangimt nnes.
Asefru izdev Kannuf.
Kannuf izdev asefru d
manaya i ixs ad anv inint
tqessisin,
asneflul
d adurri n umaru, d
tazeddivt, d tudart.
Amaru izdev izlan, izlan
zedven Kannuf, amn dinni
jar asn tira, ixsen ad
inint: Artum. D artum
ittejjan azarwi ad
yaËu izlan, maca d izlan
mani tayri war ttili
d arrimt teddar
jar imarayn
(necc,
Cahrazad).
Deg umeggar, tayri a
war ittwarin tzemmar
ad tili d ivved i zi
va tekkar tmessi nniän
id anv va iwcn izlan nniän,
repriq nniän, udm nniän n
wzrawi, maca deg yijj
n wammud nniän.

kigan d kigan. Xmi watsn ca yswi da sis
tddun s ttawil. Snen mas kra iga iswi alkam
nns ibedd xf isurifn nna sis issawaän. Dvi,
V tmazirt nwats tadimuqratit, maca nsers d
tamnäawt s udraf. ittuzmmem utacir(document)
altu s udraf, izri ur t id glin kkuç yurn. apmad awlay
Nval is tbedd tudrt tasrtant xf usurif ad,
imil isurifn n imal av ggutnt tillas.
Akud n tfrini d iddan rad yuc aïÏas n iskkinn:
v yat tvmËt, rad ig ançu(preuve) mas illa- iv illa- waqqas
asertan pma ad nsku awank n izerfan s imgrad n tmnäawt tamaynut s mas llan.
V yat tvmrt änini, rad nn gis naÆz is tbbi tnbaï d aylli
tssemyar I ikabaën mad aëap.
Isurifn n imal gan imayujn(danger) slawan asurif n ktubr içlin
s tfrnin minzi tiklit ad ur trwas tilli zrinin lliv watsen
ikabaën vas ad amçen ansiwn v ubrlaman, ar sbrvaçen uten s
tiqqert tanafa n umadan. Tiklit ad tga tin tmasayin.!!! Asurif
n dat immra. Iqqan Ad t ur nzgel Mqqar nzgel tilli zrinin..!
Yuccel Ad d yavul ufra g tmurt acku trwi v qqap tasgiwin.
Iorrimn rajan tawuri d tvri imnan. Tutmin ggammint ad mäint
izerfan nsent sg wahwa. Tussna tçuçd mad nn sis ittagåan
issuss as agäËur. Ibrdan d idurar d ilaln umçen tawala…
ur nzmir ad ng iskkinn nnv imik s imik amm imzwra. Akæ
mad ur ngi g tmrawin n isgåasn odanin nvawl ad gis nenucceg
assa. Assa nit minzi illa g tmnäawt!! Tamnäawt altu dpin tt id
tgrawliwin n iorrimn. Iorrimn unçiçn umçn acbaË. Aswar nnsen
ur ilmä. Abrlaman d iddan ur sar iççel v umalu.
Tifrnin n imal lant ya uklu amaynu: amsasa n uvrf amrruki d
tsntutin n tmazirt s umata. Maca mani wa iveyn ad yasi açaçu
n tmasayt ad…??!!
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ACTUALITES

BMCE BANK MISE SUR
LA REGIONALISATION
Le groupe BMCE BANK a présenté ses résultats semestriels durant sa conférence le 27 septembre. Des
résultats encourageants caractérisés par une appréciation du Résultat Net Agrégé- BMCE Bank, BMCE
Bank offshore et BMCE international Paris- de +10,2% à 521 MDH. Une hausse de RBE de +10,2% à
877 MDH, soutenue par l’amélioration de la qualité de participations et ce, dans un contexte d’augmentation des charges d’exploitation de +7%,Progression du PNB agrégé atteignant 2149 MDH, soit +3%,
contrariée par la contre performance des activités du marché .A périmètres constant, hausse du PNB
récurrent de +8,1%, portée par les réalisations sur les marchés des particuliers et des entreprises. Une
évolution favorable des dépôts de la clientèle de +12,3% à 90,7 milliards DH, induisant une amélioration de la part du marché de +0,8% à 14 ,83. Et une croissance des crédits à la clientèle de +6,3% à 83,7

milliards DH, avec une part de marché global quasi-stable à 12,93%.
Mr. Brahim Benjelloum Touimi, Administrateur Directeur Général Délégué auprès de la présidence, a
déclaré que : « Notre résolution est ferme, en effet, de marquer une pause dans la croissance des affectifs
de la banque ainsi que dans le programme d’ouverture d’agence dans la cadre d’un programme de transformation de la Banque qui, désormais anime l’agenda quotidien du Senior Management. » Et il a ajouté
que : « en effet, nous, Senior Management, sommes « engagés » dans la mise en œuvre d’un programme
qui vise, en premier lieu, le renforcement de l’efficacité commerciale et de l’efficacité opérationnelle
devant se traduire par une plus grande productivité au sein de la Banque, plus en rapport avec sa stature,
et une meilleure rentabilité pour les Actionnaires, pareillement plus en rapport avec son rayonnement. »
Avant d’aborder une question de grande importance pour le futur de la banque, c’est celle de la régionalisation, comme il a dit plus précisément « Cela signifie également réussir le programme emblématique
d’empowerment commercial à travers la Régionalisation. Nous avons jusqu’à lors amorcé cette œuvre
majeure de la la Régionalisation par des sites pilotes, à Marrakech depuis avril dernier et depuis très
peu à Casablanca, la perspective étant, en fin d’année, d’élargir l’expérience à l’ensemble des autres
Régions du Maroc. L’enjeu ultime de ce programme de Régionalisation est de rapprocher le centre de
décision du client, en renforçant les pouvoirs des responsables concernés. » En définitive, il a rappelé
que : « l’enjeu de notre action va au-delà de l’enjeu de rentabilité d’efficacité commerciale et opérationnelle, même si de celles-ci, est sérieusement tributaire le pérennité du développement du Groupe BMCE
Bank.C’est un enjeu de développement duquel ce Groupe se sent complètement partie-prenante au
Maroc .C’est un enjeu de co-développement en Afrique. Un co-développement euro-maroco-africain».

Cérémonie de remise des cartables à
l’école Medersat.com de Bouskoura
de la Fondation BMCE Bank

La Fondation BMCE Bank a organisé
le jeudi 6 Octobre une cérémonie de
remise des cartables et des fournitures scolaires aux élèves de l’école
Medersat.com de Bouskoura relevant
de l’AREF du Grand Casablanca. La
cérémonie a compté avec la participation de Dr. Leila Mezian Benjelloun, la Présidente de la Fondation
BMCE Bank , le Secrétaire Général
du Ministère de l’Education Nationale, et Mr. Mohamed El Mandjra,
Directeur Général de Méditel, qui
dans son allocution a salué les avancées pédagogiques des écoles Medersat.com et la maitrise des nouvelles
technologies de l’enseignement. Et il a remercié la présidente de la Fondation BMCE de l’avoir impliqué dans ce cet immense chantier de l’éducation des enfants.
Cece rentre dans le cadre de l'Initiative Royale "Un million de cartables", destinée principalement
à lutter contre la déperdition scolaire et à accélérer la réalisation des objectifs de généralisation de
l'enseignement, de consécration du principe de l'égalité des chances et de soutien aux familles démunies ; Et aussi dans le cadre du partenariat qui existe déjà entre le Ministère de l’Education Nationale
et la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement, notamment en matière d’appui social
aux élèves des écoles du réseau medersat.com, et le nouveau partenariat avec la Fondation Meditel.
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un forum international sur le
thème de:« LE LEADERSHIP ET
LA CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE DU NORD »
Le journal « Le Monde Amazigh » et la Fondation CatDem,En collaboration avec Le
Congrès Mondial Amazigh et l’International Touareg organisent un forum international
sur le thème de:
« LE LEADERSHIP ET LA CONSOLIDATION DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE DU
NORD »
I-Objectifs :
Les pays de l’Afrique du Nord (Tamazgha) connaissent des bouleversements très profonds dus aux mouvements des jeunes et aux révolutions sociales après la réussite de la
révolution populaire de « jasmin » en Tunisie.
Les amazighs, connus sous le nom de « berbères », constituent les populations autochtones de ce grand espace territorial qu’est l’Afrique du Nord et traversent des situations
dramatiques du fait de leur marginalisation de la part des Etats très centralisés, comme
les problèmes de développement, de croissance économique et sociale, la non reconnaissance de leurs différences ethniques, culturelles et linguistiques, et les flagrantes
violations de leurs droits humains.
Du fait que les valeurs des amazighs sont authentiquement démocratiques, basées sur
l’égalité des sexes et des citoyens, sur la laïcité, la liberté et la paix, la promotion de leurs
droits constitue incontestablement le meilleur rempart et le moyen idéal de consolider la
démocratie et par conséquent de contrecarrer l’islamisme politique rampant au sein des
pays sud-méditerranéens.
Quant aux Touaregs du Grand Sahara, ils vivent des situations politiques et géopolitiques
très complexes et inégales dans les 5 pays dans lesquels ils sont répartis aujourd’hui et
depuis la création des Etats actuels de l’Afrique du nord et de l’Afrique de l’ouest. Leur
immense territoire ancestral saharien, est en train de se convertir en un nouvel Afghanistan, du fait que les terroristes islamiques se sont installés et commencent à recruter
même des jeunes Touaregs. Ceci constituerait incontestablement une menace directe
de la stabilité des pays subsahariens, nord-africains, et de l’Union Européenne, surtout
après la récupération de grandes quantités d’armements libyens.
Ce forum international se propose d’être un lieu de réflexions, d’échanges et de débats
sur la question de la nécessité urgente de réussir le pari de la participation active des
populations Amazighs dans les transitions démocratiques, déclenchées au sein de leurs
respectives pays. Ceci afin de s’engager à enclencher des processus de réformes profondes des Constitutions de leurs pays nord-africains, et afin de contribuer à transformer
leurs Etats autoritaires vers des Etats démocratiques et décentralisés en régions autonomes. Des régions avec des autonomies politiques où les citoyens et les populations s’y
impliquent directement dans le système de la bonne gouvernance.
Les axes de ce forum international permettront de mettre l’accent, notamment, sur :
* La connaissance plus claire et plus ample de la réalité de peuple amazigh, et notamment Touareg, et du rôle que pourront jouer dans la construction démocratique de leurs
états et des leçons que pourront apprendre des expériences nationales et régionales des
Etats européens, et notamment de la Catalogne.
* Comment la reconnaissance des droits socio-culturels et linguistiques, le système des
autonomies régionales et la démocratie participative pourront contribuer à une intégration plus harmonieuse au jeu politique et leurs implications à renforcer les processus
démocratiques, de bien être social et de paix.
* Et en dernier lieu, comment s’impliqueraient les citoyens, les communautés et les
peuples amazighs en général à affronter l’islamisme politique qui séduit la jeunesse au
sein de leurs pays nord-africains et au sein de la diaspora européenne. Et débattre aussi
de la possibilité de comment les populations touarègues pourraient affronter le danger
islamiste au Sahel.
II- Programme :
* Samedi 15 octobre 2011/2961
9 H30 : Accueil des participants.
10H00 : Ouverture du forum
- Allocution de bienvenue de Mme. Mόnica Sabata, coordinatrice du projet de la Fondation catalane CatDem.
- Allocutions de : M. Brahim Benlahoucine, président du Congrès Mondial Amazigh.
- M. Thomas Fortune, président de l’Internationale Touareg.
-M. Moussa Ag Acharatoumane, Chargé des affaires extérieures du Mouvement National
de l’Azawad.
-M. Said El Ferouah, coordinateur général du Congrès International de la Jeunesse
Amazighe.
- M. Kamal Slimani, coordinateur de la Jeunesse du Congrès Mondial Amazigh.
-M. El Hachemi Touzene, président de l’association Amusnaw de Tizi Ouzou.
* 10H30 Première séance :
«La consolidation démocratique en Afrique du Nord »
Interventions de :
•M. David Alvarado (politologue et journaliste)
•M. Mouloud Lounaouci (Mouvement Culturel Berbère et membre fondateur du CMA;
Tizi Ouzou/ Algérie) ;
•Rachid Raha (Fondation Montgomery Hart des Etudes Amazighs)
11H30 : Débats
12H00 : Pause Café
12H30 : Deuxième séance :
« La question touarègue et le danger terroriste au Sahel »
Avec l’intervention de :
•M. Thomas Fortune, président de l’Internationale Touarègue (Bordeaux/ France)
•M. Brahim Yaabed (Fundaciό CatDem / Barcelona).
•M. Moussa Ag Acharatoumane, membre fondateur du Mouvement National de l’Azawad
(Mali).
•M. Seydou Kaocen Maïga, président de l'Alliance pour la Consolidation de la Paix (Niger)
•M. Hawad, écrivain et peintre touareg (France)
13H30 : Débats
14H00 : Clôture des travaux.
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Lettre ouverte au Président nicoLas sarkozy :

Pourquoi La France est contre Les imazighen* ?

Monsieur le
Président,
Votre discours
du 15 septembre à Benghazi, nous a
laissés pantois
et stupéfaits
vu que vous
avez affirmé :
« (...) jeunes
de Benghazi, jeunes de
Par Rachid RAHA*
Libye, jeunes
Arabes (…)».
« (...) tous les peuples « arabes » qui veulent
se libérer de leurs chaînes (…). Vos propos
laissent penser que le peuple libyen serait
un peuple « arabe » autant sur le plan ethnique que sociologique, identitaire, culturel et linguistique.
Monsieur le Président,
Permettez moi, de vous signaler que le succès de la révolution libyenne revient en
grande partie au peuple autochtone amazigh, qui s’est rebellé à l’Est de la Libye et
qui a eu le mérite de libérer Tripoli, et au
peuple Toubou qui ont libéré une grande
partie du Sud. Ceux que vous concéderez
comme des « arabes » sont en réalité des
amazighs pour beaucoup arabisés après
leur conversion à l’Islam. Une arabisation
forcée, voulue et accéléré par le dictateur
déchu Kadhafi.
Monsieur le Président,
Vous ne cessez pas de qualifier les actuelles
révolutions des peuples du Sud de la méditerranée « de printemps arabe », quand en
réalité, il s’agit d’un printemps des peuples
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient.
Dans la révolution nord-africaine du jasmin en Tunisie, les amazighs, même minoritaires, se sont engagés profondément pour
le renversement du système dictatorial de
Ben Ali comme l’ont fait les « coptes » et les
amazighs de Siwa en Egypte tout comme
sont entrain de le faire les kurdes et les
druzes en Syrie…
Monsieur le Président,
La réduction des peuples d’Afrique du
Nord et du Proche Orient sous l’étiquette
de peuple arabe, perpétuant l’influence
de l’idéologie totalitaire panarabiste ne
satisfait pas aux intérêts des peuples. Vous
venez d’aider les libyens à se libérer du
colonialisme « arabiste » de Kadhafi, mais
nous flairons le danger du néo-colonialisme franco-britannique d’ordre économique, qui s’intéresserait davantage aux
ressources naturelles et au pétrole qu’à la
libération des peuples !
Monsieur le Président,
Vous savez bien que la politique d’arabisation idéologique, qui a ruiné le système éducatif de nos pays d’Afrique du nord (Maroc,
Algérie, Tunisie…) a été enclenchée par
vos écoles coloniales « franco-arabes », qui
a formé une large élite urbaine à laquelle
vos prédécesseurs avaient cédé le pouvoir
après votre départ d’Afrique du Nord. Ce

phénomène d’arabisation qui avait commencé pendant la période coloniale, avait
déjà permis le déracinement des amazighs,
forcées par l’exode rural, à descendre de
leurs montagnes vers les centres urbains.
Monsieur le Président,
Vous parlez de votre pays comme le foyer
des droits de l’homme, le pays qui a chassé la monarchie absolutiste de Louis XVI.
Mais, votre pays est malheureusement celui
qui est à l’origine des problèmes actuels que
vivent les peuples d’Afrique du Nord. Votre
pays a soutenu l’absolutisme et l’archaïsme
au Maroc et ailleurs. L’Etat français qui a
maquillé l’Etat sultanien, de tendance médiévaliste, en un état « supposé » moderne
où les citoyens continuent toujours à être
traités comme des « sujets » par la maintenance de traditions déphasées comme le
baise main et le rite de la soumission dite «
bay’a», malgré l’adoption d’une nouvelle
constitution que vous
avez salué partout
sans qu’elle se traduise par aucun changement palpable pour
le peuple marocain.
Le système « makhzénien » continue à
prendre le dessous
sur tout changement au demeurant
avec la bénédiction
de la France. Comme
vous le savez, c’est la
France coloniale qui
avait obligé l’armée
espagnole, dans une
action commune et
coordonnée, utilisant
des armes chimiques
de destruction massive, telles que l’ypérite,
le phosgène et la chloropicrine, et les escadrilles dites « chérifiennes » pour massacrer les populations civiles, afin de mater la
guerre de libération d’Abdelkrim El Khattabi (1921-1927). Cette guerre à l’encontre des rifains est un crime contre l’humanité. Et c’est toujours l’Etat français qui
a exclu l’armée de libération, formée exclusivement de combattants amazighs, des
négociations des conditions de l’indépendance qui ont abouti aux accords d’Aix les
Bains, en 1954, donnant lieu à une pseudo
indépendance, en substituant l’élite administrative coloniale par la nouvelle élite
urbaine « arabiste » ou « fassi ». Et lorsque
les amazighs se sont soulevés contre la marginalisation des leurs au sein des premiers
gouvernements post-indépendance, ce sont
vos aviateurs qui ont contribué à décharger
des bombes, y inclus le napalm, sur les populations civiles au Rif lors des événements
des années 1958-1959. Un autre chapitre
des crimes contre l’humanité. Sans parler
de la complicité de vos services et de leur
silence complice dans les assassinats politiques des membres distingués de l’armée
de libération, dont Abass Messaadi, commis

sur ordres de vos « protégés » du parti de
l’Istiqlal, dont l’un d’eux, en l’occurrence
Mehdi Ben Barka, a été assassiné par des
agents communs de vos services et des services marocains.
Monsieur le Président,
Je ne vous demanderais pas si des « mallettes diplomatiques » ont été acheminés de
Rabat vers Paris, durant le règne de Jaques
Chirac ou le règne d’autres présidents
français, mais une chose est claire, le jacobinisme de l’Etat marocain, renforcé par
l’idéologie dictatoriale panarabiste, n’est
pas sans liens avec votre pays... Cela constitue actuellement l’handicap majeur pour sa
démocratisation. Je vous confesse que le
débat sur la régionalisation politique, que
nous avons eu le mérite d’enclencher au
Maroc, en tant que mouvement amazigh,
s’est soldée par une frustration énorme
en copiant le modèle
le plus mauvais au
monde, le modèle
français, où les régions historiques sont
dépourvues de vraies
prérogatives
politiques et divisées en
départements pour de
simples considération
socio-économiques,
qui n’arrangent en
aucune manière l’intégration et l’épanouissement de vos
propres peuples : breton, occitan, basque,
corse, calédonien…
Monsieur le Président,
Si les sacrifices humains de votre mémorable révolution de 1789 se sont achevés
par la déclaration universelle des droits
du citoyen, et qui a évolué par la suite en
la déclaration universelle des droits de
l’homme adoptée le 10 décembre 1948,
les citoyens et les peuples du monde entier
l’ont développé et l’ont enrichie jusqu’à ce
que l’Assemblé Générale des Nations Unies
l’adopte sous une nouvelle déclaration
universelle, celle des droits des peuples
autochtones, adoptées le 13 septembre
2007. Aussi, c’est sur la base des principes
de cette dernière que nous vous demandons
de respecter, et que vous appuyez l’autodétermination et l’autonomie des peuples
du monde, d’Afrique du Nord, du Proche
Orient et de votre propre pays, à savoir
la France. Les révolutions en Tunisie, en
Egypte et en Libye, au Yémen, ou en Syrie
et ailleurs… sont faites par des citoyens et
des peuples, qu’il ne faut absolument pas
réduire à l’arabisme ! Les transitions démocratiques que ces pays sont entrain de vivre
ne peuvent réussir que s’ils respectent le
principe d’autodétermination et d’autonomies de leurs propres peuples autochtones avec le passage des Etats centralisés
et jacobins vers les « Etats des régions »

comme le stipule l’article 46 de la déclaration des peuples autochtones. La Libye, par
exemple, ne peut devenir un état authentiquement démocratique qu’à la condition
que les populations de la Cyrénaïque, de
la Tripolitaine, de Fezzan, les amazighs de
Jbel Nefoussa à l’Est, les Touarègues et les
Toubous au Sahara construisent un état
décentralisé de régions qui disposerait d’un
gouvernement et d’un parlement régionaux
autonomes.
Monsieur le Président,
Le néo-colonialisme économique que vous
avez parfaitement réussi à installer au
Maroc, au Niger et au Mali, à travers vos
multinationales (Veolia, Areva…) et que
vous préparez en Libye ne résoudra pas le
problème du développement humain, qui
stopperait l’émigration vers votre pays, ni
réduira le risque terroriste islamiste qui
se répand dans la région nord-africaine et
sahélienne. Je vous dirais même plus, imaginez juste un instant que les quatre millions de citoyens français d’origine amazigh de votre chère république, à coté des
millions de citoyens amazighs du Maroc,
de l’Algérie, de Tunisie… boycottent les
produits français, [par exemple l’achat de
vos marques de voitures (Renault, Dacia,
Peugeot, Citroën…)], votre économie serait mise à genoux. N’oubliez pas que les
amazighes, engagés dans vos armées, ont
contribué à défendre, comme chair à canon,
et à libérer la France lors des deux guerres
mondiales, du péril nazi. C’est aussi grâce
aux amazighs en tant que mains d’œuvre
qui ont contribué efficacement à la reconstruction de la France après les deux guerres
mondiales. De même, ce sont des figures
amazighes, comme Zineddine Zidane, que
le sport et les arts français ont connu ses
meilleurs moments de gloire, etc.
Monsieur le Président,
En définitive, vous savez bien, que le respect des droits collectifs des peuples n’est
aucunement en contradiction avec les
droits individuels que vous avez érigés
en tant que religion d’Etat. Ils sont plutôt
complémentaires et leurs applications ne
feront que renforcer la paix et le bien être
des individus et des peuples aussi bien de
France que d’Afrique et du Monde. Et parmi ces peuples singuliers, il y a le « grand
peuple amazigh » qui fait inéluctablement
partie intégrante de votre propre diversité
ethnique et linguistique et culturelle. En
Afrique du nord, M. Le Président, il n’y a
pas de « peuples arabes », sinon des peuples
amazighes, des hommes libres, dont certains et en grande majorité sont amazighophones et/ou arabophones, et d’autres, en
minorité, sont francophones (Kabylie) et
hispanophones (Iles Canaries) !
**Rachid RAHA est président de la Fondation Montgomery Hart des Etudes Amazighs, vice-président du Congrès Mondial
Amazigh et éditeur du journal « Le Monde
Amazigh ».
www.amadalpresse.com/rachid_raha
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أخــــــبــــــــــــــار

تغجيجت :العملية اخلامسة ملشروع « حمافظ من أجل تغجيجت»

تحت شعار « جميعا من أجل محاربة الهدر املدريس» ،نظمت الشبكة
الجمعوية ايكيدار ،برشاكة مع الجمعية الكندية « من أجل مغرب أفضل»،
العملية الخامسة ملرشوع «محافظ من أجل تغجيجت» ،يوم األحد  25شتنرب
 ،2011عىل الساعة الرابعة زواال ،بقاعة دار الثقافة بتغجيجت...
يف بداية اللقاء ،رحب السيد سعيد الزاوي رئيس الشبكة الجمعوية ايكيدار
بالتالميذ الحارضين و آبائهم و أوليائهم ،و ذكرهم باألهداف التي يسعى
الرشيكان ( الشبكة الجمعوية ايكيدار و جمعية من أجل مغرب أفضل )
تحقيقها من خالل هذا املرشوع ،و الذي نظم منه إىل حدود هذه السنة 5
عمليات بداية كل موسم درايس منذ  ،2007و استفاد منه منذ بدايته ما يقارب
 900تلميذا و تلميذة من أبناء األرس املعوزة بمنطقة تغجيجت و نواحيه..و
يسعى الرشيكان من خالل هذا املرشوع إىل محاربة الهدر املدريس بمنطقة
تغجيجت ،خصوصا لدى الفتيات ،و تشجيع أبناء األرس املعوزة باملنطقة عىل
متابعة دراستهم يف ظروف حسنة,,باإلضافة إىل تقوية عالقات التواصل و
التنسيق و العمل املشرتك بني الجمعيتني ،خصوصا يف مجال تشجيع التمدرس
و التعليم باملنطقة...
كما أكد بأن الجمعيتني تسعيان إىل تطوير هذا املرشوع ليشمل التكفل بكل
الحاجيات املدرسية طيلة السنة الدراسية للتالميذ باملنطقة ،خصوصا
املتفوقني منهم...
و يف ختام كلمته أكد األستاذ سعيد الزاوي بأن الشبكة الجمعوية ايكيدار
تضع تشجيع التمدرس باملنطقة ضمن أولوياتها و محورا أساسيا يف عملها و
أنشطتها اليومية منذ تأسيسها سنة  ،2006حيث نظمت العديد من األنشطة
التي تروم تشجيع أطفال املنطقة عىل متابعة دراستهم يف ظروف حسنة...و
بهذه املناسبة فإن الشبكة الجمعوية ايكيدار توجه نداءا للمسؤولني عىل قطاع

واقع التعليم بإجماض

يف اطار مهامها النضالية والرتبوية نظمت شبكات جمعيات امجاض تزملي
يوم درايس حول واقع التعليم بامجاض يوم  15/09/2011بقاعة جماعة
تغرت عىل الساعة التاسعة صباحا بحضور النائب االقليمي للتعليم بسيدي
افني وعدد كبر من الساكنة املحلية واملهتمني بالشأن الرتبوي وهو أول
نشاط نظمته الشبكة بعد حصولها عىل وصل اإليداع القانوني وأول يوم درايس
باملنطقة كذلك .يف تدخل رئيس الشبكة وشكر الحضور عىل تلبية الدعوة وأكد
أن التعليم والصحة من أولويات الشبكة وأن الجميع يجب تحمل مسؤليته
يف مايخص مطالب الساكنة املحلية التي تم رفعها يف إطار مسرة 20فرباير
عدة مرات ،بعد ذلك قدم رئيس لجنة الرتبية والتكوين عرضا حول وضعية
التعليم وبعد ذلك فتح باب النقاش للحارضين لطرح مجموعة من األسئلة عىل
السيد النائب .وخالل رده عىل أسئلة الحارضين أكد أن بعض مشاكل املنطقة
تدخل ضمن اختصاصات املجالس املنتخبة وأن النيابة مستعدة لتحقيق
املطالب حسب اإلمكانيات املتوفرة وأن عىل الجميع العمل عىل إنجاح هذا
الورش الكبر .ويف األخر تمت قراءة التوصيات التي تم صياغتها واملصادقة
عليها وهي اعداد برنامج الصالح البنايات املدرسية باملنطقة وتوفر املوارد
البرشية يف جميع املركزيات وبناء تانوية تأهلية بتغر وتعميم املنحة عىل
جميع املستويات وتوفر النقل املدريس ودعم واصالح دور الطالب وخاصة
دار الفتاة وتوفر النقل املدريس لفائدة الطلبة الجامعيني والعمل عىل انجاز
املدرسة الجماعتية باملراكز الخمس ،ويذكر ان هناك غياب تام للمنتخبني ولم
يكلف احدهم نفسه حتى لالعتدار للمنظمني عن عدم الحضور ويؤكد مرة
اخرى ان هوالء التهمهم مصلحة الساكنة ال من قريب وال من بعيد.

زيارة للمناضل أنور أعمري بتني-اغري
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من هنا وهناك
• المعهد الملكي

التعليم إقليميا و جهويا و وطنيا من أجل اإلرساع ببناء مدرسة بدوار إدوسعيد
بمركز الجماعة القروية لتغجيجت ،و التي سيستفيد من خدماتها ما يزيد عن
 120تلميذة و تلميذا من أبناء دواوير إدوسعيد و إدبوعرشة و إكرامن و الحندق
و تجزئة الفتح...و الذين يعانون من بعد مدرسة جبل باني عن مساكنهم...
و قبل البدء يف توزيع املحافظ املدرسية عىل التالميذ املستفيدين ،كان هؤالء
األخرين عىل موعد مع بعض الفقرات الرتفيهية و الرتبوية املقدمة من طرف
بعض األطر الرتبوبة باملنطقة...
و يف ختام هذا اللقاء تقدم التالميذ املستفيدون من هذه املبادرة ‘  189تلميذة و
تلميذا ) بكلمة شكر للشبكة الجمعوية ايكيدار ،و الجمعية الكندية « من أجل
مغرب أفضل « ،آملني االستمرارية لهكذا مبادرات...

احلسيمة :تنديد دويل ووطين بالتدخل
العنيف ضد املعطلني

تدخلت قوات األمن مرة أخرى بعنف ضد فروع التنسيق اإلقليمي للمعطلني
بالحسيمة صبيحة يوم الجمعة  23شتنرب  2011أمام مقر الوالية ،وقد خلف
هذا التدخل عدة إصابات يف صفوف األطر العليا املعطلة باإلقليم ،نقلوا عىل إثرها
إىل قسم املستعجالت باملستشفى اإلقليمي بالحسيمة ،فيما أغلقت الرشطة
الطرق املؤدية إىل الوالية ،هذا وماتزال حالة أحد املعطلني حرجة من جراء
التدخل العنيف للسلطات يوم األربعاء املايض ،فيما أدانت هيئات دولية ووطنية
التدخالت العنيفة ضد املعطلني بالحسيمة .فقد ندد الفضاء األمازيغي بإسبانيا
قمع معطيل الحسيمة ،وكذا الجمعية الثقافية لحقوق الشعب األمازيغي يف
كاتالونيا ،وجمعية ثاغراست بإسبانيا.
أدانت فروع التنسيق اإلقليمي للدريوش وبني مالل وفرع إمينتانوت التدخل
العنيف للسلطات ضد فروع التنسيق اإلقليمي للمعطلني بالحسيمة ،فيما
سجل فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بامزورن عدة خروقات عند تدخل
قوات األمن ضد املعطلني ،كما أدانت استعمال العنف غر املربر دون سابق
إنذار ،والسلوكات املستفزة الصادرة من أفراد قوات السيمي كان بعضهم يف
حالة هيجان غر عادية ،السطو عىل ممتلكات وأغراض املعطلني ( هواتف-
حواسيب -مالبس -أغطية )...باإلضافة اىل خروقات أخرى.
كما طالبت الجمعية املغربية بفتح تحقيق نزيه ومحايد يف ما تعرض له
املعطلون من قمع وترهيب ومساءلة ومحاسبة كل املسؤولني املتورطني عىل
حد تعبر البيان ،كما أدانت اإلنزال املكثف ملختلف قوات التدخل الرسيع والقوات
املساعدة بمدينة الحسيمة .ودعت كافة الهيئات والفعاليات الديمقراطية
إىل فتح طور أعىل من النضال الوحدوي للتصدي لهجوم الدولة املمنهج عىل
الحريات العامة و حقوق اإلنسان.
كما تضامن معطلو أجدير مع فروع التنسيق اإلقليمي وكذا ساكنة ميضار
التي تعيش عىل إيقاع إرضابات عامة واحتجاجات شعبية يف اآلونة األخرة.
* سعيد املرابط

يف سياق دعم تدريس األمازيغية ،ويف إطار حملة «مليون محفظة» قام املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية بتوزيع ما يقرب من  3500محفظة مع األدوات
املدرسية ،وذلك عرب الجمعيات التي تشتغل يف املجال التنموي والتضامن عرب
مختلف جهات اململكة.
ويذكر أنه سبق للمعهد أن شارك يف هذه العملية يف مناسبات سابقة عىل
سبيل إستفاذة  7جمعيات و 3مدارس ،ويتعلق األمر بكل من جمعية «تامونت
إرسموكت للتنمية» وجمعية «األلفية للتنمية والتضامن النسائي» وجمعية
«فضاء األرسة للرتبية والتكوين والتضامن» بصفرو وجمعية «دوسدروم
للتعاون والتنمية اإلجتماعية بتافراوت» وجمعية «أوس للتنمية والعمل الثقايف
واإلجتماعي» بإقليم تارودانت ،باإلضافة إىل مدرسة الحدائق ومدرسة األمل
ومدرسة اإلنبعاث بمدينتي الرباط وسال.

• بويزكارن

نظم مكتب جمعـية بويزكارن للتنمية والثقافة بشراكة مع جمعية تنمية مائدة
مستديرة حول ‘’الشباب و اإلعالم اإللكتروني’’ يوم األحد  02أكتوبر  2011بدار
الشباب بويزكارن.
وشارك فـي تنشيط المائدة المستديرة صالح سوح  :مسؤول مكلف بالتنشيط
و التكوين بـجمعية تنمية ،محمد أكنو  :عضو المكتب الوطني لجمعية
المدونين المغاربة ومراسل ، aljazeeratalk ،الـحسين العوان  :مدير المكتب
الجهوي لوكالة المغرب العربي لألنباء بكلميم ،رشـيـد نـجيب  :مراسل
الـموقع اإلعالمي تربويات باإلضافة إلى مجموعة من الـمدونين و اإلعالميين و
الفعاليات الـجمعوية الـمحلية.

• جمع عام تأسيسي

انعقد يوم األربعاء  28شتنبر الماضي ،بمقر جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية
بالناظور ،الجمع العام التأسيسي لجمعية «شبكة « أرزو « ARZU -لتنمية
اإلبداع التـشكـيلي ،ليكون هذا الجمع العام ،بمثابة اللبنة األولى نحو تحقق
اإلرادة الملحة التي راودت مجموعة من الفنانين التشكيليين منذ سنوات للتكتل
في إطار جمعوي يعنى بالفن بشكل عام واإلبداع التشكيلي بشكل خاص.
وقد افتتحت أشغال هذا الجمع العام بكلمة اللجنة التحضيرية ،عرضت فيها
تقرير حول مراحل التحضير لمحطة التأسيس ،ليتم بعد ذلك قراءة مشروع
القانون األساسي على الجمع العام (المشكل من فنانين تشكيليين وفاعلين
جمعويين) وعرضه للنقاش ،والتصويت عليه بأغلبية الجمع العام .لتنتهي
مهمة اللجنة التحضيرية بتقديم استقالتها ،ليتم بعد ذلك مباشرة ،وقد انتخب
الفنان التشكيلي سعيد افزيوم رئيسا لجمعية « شبكة أرزو ـ  arzuـ ARZU
« لتنمية اإلبداع التـشكـيلي « ،ليقوم الرئيس المنتخب بإعالن الئحة أعضاء
المكتب الذين سيتولون إلى جانبه السهر على تدبير وتنفيذ برامج الجمعية.

• أيت باعمران

استمرارا للشكل النضايل الذي قادته ساكنة أيت باعمران للمطالبة بإحداث
املستشفى املحيل لتيوغزة ،قامت الساكنة بإرسال رسالة واضحة للمسؤولني،
تخربهم فيها أنه يف ظل التماطل و الالمباالة الذي وجهت به  ،وبعد الحوار
الرتاجيدي الذي دار بني ممثيل الساكنة مع ما يسمى باملندوب الجهوي والوفد
املرافق له وبحضور رئيس الدائرة وقائد قيادة تيوغزة ،إذا لم يفض اىل أية نتيجة
تلبي مطالب الساكنة فإنه سيتم اإلستمرار يف شتى األشكال النضالية إىل حني
إنتزاع الحقوق العادلة واملرشوعة .

ورشة عمل حول برنامج نظام
الكنوز االنسانية احلية

يف إطار تنفيذ أنشطة برنامج التعاون املشرتك (الرتاث الثقايف والصناعات
الخالقـة كقاطـرة للتنميـة باملغـرب  )2008-2012بـني وزارة الثقافة
بتنسيق مع إطارات الحركة األمازيغية بتني-اغر قامت مجموعة من
ومنظمة اليونيسـكو تنظم املديرية الجهوية للثقافة لجهة سوس ماسة
الفعاليات األمازيغية التنغرية القاطنة بالخارج بزيارة ملناضل الحركة
درعة بتنسـيق مع مكتب اليونيسـكو بالراباط ورشة عمل حول برنامج
الثقافية األمازيغية أنور أعمري يوم الخميس  22شتنرب  2011الذي تعرض
نظام الكنوز االنسـانية الحية يـوم الثالثاء  04اكتوبـر  2011ابتدءا من
بإمتغرن للهجوم العنيف من طرف القوى الشوفينية املتمركسة ،اليشء الذي
التاسعة صباحا باملركب الثقايف محمد جمال الذرة بحي الداخلة باكادير .
عرض معظم جسده إلصابات خطرة ،أدت به للقيام بعمليات طبية مكلفة،
عىل غرار سابقاتها يف صفوف مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية يف العديد
ورشـة ستشـمل دراسـة جوانب املتعلقة ببلورة منظومة تهتم بالتعرف
من املواقع الجامعية .وقد تخلل هذه الزيارة حديث عن حيثيات الحدث ،بدعوة وتنظيم من العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،التأمت يومه والحفـاظ عـىل الذاكرات والخـربات الحيـة يف مختلف املعـارف والفنون
ومجموعة من املحطات األساسية التي تشهدها القضية األمازيغية عموما ،الجمعة  30شتنرب بقاعة باحنيني بالرباط جمعيات وفعاليات حقوقية يف والحرف واملمارسات التقليدية .
من قبيل الحراك الشعبي والسيايس ،والتحوالت االقتصادية واالجتماعية ،...مع ندوة حول موضوع «الحركة الحقوقية باملغرب بعد دستور  1يوليوز’’.
* محمد الراييس
االستمرار يف إغفال واستبعاد ملفات املصالحة الحقيقية مع األمازيغية ،بما يف املتدخلون ركزوا خالل هذه الندوة ،عىل أهم الخروقات التي شابت وضع
ذلك ملف معتقيل القضية األمازيغية بسجن توالل (حيمد أعطوش ومصصفى الدستور الجديد سواء من حيث الشكل أو من حيث املضمون أو نتائج
أسيا) واملتابعات التي ماتزال تطال معتقيل انتفاضة  26دجنرب  2010املجيدة االستفتاء التي ال تعرب حسب خديجة الريايض عن اإلرادة الحقيقية للشعب
بتني-اغر ،واملحكوم عليهم بسنتني سجنا غر نافذة ،كما لم يقترص النقاش املغربي ،ويف املقابل نوه بعض املتدخلني ببعض النقاط التي تضمنها الدستور
يف هذه الزيارة عىل هذه الحدود ،بل شمل كل املستجدات والقضايا املتعلقة
بالتنمية املحلية (التشغيل ،الصحة ،التعليم )...والتي ال أثر وال مؤرش يُذكر الجديد ،والتي اعتربوها تستجيب لجزء من املطالب الحقوقية التي ناضلت تعيـش بلـدة تـوروك الواقعة عـىل الطريق الرابـط بني تنجـداد و أرفود
من أجلها الحركة الحقوقية لعقود.
والتابعة إداريا لعمالة الرشيدية,عىل وقع االحتجاجات املنددة بالتهميش
بخصوصها ،رغم خلق وحدات إدارية جديدة تمثلت يف (عمالة إقليم تنغر) هذه
األخرة التي كان الغرض منها ،والهدف وراءها إثارة الفتنة والنزاع املفربك بني يف ذات السياق أكدت جميع التدخالت عىل رضروة اإلرساع لوضع الترشيعات الذي تعيشـه املنطقة عىل مختلف املسـتويات وكذا للمطالبة باسـتفادة
قبائل املنطقة ،التي تعايشت وانسجمت لقرون مضت ،وتكريس العنرصية اآلنية وتلبية املطالب املستعجلة للشعب املغربي ،كاملساواة بني الرجل واملرأة التالميذ من النقل املدريس وتوفر البنيات التحتية الرضورية.
وحرية الصحافة والشغل وترسيم اللغة األمازيغية ترسيما حقيقيا جنبا إىل التظاهـرة التي فجرها تالمـذة إعدادية املختار السـويس قوبلت بالقمع
وامليز والهشاشة...
وعموما فقد كانت هذه الزيارة بمثابة لقاء تواصيل وحوار جاد بني األطراف جنب مع اللغة العربية ،بشكل يلغي الرتاتبية بينهما ،والقطع مع انتهاكات من قبل السـلطات األمنية التي تم حشـد عدد كبر منها إىل توروك والتي
املايض...
مازالـت ترابـط باملنطقة إىل حـدود كتابة هـذه األسطر,تحسـبا لتجدد
الزائرة وأرسة املناضل أنور أعمري التي استضافت هؤالء النشطاء األمازيغ
بحرارة وسخاء ،ليختتم الحديث بخالصات وتوصيات مفادها االستمرار يشار إىل أن الندوة حرضها كل من؛محمد توفيق ،خديجة الريايض ،بودريس االحتجاجات التي كثرا ما أدت إىل شل حركة السر وقطع الطريق الرابط
واملواكبة وأن السبيل الوحيد للتحرر هو النضال عىل درب شهداء ومعتقيل بلعيد ،مصطفى املانوزي ،مصطفى الرميد(انسحب قبل فتح باب املناقشة) ،بني أرفود وتنجداد.
عبد العزيز النوييض ،محمد النوحي ومحمد زهاري.
قضيتنا العادلة واملرشوعة.
إىل ذلـك أفاد شـهود عيـان بـأن التدخل األمنـي العنيف يف حـق التالميذ
املتظاهريـن تسـبب يف وقوع جرحـى يف صفوفهم,كما تـم اعتقال اثنني
منهم,اليشء الذي زاد الطني بلة,حيث خرجت السـاكنة شيبا وشبابا يوم
 30شـتنرب,يف تظاهرة عارمة للمطالبة بإطالق رساح التلميذين املعتقلني
واإلجالء الفوري لقوى القمع من البلدة,وكذا لتنفيذ الوعود التي قطعتها
عرف يوم السبت الفاتح من أكتوبر  2011بمقر اإلتحاد بإعتبارهم شباب متقاعدين المسنني متقاعدين .
تلقى إهتمام
املسؤولني.عبد العايل بنعبد الله عن رضورة السلطات عىل نفسها بعد حوارات ماراطونية مع الساكنة.
املغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء املؤتمرالوطني كما ذكر الحضور عن إستماتة األمانة العامة ودفاعها أما يف كلمته أكد لنا األخ
التأسييس لإلتحاد النقابي للمتقاعدين باملغرب الذي الدائم عن وضعية املتقاعد يف جميع املناسبات مع تأسيس هذا اإلتحاد و كذلك الدور الذي سيلعبه يف ضمان يأتي كل هذا يف ظل غليان شـعبي تعرفـه منطقة الجنوب الرشقي,حيث
استهل بأيات بينات من الذكرالحكيم بصوت املقريء فضح املمارسات الالقانونية يف التالعب بمدخرات حقوق املتقاعدين باملغرب مسايرة مع املتطلبات اآلنية سـبق لتالمذة بلدة إميرض أن خرجوا من مدارسـهم يف تظاهرة حاشـدة
األستاذ روضة .والذي حرضه ممثلون عن املتقاعدين املتقاعدين واإلقتطاعات من أجل معاش الغد األفضل اليشء الذي وضحه األخ حوام يف نفس السياق مطالبا تضامنـا مـع ذويهـم املطالبني باالسـتفادة مـن عائدات منجـم الفضة
من جل املناطق املغربية والذين تدخلوا بطرح قضايا يف القطاع العام والخاص فالقانون يجرب أن توضع فيه معادلة تمايش منحة املعاش مع مواكبة املصاريف املتواجد بمنطقتهم والتي ال يصل إليهم منها سـوى السـموم والنفايات
تهم املتقاعد بصفة عامة .
هاته اإلقتطاعات لدى صندوق اإليداع والتدبر ،املعيشة ،فغالء املعيشة البد وأن يرتجم بالزيادة يف امللوثة ملياه الرشب.

مجعيات و فعاليات حقوقية تلتئم بالرباط

جرحى واعتقاالت يف تظاهرة بتوروك

املؤمترالوطين التأسيسي لإلحتاد النقايب للمتقاعدين باملغرب

فبعد كلمة اإلفتتاح التي بدأ بها األخ عبد العايل بنعبد
الله بالرتحيب باملؤتمرات واملؤتمرين وبالتشكرات
للجنة التحضرية للمؤتمر أتت كلمة السيد األمني العام
ميلودي املخارق التي ذكر فيها تجديد العهد واملبادئ
التي أسس عليها اإلتحاد املغربي للشغل كما أكد عىل
رضورة تأسيس هذا اإلتحاد النقابي للمتقاعدين من
أجل ضمان عيش كريم ومستقبل زاهر للمتقاعد
كما حيى الروح النضالية للجنة التحضرية وأوىص
باإلستمرارية يف هذا الشأن وحث املؤتمرات واملؤتمرين
عىل التطلع للمستقبل بمخاطبته روحهم الشبابية

فعوض أن تبنى بها مالعب الكولف والفنادق الفاخرة
للطبقات البورجوازية كان باألحرى أن تبنى بها دور
للرتفيه والسكن ،وأماكن يستفيد منها املتقاعد .هذه
هي إشكالية الحكومة:الفقراء يساهمون يف رفاهية
األغنياء.
كما كان للمرأة كذلك دور فعال يف هذا املؤتمر يف شخص
املناضلة أمال العمري التي بدورها نوهت يف الكلمة التي
ألقتها بمجهودات املرأة املتقاعدة املناضلة وعن املأساة
التي تعانيها املرأة بصفة عامة واألرملة عىل وجه
الخصوص وعن مشاكلهن اإلجتماعية والصحية التي ال

املعاش مع اإلعفاء من الرضائب،كما نوه األخ عمر
كروتي يف تدخله عن متقاعدي النقل الحضاري بالدور
الذي لعبته األمانة العامة يف امللف الشائك الذي أبلت فيه
البالء الحسن وفاوضت فيه مع كل الجهات املعنية يف
حوارات إجتماعية مكثفة حيث أدت الحصيلة فيه إىل
تسوية وضعية متقاعدي هذا القطاع الحيوي حيث
عوض فيه كل املترضرون وباألثر الرجعي ملدة قاربت
العقد من الزمن.
* م-عبدالله املجري

تعـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ببالغ الحزن واألىس تلقى أعضـاء جمعية تانكرا للثقافة والتنمية بتني-
اغـر نبأ وفاة حسـناء عبد الفاضـل ،أخت املناضلني وعضوين سـابقني
يف مكتـب الجمعية :فاطمة وعبد الصمد عبـد الفاضل ،يومه الجمعة 23
شتنرب .2011
وبهذه املناسـبة األليمة يتقدم أعضـاء الجمعية نيابة عن كل منخرطيها
بأحر التعازي ألرسة الفقيدة.
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العامل االمازيغي

دراسة تاريخ وحضارة األمازيغ القدماء:

املعيقات وشروط جتاوزها

تكتيس دراس��ة تاريخ وحضارة
األمازيغ القدماء أهمية بالغة أكثر
أي وقت مىض ،إذ أومن أن املسار
التاريخي لكل شعوب األرض يشكل
كال مرتابط الحلقات واملراحل ،ال
يقبل التجزيء ،أي أن ماضيه يساهم
بقسط وافر يف صنع حارضه ورسم
معالم مستقبله ...إال أن هذه الدراسة
تعوقها معيقات كثرية سنحاول
التطرق إليها يف هذا املقال مغرتفني من
كتاب أستاذنا الكبري محمد بوكبوط
تحت عنوان « :املماليك األمازيغية
يف مواجهة التحديات ،صفحات من
تاريخ األمازيغ القديم» وسنحاول
من جهة نظرنا واجتهادنا أن نقدم
الرشوط التي يجب توفرها لتجاوز
عقبات داريس تاريخ وحضارة
األمازيغ القدماء.
إن الحاجة العامة إىل التاريخ تقتيض
نفض الغبار عن صفحات غابرة
أريد لها أن تبقى يف الظل ملا لها من
أثر يف تقليص ريع الذين يقتاتون
عىل صفحات مخدومة تبيض لهم
ذهبا وتضمن اتساع هامش ريعهم
االقتصادي والسيايس والثقايف...
متناسني أن التاريخ يخضع يف
سريورته لقوانني صارمة يتجاوز بها
رغبات وطموحات البرش إذ سيأتي
يوم تنبلج فيه كل الحقيقة ويصبحون
كاأليتام عىل مأدبة اللئام ،فاليوم إذن
تلك الحاجة أصبحت ملحة النتصاب
مجموعة من األسئلة عن الهوية
والذاكرة الجمعية والتاريخ.
إن جميع القوى الحية يف بالد تامازغا
تعرتف أن هناك العديد من القالقل،
تواجه داريس تاريخ وحضارة األمازيغ
القدماء أهمها :
ثقل النظريات القديمة التي أوردهاعلماء أوروبيون عىل وجه الخصوص
حول أصول األمازيغ وكذا حضارتهم

* ل .أ( .أنمراي)  -تنجداد

حيث الزالت الدراسات ترزح تحت
وطأة النظريات القديمة ،فقد أفلحوا
يف نسج سيناريوهات ووضع قوالب
تبدو منطقية إىل حد بعيد إال أنه بإعادة
تفكيك ترساناتهم العلمية نجد أن جل
معلوماتهم ال تخلو من إيديولوجيا
خفية.
تربير االستعمار الجديد  :حيث قدمتدراسات عىل املقاس كما قال عبد الله
العروي « :دراسات قديمة ألغراض
جديدة »...وقد تطرق األستاذ محمد
بوكبوط إىل ذلك بقوله « :هكذا حكمت
اإليديولوجيا االستعمارية بتكريس
فكرة أن الرخاء لم تعرفه شمال
إفريقيا إال بعد القرن الثالث قبل امليالد
أي بعد مجيء الرومان» لكي يصلوا إىل
بيت القصيد وهو إرجاع سبب ذلك إىل
عجز سكان تامازغا وحاجتهم األبدية
إىل من يأخذ بيدهم.
اقتصار الدراسات األيديولوجية عىلالقبور واألرضحة ولم تبحث يف أمكنة
عيش السكان.
ترك البحث والتنقيب لعلماء آثارهواة أتلفوا العديد من األشياء الثمينة
التي يمكنها أن تفيد باليشء الكثري.
عقدة التفوق الحضاري واحتقارالشعوب عند الباحثني األوروبيني حيث
حرفوا الكثري من الحقائق تماشيا ً مع
عقدهم.
وبما أنني أومن بأن املايض أصدق
األزمنة ألن الحارض واملستقبل ذاهبان
إليه ،فال أجد متعتي إال وأنا أتيه يف
دروبه الضيقة وأحداثه وتعرجاته
بغوايتها التي ال تقاوم ...ألجد اليوم
نفيس أجتهد وأق��دم هذه الرشوط
التي أراها كفيلة بتجاوز املتاريس
التي تبقى عائقا ً أمام داريس التاريخ
األمازيغي القديم :
إسناد الدراسات إىل علماء نزهاءوترك هذا اإلرث الجماعي ألياد آمنة

لتعيد كتابته
بموضوعية
ون���زاه���ة
فكرية.
بقلم موحى بن ساين
 رض و ر ةإع������ادة
النظر يف دراسة املادة األثرية وتناولها
بطريقة منهجية حديثة.
دراسة بعض الظواهر مثل العاداتوالتقاليد التي ال ت��زال قائمة يف
بعض القبائل األمازيغية كالوشم
والرقص واألغاني وبعض العادات
السحرية القديمة ومظاهر العمارة
أي كل ما يدخل يف دائرة اختصاص
األنرتوبولوجيا لعلها تمثل مصدرا ً
مهما للتاريخ القديم ويتطلب اإلرساع
بجمعه وتسجيله قبل اندثاره إىل األبد
أمام التطور الحضاري الحديث.
استثمار ميزانيات ضخمة يف هذااالتجاه لضمان نتائج قيمة.
تجاوز النظريات القديمة.تشجيع األماريغ أنفسهم للبحثيف تاريخهم وحضارتهم وأصولهم
لنتفادى مثل ما قاله كامبس :
«األمازيغ من أنذر الشعوب التي بُحث
يف أصولها بكثري من الخيال واملثابرة».
ت��ش��ج��ي��ع األن��رتوب��ول��وج��ي��نيوالفينولوجيني
واألركيولوجيني
واللسانيني األمازيغ وغريهم للبحث يف
تاريخ وحضارة األمازيغ.
رضورة توفر اإلرادة السياسيةالقوية ألعىل سلط بالد تامازغا لدراسة
تاريخ وحضارة شعوبها.
إزالة يد الدولة الفرنسية واإليطاليةواإلسبانية عىل أرشيفهن االستعماري.
مما الشك فيه أنه إذا أردنا أن تتضح
لنا معالم مستقبلنا فحتما ً علينا أن
نرجع بذاكرتنا الجماعية إىل الوراء
ونتوغل يف تعميق البحث عن ماضينا.

القناة الثامنة...إياك نبكي !!!

كم كانت فرحتنا كبرية و نحن نستقبل قناة أبت
إال أن تسمي نفسها بكلمة تعني لنا الكثري،كلمة
تلخص جوهر انتمائنا وكنهنا ،تاريخنا
وحضارتنا،لغتنا و حياتنا من كل جوانبها املشعبة
.حسبنا االسم يف حد ذاته انتصارا لرشعية مطالبنا
وعدالة قضيتنا،حسبنا ميالد القناة طيا لصفحة
من زمن وىل ،واعتربنا املبادرة عهدا جديدا يف
التعامل مع التنوع و الفسيفساء والتعدد.انطالقة
جعلتنا ننىس التأجيالت العديدة والتسويفات
املعتادة.
قد ال نختلف إن نحن قلنا أن أمورا جوهرية قد
تغريت – وإن كان البعض لم يستسغها بعد –
وعىل رأسها تأتي مسألة كون اللغة االمازيغية
لغة رسمية للمملكة املغربية حسب أسمى
قانون للبالد،مسألة تستحق كثريا من التمحيص
ألن ما يحاك ضد االمازيغية من طرف جهات
معينة و نظرة االستصغار والدونية التي عانت
منها االمازيغية عرب عقود كان تحت ذريعة عدم
رسميتها وتبعثرها اللهجي وغريها من الرتهات
واالفرتاءات التي كان من املفروض أن تنجيل مع
إقرار الدستور الجديد.
يف هذا املقام،سنتوقف عىل مجموعة من املالحظات
التي نلحظها كلما جلسنا أمام قناتنا الفتية يف
سعي منا لتنبيه القيمني عليها إىل بعض الهفوات
التي يمكن تدليلها وتجاوزها بشكل بسيط وغاية
يف السالسة.
* ساعات البث :أن تشتغل قناة تلفزية مع
انطالقتها ست ساعات يف اليوم أمر طبيعي جدا
وسليم قد يفرس بعدم جاهزية املواد التي ستعرض
عىل املتلقي ثقافية كانت أم ترفيهية أو غريهما
من املفرتض أن تكون مصلحة اإلنتاج يف طور
إعدادها .لكن وبعد مرور أكثر من سنة ونصف
من االنطالقة ،فاالشتغال لربع يوم مهانة وتحقري
للثقافة االمازيغية الغنية وألهلها.األمر أكرب من أن
يفرس بشح املنتوج ،خاصة و أن ألوانا وأمورا أخرى
– سنتطرق إليها فيما ييل  -تنتعش يف قناة كتب
علينا أن تحمل اسم أغىل ما نملك يف هذا الوجود.
لهذا نسأل مسؤويل القناة إىل تدارك هذا التأخر الذي
لم يعد له من تفسري مقنع وذلك عرب زيادة ساعات
البث بشكل ينصف جمهور القناة وغنى ثقافتنا
املغربية وتعدد قضايانا املجتمعية.
* الربامج املقدمة :يحز يف نفيس أوال أن تكون

مجمل املواد التي تعرضها القناة بالية متقادمة
يف رفوف زنقة الربيهي تمت دبلجتها أو ترجمتها
إىل اللغة االمازيغية بشكل وضيع وكأن الكم الهائل
من األطر الشابة التي تعج بها القناة عاجزون عن
اإلبداع والتجديد،فشاءت الرشكة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة أن تجعل منهم مرتجمني أكثر من جعلهم
صحافيني.إن األعمال املرتجمة واملدبلجة رش ال
محيد عنه ،لكن طغيانها يعترب يف نظرنا تحقريا
للمجتمع املغربي وإخالال باملسؤولية يف االرتقاء
باللغة والثقافة املغربية األصيلة وخيانة لثقة
املواطن املغربي وتيئيسا له يف إعالمه الوطني.
عجزت شخصيا عن إيجاد تفسري لرس إعادة عرض
مسلسالت من السنني الخالية يف الوقت الذي تنتج
فيه أعداد متزايدة من األفالم املغربية مع العلم أن
األرشيفات تعج بوجوه يجدر بنا أن نذكرها بالخري
ونرتحم عىل أرواحها بعدما أنهى الثرى أي وجود
مادي لها.لكنني فطنت يف آخر املطاف أن قناتنا
أقرب إىل كونها مركزا للرتجمة من حقيقة كونها
قناة تلفزيونية.
* تكريس الفلكلرة :إن من يتابع قناة "تمازيغت"
سيظن أن املغاربة عموما واالمازيغ عىل وجه
الخصوص الهم و الغم يشغلهم،ال فكر وال ثقافة
لهم غري الغناء والرقص والسهرات،سهرات
وأي سهرات غري تمييع الفن االمازيغي الراقي
وتكريس فلكلرته يف أبشع صورة يمكن تخيلها.
عذرا أيها اإلخوة !!! إننا كمغاربة لنا قضايا
اجتماعية،اقتصادية،ثقافية،سياسية وحقوقية
تستحق كل الدراسة والتحليل،وهل من وسيلة
لتناول القضايا والتعريف بها أفضل من القنوات
التلفزيونية؟؟ كفى من تقزيم مشهدنا الثقايف
والفكري!!رجاء،نريد قضايانا يف قالب فني ملتزم
وجاد،أما "الفن" الذي أنتم به تتبجحون فقد
سئمنا من تجريحه ملشاعرنا وخدشه لحيائنا بما
يكفي ويزيد !!
* كثرة األخطاء اللغوية  :يف شق األخطاء،أستحيي
كمواطن مغربي من أن تقدم قناتنا الرسمية عىل
ارتكاب أخطاء فادحة فاضحة يف اإلمالء والرتكيب
والرصف الذي تقدم دروسه يف املرحلة االبتدائية من
التعليم،أال يوجد يف طاقم القناة الضخم ولو فرد
واحد ووحيد يستطيع تنبيه زمالئه إىل أخطاء أقل ما
يقال عنها أنها كارثية؟؟ أين التدقيق اللغوي؟؟إننا
نعلم الدور الفعال والحاسم لإلعالم يف الرتبية،ومن
العار والجور أن تقدم املعارف الخاطئة للناشئة
وعرب قنوات رسمية وفاعلة تدخل البيوت دون
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مسار اخلطاب األمازيغي

يعد الخطاب األمازيغي بمثابة صوت إيمازيغن
الناطق بإسمهم عن همومهم وآمالهم والحامل
لقضاياهم ،وقد إستطاع هذا الخطاب ومنذ
بدايته إىل اآلن مراكمة العديد من املكتسبات رغم
كل أشكال املنع والحصار واملضايقات التي كان
يتعرض لها طيلة عقود من الزمن.
وللوقوف عند هذا الجانب ،البد أن نتساءل هل
الخطاب األمازيغي نجح يف إيصال رسالته النبيلة
وتحقيق أهدافه املنشودة؟ وما هي املشاكل التي
تحول دون القيام بمهمته عىل أحسن وجه؟ وهل
املواطن املغربي عامة واألمازيغي خاصة رايض عىل
مستوى هذا الخطاب؟ ولإلجابة عىل هذه األسئلة
البد من القيام بوقفة تأمل عند مسار هذا الخطاب
حتى يتسنى لنا التعرف عىل سلبياته وإيجابياته
وعىل نقاط ضعفه وقوته.
ينقسم الخطاب األمازيغي إىل نوعني :األول خطاب
هاميش غري مسموع يروج يف البوادي والقرى ،
ويف العالقات الحميمية إليمازيغن وهو خطاب
غري مؤطر من أحد وال تقف أية جهة ما وراءه،
سواءا كانت سياسية أو ثقافية إليمازيغن ويحمل
الدولة املغربية والهيئات السياسية مسؤولية كل ما
يتعرض له اإلنسان من إقصاء وتهميش وحكرة.
والثاني وهو الذي يهمنا يف هذا الجانب ،هو خطاب
رسمي أمازيغي ،تقف ورائه يف مرحلته األوىل نخبة
سياسية أمازيغية ويف مرحلته الثانية نخبة ثقافية
أمازيغية ،والتي ستهيمن عىل هذا الخطاب منذ
نهاية الستينات إىل اآلن.
وتعود بداية الخطاب األمازيغي إىل فرتة ما بعد
اإلستقالل أو أكثر من ذلك ،عندما إنتفضت بعض
النخب السياسية األمازيغية ضد سياسة التهميش
واإلقصاء التي كانت تستهدفها من طرف حرب
اإلستقالل الذي هيمن عىل الساحة السياسية
املغربية يف بداية سنوات اإلستقالل ،وهو ما أدى
بهذه النخب األمازيغية إىل اإلعالن عن تأسيس
حزب الحركة الشعبية بزعامة املحجوبي أحرضان
لفرض الدفاع عن مصالح إيمازيغن ،وملنع الحزب
املذكور من الهيمنة عىل البوادي الناطقة باللسان
األمازيغي.
لكن بعد سنوات من تأسيسه ،سيفشل حزب
الحركة الشعبية من ترجمة توجهاته وشعارات
عىل أرض الواقع ،لينحاز بعد ذلك عن نهجه النضايل

استئذان.إن الساحة غنية باللسانيني واللغويني
املتخصصني يف اللغة االمازيغية وندعو القناة إىل
استثمار هذه الطاقات الشابة والطموحة.
* اللغة املوظفة :لعل املتتبع للقناة الثامنة
سيالحظ كم هي هجينة تلك اللغة املوظفة يف
معظم برامج القناة من اإلخبارية إىل الثقافية ومن
الفنية إىل السياسية.قد يقول قائل أن التواصل
وفهم "الخطاب" يسمو فوق اللغة املستعملة،لكن
كون القناة االمازيغية أنشئت لتخاطب االمازيغ
بلغتهم وتمخضت عن نضال طويل للفعاليات
االمازيغية يقتيض توظيف لغة تحرتم تجذر
حضارتهم وارثهم الثقايف،فمن العيب أن نلجأ إىل
االقرتاض املجاني وغري املربر من لغات أخرى إذا
سلمنا بالدور الريادي لإلعالم يف تهيئة وتقعيد
اللغات وكون القناة الثامنة تهدف إىل الرفع من
مستوى اللغة االمازيغية ونفض الغبار عن ثقافة
أريد لها يوما أن تقرب وتطمس.إن من مسؤوليات
القناة التنقيب عن اللغة االمازيغية يف التخوم
واألعايل،ثم إعادة إحيائها وتعميمها عىل أهلها،إن
القناة تتحمل مسؤولية أكثر من غريها يف توظيف
ونرش اللغة االمازيغية الحقيقية،ال خليط لغات
بلكنة ونطق أمازيغي،إن االقرتاض ظاهرة صحية
نجدها يف كل اللغات،إال أن استئثاره بحصة األسد
يف لغة يعرب عن ضعفها وعدم مسايرتها للركب
الحضاري.إن االقرتاض كما هو يف قناتنا،يفرس
بمحاولة إلضعاف اللغة أكثر فأكثر و بالتايل الحكم
عليها باملوت البطيء.
باختصار شديد،إن قناتنا مدعوة إىل العمل الجاد
واالجتهاد املسؤول واملساهمة يف بناء وتحقيق
املرشوع املجتمعي إن هي أرادت أن تكون مفخرة
املغاربة،إن الباحثني واملتخصصني يف الدراسات
االمازيغية مستعدون ال محالة من خدمة لغتهم
ومد يد العون لكل من يرغب يف ذلك،ويكفي أن تفتح
القناة أبوابها أمام هؤالء لالستفادة من كفاءتهم
وتوجيهاتهم وخربتهم الطويلة يف الدرس اللساني
بشكل تطبعه الشفافية بعيدا عن العشوائية
والزبونية املفرتضة يف التوظيفات بالقناة ،إننا
كمغاربة ،نستحق أكثر من هذا الوضع يف امليدان
اإلعالمي واملرئي بشكل خاص والذي يعترب قنطرة
إىل امليادين األخرى،إنها رصخة جديدة وحادة يف
وجه القيمني عىل القناة لتحسني مستوى اإلعالم
االمازيغي والبحث عن الجودة اإلعالمية واملردودية
والكفاءة املهنية خاصة يف زمن العوملة واملقاولة
بمفهومها الشامل .

بعد إستقطاب زعيمه املحجوبي أحرضان من
طرف النظام الذي أسند إليه عدة حقائب وزارية،
وتحولت مواقفه من األمازيغية إىل مواقف شخصية
وسلبية يف آن واحد بذل أن تكون حزبية وفعالة،
ربما أن "أمغار األطلس" ال يريد مواجهة النظام يف
ذلك الوقت من خالل تسييس القضية األمازيغية.
لكن مع مرور الوقت ،سيتضح للجميع ،أن أحرضان
لم يؤسس حزبه"الحركة الشعبية" للدفاع عن
القضية األمازيغية بل لخدمة مصالحه الشخصية
وأيضا لخدمة النظام الذي كان يف تلك املرحلة يف
أمس الحاجة إىل مثل هذه األحزاب إلستخدامها
يف مواجهة األحزاب األخرى املهيمنة عىل الساحة
لخلق نوع من التوازنات السياسية داخلها.
يف سنة  ،1967ومع ظهور الجمعية املغربية للبحث
والتبادل الثقايف كأول جمعية ثقافية أمازيغية
تهتم بالشأن األمازيغي املثقف ،سيعرف الخطاب
األمازيغي تغريا يف إسرتاتيجيته وستتحول من
خطاب سيايس يطالب بتنمية البادية األمازيغية
واإلهتمام بها ،إىل خطاب ثقايف ينادي بالحفاظ عىل
املوروث الثقايف األمازيغي وذلك من خالل األنشطة
الثقافية واإلشعاعية التي كانت تنظمها الجمعية
املغربية للبحث والتبادل الثقايف داخل الوطن
وخارجه ،وأيضا من خالل الرسائل واملذكرات التي
كانت توجهها إىل الجهات الرسمية والبيانات التي
تنرشها يف بعض املنابر اإلعالمية رغم صعوبة
الظرفية ،ويرجع البعض تساهل الدولة مع هذه
الجمعية يف بدايتها إىل رغبتها يف أن تسلك القضية
األمازيغية هذا املنحنى وبالتايل حرصها يف الجانب
الثقايف.
ومنذ ذلك الوقت ،ستهيمن هذه النخبة الثقافية
األمازيغية التي شكلت النواة األوىل للحركة الثقافية
األمازيغية باملغرب ،عىل الخطاب األمازيغي وعىل
املسألة األمازيغية برمتها ،بعد أن نجحت يف
سحب البساط من تحت أقدام النخبة السياسية
األمازيغية التي لم تقدم أي يشء يستحق الذكر
للقضية األمازيغية التي كانت تستغلها لخدمة
مصالحها الذاتية.
يتبع

* ابراهيم امركي
تكموت-طاطا

ألوان جديدة
على اإلذاعة األمازيغية

رشعت الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ()SNRT
عرباإلذاعة األمازيغية يف بث برنامج جديد "تشوني
نتوذاث" (جماليات الحياة) ،برنامج توعوي تربوي
يعنى بالجانب النفيس والتواصيل لدى االشخاص سواء
مع الفرد (الطفل بالخصوص) ،داخل األرسة ،يف العمل
أو داخل املجتمع .يهدف هذا الربنامج إىل املساهمة يف
تحسني نمط العيش اليومي للمواطنني.
إن أسباب وجذور األمراض النفسية تمثل أمال يف
السيطرة عىل انتشارها والحد منها عن طريق الوعي
الصحي لدى قطاعات كبرية من الناس باستخدام
وسائل األعالم والتوعية التي تصل اىل كل مكان .
إن نظرة الناس إىل املرىض النفسيني والوصمة التي
تحيط بهم يمكن أزالتها حتى ينظر الجميع إىل
األمراض النفسية مثل رؤيتهم ألي مرض آخر  ،ويمكن
أن يسهم التعاطف مع املرىض النفسيني يف تخفيف
معاناتهم واندماجهم يف املجتمع مما يخفف كثريا من
عبء األمراض النفسية عىل الفرد واألرسة واملجتمع .
أتى االهتمام بهذا الشق الهام من حياة املواطنني نتيجة
لقاءات متعددة بني مدير الرشكة املنتجة للربنامج
ومدير اإلذاعة األمازيغية الذي عرب وبشكل واضح
عن انشغاالته بخصوص شبكة الربامج التي ينكب يف
إعدادها للموسم املقبل .2011/2012
ويقوم بإعداد وتقديم هذا الربنامج الدكتور أحمد
الحمداوي أستاذ جامعي ودكتور يف علم النفس املريض
(اإلعاقة) ومعالج نفساني وأخصائي يف علم اإلجرام
العيادي وخبري محلف يف األمراض النفسية.
يبث هذا الربنامج عىل الساعة العارشة والنصف
صباحا ( )30h10ثالث مرات يف األسبوع كل يوم ثالثاء،
أربعاء وخميس.
وعىل سبيل املثال نذكر عناوين بعض الحلقات
املربمجة:
(التبول الالإرادي عند الطفل  -اضطرابات اللغة عند
الطفل-الطفل الذكي-القلق عند الطفل-االكتئاب عند
الطفل-الهسترييا عند الطفل-الغرية عند الطفل-
الطفل والعنف-أهمية اللعب عند الطفل-الطفل النحيل
واملتبدن-الطفل املدلل-بوادر االنحراف-الكذب عند
األطفال-الرسقة عند األطفال-التدخني عند األطفال-
الرتبية الجنسية عند األطفال-القصور العاطفي
عند الطفل-الطفل الخديش-الطفل املعنف-الطفل
املهجور-آثار إدمان الوالدين عند الطفل-عالقات
الوالدين مع األطفال -الوالدين املتسامحني -عدم
تحمل املسؤولية أحد األبوين.)....
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تكرمي رجاالت الفكر دعم للغة والثقافة واهلوية األمازيغية

نظمت جمعية تويزي لإلعالم والتنمية
امللتقى الثقايف األمازيغي تحت
شعار"تكريم رجاالت الفكر دعم للغة
والثقافة والهوية األمازيغية"– دورة
محمد اكوناض -وذلك يوم السبت 01
أكتوبر  2011باملركب الثقايف سيدي
بليوط-البيضاء.
وافتتحت أشغال امللتقى بكلمة ترحيبية
لتيعزا كورو ،وبعد ذلك قدمت األخت
خديجة بوفوس تقديم للندوة.
وذكر بويعقوبي الحسني أنري ،يف مداخلته،
املحتفى به اكوناض محمد بأنه من أوائل
الباحثني يف ميدان الثقافة األمازيغية،
وبأنه أول من حبب إىل الشباب الثقافة
واللغة األمازيغية  .وذكر عددا من الجوانب
الفكرية والنضالية يف ميدان الثقافة واللغة
األمازيغية ،كما أوضح انه من الخريجني
يف املعهد اإلسالمي بتارودانت ،الذي
كان مؤسسة للدفاع عن اللغة العربية
واإلسالم ،ولكن عددا من األمازيغ ومنهم
يس اكوناض تخرج من هذا املعهد ولكنه
اخذ اتجاها جديدا وهو الدفاع عن اللغة
والثقافة األمازيغية ،كغريه من عدد من
املناضلني األمازيغيني اآلخرين.
وأضاف أن اكوناض اهتم وبرز يف عدد
من امليادين :يف امليدان اإلعالمي ويف ميدان
التأليف والرتجمة والشعر ،ترجم مدونة
األرسة ،تم عددا من القصص الروسية
الخاصة باألطفال.
كما اهتم اكوناض أسـاسا باللغة
األمازيغية ،وأدرك مبكرا أن أوال امازيغ
يجب أن يكون يف الحياة اليومية ،ومن
هذا املنطلق يعترب مرجعا مهما يف اللغة
األمازيغية ،ومن تم أصبحت اللغة
األمازيغية تعني الحياة اليومية لألمازيغ .
أما أمينة ابن الشيخ فركزت عىل "املسار
التاريخي والفكري ألكوناض" حيث ترى
أن اكوناض يعترب هرما يف اللغة والثقافة
األمازيغية ،كما ذكرت انه من املؤسسني
للحركة األمازيغية يف اكادير .وأنه ساهم
كثريا يف إغناء املعجم األمازيغي بأبحاثه
وترجماته وعمله كإعالمي يف اإلذاعة
باكادير.
وأضافت أن محمد اكوناض يتميز
من خالل برنامجه اإلعالمي يف اإلذاعة
باستعمال اللغة األمازيغية الفصيحة
واستعماله ملنهجية أصيلة وواضحة يف
إيصال معاني اللغة والكلمات األمازيغية
إىل جمهور املستمعني.
كما يتميز بالهدوء وقلة الكالم يف عدد من
امللتقيات،ولكنه يتكلم بالكتابة والتأليف.
وأكدت أن محمد اكوناض يف حاجة إىل
دراسة بيبليوغرافيا لكل إنتاجاته.
يف حني أكد محمد حنداين بأن محمد
اكوناض يتميز بالهدوء ودقة املالحظة،
وبأنه مبدع يف حقل النثر األمازيغي .فهو
مدرسة يف ميدان األدب األمازيغي .
كما ركز حنداين يف مداخلته عىل إبراز
جذور الحركة األمازيغية حيث يرى أن
هذه الجذور موجودة يف التاريخ األمازيغي

حيث ناضل األمازيغ القدماء ضد كل
الهجومات األجنبية ،وقاوموا الرومان:
يوكرتن،ماسينيسا،أيدهون،...كما قاوموا
الرومان عىل املستوى الديني (الحركة
الدوناتية) ،وعندما جاء اإلسالم إىل شمال
إفريقيا قاوموا الفاتحني ودافعوا عن
بالدهم ،كما قاموا بالثورة ضد األمويني،
وتزعم هذه الثورة ميرسة املضغري ويف
العرص الوسيط استقل األمازيغ عن
الخالفة الرشقية وأقاموا دوال خاصة بهم
ولكن يف إطار مضمون اإلسالم األمازيغي .
أضاف أنه ويف إطار التصوف قام األمازيغ
بإدخال املضامني اإلسالمية يف إطار
امازيغي مستقل عن الرشق .ويف العصور
الحديثة استمر األمازيغ يف الدفاع عن
األمازيغية كما هوالشأن يف قيام ثورة
عيل أمهاوش .أما يف املرحلة االستعمارية
فناضل األمازيغ ضد اإلستعمار الفرنيس
إىل نهاية الثالثينات.
أما املرحلة الثانية فتميزت بربوز الحركة
األمازيغية املعارصة بقيام أول جمعية
سنة  1967وهي  .AMRECواستمرت
هذه املرحلة إىل سنة  1991عند صدور أول
ميثاق أمازيغي ،وفيها ظهرت عدد من
الجمعيات .
وأضاف أن املرحلة الثالثة والتي تبتدئ
من سنة  1991إىل سنة  2000تميزت
باإلنتقال من النضال الوطني إىل النضال
عىل املستوى الدويل .يف هذه املرحلة تأسس
مجلس التنسيق يبن الجمعيات األمازيغية
وطنيا وعىل الصعيد الدويل كما انعقد أول
مؤتمر عاملي (الكونغرس) أمازيغي سنة
 1997بجزر الكناري.
وأكد رشيد راخا ومن خالل مداخلته تحت
عنوان "ترسيم األمازيغية مدخل لتحقيق
العدالة اإلجتماعية" ،عىل أن الحركة
األمازيغية استطاعت كمجتمع مدني
أن تنتزع مطلبا أساسيا لها وهو ترسيم
األمازيغية ،ولكن تفعيل هذا املطلب يتطلب
من األمازيغ أن يخلقوا لوبيا أمازيغيا .
ذلك أن الرهان عىل املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية لوحده غري كاف .واالعتماد عىل
النخبة األمازيغية املثقفة يجعل املطالب
األمازيغية ال تعرف التفعيل ،نظرا لغياب
اإلمتداد الشعبي للحركة األمازيغية .إذن
يجب خلق تكتل سيايس قومي أمازيغي
ليفرض وجوده.
ويرى رشيد راخا أن دسرتة األمازيغية
كلغة رسمية بقي حربا عىل ورق وليس
هناك يف الواقع أي دليل عىل صدق نية
املسؤولني ،حيث أن هؤالء لم يتخذوا
أي إجراء ولو بسيط يف شأن دسرتة
األمازيغية.
أما اكوناض محمد ويف مداخلته حول
موضوع "األمازيغية واإلعالم أية
إسرتاتيجية؟" .فقد ذكر بأن األمازيغ
كلهم يحملون طاقات ،ويكونون شعبا
قدم الشئ الكثري للحضارة اإلنسانية،
ولكن هذه املساهمة لم تتوضح بعد بشكل
جيل ،ألن األمر يتوقف عىل مراجعة التاريخ

اغتصاب قاصرين بكرسيف من
طرف معلم

توصل مكتب جريدة العالم األمازيغي بشكاية من بعض أولياء
تالميذ مجموعة مدارس بني دمان التابعة لفرعية زبزيط
ملحقة بركني التابعة لجماعة راس لقرص،عمالة كرسيف.
الوثيقة التي توصلت بها العالم األمازيغي،يتهم فيها
موقعوها املسمى ال،م ،الذي يشتغل معلما بمدرسة بني دمان
بممارسة الجنس عىل أبنائهم الصغار،الذين لم يبلغوا سن
التمدرس بعد،و الذين يقصدون املدرسة كمستمعني،وتضيف
ذات الوثيقة بأن أطفاال آخرين تعرضوا لنفس االعتداءات و
التحرشات الجنسية من طرف املتهم،وذلك بعد استدراجهم
و استمالتهم باملال و الحلوى،لكن املعتدى عليهم لم يكن
بوسعهم إخبار أوليائهم خوفا من الفضيحة والعار،بحكم
األفكار و العادات املحافظة السائدة يف الدوار.
املوقعون عىل الشكاية وهم؛بريش عبد الرحمان،بريش
محمد بن عسو،الشاديل عيل،لم يخفوا تفاجئهم من الحكم
برباءة املتهم من كل التهم املوجهة إليه،حيث سبق لهم
أن تقدموا بدعوى قضائية يف حقه لدى الوكيل العام يف
محكمة االستئناف بتازة وفتح ملف يف هذه النازلة يحمل
عدد،115/2610/2011لكن دون جدوى رغم أن كل القرائن
تثبت بأن املعني باألمر متورط فيما نسب إليه حسب ذات
املوقعني.
و تجدر اإلشارة إىل أن أولياء املترضرين أعلنوا-حسبما جاء
يف ذات الوثيقة املتوصل بها ،-عن عزمهم الدخول يف أشكال
احتجاجية وازنة من أجل محاكمة نزيهة يأخذ فيها املتهم
جزاءه ليكون عربة لكل من تسول له نفسه اإلقدام عىل
مثل هذه األفعال الشنيعة التي تجرمها جميع القوانني و
األعراف،كما طالب املترضرون من جميع الهيئات و املنظمات
الحقوقية التدخل ملساندة و دعم ملفهم نرصة و خدمة
للطفولة املغتصبة.

إلبراز هذه املكانة .
ويرى من جهة أخرى أن املكانة الت وصلت
إليها األمازيغية حاليا يرجع الفضل
فيها لإلعالم .حيث يمكن الحديث عن
تجربة خاصة متواضعة يف إذاعة اكادير
سنة  1993تتعلق بالثقافة األمازيغية.
باإلضافة إىل عدد من الجرائد األمازيغية
والتي اختفت ولم يبق يف الساحة إال
جريدة "العالم األمازيغي" وجريدة "اكراو
أمازبغ" وجريدة "تاويزا".
وأشار إىل أن من املسائل األساسية يف
اإلعالم األمازيغي وجود اللغة األمازيغية
املوحدة التي تجمع كل التنوعات أو
الفروع ،وهذه اللغة مازالت غائبة ولكن
رغم ذلك هناك بعض الجهود من أجل
الوصول إىل هذه اللغة املوحدة.
ويف تجربته داخل اإلذاعة الحظ محمد
اكوناض أن عددا من الربامج يف هذه اإلذاعة
تتحدث دائما عن املايض  .وتساءل ملاذا ال
يتم إعداد برامج تتحدث عن األمازيغية يف
الوقت الحايل.
ووضح أنه استطاع إقناع مسؤول يف
اإلذاعة قبول برنامج جديد بعد جهد
جهيد وبعد تحفظات كثرية يف الحلقات
األوىل من طرف هذا املسؤول ،والربنامج
يهتم باألدب واملؤلفات األمازيغية واللغة
وقد لقي ترحيبا كبريا من الجمهور،
ولكن املسؤولني عىل مستوى اإلذاعة
ظلوا يمارسون عراقيل ورقابة ذاتية .هذا
الربنامج أعطى نتائجه وفائدته بعد مرور
 4سنوات  .وأكد اكوناض أن اإلعالم يحتاج
إىل لغة أمازيغية.
والحظ عبد الله حيتوس يف مداخلته
"الجهوية املوسعة األبعاد والدالالت" أن
الجهوية املوسعة بدأت منذ ظهري  71الذي
تحدث عن الجهات السبع اإلقتصادية
ثم جاء بعده امليثاق الجماعي  .1977ثم
دستور  1992الذي أتى بالجهوية عىل
مستوى الجماعة،ثم جاء ظهري تقسيم
املغرب إىل  16جهة .ويف  2007طرح
مرشوع جديد لتقسيم املغرب إىل جهوية
جديدة.
وقال بأن الجهوية يف املغرب مرتبطة
دائما بالهاجس األمني  ،كما أن التقسيم
الجهوي أو اإلداري يأتي عىل خلفية
انتخابوية ،ورأى أيضا أن هناك مشكل
آخر هو طبيعة املخزن املركزي .وهذا
يعني تمركز القرارات يف املركز ،والحظ
أيضا غياب اإلمكانيات البرشية واملادية.
وأن هناك غياب لتوزيع السلطة والثروة يف
هذا الوضع.
وذكر عبدالله حيتوس بالدور الذي قام
به اكوناض يف الجنوب عن طريق تأطري
الطلبة يف الجامعة باكادير ،ونتج عن ذلك
تكوين عدد من املناضلني األمازيغيني
يف الجنوب ،وساهم يف ترسيخ الهوية
التاريخية ملجموع شمال إفريقيا،ثم
الهوية الجهوية ملنطقة سوس الذي عمل
عىل تنميتها.
وأشار أحمد عصيد يف مداخلته تحت عنوان

"املرشوع الفلسفي والفكري األمازيغي"
إىل مجموعة من األعمال التي قام بها
اكوناض من أجل خدمة األمازيغية ونوه
بتكريمه كأحد رجاالت العمل األمازيغي .
و أضاف أن الحركة األمازيغية قدمت
أعماال كثرية يف سبيل تصحيح مفهوم
اللغة األمازيغية ويف إعادة قراءة تاريخ
املغرب ،ومن تم استطاع األمازيغ يف
تغيري نظرة املجتمع إىل التاريخ املغربي.
كما استفادت الحركة األمازيغية من
األنرتوبولوجيا واللسانيات والتاريخ من
أجل تغيري مفهوم الثقافة.
وساهم األمازيغ أيضا يف تصحيح مفهوم
الهوية وأتت بمفهوم التعدد والتنوع عىل
الصعيد الوطني ،وهذا يعني تصحيح
املفاهيم األحادية والعرقية .وأشار إىل
أن املغاربة يف السابق كانوا يتحدثون عن
التعددية السياسية ،وال يقبلون التعددية
الثقافية ،والواقع الحايل الذي تم فيه
تصحيح عدد من املفاهيم عىل املستوى
السيايس والثقايف يعود الفضل فيه للحركة
األمازيغية .وأن مفهوم الوطن عند الحركة
الوطنية له طابع إيديولوجي حيث ال
يرتكز عىل األرض ولكن الحركة األمازيغية
أتت بمفهوم مرتبط باألرض والهوية.
وعىل املستوى الفني ساهمت األمازيغية
يف إعطاء اتجاهات وأبعاد جديدة لكل
املجاالت الفنية وهذا يظهر يف اإلهتمامات
الجديدة لعدد من املطربني والرسامني
الذين بدأوايعودون إىل األصول األمازيغية
يف إنتاجاتهم.
* الـــــمـــــنــــاقــشــة:
 محمد مستاوي شاعر وباحث :ذكرباملعانات التي تواجه أي مبدع وإعالمي
كمحمد اكوناض عىل مستوى التأليف
والتحضري للربامج اإلذاعية وغري ذلك.
ورأى أن الوضع الحايل يحتاج إىل مناظرة
وطنية حول اإلعالم.
 عبدالله واكريم :الحظ أن الحركةاألمازيغية داخل الجامعات تحتاج إىل
دعم  ،وال يمكن أن يتوفر إال بتوفر حزب
أمازيغي ديمقراطي.
 حسني  :ذكر بما يتمتع به املحتفى بهمن خصال ونضال عىل مستوى الثقافة
األمازيغية وبكونه يعترب مرجعا ومعلما
للنضال األمازيغي .وذكر بالوضعية
املرتدية التي يوجد فيها تدريس األمازيغية
واإلعالم وأن هذا الوضع يفرض مزيدا من
النضال ألجرأة ما أتى به الدستورالجديد
يف هذا الباب وهذا ال يكون إال بإتباع
إسرتاتيجية جديدة .
 ايكيدر :الحظ ضعف الحركة يف عددمن املحطات عىل مستوى 20فرباير ويف
الوقفات اإلحتجاجية املتعددة .
 أزواو رامي بلعيد :الحظ أنه ال يتفقمع محمد حنداين يف املسألة التاريخية
يف جانبها املتعلق بما يسمى الفتوحات
وكذلك يف الفرتة املمتدة ما يبن األربعينات
والخمسينات حيث الحظ أنه قفز عىل
عدد من املحطات وأغفلها .كما أنه اعترب

تنغري تنظم مناظرة إقليمية حول موضوع األراضي
الساللية باإلقليم :مشاكل وحلول

تعقد مجموعة من اإلطارات الجمعوية بإقليم
تنغري يوم السبت  22أكتوبر  2011بفندق باراوي
تنغري ،مناظرة حول األرايض الساللية باإلقليم:
مشاكل وحلول .وتبنَّى هذا املرشوع جملة من
فعاليات املجتمع املدني ،املتمثلة يف :جمعية شباب
حلول ،جمعية شباب أيت بوجان-تنغري ،وبرشاكة
مع جمعيات شباب أحواش امكونة ،جمعية
املعاقني ،جمعية التنمية واإلصالح بقلعة مكونة،
وبتنسيق مع جريدة العالم األمازيغي.
ويحمل هذا النشاط صبغة تنموية واجتماعية
محضة ،وقد خصص املنظمون لهذه املناظرة
شعار« :ذوي الحقوق بني الحق القانوني
وممارسات السياسات االنتهازية».
وتأتي فكرة هذه املناظرة حسب الجهات املنظمة
التي رصحت لجريدة العالم األمازيغي ،بعد
االحتقان االجتماعي الذي عرفته معظم قبائل
اإلقليم ،تجماصت تنغري ،ايت عيىس أبراهيم
أمزاورو ،أيت امحمد أيت إيعال ،إمزيلن ،اشمارين،
أيت أوجانا ،أفانور ،حلول ،واكليم .ثم بني قبائل
إميرض ضد رشكة معادن إميرض  ،SMIفبعد هذه
املناوشات التي أبانت عن من إشارات ومؤرشات
الندالع حرب أهلية ،اإلقليم يف غنى عنها ،تكتلت
هذه اإلطارات بعدما طفحت خبايا هذه امللفات
التي غدتها بعض األطياف املحسوبة عىل جهات
سياسية مع اقرتاب استحقاق  25نونرب .2011
وتهدف هذه املناظرة لكشف خبايا هذا امللف،
واملتالعبني فيه لخدمة مصالحهم الشخصية ،التي

تعرقل قضايا اإلقليم األساسية ،من شغل وبنيات
تحتية ،إىل ما هنالك ،وكذا مساهمة من هذه
اإلطارات املذكورة أعاله إليجاد حلول موضوعية
حول األرايض املتصارع عليها.
ونظرا ألهمية املوضوع من لدن الساكنة،
ولحساسيته استدعي لتفعيل هذه املناظرة جملة
من األطر املحلية والوطنية العارفة باملوضوع
من قبيل :األستاذ عبد الواحد درويش-إطار
برملاني ،وعضو املكتب السيايس لحزب الحركة
الديمقراطية االجتماعية ،السيد عمر عباس رئيس
املجلس البلدي الحايل ،األستاذ رشيد الرخا عن
الكونكرس العاملي األمازيغي ،السيد عسو عبد
الرحمان عن املجلس البلدي السابق ،السيد لحسن
سماوي رئيس املجلس البلدي السابق ،ممثل عن
نواب األرايض الساللية ،ممثل عن ودادية سكنية،
رئيس املجلس اإلقليمي ،كما يُتوقع حضور
األستاذ :الحسني املالكي ،محامي بهيئة الرباط،
وصاحب كتاب أرايض الجماعات الساللية وأرايض
جماعات القبائل بني األنظمة القانونية واألحكام
العرفية.
وسوف تبدأ أشغال هذه املناظرة عىل الساعة
الخامسة بعد الزوال يسبقها استقبال املشاركني
بحفل شاي ثم بكلمة لإلطارات املنظمة.
وبعد تناول وجبة العشاء ،سوف تتم تالوة البيان
الختامي للمناظرة ثم إفراز لجنة للتتبع وتفعيل
التوصيات التي سوف تخرج بها املناظرة.
* نزيه بركان

الدستور الجديد قد شتت الهوية األمازيغية
إىل هويات جديدة.
 حميد :يرى أن األمازيغ يف مطالبهمال يجب أن يكتفوا باملطالب الثقافة
والهوياتية بل أن يطالبوا بنصيبهم
من يف التسيري السيايس واإلقتصادي
واإلجتماعي.
* األجوبة عىل املداخالت
 رشيد راخا  :يري أن األعمال التي قامبها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف
سبيل تقعيد وتسهيل تعليم األمازيغية هي
التي ساعدت عىل دسرتة األمازيغية كلغة
رسمية.
 بويعقوبي الحسني أنري :يري أناألمازيغية يجب أن تكون يف الحياة اليومية
يف عدد من املستويات :األسماء األمازيغية
– رشاء اإلصدارات األمازيغية -التواصل
باألمازيغية – وضع أسماء الرشكات
باألمازيغية ....الخ.
 أمينة ابن الشيخ  :الحظت أن التشنجاتالتي برزت خالل املناقشة ال تفيد يف شئ
األمازيغية .وترى أن األمازيغية تحتاج
إىل خطاب علمي بعيدا عن املزايدات
واإلتهامات الرخيصة.
 محمد اكوناض :األمازيغية يف حاجة إىلمن يسجل اإليجابيات التي تحققت ،واىل
من يرى العمل من أجل تحقيق املزيد،
وليست يف حاجة إىل من يعدم وينكر أي
شئ تحقق .ال يجب عىل األمازيغ أن يكونوا
عدميني ،بل عليهم أن يستعملوا العقل
واملوضوعية ملعرفة أنفسهم وحقيقتهم.
 عبدالله حيتوس  :الحظ أن علينا أننشجع وأن ننوه ببعضنا رغم اختالفنا،
وهذه إشارة إىل بعض التشنجات التي
ال تحرتم أراء الغري .والحظ أن الحركة
اليسارية واإلسالمية تعيشان أزمة أما
الحركة األمازيغية فاعتمادها عىل الخطاب
العقالني جعلها تحقق مكاسب كربى،
ولكن عىل فعاليات الحركة األمازيغية أن
يستحسنوا ويحرتموا مواقف بعضهم رغم
اختالفها.
 احمد عصيد  :الحظ أن من يرغبيف تكوين حزب سيايس من الحركة
األمازيغية الجمعوية فهو خاطئ  .ويرى
أن الحزب يجب أن يتوفر عىل نخبة مالية
واقتصادية .ويرى أن تكوين أي حزب
يجب أن ينطلق من األسفل من القاعدة
ويجب أن يتوفر عىل مرشوع مجتمعي.
ويرى عصيد أن املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية لم يعد وسيلة لتدبري األمازيغية،
الن تدبريها أصبحت من اختصاصات
مؤسسات جديدة للدولة.
يرى عصيد رضورة العمل مع حركات
سياسية للتعاون من أجل إخراج قوانني
تنظيمية ملصلحة األمازيغية وملواجهة
أعداء األمازيغية :حزب العدالة والتنمية
وحزب اإلستقالل.
يرى عصيد أن املعركة الحقيقية هي
القانون التنظيمي الذي يجب أن تتعبأ إليه
الحركة األمازيغية.

مجعيات املجتمع املدين بإجماض
نتزملي تستنجد بوزارة الصحة

تعاني منطقة إمجاض تزملي نقصا كبريا يف التجهيزات
الصحية واملوارد البرشية من أطباء وممرضون ،مع
العلم أن جمعيات املجتمع املدني يف املنطقة قامت
بإنشاء مراكز صحية الهدف من ذلك توفري الحق يف
العالج ل  36000نسمة وهم مجموع سكان املنطقة
التي تضم  5جماعات قروية،تعاني من الهشاشة
ونسب عالية من الفقر ويضاف إليها افتقار جل
املراكز الصحية لألدوية واألمصال خاصة أن املنطقة
تعرف انتشار لسعات العقارب يف فصل الصيف ،مما
يدفع ساكنة املنطقة إىل التنقل إىل مدينة تزنيت (حوايل
 80كلم) مما يثقل كاهل املريض بمصاريف إضافية.
وبعد مراسالت متكررة إىل كل املسؤولني عن الوضع
الصحي عىل الصعيد اإلقليمي كان آخرها اتصالنا
بمدير الديوان بعمالة سيدي افني لسؤاله عن مصري
ملفنا املطلبي .فكان رده أن جل املراكز الصحية يف
املغرب مغلقة يف تذكري أن املسؤولني لم ينخرطوا بعد
يف دينامية التنمية يف بالدنا التي جاء بها الدستور
الجديد .وكان من جملة مطالبنا ما ييل :توفريكافة
الوسائل الرضورية لسري الطبيعي للمراكز الصحية يف
املنطقة من موارد برشية( أطباء وممرضون) وموارد
مادية (أدوية وأمصال وأجهزة الرنني املغناطييس)،
واستمرار الديمومة باملركز الرئييس بتيغرت من
خالل طبيب أو ممرض مداوم ،ونرش الئحة بأسماء
املداومني مرفوقة بأرقام هواتفهم .
لذا نلتمس من وزارة الصحة ممثلة يف وزيرة الصحة
والسلطات اإلقليمية ممثلة يف عامل صاحب الجاللة
بسيدي افني التدخل العاجل لتلبية مطالبنا ومعالجة
كافة اإلختالالت يف املجال الصحي التي تعيشها
منطقة امجاض تزملي .

12

مجتمع

العامل االمازيغي

العدد  / 135أكتوبر 2961/2011
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عىل إثر املستجدات التي عرفتها الساحة السياسية
املغربية وكذا الحراك اإلحتجاجي املستمر باملغرب منذ
شهور وكافة التطورات املرتبطة به أصدرت لجنة
التنسيق الدولية للمؤتمر الدويل للشباب األمازيغي
بيانا ،توصلت الجريدة بنسخة منه ،تعلن فيه أن
النظام املغربي واللوبيات الحاكمة املرتبطة به قد
أخلفوا موعدهم مع التغيري كما أبانوا عن غياب أية
نية أو إرادة سياسية لديهم من أجل السري باملغرب
نحو دولة الديمقراطية و املؤسسات بل أكثر من
ذلك ،حسب البيان ،لجأ النظام املغربي والدائرين يف
فلكه من لوبيات الفساد وأحزاب املخزن إىل استعمال
وسائل وأساليب بالية ومفضوحة من أجل االلتفاف
عىل مطالب حركة شباب  20فرباير وكذا تطلعات
وطموحات الشعب املغربي املرشوعة و التي تعترب
مهزلة الدستور املغربي الجديد واالستفتاء حوله خري
دليل.
وأكد البيان عىل أن امللك أو غريه ال يحق لهم بأي
حال من األحوال وتحت أي ظرف كان تأجيل حق
األمازيغيني يف لغتهم وثقافتهم وكذا حقهم يف العيش
يف دولة مبنية عىل مبادئ الديمقراطية واملساواة،
كما أكد عىل أن أغلبية الشعب املغربي أمازيغيني وال
زالوا ناطقني باألمازيغية ،و أضاف أن الرتسيم املؤجل

لألمازيغية يف دستور اململكة يعد ضحكا مفضوحا عىل
ذقون الشعب األمازيغي خاصة و أن خلفياته املرتبطة
بأمن النظام مفضوحة.
كما أكد عىل حق أمازيغيي املغرب يف حكم بالدهم
واالستفادة من ثرواتهم وال رشعية بعد اآلن ألي حاكم
ال يستمد رشعيته من صناديق االقرتاع يف إطار دولة
الديموقراطية واملؤسسات و اعترب البيان ،حاكمي
املغرب اليوم مغتصبني للحكم نتيجة تواطئهم مع
اإلستعمار الفرنيس وأقلية عروبيني يتباهون بنسبهم
األجنبي الرشيف ويحكمون املغرب بعقلية األجنبي.
ودعا البيان أمازيغيي املغرب إىل املساهمة الفاعلة
يف أي احتجاج ضد النظام املغربي و إىل العمل عىل
إنجاح الثورة املغربية من أجل الديمقراطية فمن
غري املقبول أن يخلف املغاربة والجزائريني موعدهم
مع الديموقراطية خاصة بعد سقوط ثالث أنظمة
استبدادية بشمال إفريقيا ال تختلف عن النظامني
املغربي والجزائري يف فسادها وديكتاتوريتها وقبضتها
العسكرية.
ودعا الشعب املغربي وأمازيغ املغرب إىل مقاطعة
االنتخابات املغربية املقبلة مع تفعيل ذلك كما ندعوا
مناضيل وإطارات الحركة األمازيغية باملغرب إىل
مقاطعة وفضح بيادق النظام املغربي والقطع معهم .

نداء املعتقلني :أعطوش و أساي إىل الفعاليات األمازيغية

تحية املجد والخلود إىل كافة
شهداء املقاومة املسلحة ،وأعضاء
جيش التحرير عرب تامزغا  ،وكذا
إىل كل شهداء الفكر الديمقراطي
لقضية
شهداءا
التحرري،
األمازيغية ،وشهداء الثورات
واالنتفاضات الشعبية.
تحية الصمود والتحدي إىل
املعتقلني السياسيني للقضية
األمازيغية القابعني يف سجن
كل
"توالل"بــأمكناس،
من مناضيل الحركة الثقافية
األمازيغية أوساي مصطفى
وأعطوش حميد.

بعد مرور أربع سنوات ونصف
من إعتقالنا نحن معتقيل
القضية األمازيغية بسجن توالل
بأمكناس،وهي مدة سجلنا فيها
بارتياح وقوف الشعب األمازيغي
رجل واحد إىل جانبنا يف محنتنا
ماديا ومعنويا ،اليشء الذي
قدم لنا شحنة إضافية جعلتنا
نتشبث بمبادئنا التي أعتقلنا من
أجلها،ونستمر يف نجاح مشوارنا
الدرايس.
إذ نحيي كل الذين ناضلوا من
أجل إطالق رساحنا ودعمنا ماديا
ومعنويا ،وندعو كل الضمائر

الحية والغيورة إىل مزيد من الدعم،
خاصة أن هذه املرحلة تستدعي
بدل جهود مضاعفة من أجل
الدفاع عن حريتنا وحرية هذا
الشعب .
ومن يريد أن يساهم املرجو
اإلتصال بلجنة دعم املعتقلني .أيت
خوي امحمد .0618110925:
الداودي لحسن 0613552511:
بداود مصطفى0600458462:
أبسالم محمد0670114290 :
أعطوش وأساي
سجن توالل بأمكناس
 02ـــ10ـــ2011

احلراك الشعيب ومستقبل األمازيغية بتني  -اغري

تحت شعار »:الحراك الشعبي ومستقبل األمازيغية:أية
قراءات؟ « Amhrdad agdudan D imal n tmazivt
 »? : Matta tannayinنظمت جمعية تانكرا للثقافة
والتنمية بتني-اغري ،أياما ثقافية إشعاعية بقاعة
اجتماعات بلدية تني-اغري ،افتتحت أشغالها يوم األحد
 28غشت  2011بندوة سياسية تحت عنوان « :موقع
تني-اغري يف قلب رياح التغيري» ،شارك فيها مجموعة
من النشطاء والحقوقيني واألساتذة الباحثني ،وتمثيليات
العديد من اإلطارات التنموية والسياسية والنقابية.
وقد ركز عمر عمالكي عن جماعة العدل واإلحسان،
يف مداخلته عىل رضورة احرتام االختالف الفكري
واإليديولوجي والرتكيز عىل املشرتك يف التنمية املحلية.
وفضح كل أشكال الفساد واالستبداد باملنطقة .وعدم
الخوف من تبعات الكالم الحق كون جماعة العدل
واإلحسان تهدف إىل إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
وبوجوب الوقوف إىل جانب كل حركة احتجاجية تناضل
من أجل الوطن وتنغري خصوصا.
أما جمال أيوبي عن جمعية أطاك -تني-اغري فقد ندد
يف مداخلته بالقرار التعسفي لتحويل سوق 27باملنطقة
والقائم عىل مرتكزات ثقافية تاريخية عريقة .وإتباع
املغرب لسياسة التقويم الهيكيل أدت إىل مجموعة
من التبعات .كما عرب عن تضامنه مع الشعب الليبي،
السوري ...وكل الشعوب التواقة للتحرر .وأضاف
أن حركة  20فرباير أعادت النفس للحياة السياسية
باملغرب .كما تطرق يف مداخلته إىل مجموعة من املشاكل
اإلجتماعية التي يتخبط فيها املوطنون بتنغري.
كما طالب عبد العزيز زعام ،منظمة تاماينوت -تني-
اغري ،املجلس البلدي للرتاجع عن قراره التعسفي
بخصوص «موسم  .»27وندد بسياسة تشويه حركة
 20فرباير وزرع الفتن داخلها .وتزوير اإلرادة الشعبية
بواسطة الدستور املمنوح.
يف حني أكد أحمد صدقي ،فدرالية الجمعيات التنموية
– تني-اغري ،أن التغيري مسألة أزلية وسريورة تاريخية
ساهم فيها الجميع .وأشار إىل السياق العام باملغرب
واملسار الطويل وغري املرتبط باألشهر القليلة املاضية،
واالنتصارات املستمرة للنظام يف العديد من املحطات،
وكون قوة املخزن قوة ال يستهان بها .وأكد أن الفدرالية
تقوم عىل مسارين أساسيني :مسار التنمية املحلية
ومسار االحتجاج .ودعا إىل الرتكيز عىل الديمقراطية
الداخلية واالشتغال عىل فلسفة الرتبية ودعم قدرات
الفاعلني املحليني .وأكد عىل أن الساكنة املحلية شاركت
يف التغيري منذ سنوات السبعينيات .واعطى نظرة عن
نضاالت طلبة املنطقة.
وركز كريم باقشيش ،صحفي وناشط أمازيغي ،عىل
ثالثة سيناريوهات للتغيري باملغرب .واعترب أن ما تتخبط
فيه ساكنة تنغري من رصاعات حول األرايض الساللية
وغريه بمثابة عقاب ألحداث ما بعد مسرية  26دجنرب
 .2010وأشار إىل أن التغيري رهان ومسار طويل.
لتستأنف األشغال إىل يوم االثنني  29غشت  2011حيث تم
تأطري ندوة فكرية تحت عنوان« :ترسيم اللغة األمازيغية
وسؤال األجرأة والتفعيل» ،بعد اعتذار مجموعة من
األساتذة لحضور الندوة ألسباب خارجة عن إرادتهم،
ليشارك يف تنشيط هذا النقاش كل من األساتذة والباحثني
عبد الواحد درويش ،حزب الحركة الديمقراطية

االجتماعية ،والذي دعا إىل رضورة محاسبة مسريي
الشأن العام قبل الدخول يف االنتخابات القادمة والتنزيل
بالدستور الجديد.
وأن رهان األمازيغية بعد دستور  2011يقوم عىل :
مميزات الظرفية التاريخية الراهنة التي يعربها املغرب،
وبناء ديمقراطية حقيقية (ديمقراطية املؤسسات،
دمقرطة العمل السيايس ،)...وقيام دولة املؤسسات عىل
إرساء املقومات الفعلية للعمل السيايس وترسيخ مبادئ
حقوق اإلنسان ،وتكريس الحقوق املدنية والثقافية
واالجتماعية ...كما أكد عىل أن مؤسسات املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية مكسب يجب التمسك به ،ودعا إىل
رضورة إحداث كتابة للدولة تتكلف باألمازيغية وكذا
إحداث أكاديمية للغة األمازيغية وتابعة لوزارة الرتبية
الوطنية ،والنضال من أجل إنجاح برامج تدريس اللغة
األمازيغية وتعزيز مكانتها داخل املنظومة اإلعالمية،
وتعميم استعمال األمازيغية يف كل مناحي الحياة العامة،
والنضال من أجل بلورة سياسات وبرامج للنهوض
باألمازيغية ورفع الحظر القانوني عليها ،وكذا العمل عىل
رفع الحصار عن أسماء األعالم واألماكن بذات اللغة.
وأعطى رجب ماشييش ،طالب وباحثي أمازيغي ،ملحة
تاريخية عن نضاالت إيمازيغن واعترب مطلب ترسيم
اللغة األمازيغية مطلبا عريقا ذو حمولة تاريخية
وسياسية بامتياز .وطالب برضورة توفري الحماية
القانونية لألمازيغية وااللتزام بمبادئها األربعة :التعميم،
اإلجبارية ،التوحيد ،حرف تيفيناغ .وتثمني مجهودات
ونضاالت اللجنة الوطنية ملسالك الدراسات األمازيغية
وتنسيقية تينمل للدفاع عن تدريس اللغة األمازيغية
بخصوص مواكبة ملف تدريس اللغة األمازيغية .ورضورة
إدراج خريجي مسالك الدراسات األمازيغية والبحث لهم
عن آفاق مهنية .وإنشاء معاهد ومؤسسات جديدة قصد
النهوض باألمازيغية يف كل مناحي الحياة العامة.
وأستأنفت أشغال هذه األيام الثقافية ليوم  06شتنرب
 2011حيث تم تأطري عروض وورشات تطبيقية حول
اللسانيات األمازيغية شارك فيها كل من األساتذة
والطلبة الباحثني :عيل درويش ،والذي تحدث عن صريورة
ومسار تطور حرف تيفيناغ وما يميزه من قواعد رصفية
نحوية تركيبية ومعجمية ،يف حني تحدث ذ .عمر اعبيبي:
عن الجانب الديداكتيكي والبيداغوجي لتدريس اللغة
األمازيغية داخل املنظومة التعليمية ،منطلقا من واقع
تدريسها بمنطقة تنغري ،ومجموعة من العراقيل التي
الزالت تواكب ورش تدريس اللغة األمازيغية عموما،
لينطق كل حسن لكاغ (انكمار) ورجب ماشييش للحديث
عن مجموعة من التحوالت اللغوية املتعلقة بالفروع
لللهجية والتهيئة اللغوية (dialectologie et amé-
 )nagement linguistiqueباإلضافة إىل رصد العديد
من مميزات اللغة األمازيغية عن باقي لغات العالم من
الناحية الرصفية ،الرتكيبية ،النحوية ،املعجمية ،الداللية،
وتطعيم ذلك بدروس تطبيقية قربت املتلقي أكثر إىل
استيعاب وفهم القالب اللغوي للغة األمازيغية.
ليتم إلغاء األمسية الختامية امللتزمة املقرر تنظيمها يوم
 07شتنرب  2011تحت سياق نضايل أطرته تنسيقية أيت
غيغوش  -موقع تني-اغري وذلك تضامنا مع نضاالتها
العادلة واملرشوعة.

أعلن املكتب التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية
بطنجة ،يف بالغ صادر عنه ،عن انطالق السنة
الثقافية ،بربنامج نضايل سيغطي ما تبقى من السنة
الحالية  .2001-2961ومن أهم ما تضمنه الربنامج
املسطر ،والذي صادق عليه املجلس اإلداري ليلة أمس
الجمعة ،ما ييل:
 فتح باب االنخراط يف الجمعية يف وجه كل املواطنني،مع تجديد انخراط املنتسبني الحاليني ،ابتداء من يوم
السبت املقبل.
 تنظيم وقفة أمام قنصلية ليبيا بمدينة طنجة،تضامنا مع الشعب الليبي يف سعيه لبناء دولة
ديموقراطية حقيقية ،ودعما للحركة األمازيغية
الليبية يف نضالها من أجل اإلقرار الدستوري
باألمازيغية لغة رسمية وهوية وطنية يف دستور دولة
ليبيا الجديدة .وذلك يوم السبت  9أكتوبر الجاري.
وقد دعت الجمعية يف هذا الصدد كل منخرطيها
واملتعاطفني مع مسارها النضايل ،وكذا كل فعاليات
الحركة األمازيغية والقوى الحقوقية ووسائل
اإلعالم للحضور املكثف للوقفة ،لتعزيز هذا الشكل
التضامني .كما من املنتظر أن تعلن الجمعية يف األيام
القليلة املقبلة عن مبادرتها بدعوة الحركة األمازيغية
والحقوقية املغربية لتنظيم وقفة تضامنية مماثلة
بالرباط أمام مقر سفارة ليبيا هناك ،وقد رشعت
الجمعية يف مبارشة االتصاالت مع العديد من
تنظيمات الحركة األمازيغية عىل املستوى الوطني
والدويل تهييئا لهذه الوقفة املركزية.
 اإلعداد لندوة حول الحراك الشعبي الذي يشهدهاملغرب وعموم شمال إفريقيا ،وضمنه الزخم الذي
ميز الحراك األمازيغي .الندوة التي سيعلن عن
تفاصيلها يف األيام القليلة املقبلة ،يستدعى لها
مجموعة األسماء التي ساهمت يف إطالق رشارة
الحركة الشعبية املطالبة بالتغيري الديمقراطي من

مختلف أطياف املجتمع.
 انطالق الربنامج التكويني األسبوعي ،داخل مقرالجمعية ،يف مجال تدريس اللغة األمازيغية ،من طرف
أساتذة مختصني ،كل يوم سبت ابتداء من الساعة
السادسة والنصف ،ثم تليها سلسلة من العروض
ذات الصلة بالقضية األمازيغية والتطورات املجتمعية
والثقافية والسياسية ،وطنيا ودوليا.
وعىل الراغبني يف االستفادة من هذه الدروس والعروض
االلتحاق بمقر الجمعية يوم السبت املقبل لحضور
الدرس النموذجي ،والتسجيل يف لوائح املستفيدين.
كما أعلنت الجمعية أنها تتيح الفرصة أمام كل من
يرغب يف تقديم عرض داخل مقر الجمعية ضمن
هذا الربنامج ،وما عليه سوى وضع نص طلب يف
األمر يحدد فيه موضوع العرض ،مع ورقة تعريفية
بصاحب العرض.
 الجمعية أعلنت أيضا عن تشكيل لجنتني وظيفيتنيمؤقتتني ،األوىل كلفت بإعداد دراسة جدوى حول
إمكانية فتح فرع للجمعية يف محيط بني مكاذة
ودار التونيس .بينما كلفت الثانية باإلعداد املبكر
للربنامج االحتفايل والنضايل بحلول السنة األمازيغية
الجديدة  ،2962التي ستكون محطة نضالية متميزة،
بالنظر ملا حققته القضية األمازيغية هذه السنة من
مكتسبات تاريخية يف كل أنحاء شمال إفريقيا.
يف شأن آخر جددت الجمعية يف البالغ الصادر اليوم عن
مكتبها التنفيذي التزامها برشعية الكونغرس العاملي
األمازيغي الذي سينعقد بمنطقة سوس باملغرب بعد
انرصام االنتخابات الترشيعية املغربية املقبلة ،كما
أنها تشارك يف أشغال االجتماع التحضريي للمؤتمر
الثاني ل"كونفدرالية الجمعيات الثقافية األمازيغية
بشمال املغرب" التي ستحتضنه يوم غد األحد فاتح
أكتوبر مدينة الناظور.
* محمد أزناكي

تيماتارين حتتفي بالشعراء ببيوكرى

احتفاءا برواد الشعر األمازيغي
الشعرية
وبالكلمة
امللتزم
األمازيغية الحرة األبية والهادفة،
الكلمة التي سجنت أزايكو وعذبت
معتوب واحرقت سيفاو .نظمت
جمعية تيماتارين بتنسيق مع
جمعية تيليل ن ودرار بفندق
تاركانت بمدينة بيوكرى أمسية
فنية شعرية أمازيغية ،شكلت
فرصة جمعت بني رواد الشعر
من أجيال مختلفة ومتمايزة،
احياءلذاكرة الديوان الشعري
األمازيغي بني الشفاهي واملكتوب،
ورغبة يف بناء وعي ثقايف يتجاوز
زمن الركود ،و يكون لوعي ناضج
بسلطة الكلمة و قدرتها عىل بلورة
الفكر يف انشغال بأسئلة الهوية
الجماعية ،فجمعت األمسية رموز
الشعر األمازيغي املحرتقني بسياط
النسيان يف بحثهم الدؤوب عن ربيع
الشعر األبدي وقبلها بحث دؤوب
وشاق عن ربيع األنا األمازيغية،
فتفتقت شعرية املكان وزاوجت
األمسية بني إبداع الشاعر الثائر
ووعي املتلقي يف تفاعلية ظاهرة،
فانكرست اكراهات النرش التي
أثقلت كاهل أهل الكلمة األمازيغية
بتوحد الشاعر بمتلقيه يف لحظة
صفاء واغتنام بقعة ضوء.
وانطلقت فعاليات األمسية بكلمة
ترحيبية للجمعييتني املنظمتني،
جمعيتا تيماتارين وتيليل ن
اودرار تلتها مداخلة وازنة لألستاذ
محمد أكوناض ،مداخلة انارت
للحارضين معالم األدب األمازيغي
الساعي للتحرر رغم استمرار
التهميش والكم الذي راكمه
فاستطاع تخطي عتبة الشفاهية
والدخول إىل حرضة الكتابة فراهن
بذلك عىل العاملية بفضل وجود
أعالم كاتبة وإرادة قوية بإمكانه
الرقي بأشكال الكتابة األمازيغية
واغناء املكتبة األمازيغية بأعمال
جديدة ترعى الجودة والتنوع يف
اطار رهان الكم الذي يبقى قنطرة
البد من املرور عربها لإلرتقاء
باالدب االمازيغي.
بعد ذلك تم اإلنتقال اىل الفقرة
األهم يف األمسية املتمثلة يف قراءة
وتوقيع ديوانني شعريني أمازيغيني
لشاعرين لم يجدوا غري الكلمة
امللتزمة سبيال اليصال رسالتهم
النبيلة ،يتعلق األمر بالدوانني
الشعريني "تاضفي ن واطان" لـ
عبدالسالم بومرص و"ويس سا
ءيكنوان" لـ عياد ألحيان ،اذ قدم
الباحث والكاتب األستاد محمد
اوسوس قراءة نقدية لديوان

تاضفي ن واطان أشار خاللها
الباحث محمد أوسوس اىل بنية
اللغة التي اشتغل عليها الشاعر
عبد السالم بومرص ،اذ أنها لغة
جمعت بني الحداثي و الثراثي حيث
نلمس يف شعره تحديثا وتجديدا
وتحررا من النص التقليدي ويف
نفس اآلن نلمس فيها ارتباطا
وثيقا بجدارة الشعر الخالدة .تابع
الحضور بعد ذلك قراءة ديوان
ويس سا ءيكنوان لـ عياد الحيان
تعترب تجربة ويس سا ءيكنوان من
االبداعات الشعرية التي ساهمت
يف اغناء الخزانة األمازيغية كما
وكيفا ،كيف ال وهي تنم عن
اضافة نوعية من خالل ما تحمله
من قيم انسانية و نبيلة.
بعد القراءة النقدية يف الديوانني
الشعريني تم االنتقال اىل الفقرة
التي نالت الحظ األوفر من زمن
األمسية وهي الفقرة املتعلقة
بالقراءات الشعرية لشعراء
مبدعني ،فكانت البداية مع الصوت
الشعري امللتزم مبارك بولكيد ،تلتها
قراءة هزت الفضاء بالقاء متميز
للشاعر رشيد جدل من ديوانه "لال
تافوكت" ،ثم تواىل الزخم الشعري
بقصيدة تاالليت للشاعر حسن
اد بنارص التي القاها برحابة
صدر و بابتسامة تخفى ورائها
تنفسا عميقا بجرح االنسان،
تلتها قراءة لشاعر ومناضل شاب
يشق طريقه بهدوء ،يتعلق األمر
بـ لحسن الداموالي الذى القى
عىل الحضور قصيدتني ملتزمتني
معنوتني بكل من "تيدريت" و
"ءوزال" ،عنوانني يحمالن أكثر من
معنى ويبلغان أكثر من أي نص،
قصيدتني محمولتني بمشاعر
التوق اىل الحرية وصحوة شعب لم
يعرف غري املقاومة والتضحية..
وبلغة بودلري قدم الشاعر الشاب
حسن أومولود قصيدة باللغة
الفرنسية عنونها بـ Bizigue

و هو بذلك يتقفى اثر الشاعر
والكاتب األمازيغي الذي تأثر به
محمد خريالدين الذي بحث عن لغة
تحمي لغته من التمزق فزاوج بني
ليونة الفرنسية (الدال) و التجربة
األمازيغية املنتعشة بأسئلة
الحارض (املدلول) ..تواصلت
القراءات الشعرية وبلغ االبداع
اوجه وانمحت الفوارق بني الشاعر
واملتلقى حني اعتىل الصوت امللتزم
األبي محمد اوسوس املنصة لريسم
للحضور ملحمة الحضور بحنجرة
ذهبية رددت كلمات ملتزمة بلغة
بليغة عىل ايقاع موسيقى هادئة
وصامتة حملت اىل املتلقي الضمآن
شعر أوسوس أحد كبار الشعراء
والكتاب الذين طبعوا الساحة
األدبية بابداعات خالدة خلود
الجبال والسهول ،التي شكلت،
دائما ،منبع وحي الشاعر محمد
أوسوس الذي نقل ألجيال من
املهتمني ثقافة عريقة من خالل
أشعار وقصائد تُمجد عاملا متقلب
األهواء وذو ألوان زاهية ومختلفة
ومواسم متعددة ،محولة الشعر
يف إنشاده وفق طقوسه املعروفة
إىل دمعة ،وحرسة ،أو كمثل شالل
سائل يختلط بسواد الكحل لريسم
حزن أسطورة سوداء عىل وجه
املرأة األمازيغية.
وقبل الختام وزعت الجمعية
مجموعة من الشواهد التقديرية
وجوائز
املشاركني
ملختلف
تشجيعية للشعراء املحتفى بهم
وبعض املناضلني الذين أثروا يف
الحقل النضايل باشتوكن كتكريم
رمزي وكعرفان ملا قدموه من أجل
قضية عادلة ومرشوعة.
ويف ختام األمسية تم توقيع
الديوانني الشعريني للشاعرين
عبدالسالم بومرص وعياد ألحيان
يف رواق الدواوين الشعرية املوازي
لألمسية.
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العامل االمازيغي

لقاء تواصلي حتت شعار «كفى انتظارا نريد قانونا خاصا
بالعنف األسري ،اليوم وليس غدا»

دعت عرش جمعيات من مختلف مناطق
املغرب ،يف لقاء نظم برشاكة مع منظمة
(غلوبل رايتس) بنادي املحامني بالرباط
مساء األربعاء 28شتنرب تحت شعار " لكي
الننىس أو نتناىس العنف املمارس تجاه
النساء ..نريد قانونا خاصا ضد العنف
األرسي اليوم وليس غدا " ،إىل تبني اقرتاح
القانون الخاص بالعنف األرسي القائم عىل
النوع االجتماعي من خالل تحريك وترسيع
املساطري الترشيعية ملنع كل أشكال العنف
ضد النساء وضمان التحري ومتابعة
مماريس هذا العنف .
يف بداية هذا اللقاء كانت الكلمة لنقيب
هيئة املحامني بالرباط السيد أقديم محمد،
والتي من خاللها رحب بالجمعيات
والحضور املشارك.
وقالت سعيدة كوزي  ،املنسقة القانونية
ملنظمة "غلوبل رايتس" يف املغرب ،أن اقرتاح هذا القانون،
الذي يتكون من  111مادة ،يأتي يف سياق معالجة املقتضيات
املتعلقة بالعنف األرسي القائم عىل مقاربة النوع االجتماعي
بموجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،التي
صادق عليها املغرب ،وتحديد نطاق تطبيقه.
وأضافت أن القوانني الحالية غري كافية وتعرف فراغا كبريا يف
مجال زجر العنف األرسي ،مؤكدة بأن القانون املطالب إحداثه
يرمي إىل حماية املرأة من العنف ومعاقبة كل مرتكب للعنف يف
حق املرأة مهما كانت وضعيته األرسية.
وأكدت عىل أن القانون الجنائي يشكل عقبة أمام النساء يف
حالة تعرضهم للعنف ،مشرية إىل أن مجموعة من الجمعيات
النسائية املغربية وبرشاكة مع املنظمة الحقوقية الدولية،
أعلنت عن اثنا عرش مطلبا حقوقيا نسائيا لوقف أرضار العنف
األرسي املمارس عىل النساء والتي أدرجت يف ملصق سبق أن تم
توزيعه يف الحملة التي خصصت للتحسيس بمخاطر الظاهرة.
وأوضحت حليمة أوالمي ،رئيسة جمعية األمان لتنمية املرأة
بمراكش يف مداخلة لها حول «املسار اإلعدادي ملبادرة اقرتاح
قانون خاص بالعنف األرسي» أن إنجاز هذا املقرتح تطلب
القيام بدراسة ميدانية شملت مؤسسات عمومية ومؤسسات
غري رسمية للوقوف عىل التأثري السلبي للعنف ضد النساء عىل
املوارد البرشية واملالية لهذه املؤسسات.
أما األستاذ بن الشيخ الحبيب عن جمعية املحامني الشباب
بالخميسات فقد تطرق إىل املرتكزات التي تستوجب

استصدار قانون من هذا النوع ،و يف مقابل ذلك نبه إىل
اإلشكاالت واملعيقات التي يمكن أن تعرتض هذا القانون.
ويندرج هذا اللقاء يف إطار الحملة التنارصية الترشيعية املكثفة
من أجل قانون خاص بالعنف األرسي القائم عىل النوع التي
تخوضها مجموعة من الجمعيات منذ أربع سنوات يف مختلف
مناطق املغرب من خالل العديد من األنشطة التي تضمنت عىل
الخصوص لقاءات تشاورية ولقاءات موضوعاتية ،إضافة
إىل تنظيم قافلة حول املغرب ملدة  23يوما وتنظيم حمالت
تحسيسية حول موضوع العنف ضد النساء.
وتراهن الجمعيات النسائية عىل دخول مرشوع القانون إىل
الربملان وإخراجه إىل حيز التطبيق ،خاصة بعد تأخر إصدار
قانون ضد العنف الزوجي ،والذي كانت الوزارة املكلفة
بالشؤون االجتماعية واألرسة والتضامن وعدت بإخراجه اىل
حيز الوجود.
وجدير بالذكر أن الجمعيات العامللة عىل إعداد مرشوع القانون
إىل جانب « »global rightsهي جمعية صوت املرأة األمازيغية
وجمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب ،وجمعية األمان
لتنمية املرأة بمراكش ،وجمعية بادس للتنشيط االجتماعي
واالقتصادي بالحسيمة ،وجمعية توازة ملنارصة املرأة بتطوان،
وجمعية تفعيل املبادرات بتازة ،وجمعية تافوكت سوس
لتنمية املرأة بأكادير ،وجمعية تنمية وادي درعة بزاكورة،
وجمعية املحامون الشباب بالخميسات ،وفضاء واحة
تافياللت بالريصاني.

تكرمي الفنانة األمازيغية لويزا بوسطاش يف الدورة العاشرةللمهرجان
الوطين للمسرح األمازيغ بأكادير
تميزتالدورة العارشة للمهرجان الوطني
للمرسح األمازيغي ،املنظم بأكادير ما
بني  22و 25شتنرب  2011بتكريم الفنانة
األمازيغية املقتدرة لويزا بوسطاش من
الناظور؛ الشاعرة والفنانة التشكيلية
واملمثلة املرسحية والسينمائية؛ تقديرا
ملساهمتها يف تطوير الدراما األمازيغية
بصفة خاصة.
وحسب املنظمني فاملهرجان بإقباله
عىل هذا التكريم فهو يكرم وجها نسويا
معروفا يف الساحة املرسحية األمازيغية
من خالل مرسحيات عديدة ،كما هو
الشأن مع مرسحية «أرياز ن وورغ» ،التي
أطلت من خاللها الفنانة لويزا بوسطاش.
ويؤكد املنطمون انهم من خالل هذه
الدورة العارشة يحتفلون بفنانة من ذهب
«تانازورت ن وورغ» ،ومن خاللها كذلك
باملرسح يف منطقة الريف.
ويضيفون أن تكريم هذه الفنانة لهو تعبري
من الجمعية عن تقديرها ملساهماتها يف
تطوير األداء النسوي يف املرسح األمازيغي،
وتقديرا أيضا ملساهمتها يف توير الدراما
األمازيغية بشكل عام.
ويقول الفنان فاروق أزنابط يف حق
الفنانة لويزة بوسطاش أنه من الصعب
اإلدالء بشهادة يف حق هذه الفنانة املقتدرة
والعصامية والفريدة من نوعها يف مجتمع
محافظ كاملجتمع الريفي.
وأضاف أن لويزا بوسطاش هي فنانة
أمازيغية يف منطقة الريف تمارس املرسح
رغم أنها زوجة ،أم ،وجدة يف مجتمع ال
يعري اهتمام للفن بالرغم من انه مجتمع
فنان بطبعه.
ويقول أنه إلتقى بلويزة بوسطاش ألول
مرة عندما استدعها من أجل املشاركة يف
مرسحية» اريازن ووغ «مع فرقة اسام

للمرسح ،ويضيف أنه كان له الرشف
أن يكون مخرجا لبعض األعمال التي
شاركت فيها الفنانة العصامية وهو ما
جعله يأخذ عىل عاتقه مسؤولية الدفع
بها إىل األمام حتى تصبح ممثلة بمعنى
الكلمة مما أثمر عىل نيلها الجوائز مهمة
كأحسن ممثلة عىل الصعيد الوطني ألول
مرة يف حياتها يف املهرجان األول للمرسح
األمازيغي بالدار البيضاء وكذلك ظهورها
عىل شاشة التلفزة ألول مرة يف مرسحية
«اريازن ووغ»
ويختم بأنه فخور بما وصلت إليه ويتمنى
لها حياة سعيدة واإلستمرارية والنجاح يف
مسارها الفني.
ولإلشارة فقد ولدت لويزا بوسطاش سنة
 1954بجماعة اخندوق بالناظور ،وهي
أم لثالث بنات وولدين ،شاعرة وفنانة
تشكيلية وممثلة مرسحية سينمائية،
أحبت الرسم منذ نعومة أظافرها ،لم
تدرس الفن وإنما ترسم من وحي خيالها
وتجسد األشياء كما تراها يف مخيلتها،
تحب األلوان وخاصة منها األصفر
والرتابي اللذين يهيمنان عىل لوحاتها .من
أعمالها الفنية:
يف مجال املرسح :شاركت يف مرسحية
"اريارن ووغ" يف صيغتيها اإلخراجيتني
لكل من األستاذ فاروق ازناط واألستاذ
فخر الدين العمراني ومن تأليف أحمد
زاهد يف دور رورانة .كما شاركت يف
مرسحية "أرماس "تأليف األستاذ احمد
زاهد وإخراج األستاذ فخر الدين يف دور
حادة ،ويف مرسحية "فاطمة ثاريفشت".
وشاركت أيضا بالصوت يف مرسحية" ذي
ثيمجا نربحار" ويف مرسحية ربيعة" اذ
بوزيان ذ شواغظ أوليمان" مع املخرج
شعيب املسعودي واملؤلف عمر بومزوغ.

ويف مجال الفيلم شاركت الفنانة لويزا يف
بطولة الفيلم القصري "سالم ذ ذيمنتان"
من إخراج محمد أمني بنعمراوي .ويف
بطولة فيلم "إمزورن" من إخراج جمال
السوييس الذي ثم عرضه عىل القناة
األوىل بدوار رابحة .وكذا يف فيلم" ميغيس
"إخراج جمال بلمجدوب ويف يف فيلم"
تامنت اوريري" من إخراج عبدالله توكونة
(فركوس)
أما يف مجال الشعر فقد شاركت الفنانة
بوسطاش يف عدة ملتقيات محلية ووطنية
ودولية من بينها :املشاركة بقراءة قصائد
شعرية يف برنامج نجوم الغد عىل القناة
الثانية سنة  ،1998واملشاركة يف ملتفى
شعري بمدينة مليلية وقد ثم طبع
قصائدها يف ديوان مشرتك بني الشعراء
ململشاركني يف امللتقى POETAS AMA-
 ،ZIGHكما شاركت بقراءات شعرية عىل
ظهر سفينة .COMARIT
ويف مجال الفن التشكييل :شاركت يف عدة
مهرجانات ومعارض محلية ووطنية
ودولية من بينها -:معرض اللوحات
الزيتية ماالكا اإلسبانية -املعرض الدويل
للفن التشكييل بالدارالبيضاء -معرض
مع جمعية من أجل غد أفضل للمعاقني
بالناظور -معرض عىل ظهر سفينة
COMARITللجالية املغربية -معارض
يف العروي -معرض باملهرجان الجهوي
األول للفنون التشكيلية بوجدة -.معرض
بازغنغان وبني أنصار -معرض بالغرفة
الفالحية -معرض مع البنك الشعبي-
معارض مع مندوبية وزارة الثقافة
بالناظور -معارض مع جمعية حركة
الطفولة الشعبية -معرض يف الغرفة
الفالحية -معرض يف مهرجان البحر
األبيض املتوسط
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أول أمازيغية رائدة يف تدريس اللغة األمازيغية
مبدرسة تيفاوين مبدينة أسفي

إنها امرأة أمازيغية ابنة منطقة إظوكنظيف بنواحي
مدينة تافراوت األستاذة نعيمة فهيم التي رفعت
التحدي وخطت خطوة كبرية وحققت نتائج إيجابية
يف تدريس اللغة األمازيغية بمدرستها الخاصة "
مجموعة مدارس تيفاوين " بمدينة أسفي التي يدرس
فيها حوايل  500تلميذ وتلميذة غري ناطقني باللغة
األمازيغية بني املستوى األول و املستوى السادس.
وخالل دردشة خاصة مع جريدة العالم األمازيغي
أشارت األستاذة نعيمة إىل أن تدريس اللغة األمازيغية
عرف تطورا كبريا خالل السنتني األخريتني بمدرسة
تيفاوين مقارنة بالسنوات السابقة ،وأكدت أن تعليم
وتدريس هذه اللغة عرف تطورا وتنمية كبرية بالرغم
من العراقيل الكبرية التي صادفتها مند بدايتها• يعود
فضل تحقيق اللغة األمازيغية لهذه النتائج اإليجابية
حسب نفس املصدر إىل أساتذة هذه املادة وكذا مديرة
املؤسسة نعيمة فهيم الذين رفعوا التحدي منذ أربع
سنوات وتخطوا مختلف أنواع العراقيل التي حاولت
تشويش عملية تدريس هذه اللغة بهذه املدرسة
الخاصة بأسفي والوحيد من بني العرشات من املدرس التي تدرس اللغة األمازيغية ،يف ظل غياب
إسرتاتيجية تعليمية خاصة باللغة األمازيغية وكذا غياب تام لدعم مثل هذه املبادرات حيث أكدت
مديرة املؤسسة أنها راسلت املعهد امللكي للثقافة األمازيغية أكثر من ثالث مرات بخصوص إصدارات
املعهد من كتب ومراجع للتالميذ واألساتذة لكن إىل حدود الساعة لم تتلقى نعيمة فهيم الجواب عىل
مراسلتها حتى اآلن • ويف هذا السياق ،كشفت األستاذة نعيمة أن تدريس اللغة األمازيغية بجهة
دكالة عبد جد محتشم وإىل غاية  2011لم يكن تعليمها يف املدارس الخاصة والعمومية .فأين هؤالء
الذين يتغنون بتدريس األمازيغية؟ وماذا فعلوا لتعليم وتنمية هذه اللغة؟ وهذا مؤسف جدا'' ،وهو
ما جعل اللغة األمازيغية حسب قولها تعيش أوضاعا صعبة أمام العراقيل والضغوطات املبارشة
وغري املبارشة املفروضة عليها .وأضافت فهيم أن تغريا كبريا حدث يف امليدان حول هذه النظرة ،حيث
رفعت التحدي منذ سنة  2004وقامت بفصل اللغة األمازيغية عن التفكري السيايس ورفضت الدمج
والجمع بني تعليم اللغة األمازيغية والسياسة ،وأشارت أن مدرسة تيفاوين تتوفر عىل أساتذة
متخصصني يف اللغة األمازيغية  ،لكنهم استفادوا من تكوين مختلفة يف هذا املجال ،وأوكلت لهم
مهمة تدريس وتعليم هذه اللغة .وبفضل إرادتهم رفعنا التحدي وحققنا أهدافنا ،وخطونا خطوة
كبرية إىل األمام ،وأصبحنا نحن من نقرر يف تعليم وتدريس وبرنامج اللغة األمازيغية وليس أطراف
من أعداء اللغة األمازيغية•
وقالت نعيمة فهيم صاحبة مؤسسة تيفاوين أن هناك مطلبا اجتماعيا قويا وكثيفا من طرف
أولياء التالميذ لتعليم أبنائهم اللغة األمازيغية التي تعترب لغتهم األم ،وأن تعليم اللغة األمازيغية لقي
اهتماما كبريا من طرف التالميذ وأوليائهم ،وطالبوا برضورة التكفل الفعيل بهذه اللغة واعتبارها
مادة تربوية مثل كل املواد•
ولإلشارة إن مدرسة تيفاون لها إشعاع وطني يف تدريس األمازيغية وبفضلها استطاع التلميذ
محمد حجو أن يحصل عىل الجائزة األوىل عىل صعيد أكاديمية دكالة عبدة يف األمازيغية ،كما تأهل
إىل نهائيات أوملبيات تيفيناغ بتفراوت خالل  2010و. 2011

هل خيتار املحامون املغاربة نقيبة هلم
وهل من تعديل للقانون لضمان متثيلية الشباب يف جمالس اهليئات

تستعد مختلف هيئات املحامني باملغرب إلجراء
اإلنتخابات املهنية للمحامني خالل شهر دجنرب
القادم الختيار نقبائها وأعضاء مجالسها.
التنافس عىل أشده ويختلف الخطاب وكل متنافس
يبني مرشوعه عىل ما يعتربه نواقص أو أخطاء من
تنتهي واليته.
وال نلمس مؤرشات االستمرارية ألن جل التجارب
واملخططات مرتبطة باملزاج الشخيص للنقيب يف
غياب أي نظام للتدبري املايل يحدد األولويات حتى
عوائد حقوق املرافعة ال تقوم وزارة املالية بواجبها
يف مراقبة أوجه رصفها كما هي محددة يف القانون.
كما ال نلمس وجود منهاج واضح للتكوين (ندوة
التمرين) بالرغم من أن مدته تستغرق ثالث سنوات.
نفس اليشء بالنسبة للملف االجتماعي (التقاعد
والتغطية الصحية) ال نحس بوضعيته كمحامني.
سجلت املرأة حضورا متميزا يف مختلف املجاالت
(التعليم ،الصحة ،اإلدارة ،القضاء واملحاماة،
مقاوالت .) ...كما تولت مسئوليات يف السلطة
اإلدارية والحكومية والدبلوماسية.
وبفضل خطة إدماج املرأة يف التنمية أصبحت الكوطا
النسائية تلعب دورا هاما يف إرشاك املرأة يف مراكز
القرار (تمثيلية يف الربملان عن طريق الئحة وطنية
للنساء يضمن لهن نسبة من املقاعد يف الربملان يف
أفق املناصفة ،كما فرضت الكوطا نفسها عىل
مستوى األجهزة الحزبية والنقابية).
وأخريا القرار امللكي برضورية تمثيل القاضيات
يف املجلس األعىل للسلطة القضائية ،وإلعمال
هذا القرار سيلجأ القضاة إىل وضع الئحة خاصة
بالقاضيات ألن هذه املؤسسة لم تعرف يف تاريخها
تمثيلية نسائية.
يف قطاع املحامني تسود ثقافة ذكورية تقطع
الطريق عىل الفعاليات النسائية بحيث لم تعرف
الهيئات حسب علمنا إال نقيبة واحدة كانت عىل
هيئة اكادير وهي محامية فرنسية .وكادت األستاذة
نزهة العلوى أن تفوز بمنصب النقيب عىل هيئة
القنيطرة إال أن الثقافة الذكورية أبعدتها كما أبعدت
األستاذة برشى العاصمي من تويل منصب النقيب
بهيئة مراكش.
فهل يتغلب املحامون عىل تقافتهم الذكورية
ويختاروا نقيبة لهم خالل االنتخابات املهنية التي

إعتداءات على بنات وأبناء مجاعة ايت بوفلن من طرف عصابة

تعرف جماعة ايت بوفلن ،قيادة تكانت/ايت بوفلن ،دائرة بويزكارن ،إقليم
كلميم ،مؤخرا حاالت كثرية من االعتداء عىل بنات وأبناء املنطقة بالرضب
والجرح والرسقة بالعنف من طرف عصابة قطاع الطرق ومعرتيض
سبيل املارة ،ففي ظل غياب األمن باملنطقة املظلومة واملهمشة عىل
جميع املستويات ،وبروز ظواهر خطرية وغريبة عىل مستوى الجماعة،

حيث باتت ساكنة ايت بوفلن تتجرع مرارته يوميا وتقايس ويالته وأثاره
النفسية واملادية املدمرة.
وطالبت جمعية تمونت للتنمية والتضامن -ايت بوفلن ،يف بيان توصلت
الجريدة به ،السلطات املعنية التدخل العاجل إلعادة االستقرار األمني
للمنطقة ،وفتح تحقيق يف املوضوع وتقديم الجناة للعدالة ،وتعويض

ستجري خالل شهر دجنرب املقبل.
أما عن التمثيلية داخل مجالس الهيئات فإن املتتبع
للجلسات االفتتاحية ملؤتمرات جمعية هيئات
املحامني املغاربة ال يرى عىل املنصة إال الذكور ونادرا
ما ترى محامية من بينهم .فهل يأخذ املحامون
منذ اآلن بعني االعتبار مستجدات الساحة املعرب
عنها من خالل مقتضيات الفصل  19من الدستور
الجديد الذي يقر مبدأ املناصفة .وبعد أن قرر املغرب
رفع تحفظاته عىل اتفاقية مناهضة جميع أشكال
التمييز ضد املرأة.
الطريق إىل ذلك متاح عن طريق تشجيع املحاميات
عىل التنافس عىل منصب النقيب وتخصيص كوطا
للمحاميات يضمن تمثيليتهن وتناوبهن عىل مناصب
املسئولية يف أفق إعمال مبدأ املناصفة.
النسبة العامة لعدد املحاميات يف مختلف الهيئات
تفوق ( 30%عددهن يف جدول هيئة مراكش سنة
 2008هو  132/677أي  25%وعدد املتمرنات
يف نفس الفرتة هو  21/66أي  )32%بمعنى أن
نسبتهن يف تصاعد.
لقد آن األوان لوضع آلية لضمان كوطا للمحاميات يف
مجالس الهيئات ال تقل نسبتها عن  30%عىل األقل.
وتطبيقا لهذه اآللية يتعني وضع لوائح خاصة
باملحاميات لضمان تمثيليتهن يف املجالس التي
ستنبثق عن االنتخابات املهنية التي ستجري خالل
دجنرب من هذه السنة.
بالنسبة لهيئة مراكش مثال (عدد أعضاء املجلس 16
تتوزع كالتايل 6 :عن الفئة العمرية املهنية األوىل و6
عن الفئة العمرية املهنية الثانية و 2عن فئة النقباء
باإلضافة إىل نقيب ممارس ونقيب سابق) يتعني
وضع الئحة خاصة باملحاميات يختار الناخب من
بينها اثنتان عن الفئة العمرية املهنية األوىل واثنتان
عن الفئة العمرية املهنية الثانية .وهذا اإلجراء تقني
يختص به مجلس الهيئة وغري مخالف للقانون.
أما فئة الشباب املهني (الفئة العمرية املهنية من
سنة إىل عرش سنوات) فإن القانون املنظم للمهنة
يقصيها من التمثيلية ،وهذا حيف مخالف لروح
الدستور ينبغي معالجته ،وذلك عن طريق تعديل
قانون املهنة لضمان تمثيلية الشباب يف مجالس
الهيئات.
* أحمد ابادرين -املحامي بهيئة مراكش

املترضرون من هذه األعمال الشنيعة وبرفع التهميش والحيف واإلقصاء
عىل ساكنة املنطقة.
كما ندد البيان باألفعال الوحشية التي مست ساكنة أيت بوفلن يف أعراضهم
وأموالهم ،وغياب األمن باملنطقة و إستمرار تهميش وإقصاء أيت بوفلن
من جميع الربامج التنموية.

