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العامل االمازيغي

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد

مـــنهـــــــا

أخــــــبــــــــــــــار

قمنا في يوم م�ن أيام فصل الربيع
لي�س الربيع العرب�ي الذي يصطلح
عن�وة عل�ى ث�ورات دول ش�مال
إفريقيا ولكن فصل الربيع الطبيعي
ال�ذي تتفتح فيه الورود وتزهر فيه
النبات�ات  .قمن�ا ،بمب�ادرة جم�ع
ش�مل الحركة الثقافية األمازيغية
والحرك�ة الحزبي�ة الت�ي تقت�رب
نظري�ا ال�ى األمازيغي�ة لتقوي�ة
الجهود ورص�د الصفوف والتعبئة،
وبالتال�ي االصطف�اف جنب�ا إل�ى
جنب وكان الس�ؤال ال�ذي طرحناه
على أنفسنا هو :هل يمكن للحركة
الحزبي�ة القريب�ة م�ن االمازيغي�ة
والحركة الجمعوي�ة االمازيغية أن
تجتمع�ان ؟ ف�كان رد كل منهم�ا
هو اإليج�اب’ فوقع اإليج�اب على
الفك�رة ،فت�م اللق�اء األول والثاني
وبعده�ا أخذت الهواتف والرس�ائل
اللمزي�ة والهمزي�ة تتح�رك إل�ى
أن فعل�ت فعلته�ا فقس�مت ظه�ر
األمازي�غ م�ن جدي�د منبه�ة هذه
المرة م�ن الذين ألفوا تلقي األوامر
والتعليم�ات فكان�ت النتيج�ة هي
س�كون الحركة الشعبية ودخولها

إلى ما يس�مى تحالف  G8مما أدى
إل�ى تراجع باقي مكون�ات الحركة
االمازيغية المدنية قبل السياس�ية
فافت�رق األمازي�غ ف�ي منتص�ف
الطري�ق م�رة أخ�رى ،فمنهم من
ذهب مع اإلتحاد االشتراكي ومنهم
م�ن ذه�ب م�ع األح�رار علم�ا أن
هذين الحزبين لم يكلفا نفس�يهما
التنصيص في الوثيقة المقدمة إلى
اللجنة االستشارية المكلفة بتعديل
الدستورالمطالبة باألمازيغية كلغة
رسمية.
فكان�ت النتيج�ة أن األمازي�غ
سيبقون في وطنهم مجرد تابعين و
موالين ألسيادهم ما لم يستطيعوا
الخ�روج من قوقعتهم .بل أكثر من
ذلك فمنهم من لعب لعبة السخرية
والني�ل م�ن كل المب�ادرات البناءة
كااللتفاف على المطالب االمازيغية
والتآم�ر سياس�يا وقضائي�ا عل�ى
الحزب الديمقراطي األمازيغي .هذا
الحزب الذي ض�رب بعصا األمازيغ
أوال واكت�وى بالني�ران الصديق�ة
بل والرفيق�ة ،قب�ل أن تحكم عليه
وزارة الداخلي�ة بالح�ل ،ونح�ن
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متأك�دون اليوم تمام التأكيد أن كل
االمازيغيين الذين يتابعون ما يجري
اليوم من تحوالت سياس�ية أصيبوا
بالحس�رة والصدمة نتيج�ة الفراغ
السياسي والتنظيمي المهول الذي
يعيشه امازيغ المغرب اليوم ،،،إنها
كان�ت لحظ�ة سياس�ية كان على
جميع األمازيغ التوح�د والتكتل أو
على األقل الصمت...وليس التشفي
والتنك�ر .الن خص�وم األمازيغي�ة
اليوم بدأوا يتحصن�ون في قالعهم
الحزبي�ة والسياس�ية ويرم�ون
بس�هامهم بج�رأة زائ�دة ون�اذرة
نح�و اللغ�ة والثقاف�ة االمازيغتين
ورموزها ,,,وربما غدا س�يهدمون
كل المكتس�بات المحقق�ة داخ�ل
مكاتبهم الحكومية...
وف�ي ه�ذا الص�دد ق�ال الحكي�م
األمازيغي حديثا:

Aws igmak ayghli nigh as
tunft ayzri
Aws igmak ayvli
niv as tunft ayzri

شبكة النساء الرائدات تكرم أمينة ابن الشيخ

نظمت جمعية شبكة النساء الرائدات اللقاء
الوطني للريادة والتشبيك ،تحت شعار «نساء
مختلفات ،طاقات مشرتكة» يوم السبت  3دجنرب.
وكان هذا اللقاء الذي صادف يوم السبت  3دجنرب
مناسبة لنساء كافة األقاليم املغربية لعرض
منتوجاتهن من زرابي وزيت أركان وخزف وطرز.
كما تخلل هذا اليوم ن��دوات وورش��ات من
تأطري مجموعة من النساء الفاعالت يف امليدان
اإلقتصادي والحقوقي وكذا السيايس.
واغتنمت جمعية شبكة النساء الرائدات فرصة
هذا امللتقى الوطني وكرمت مجموعة من الوجوه
النسائية الرائدة كل واحدة يف مجالها.
وكانت من بني املكرمات األستاذة أمينة ابن الشيخ

بصفتها مناضلة أمازيغية
واجهت التحديات السياسية
واملادية فاستطاعت إنشاء
مقاولة إعالمية تصدر
عربها جريدة أمازيغية
تعنى وتدافع عن الحقوق
اللغوية والثقافية.
وتجدر اإلش��ارة أن هذا
الحفل التكريمي لألستاذة
أمينة إبن الشيخ يعترب
الرابع خالل هذه السنة
.2011

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ينظم دورة تكوينية
لفائدة العاملني بالصحافة املكتوبة

نظم املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية دورة تكوينية
لفائدة العاملني بالصحافة
املكتوبة ،وذلك من  28نونرب
إىل غاية  02دجنرب ،2011
بمقر املعهد بالرباط.
وتعد هذه الدورة الرابعة من
نوعها حيث سبق للمعهد أن
نظم ثالث دورات سابقة ،إال
أن خصوصية هذه الدورة،
التي أطرها الخبري يف التواصل
والصحفي ادريس العيساوي،
تتمثل يف عدم االقتصار عىل
الدروس النظرية املتعلقة
باألجناس الصحافية وتقنية
الكتابة فيها ،بل انصبت
ورشات الدورة عىل تطبيق
ذلك عرب مقاربة جديدة ومنهجية تروم املشاركة والتفاعل بني الصحفيني الحارضين من أجل الوصول
إىل صياغة خرب صحفي يتقيد باملهنية ويحرتم قواعد الكتابة الصحفية.
وتأتي هذه الدورة يف إطار الدور الذي يقوم به املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عىل مستوى تأهيل املوارد
البرشية املشتغلة يف مختلف مجاالت الثقافة األمازيغية وخاصة منها املشتغلة يف مجال اإلعالم املكتوب.
وتميزت الدورة بميالد نرشة إخبارية تجريبية حملت اسم «أنغميس أماينو» ( الخرب الجديد) ،حاول
املشاركون من خاللها التطرق إىل مختلف األجناس الصحفية من خالل مقاربة موضوع االنتخابات
الترشيعية األخرية ،مع التأكيد عىل مدى حضور األمازيغية لغة وثقافة وهوية يف انشغاالت األحزاب التي
شاركت يف هذه االستحقاقات.
وضم العدد كذلك ملفا حول حصيلة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية خالل العرش سنوات املاضية
والتحديات املطروحة أمام املعهد عىل ضوء ما جاء يف الدستور الجديد بخصوص األمازيغية .كما ضمت
النرشة مواد باللغة األمازيغية بخط تيفناغ الذي اعتمد يف كتابة األمازيغية من طرف املعهد منذ .2006
باإلضافة إىل أخبار مختلفة وبورتريهات بعض الشخصيات التي نجحت يف االنتخابات ،فضال عن أصداء
هذه األخرية يف الشارع التي أتت عىل شكل .micro-trottoir
واختتمت الدورة بجلسة تقييمية قام بها الصحفيون رفقة املرشف عن الدورة األستاذ ادريس العساوي،
تلتها كلمات كل من عميد املعهد ،أحمد بوكوس واألمني العام الحسني مجاهد ،وادريس ازضوض مدير
مركز الدراسات الفنية والدراسات األدبية واإلنتاج السمعي البرصي ومحمد صلو املدير السابق لنفس
املركز.

العنصرية متارس ضد أبناء تنغري
مبستشفى سدي حساين بورزازات

يوم االثنني  31أكتوبر  2011منع طفل يتيم األب و معوز من االستفادة
من عملية جراحية بمستشفى سدي حساين بورزازات اثر تعرضه
لتمزق يف معدته عىل أساس انه وافد من تنغري .
وصل الطفل نور الدين إىل قسم املستعجالت ظهر يوم االثنني وبعد
إجراء الفحوصات الرضورية تبني أن املريض يعاني من تمزق عىل
مستوى املعدة أو األمعاء وبعد اطالع الطبيب الجراح عىل وضعيته قرر
عدم إجراء العملية الجراحية لسبب وحيد وهو أن املريض وافد من
تنغري  .ومكث الطفل  24ساعة بقسم املستعجالت وهو يتقطع أملا
يف بطنه مع ما للتأخري للعملية من مضاعفات خطرية (تعفن داخيل)
 .فال قسم الجراحة قام بواجبه بإجراء العملية و ال إدارة املستشفى
قامت بواجبها و دلك بتقديمه إىل مستشفى آخر ادا كانت فعال كما
ادعت يف آخر لحظة أن حالته مستعصية  .و بعد نفاد األمل يف إقناع
الجراح عن الرتاجع عن موقفه العنرصي هدا و أن ليس من املعقول
إقحام طفل يتيم و محروم يف مشاكل التسيب اإلداري وعدم القيام
بالواجب بمستشفى تنغري أو العمل النقابي الخجول و الرسي اضطر
أخ و مرافقي املريض إىل االتصال باملسؤولني بتنغري و ورزازات  ،لكن
يدون جدوى .و بالتايل بقي الحل الوحيد أمام مرافقيه و بعض أبناء
تنغري العاملني بورزازات لتفادي تدهور حالته الصحية هو الذهاب به
إىل مصحة خاصة تبعد عن مستشفى سدي حساين حوايل  200مرت يف
انتظار جمع التربعات تكاليف العملية  .هكذا تمرغ الدولة املغربية و
الخطابات الرسمية أمام أبناء الشعب يف الوحل .
وعىل هذا األساس أعلنت جمعيات املجتمع املدني بتنغري عن إدانتها
الشديدة لهذا السلوك العنرصي الذي حرم من خالله طفل يتيم و معوز
من العالج بمستشفى سدي احساين بورزازات .
وحملت اإلدارة والجراحني العامني بمستشفى سدي حساين مسؤولية
مخاطر مضاعفات قد تنتج عن هذا اإلهمال .
وطالب الهيئات الوزارة بفتح تحقيق يف هذا الترصف العنرصي ،كما
طالبت وزارة الصحة بإنصاف ساكنة تنغري وذلك بتجهيز املستشفى
وتعيني الطاقم التقني والطبي الناقص .
واحتجت الهيئات عىل تدني الخدمات العالجية بمستشفى تنغري
و خاصة الجراحة  ،كما نددت بموقف األطباء املتخصصني الذين
ينظرون إىل الجنوب الرشقي بنظرة املغرب غري النافع .
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متيزت االنتخابات التشريعية األخرية بإدخال األمازيغية يف معترك احلمالت االنتخابية وذلك بعد اإلعالن عن دسترهتا كلغة رمسية للبالد يف الدستور
اجلديد  .ولوحظ أن األمازيغية حضرت يف معظم برامج األحزاب السياسية مع اختالف يف أمهية األمازيغية لدى كل حزب ،وقدمت العديد من األحزاب
مقترحات فيما خيص وضعية األمازيغية بعد الدسترة واعتربهتا من األولويات اليت جيب العمل عليها.
ولتقريب الصورة أكثر عملت اجلريدة على إعداد ملف حول وضعية األمازيغية يف اإلنتخابات التشريعية عرب رصد أراء خمتلف الفاعلني واملهتمني باملوضوع.
ويف امللف التايل جتدون تفاصيل أكثر عن املوضوع.

* محمد بوداري

* عمر إذثنني

األمازيغية يف احلملة االنتخابية

عىل الرغم من إالقرار الدستوري
برسمية اللغة األمازيغية إىل جانب
اللغة العربية ،ورغم االعرتاف
الدستوري بأصالة ومحورية
األمازيغية يف الهوية املغربية،
فإن ممارسات جل الفاعلني
السياسيني بعد التصويت عىل
الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز
 2011وإقراره كوثيقة رسمية
للمملكة ،الزال يطبعها بعض
الغموض ينم عن موقف مرتدد
وغري مبدئي يف بعض األحيان
تجاه اللغة والثقافة األمازيغية.
وإذا كانت زوايا املقاربة تتعدد
فيما يخص عالقة األحزاب
يمكن
بحيث
باالمازيغية،
الرجوع إىل الربامج الحزبية
ملعرفة مكانة األمازيغية بها ،أو
تفكيك الخطابات التي أنتجت
من طرف هذه األحزاب يف هذا
الشأن ،والرجوع إىل املقرتحات
التي تقدم بها كل حزب إىل لجنة
املنوني التي كلفت بصياغة
مرشوع دستور فاتح يوليوز،
إال أننا ارتأينا معالجة املوضوع
انطالقا من زاوية أخرى تهم
حضور األمازيغية كلغة وكتابة
للتواصل أثناء الحملة االنتخابية
وكذا كنقطة وكمطلب يف الربامج
االنتخابية لألحزاب املشاركة يف
االنتخابات.
فيما يتعلق بالربامج فقد لوحظ
استمرار غياب األمازيغية يف
جدول أعمال بعض األحزاب وعدم
إدراجها كهم ومطلب يجب تفعيله
وتنزيل املقتضيات املتعلقة بها
التي جاءت يف الدستور الجديد،
وهكذا جاءت برامج بعض
األحزاب خالية من اإلشارة إىل
األمازيغية كلغة وثقافة ،يف خرق
سافر وتجاهل تام ملقتضيات
الدستور الذي نظمت يف ظله هذه
االنتخابات.
أما عىل مستوى الكتابة والتواصل
باللغة األمازيغية ،فيمكن القول
أن كل األحزاب عمدت إىل كتابة
برامجها ووصالتها اإلشهارية
باللغة العربية ،باستثناء بعض
التدخالت التلفزيونية واإلذاعية
التي اعتمدت مختلف التنويعات
اللغوية األمازيغية للتواصل مع

«الصوت» األمازيغي ،وهو ما
يعكس التعامل الرباغماتي لهذه
األحزاب مع األمازيغية ويبعد كل
تعامل جدي ومبدئي معها.
ولتأكيد هذا التعامل الرباغماتي
النفعي الذي ينم عن نفاق صارخ
يف سلوكها تجاه األمازيغية،
يمكننا االستدالل بكتابة أسماء
األحزاب وشعاراتها بحرف
«تفيناغ» ،فاملالحظ يف هذا الصدد
هو لجوء األحزاب إىل ترجمة
أسماء األحزاب ترجمة لم تراعي
قواعد القاموس املشرتك املتعارف
عليه ،عىل األقل داخل املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،حتى ال نقول
داخل الحركة األمازيغية.
وهكذا يمكن مالحظة حضور
ترجمات مختلفة لكلمة «حزب»،
واعتماد ترجمة «لهجية»(من
اللهجة) خاصة بمنطقة معينة
رغم تواجد املرشح مثال يف مدينة

الرباط ،وهناك بعض األحزاب
التي اهتدت إىل طريقة عجيبة
يف الرتجمة وتقتيض كتابة اسم
الحزب العربي بحروف تيفناغ،
وأسطع نموذج لذلك هو حزب
الحركة الشعبية ،الذي لم يبذل
أي مجهود لرتجمة هذا االسم
إىل األمازيغية بل اكتفى بكتابته
بحرف «تيفناغ» ،وهذا ينم إما
عن استخفاف بهذه اللغة أو جهل
بقواعدها وهي زلة أكرب ،بالنظر
إىل املوقف الذي يتبناه الحزب من
األمازيغية الذي ال يم ّل من التذكري
به يف كل مناسبة وحني.
أما بعض األحزاب التي تعاملت
مع ترجمة أسمائها بمهنية فإن
مواقفها من األمازيغية ومن
دسرتتها يجبّ كل املحاوالت
الهادفة إىل إبراز الحزب كمدافع
عن األمازيغية من خالل كتابة
اسمه وشعاره بحرف «تيفناغ»،

ونعني بهذه األحزاب كل من
االستقالل والعدالة والتنمية،
اللذان يرفضان حتى كتابتها
بحروف «تفيناغ» ،والزالت معركة
الحرف بادية أمامنا إىل اآلن ،بل
إن حزب العدالة والتنمية سبق أن
أعلن عن رغبته يف إعادة النظر يف
هذا الحرف إذا ما نجح يف تسيري
الشأن الحكومي.
واآلن وبعد أن فاز حزب العدالة
والتنمية بالرتبة األوىل يف
االنتخابات األخرية وبعد تعيني
امللك لعبد اإلله بن كريان ،أمني
الحزب ،رئيسا للحكومة املقبلة،
هل سيعود الحزب لخوض معركة
الحرف التي أقام الدنيا ولم
يقعدها بشأنه سنة  ،2003والتي
انتهت بانتصار الحركة األمازيغية
وتبني حرف «تيفيناغ»؟ ذلك
ما ستكشف عنه األيام القليلة
القادمة.

احلمالت االنتخابية تعكس بوضوح التعاطي املرحلي
مع األمازيغية

* رشيدة إمرزيك

سجلت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة املعروفة
اختصار ب»أزطا» أن هناك ضعفا كبريا يف تجاوب األحزاب
مع املذكرة التي بعثت بها أخريا إىل هذه األحزاب قبل صياغة
برامجها االنتخابية وضمنتها العديد من املطالب ألخذها
بعني االعتبار من أجل إدراج حقيقي لألمازيغية يف الحياة
العامة املغربية.
والحظت أزطا يف تقرير صاغته باملناسبة من خالل
تقييم عام للكيفية التي تناولت بها األحزاب األمازيغية يف
برامجها ،أن من أصل  36حزب هناك فقط  17حزبا هي
التي تعاطت مع بعض مضامني املذكرة ،وإن كان ذلك بشكل
متفاوت يف إعالن االلتزام بالعمل عىل تفعيلها .وأوضح
تقرير الشبكة األمازيغية أن هاجس التواصل الجماهريي
هو املجال األوسع الذي حرصت فيه بعض األحزاب مجال
تفعيلها ملضامني املذكرة حيث أن 19حزبا من اصل 27حزبا
استعملت األمازيغية يف التواصل مع الناخبني بنسبة 70%
يف لقاءات التواصل  ،وتغيب يف العديد من الحاالت يف الربامج
وااللتزامات املوضوعاتية املستقبلية واملرتبطة باملهام
الترشيعية والحكومية لهذه األحزاب.
وأضاف التقرير ذاته أن األسلوب الذي اعتمد يف مجمل
الربامج والحمالت االنتخابية مع بعض االستثناءات
،يعكس بوضوح التعاطي املرحيل مع األمازيغية  ،مؤكدا
غياب أية رؤية إسرتاتيجية واضحة لدى األحزاب السياسية
املعنية يف موضوع الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية يف
جميع مجاالت الحياة العامة ،وأوضح استعمال األمازيغية
كمفهوم مجرد وعام يف حملة بعض األحزاب دون أن تحدد

االنتخابات الربملانية ومشاركة
الوجوه الفنية األمازيغية.
أية إضافة؟

رؤيتها ملسارها يف املؤسسات املنتخبة ،حيث انه من أصل
25برنانجا انتخابيا بما فيها برنامج التحالف من اجل
الديموقراطية»»G8وبرنامج الكتلة فقط  17،برنامجا هي
التي أوردت األمازيغية وبعض املطالب املضمنة يف املذكرة،
وان  09برنامجا من اصل  17برنامج هي التي تحدثت عن
تفعيل األمازيغية يف الوثيقة الدستورية والتزمت بالعمل
عىل إصدار القوانني التنظيمية من اجل إدماج األمازيغية يف
مجاالت الحياة العامة،
ومن خالل عملية املتابعة واملالحظة ،أكدت الشبكة
األمازيغية أن بعض األحزاب لم تستعمل ولم توظف يف
برامجها وال يف وسائل تواصلها ال حرف تيفيناغ ولم تعلن
عن أي التزام يخص مطالبها ،واكتفى فقط بعض مرشحيها
بالتواصل مع املواطنني واملواطنات باللغة األمازيغية،حيث
ان  17حزبا من بني 36حزب هي التي اعتمدت حرف تيفيناغ
خاصة يف جانب ترجمة اسم حزبها باألمازيغية،
ورغم ورود األمازيغية واملطلب األمازيغي يف برنامج
التحالفات الحزبية ،الحظت «أزطا» أن بعض األحزاب
املكونة لهذه التحالفات لم تلتزم بذلك يف برامجها الحزبية،
وسجلت أن من أصل  33حزب هناك حزب واحد استعمل
اللغة األمازيغية يف كتابة بعض شعاراته لكن باستعمال
الحرف العربي ،وهو موقف يعكس رؤية مختزلة لألمازيغية،
وذكرت انها لم تتلق أي رد كتابي أو شفوي عن رسالة
إيداعها للمذكرة املطلبية بمقرات األحزاب السياسية املعنية،
كما لم يطلب منها أي توضيح أو تفسري لفحوى املذكرة،
وهو ماتم تفسريه عىل أن هناك قبول مبدئي بوضوح
مطالبها التي اعتربتها مرشوعة.

لعله من السابق ألوانه الحكم عىل مشاركة بعض
الوجوه الفنية األمازيغية يف االنتخابات الترشيعية
ليوم  25نونرب  ،2011ذلك أن لكل حالة من هذه
الحاالت املشاركة سياقها الخاص ،ومنطقها التي
يتحكم فيه ،ثم لكل فنان من هؤالء مقاربة معينة
لهذا الرتشح ،خصوصا وأن احتمال فقدان الجمهور
واملحبني وارد كسيناريو لدى كل واحد منهم ،كلما
اختار حزبا من بني الطيف الحزبي املشارك يف العملية
االنتخابية .غري أنه من نافلة القول أن املشاركة يف حد
ذاتها إيجابية ،عىل اعتبار أن الجانب الرمزي لهؤالء له
دور يف حضور األمازيغية داخل املؤسسة الترشيعية،
وإن كان األمر يحتاج إىل حنكة ودربة تتجاوز هذا
الجانب من األمر.
ومن الوجوه التي استأثرت باهتمام مناضلني القضية
األمازيغية ،واإلعالميني عىل السواء ،أيقونة فن ترويسا
فاطمة تاباعمرات (شاهو) ،والتي ترشحت باسم
حزب التجمع الوطني لألحرار ،ضمن الئحته الوطنية
الخاصة بالنساء ،واحتلت فيها املرتبة الثانية .ولعل
االهتمام التي نالته هذه الفنانة يأتي من وزنها الفني،
ومن تأثريها الكبري عىل قاعدة واسعة من جمهورها
عىل الصعيدين الوطني والدويل ،كما أنها من الوجوه
األمازيغية املناضلة من أجل احتالل اللغة والثقافة
األمازيغية مكانتهما يف املشهد الحقوقي املغربي ،من
خالل أغانيها ومواقفها اإلعالمية الجريئة فيما يخص
هذه القضية ،وهو الذي أهلها قبل هذا االستحقاق
اإلنتخابي ،إىل اختيارها ضمن أعضاء املجلس اإلداري
للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية قبل سنوات.
وأمام هذا الرتشح لهذه الفنانة ،برز نوعان من
املواقف داخل الحركة األمازيغية ،األول يعترب األمر
نوعا من التنازل عن املواقف املبدئية لها ،عىل اعتبار
أن الدخول إىل املعرتك النيابي ،هو تسليم بقواعد
اللعبة التي يراها هؤالء يجب أن تتغري مادام أن اإلرادة
السياسية للقطع مع سياسة التمييز اتجاه األمازيغية
ليست قائمة ،فيما يرى الطرف الثاني أن هذه الخطوة
كان يجب القيام بها سنوات قبل هذه االنتخابات،
والعمل من أجل الدفاع عن األمازيغية من داخل
قبة الربملان ،خصوصا وأن هناك إشارات مهمة من
طرف الدولة للتعامل بإيجابية مع األمازيغية ،وكون
األحزاب املعادية لألمازيغية بدون وجود معارضة
ومتابعة من داخل املؤسسة الترشيعية ،سوف تمرر
قوانني تحارص بها املكتسبات القليلة التي تحققت
لحد األن ،وأهم التحديات التي تحتاج إىل يقظة من
داخل وخارج الربملان ،هي صياغة القانون التنظيمي
لتفعيل ترسيم األمازيغية ،ومسألة التعميم العمودي
واألفقي لألمازيغية يف املنظومة الرتبوية.
واآلن بعد فوزها يف االنتخابات الترشيعية ،وعىل
ضوء ترصيحاتها الصحافية والتي تؤكد فيها عىل أن
دخولها إىل الربملان ،هو بهدف الدفاع عن األمازيغية،
وأنها لن تتنازل عن قناعاتها ومبادئها ومواقفها،
غري أن التساؤالت التي يطرحها الشارع األمازيغي،
خصوصا مناضيل الحركة األمازيغية ،هو كيف
ستدافع عن قناعاتها يف إطار حزب يعترب حسب هؤالء
من األحزاب التي تتفادي طرح القضية األمازيغية،
ولم يسبق له أن دافع أو عرب عن مواقف واضحة من
هذه القضية؟ ويشك البعض يف كون ترشيح هذه
الفنانة يدخل يف إطار الدعاية اإلنتخابية للحزب من
داخل الحركة األمازيغية من أجل استمالة كوادرها
وجعلهم يصوتون لشعار الحمامة ،بعدما كانت
أحزاب أخرى هي املحتكرة لورقة األمازيغية لسنوات
كحزب الحركة الشعبية ،وحزب التقدم واالشرتاكية.

األمازيغية يف برامج بعض األحزاب السياسية وأليات تزنيل مقتضيات الدستور

* التقدم واالشرتاكية
التزم حزب التقدم واالشرتاكية يف برنامجه االنتحابي بالترسيع
بإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية وفق مقاربة
تشاركية تضمن نجاعة ودمقرطة السياسة الثقافية.
كما يلتزم بضمان رشوط إعطاء األمازيغية وضعها الدستوري
كلغة رسمية ويف هذا الصدد يقرتح التعجيل بإصدار القانون
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية وكذا صيغ
إدماجها يف املجاالت ذات األولوية يف الحياة العامة ،وتحسني موقع
اللغة األمازيغية يف املشهد اإلعالمي الوطني ،وتقوية تعليم اللغة
األمازيغية يف املؤسسات التعليمية يف أفق تعميمها.
وجدير بالذكر أن حزب التقدم واالشرتاكية قد سبق له أن نظم لقاءا
مع فعاليات أمازيغية من أجل التفكري يف تأسيس لجنة املتابعة
لضمان دسرتة األمازيغية بشكل فعيل يف الحياة العامة.
* الحركة الشعبية
ركز حزب الحركة الشعبية يف برنامجه اإلنتخابي فقط عىل اللغة
األمازيغية ولم تهتم بباقي الروافد الهوية األمازيغية ،وجعلت

األمازيغي يف صلب أولوياتها.
وقدم الحزب عددا من اإلجراءات واملقرتحات التي يرى أنها كفيلة
بالوصول إىل "مغرب التعددية والحقوق الثقافية" حسب ماجاء
يف برنامج الحزب ،لذلك يدعو يف برنامجه اإلنتخابي إىل التعجيل
بصياغة القانون التنظيمي املتعلق بأجرأة وضعية الرتسيم يف أفق
 ،2013واعتبار ذلك من األولويات الحيوية الضامنة إلستقرار البالد
وإنجاح املرشوع التنموي الوطني ،وكذا جعل املقررات واملضامني
الدراسية تستجيب لقرار ترسيم األمازيغية ووضع برنامج ملحاربة
األمية والجهل باألمازيغية من أجل تأهيل املواطنني الناطقني بها
وإدماجهم يف مشاريع التنمية وغريها من املقرتحات.
* العدالة والتنمية
يلتزم حزب العدالة والتنمية يف املجال اللغوي باعتماد سياسة
لغوية وطنية قائمة عىل التنوع وصيانة الوحدة وضمان االنفتاح
وتحقيق السيادة اللغوية ،وفيما يخص األمازيغية يقرتح الحزب
تطوير إسرتاتيجية تدريس هذه اللغة برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية واعتماد مادة إضافية تسمى الثقافة الجهوية

يف الربامج الجهوية تعكس تنوع املغرب يف ظل الثوابت الدينية
التاريخية للوطن ،مع مضاعفة مردودية برامج تكوين مدريس
األمازيغية وإقرار نظام للتكوين املستمر وإقرار مديرية لتدريس
األمازيغية داخل الوزارة الوصية ،وإرساء مسالك وشعب خاصة
باألمازيغية بالجامعة املغربية .هذا إىل جانب تأكديه عىل تقوية
التكوين يف اللغتني اإلنجليزية والفرنسية وتطوير املناهج املعتمدة
وتعزيز الساعات املخصصة ،ومغربة املحتوى التعليمي للمادتني مع
االنفتاح املتوازن عىل مختلف الثقافات.
*االستقالل
أكد حزب االستقالل عىل رضورة وضع قانون التنظيمي لرتسيم
اللغة األمازيغية بما يضمن حمايتها وإدماجها يف التعليم وتنمية
استعمالها يف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،وتطوير مختلف
تعابري الثقافة املغربية وتوثيقها ودراستها بما فيها تثمني الرصيد
الحساني.
وينظر حزب اإلستقالل إىل األمازيغية بمنظار توطيد وتماسك
الوحدة الوطنية.

5

العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 137دجنرب 2961/2011

هل تبعد العدالة التنمية السكتة القلبية للنظام للمرة الثانية

* سعيد العمراني -بروكسيل

بعد مرور عقد من الزمن من انقاد االتحاد
االشرتاكي للنظام من سكتة قلبية حقيقية كما عرب
عنها رصاحة امللك السابق شخصيا ،وجد املخزن
نفسه أمام وضع ال يحسد عليه من جراء استمرار
الثورات يف بلدان الجوار ،و الضغط املتواصل لحركة
 20فرباير التي تطالب بإجراء عملية جراحية للنظام
كله عرب تحقيق تغيري جذري يف أسلوب الحكم
و استئصال االستبداد و الرشوة من جذورهما،
و تغيري الدستور عرب مجلس تأسييس منتخب.
لكن لألسف فبدل االستجابة إىل مطالب الشباب و
قواه الحية ،اختار النظام البحث عن مسكن جديد
لتجاوز املرحلة الحالية يف انتظار تهيئ الظروف
لالنقضاض عىل حركة  20فرباير و تدمريها .وقد
وجد النظام يف الحزب اإلسالمي "العدالة و التنمية"
دواء قد يبعد السكتة القلبية ثانية يف انتظار موته
ألرسيري ،أو توفري كل الرشوط الستمرارية بنفس
األساليب العتيقة.
لقد هيأ املخزن لهذه الوصفة السحرية كل الظروف
إلجراء انتخابات تظهر للرأي العام املغربي و الدويل
بأنها انتخابات شفافة ،مستعمال دهاء وزارة
الداخلية إليجاد "تخرجة" لرفع نسبة املشاركة

لتصل إىل  45يف املائة "سيك" ،متجاوزا بذلك نسبة
 37يف املائة لسنة  .2007لكن ما أخفاه املخزن هي
نسبة املسجلني .فكيف يعقل أن عدد املسجلني يف
اللوائح االنتخابية وصل سنة  2007إىل  15مليون
و نصف ،يف حني اكتفت وزارة الداخلية بإعالن 13
مليون مسجل فقط هذا العام ،كأننا شعب عقيم
ال يلد ،أو أن املغرب اجتاز حروبا أو كوارث طبيعية
قلصت من عدد سكانه.
إذن من الطبيعي أن ترتفع نسبة املشاركة من 37
إىل  45يف املائة .فالسؤال املطروح هل عدد سكان
املغرب يف ارتفاع أم يف انخفاض .هذا إن تجاهلنا
أن عدد املغاربة الذين يحق لهم التصويت يتجاوز
عددهم  22مليون مواطن.
لنبقى عند نسبة  45يف املائة الذي ال يشكل بأي
شكل من األشكال رقما اليعرب يف أي يشء عىل أغلبية
الشعب املغربي ،كما يؤكد بان املغرب خرس من
جديد رهان مصالحة املواطنني مع صناديق االقرتاع
كما هو الشأن يف الجارة تونس.
إن املأزق الذي يعيشه النظام اليوم جعله يخرج
آخر أوراقه و املتمثلة يف ورقة العدالة و التنمية
ليستعملها لرضب عدة عصافري بحجرة واحدة:
 العصفور األول هو توجيه رسالة إىل الرأي العامالغربي ،كون الشفافية والديمقراطية ال تسفر إال

عىل نجاحات اإلسالميني ،لذلك يستوجب استمرار
نفس أساليب الحكم.
 ثانيا ،كون حزب العدالة و التنمية لم يسبق له أنجرب الحكم ،و انه الزال نظيفا يف نظر العديد من
املواطنني .و أن هذا الحزب يملك عمقا جماهرييا ال
باس به ،بالرغم من انه حزب ولد من رحم املخزن
و رعته السلطة ملواجهة اليسار و يعد ابنا طيعا لها.
 ثالثا ،استعمال ورقة العدالة و التنمية إلرباكالطبقة السياسية املغربية وعىل رأسها حركة 20
فرباير.
 رابعا ،قد تشكل العدالة و التنمية قنطرة للدولةللحوار مع العدل و اإلحسان و من خاللها تفجري
حركة  20فرباير.
إن حكومة عبد اإلله بن كران أو من ينوب عنه من
أعضاء حزبه ال تستطيع أن تفعل أي يشء دون
رىض املخزن و إرشافه عليها و توجيهاتهها.
فصنع التحالفات مثال هي ورقة يف يد امللك ،إذ ال
يمكن أن ينظم أي حزب من األحزاب األخرى و عىل
رأسهم حزب االستقالل إىل حكومة العدالة والتنمية
إال برىض املخزن و استشارته و تلقي تعليماته.
فاملحزن هو الذي سيسهر بكل تأكيد عىل صياغة
الربنامج الحكومي للحكومة املقبلة و سيحدد لها
أولوياتها ،الن امللك الزالت يف يده كل السلطات،

احلركة األمازيغية باملغرب ،ماذا بعد  25نونرب 2011؟

ينص الدستور املغربي الجديد يف مادته الخامسة عىل
أن "تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ،باعتبارها
رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة ،بدون استثناء.يحدد قانون
تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات
إدماجها يف مجال التعليم ،ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية ،وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها،
بصفتها لغة رسمية "...
رغم أن أغلب الفاعلني األمازيغ لم يقبلوا الصيغة امللتبسة
التي ورد بها ترسيم اللغة األمازيغية يف الوثيقة الدستورية
الجديدة ،و اعتربوها ترسيما مؤجال للغة األمازيغية ،إال أنهم
أكدوا عىل كونها خطوة إيجابية تستلزم املزيد من العمل
النضايل األمازيغي و الحقوقي الديمقراطي من أجل تفعيل
ترسيم اللغة األمازيغية باملغرب ،و جعلها عىل قدم املساواة
مع شقيقتها اللغة العربية..
و قد سبق إقرار هذه الصيغة يف الدستور املغربي حول
وضع اللغة األمازيغية حملة عنرصية تهدف إىل إقصاء اللغة
األمازيغية من أي صفة بالدستور ،من طرف قيادات بعض
األحزاب السياسية املغربية املعروفة بعدائها التاريخي لكل
ما هو أمازيغي ( عبد اإلله بنكريان ،األمني العام لحزب
العدالة و التنمية ،و أمحمد الخليفة ،عضو اللجنة التنفيذية
لحزب االستقالل) ،باإلضافة إىل بعض املثقفني املغاربة،
الذين أصدروا بيانا سموه " البيان الديمقراطي " ،نرش
بجريدة االتحاد االشرتاكي ليوم االثنني  06يونيو  ،2011عدد
 ،9802طالبوا فيه بجعل اللغة األمازيغية لغة وطنية فقط،
دون إعطائها أي طابع رسمي..
االستهداف الواضح لدسرتة اللغة األمازيغية من طرف هاته
اللوبيات القومية العربية باملغرب ،و التي سبق لها إجهاض
مسار إدماج اللغة األمازيغية يف املنظومة التعليمية املغربية،
جعل بعض الفعاليات األمازيغية تنادي برضورة تنظيم
حملة ملقاطعة حزب االستقالل ،وحزب العدالة و التنمية،
و تفعيل مبدإ التصويت العقابي ضدهما خالل االنتخابات
الترشيعية املبكرة ل  25نونرب  .2011كما ذهب البعض أكرب
من ذلك ،و طالبوا بحل حزب العدالة و التنمية باعتباره
حزبا مؤسسا عىل خلفية دينية ،ما يجعله يناقض و يخالف
مقتضيات قانون األحزاب املغربي..
و يف خضم الحراك السيايس الذي عرفه املغرب قبل
ترشيعيات  25نونرب  ،2011نظمت بعض الفعاليات
األمازيغية لقاءات تواصلية مع بعض األحزاب السياسية
املعروفة بمواقفها املساندة للقضية األمازيغية ،خصوصا
حزب الحركة الشعبية ،و حزب التجديد و اإلنصاف ،و حزب
العهد الديمقراطي ،و حزب الحركة االجتماعية الديمقراطية
( هذه األحزاب األربعة أكدت يف لقاء جمعها صيف 2011
مع بعض الفعاليات األمازيغية بالرباط عىل التزامها
بتقديم مرشوع القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة
األمازيغية خالل الوالية الترشيعية املقبلة ) ،و حزب التقدم
و االشرتاكية الذي شكل لجنة ملتابعة املطالب األمازيغية مع
بعض الجمعيات األمازيغية...
غري أن األمر الذي لم يتوقعه أي من الفاعلني األمازيغ ،هو
صعود نجمي حزب العدالة و التنمية و حزب االستقالل ،و
اكتساحهما ألغلب املقاعد الربملانية بعد انتخابات  25نونرب
 ،2011و احتاللهما للرتبة األوىل بالنسبة لحزب العدالة و
التنمية (  107مقاعد ) ،و الرتبة الثانية بالنسبة لحزب
االستقالل (  60مقعدا )...
و قد ساهم يف نجاح هاذين الحزبني يف شغل أغلب املقاعد
الربملانية بمجلس النواب املغربي ،اعتماد حزب االستقالل (
رغم ضعف حصيلته الحكومية خالل أربع سنوات من قيادته
للحكومة املغربية ) عىل نخبة من األعيان الذين ال يجدون
صعوبة يف الظفر بمقعد برملاني يف مناطقهم ،و استقراره
التنظيمي..كما أن قوة األداء الربملاني لنواب حزب العدالة

و التنمية بمجلس النواب ،و
انضباط منخرطيه ،و تواجدهم
امليداني ،و شغل هذا الحزب
ملوقع املعارضة الحكومية منذ
تأسيسه ،و اعتماده خطابا
أخالقيا و دينيا ساهم يف
اكتساحه غري املسبوق ملجلس
النواب املغربي...
كما أن ضعف الحملة
األمازيغية ضد هاذين الحزبني
( دون أن ننىس االلتزام الفردي
الجريء للمفكر األمازيغي
سعيد الزاوي
أحمد عصيد بكتاباته املتتالية
ضد هاذين الحزبني ،و تعقيباته الشجاعة ضد الترصيحات
العنرصية لقيادتهما ) ،و اقتصار هذه الحملة عىل االنرتنيت
( مجموعة صغرية عىل املوقع االجتماعي الفايسبوك لم
يتجاوز عدد أعضائها العرشات )  ،دون أي تحرك ميداني
يوازيها ،و اختيار أغلب الفاعلني األمازيغ لخيار مقاطعة
االنتخابات الترشيعية ،ساهم يف صعود نجم اإلسالميني و
االستقالليني ،و ضعف نتائج األحزاب املساندة للمطالب
األمازيغية...
لقد أفرزت االنتخابات الترشيعية ل  25نونرب  ،2011برملانا
تسيطر عليه األحزاب الدينية و القومية املعادية تاريخيا
للمطالب األمازيغية املرشوعة ،ما يجعل صدور القانون
التنظيمي الذي سيفعل الطابع الرسمي للغة األمازيغية
تحديا صعب التحقق .و أعتقد بأن مصري هذا القانون
سيكون شبيها بمصري القانون التنظيمي الخاص باإلرضاب
الذي نص عليه دستور اململكة لسنة  ،1996و الذي لم يصدر
ليومنا هذا .و إذا افرتضنا جدال بأن القانون التنظيمي
الخاص برتسيم اللغة األمازيغية صدر ،فإن برملانيي هذه
األحزاب سيعملون عىل إصداره ناقصا ال يؤدي دوره يف
تفعيل ترسيم اللغة األمازيغية...
إن القراءة املتأنية و الواعية ملسار الحركة األمازيغية منذ
بدايات تأسيسها إىل اليوم ،و حصيلتها ،و املنطق الرباغماتي،
تفرض رضورة تواجد الفاعلني األمازيغ باملؤسسات،
و العمل داخلها لصالح القضية األمازيغية ،و اإلنسان
األمازيغي ،باملوازاة مع العمل االحتجاجي األمازيغي،
فالتجربة أكدت بأن هذا األخري ال يمكن أن يؤدي لوحده إىل
تحقيق املطالب األمازيغية ،يف ظل السياق السيايس املغربي
الحايل ،و بالنظر ملوازين القوى الحالية...
أعتقد بأن الحركة األمازيغية ملزمة اليوم بقراءة دقيقة
ملسار الحركة اإلسالمية املغربية ،خصوصا حزب العدالة
و التنمية ،و استنتاج الدروس و العرب الالزمة من تجربته
السياسية...
إن اندماج حركة التجديد و اإلصالح مع حزب الحركة
الشعبية الدستورية االجتماعية ،الذي لم يكن له وزن يذكر
يف املشهد الحزبي باملغرب ،أواسط التسعينيات ،أفرز حزب
العدالة و التنمية الذي استطاع تحقيق نتائج تصاعدية
داخل مجلس النواب يف ظرف زمني قيايس (  8مقاعد سنة
 42 ،1997مقعدا سنة  47 ،2002مقعدا سنة 107 ،2007
مقاعد سنة  ،) 2011و الذي سيقود الحكومة املقبلة ،مما
سيمكنه من فرض مشاريعه ،و برامجه ،و مطالبه...
إذن ،ملاذا ال تفكر فعاليات الحركة األمازيغية يف الدخول
الجماعي إلحدى األحزاب السياسية القريبة منها ،و
املؤمنة بعدالة املطالب األمازيغية ،و العمل عىل تقويتها ،و
دمقرطتها ،و من خاللها الوصول إىل الحكم ،مما سيمكنها
من إسماع صوتها ،و فرض مطالبها بشكل مبارش ،إسوة
بالحركة اإلسالمية املغربية؟
* ناشط أمازيغي

فبإمكانه حل الحكومة و الربملان كيفما شاء ،و
وقتما شاء فعىل أي تغيري يتحدثون إذن؟
يف ظل هذا الوضع ستجد العدالة و التنمية نفسها
يف ورطة السياسة املخزنية و تحديات تدبري شؤون
الدولة ،أو عىل األقل بعض القطاعات التي يسند
لها تدبريها .لذلك ال نرى كيف ستتعامل العدالة و
التنمية مع األزمة االقتصادية و املالية العاملية مثال،
و مشكلة الشغل و السكن والصحة و التعليم و
السكن.
وكيف ستتعامل مع االستثمارات األجنبية والسياحة
واالقتصاد والعالقات الخارجية وخاصة مع صعود
اليمني يف الجارة اسبانيا.
تحديات كبرية إذن تنتظر حكومة بنكريان أم من
ينوب عنه ،و خاصة أن الشارع الزال يف أوج غليانه.
لنفرتض بان املخزن كسب واقعة انتخابات 25
نونرب ،و أن حركة  20فرباير و القوى املساندة
لها خرست هذه "الحرب" ،لكن ما هو مؤكد أن
حركة  20فرباير لم تخرس املعركة مادامت املطالب
التي ترفعها و تناضل من اجلها هي مطالب
عادلة ويؤطرها سعار الحرية و الكرامة والعدالة
االجتماعية لكافة املغاربة.

أهم اخلروقات اليت اعترت إنتخابات  25نونرب

شهدت انتخابات يوم  25نوفمرب مجموعة من
الخروقات ،توزعت بني استمرار الحملة االنتخابية
يوم التصويت ،واستعمال املساجد لحث املواطنني عىل
التصويت ،وكذلك أنباء عن استعمال املال ،وتدخل رجال
السلطة لحث الناخبني عىل التصويت.
موقع لكم قام برصد مجموعة من الخروقات عن طريق
االتصال بمجموعة من الفعاليات املدنية املستقلة يف
مختلف أقاليم اململكة :
•الناظور :عدد من املرشحني يتسولون املواطنني
للتصويت تحت نظر السلطات.
•وجدة والنواحي :انعدام املداد الخاص وتعويضه بمداد
عادي قابل للمحو يف كثري من املكاتب مما يفتح الباب
أمام تزوير.
• البيضاء :الحي املحمدي أنباء عن استعمال واسع
لألموال من سمارسة االنتخابات.
• أكادير والنواحي :أعوان السلطة يطرقون أبواب
املواطنني لحثهم املواطنني عىل املشاركة .
ثالثاء أوالد فارس سطات :تعليمات لرؤساء املكاتببإجراء التصويت دون بطاقة وطنية ،وبعدم قبول
تسجيل تحفظات املالحظني وممثيل األحزاب.
 أوالد رحمون-الفقيه بن صالح :مقاطعة واسعةللتصويت ،والسلطات تهدد املواطنني املقاطعني
لالنتخابات.
 النوارص :توزيع األموال ورشاء أصوات الناخبني يفاملساجد 400درهم للصوت -والسلطات تتفرج.
• البيضاء :تصويت بدون بطاقة وطنية يف مكاتب حي
الفرح
• العيون :السلطات تمنع الصحافيني من تصوير
االنتخابات
• مدينة بني بوعياش :رشق املغرب -نسبة التصويت
شبه منعدمة عند منتصف النهار وشهود عيان يتحدثون
عن انتشار كثيف لقوات األمن أمام مكاتب التصويت.
 .سال :االنتخابات تجري يف غياب ممثيل األحزاب عن
أغلب مكاتب التصويت.
فاس :تعبئة مجموعة من النساء يف سيارات للنقل
لحملهم يف اتجاه مكاتب التصويت قرب عوينة الحجاج
بفاس الساعة تقريبا الخامسة مساء
فيما ذكرت جماعة العدل واإلحسان غري املشاركة
يف االنتخابات مجموعة من الخروقات التي شابت
االنتخابات الترشيعية باملغرب وهي عىل النحو التايل:
 331مالحظا دوليا يراقبون  38.200مركزا لالقرتاع
يف املغرب ،فهل يتمكنون من رصد املقاطعة الشعبية
الواسعة وهل سيسجلون الخروقات املفضوحة التي
شابت االنتخابات؟
أسفي  -مراقبون محليون :النسبة لم تتجاوز  14يف املائة
يف مجموعة من املكاتب ،وعدم استعمال الحرب يف كثري
من الحاالت ،وانقطاع الكهرباء بمنطقة سبت جزولة
واثنني الغياث والجوار إبان عملية الفرز
آيت ملول :تم التصويت بدون إمضاء أو طالء األصابع
باملداد ،مواجهات بني املرشحني وقيام بعضهم بإغالق
أحد مراكز التصويت مع استعمال واسع للمال وتسجيل
عدد كبري من األوراق امللغاة
أبي الجعد :شباب حركة  20فرباير ينظم مسرية
احتجاجية مبارشة بعد إعالن إغالق مكاتب االقرتاع
جابت شوارع املدينة منددة بالخروقات التي طالت
العملية االنتخابية.
 ابن جرير :منتمون لهيئات سياسية ونقابية وحقوقيةيحتجون أمام مقر مفوضية الرشطة بابن جرير للتنديد
باالستعمال الواسع للمال الحرام يف دائرة الرحامنة
 الجديدة :قائد املقاطعة الرابعة يعتدي عىل أحد مناضيلحركة 20فرباير قرب أحد مكاتب التصويت والرشطة
تقوم باعتقاله.
 زاكـورة:عزوف غري مسبوق ،وإعالن بعض الدواويرعن املقاطعة منها البليدة ودواوير يف تزارين ...
 الداخلية املغربية تتالعب باألرقام وحتى باعتبار االرقامالرسمية فربع الكتلة الناخبة فقط تشارك يف االنتخابات
 وزارة الداخلية تعلن  45%كنسبة مشاركة رسميةأولية خالفا للحقائق واملعطيات املسجلة عىل األرض
التي تؤكد املقاطعة الشعبية العارمة ،ووجود خروقات
واسعة وعملية تزوير كبرية واستعمال خطري للمال

الحرام
 اإلعالم الرسمي لم يعرض صورا تعكس صحة نسبةاملشاركة االنتخابية التي أعلن عنها رسميا
 املغاربة تابعوا أخبار االنتخابات عرب فضائياتأجنبية وعربية يف وقت كانت القنوات الرسمية تعرض
مسلسالت مدبلجة
 قلعة الرساغنة :عزوف كبري للناخبني ،و ثمن الصوتيصل إىل  300درهم وحياد سلبي للسلطة.
 مدينة أبي الجعد :انتشار الرشوة عىل نطاق واسعوالشيوخ واملقدمني وأعوان السلطة يجولون باألزقة
ويوجهون الناس للذهاب إىل مكاتب التصويت.
 الفقيه بن صالح :عزوف ملحوظ جدا واستعمال املالخاصة يف الساعات األخرية ،بدوار مركزي ناحية املدينة
صوت  113من  600أي بنسبة  19باملائة.
 مدينة بني بوعياش تقاطع االنتخابات وتخرج يفمسرية شعبية يوم االقرتاع ،واملواطنون يطردون
مرشحي األحزاب ويشككون يف أي تغيري سيايس
 تسجيل حاالت من العنف واملواجهات الدامية يفمختلف مناطق املغرب.
 البيضاء :حي سباتة االعتداء عىل مراقبني محليني منحركة  20فرباير احتجوا عىل خروقات من طرف بلطجية
بعض األحزاب
 سيدي قاسم :حي صحراوة حي الزاوية ودواوير أيتبورك سيدي عبد العزيز والحي الجديد أعوان السلطة
ورجال األمن بزي مدني يجرون املواطنني إىل صناديق
االقرتاع
 القنيطرة :حسب مراقبني محليني وحسب النتائجاألولية نسبة املشاركة يف بعض املكاتب ال تتعدى 15%
 مقاطعة طنجة-املدينة :إنزال كبري للبلطجيةواملنحرفني وسمارسة االنتخابات ،وثمن الصوت يصل إىل
 1000درهم يف بعض األحياء
 وجدة :بعض األحزاب املشاركة يف االنتخابات ،بينهاالعدالة والتنمية واالتحاد االشرتاكي ،تنظم وقفة
احتجاجية أمام الوالية تنديدا بالتزوير الواسع الذي طبع
االنتخابات وترفع شعارات حركة  20فرباير
 نسبة املشاركة تتضخم إىل  34%حسب وزارة الداخليةخالل ثالث ساعات ،والداخلية تتجه بالنتيجة نحو 50
%إلنقاذ ماء الوجه قبل إغالق مكاتب االقرتاع ،بعد
املقاطعة الواسعة يف كل مدن املغرب.
سمرسة واسعة يف أحياء مدينة طنجة عىل شكلإنزال ملأجورين من طرف األحزاب بقصد تدارك العزوف
الكبري عن صناديق االقرتاع ،يف كل من شارع أطلس
وحوايل مدرسة القدس االبتدائية بالربانص .وتستخدم
يف هذه التعبئة الجارية تحت أعني السلطة ومباركتها
وانخراطها الفعيل سيارات خاصة ،وسيارات األجرة
الصغرية املوضوعة تحت ترصف
 سال :سمارسة االنتخابات مدعومني بأعوان السلطةيحاولون إنقاذ ماء الوجه بنقل سكان سهب القايد عرب
وسائل النقل العمومي وتوزيع األموال
 الناظور :عدد من املرشحني يتسولون املواطننيللتصويت تحت نظر السلطات
 ثالثاء أوالد فارس -سطات :-الداخلية تصدر تعليماتلرؤساء املكاتب بإجراء التصويت دون بطاقة وطنية،
وبعدم قبول تسجيل تحفظات املالحظني وممثيل
األحزاب.
  -املال الحرام ظاهرة االنتخابات بامتياز أمام تواطؤاألحزاب وسكوت مطبق لوزارة الداخلية.
 تنجداد -قرب الراشيدية :-الداخلية تلجأ إىل املساجدلدفع املواطنني لرفع نسبة املشاركة بدعوة املواطنني إىل
التوجه إىل صناديق االقرتاع عرب مكربات الصوت يف املآذن
بعد حالة العزوف الكبرية.
 املدارس واتصاالت املغرب وعدة رشكات ترسح العمالواملوظفني من أجل التحفيز عىل التصويت بعدما تبني أن
اإلقبال ضعيف جدا عىل مكاتب التصويت.
 اإلعالم الرسمي املغربي بقنواته املختلفة يتحاىشنقل الصورة الحية لالنتخابات حتى ال تنفضح نسبة
املشاركة املتدنية ،وبالغات وزارة الداخلية تكتفي بتوزيع
األرقام الجافة.
 -الرباط :ترسيب أوراق التصويت يف دائرة املحيط.
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عادل بن محزة عضو اللجنة التنفيذية حلزب االستقالل :

من املجازفة التسليم بانتهاء مظاهر إقصاء وهتميش األمازيغية
األمازيغية موجودة يف احلياة العامة منذ أن كانت على وجه هذه األرض
قال عادل بن محزة عضو اللجنة التنفيذية حلزب االستقالل إن األمازيغية موجودة يف احلياة العامة منذ أن كانت على
وجه هذه األرض  ،وبالتايل فهي مل تكن على هذا املستوى مرهتنة للدستور والقرارات السياسية.
واضاف بن محزة يف حوار معه ،أن احلدود املوضوعية اليت جيب استحضارها هو مبدأ التدرج  ،وتوفري اإلمكانيات املادية ،
لتنتقل األمازيغية من وضعيتها الدستورية كمقاربة قانونية  ،إىل وضعية تتجسد يف الواقع العملي  ،مؤكدا أن القوانني
التنظيمية باعتبارها تأيت يف التراتبية التشريعية مباشرة بعد نصوص الدستور كمكملة ومفسرة له  ،فإهنا جيب أن
تستلهم روح الدستور والنقاشات اليت عرفها املوضوع يف مرحلة املشاورات.
* حاورته رشيدة إمرزيك
* األمازيغية يف الدستور الجديد
رسمية ،هل يمكن اعتبار املغرب قطع
مع مرحلة إقصاء وتهميش األمازيغية
وانتقل إىل مرحلة ديموقراطية يف هذا
املوضوع ؟
** بكل تأكيد ال يمكن اعتبار
مقتضيات الدستور الجديد
بخصوص األمازيغية سوى تعزيز
للمسار الديمقراطي يف املغرب،
فإنصاف واألمازيغية يف الدستور
الجديد هو نوع من املصالحة مع
جزء أسايس من الهوية املغربية
التي ال تكتمل سوى بها كرشط
وجود ،وهو يف نفس الوقت تدارك
لخصاص كبري وتردد إستمر
لسنوات طويلة عىل مستوى حسم
الطابع التعددي للهوية املغربية
عىل املستوى الرسمي ،لكن القطع
بأن مظاهر اإلقصاء والتهميش
قد إنتهت  ،فهذا األمر من املجازفة
التسليم به  ،عىل إعتبار أن إختبار
الدستور هو تنزيله عىل أرض
الواقع  ،وأعتقد أنه يف موضوع
األمازيغية هذا التنزيل سيكون يف
حاجة إىل تضافر جهود الجميع
لكي يعكس التنزيل األمل الذي
فتحه الدستور الجديد  ،ثم أن األمر
فيه جوانب تقنية كثرية جدا  ،لكن
املهم هو حسم املوضوع بصفة
نهائية من الناحية السياسية ،
وهذا األمر أظن أن جميع القوى يف
البالد واعية به  ،بطبيعة الحال يف
الجانب التقني لن ننطلق من فراغ ،
فهناك تراكم قد حصل عىل مستوى
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وهو يف حاجة إىل التعزيز والدعم
واملراجعة إن إقتىض الحال ذلك ،
لكن بصفة عامة أظن أننا سنكون
يف وضعية مريحة.

** يجب أن نميز يف موضوع الحياة
العامة  ،فاألمازيغية موجودة يف
الحياة العامة منذ أن كانت عىل
وجه هذه األرض  ،وبالتايل فهي
لم تكن عىل هذا املستوى مرتهنة
للدستور والقرارات السياسية،
لكن عىل مستوى الحياة العامة
بما تعكسه املؤسسات العمومية
واإلقتصاد  ،فهنا يجب تدارك عجز
تاريخي كبري  ،وهذا التدارك هو ما
يجب أن نلتفت إليه ونوفر له كل
اإلمكانيات املادية التي تسعفنا أن
نتجاوز الوضع الهاميش لألمازيغية
عىل هذا املستوى  ،لكن يجب أن
نؤمن بأن هذا األمر سيتطلب
سنوات من العمل والجهد ،وكل
من يريد لألمازيغية الخري عليه أن
يمتلك هذا النفس الطويل ،املهم
أن ال نسمح بحصول تراجع عىل
املستوى الدستوري والسيايس ،ألن
املؤسسات واألفراد املوكول لهم
تنزيل مقتضيات الدستور يجب
أن يتحلوا بهذه الروح  ،واعتقد أن
مدخل األمازيغية للحياة العامة
سيكون عرب ورش رئييس وأسايس
ومصريي وحاسم يف نظري ،هو
حجم النجاح الذي سيحالفنا
عىل مستوى تدريس األمازيغية،
فوجود أجيال من املغاربة يتحدثون
ويكتبون باألمازيغية بطالقة هو
الذي سيجعلها تحرز مكانتها
املستحقة عىل مستوى الحياة
العامة ذات الطبيعة اإلدارية
واإلقتصادية يف بالدنا ...بطبيعة
الحال هناك مجاالت ال يمكن أن
تنتظر تحقق هذا الرشط خاصة
يف العدل والصحة وكل أشكال
وأنماط الحياة اليومية التي يمكن
أن يتحقق فيها تمييز عىل أساس

* يف نفس السياق ،هل يمكن التأكيد
عىل أن األمازيغية باملغرب حاليا
انتقلت إىل األجرأة واإلدراج يف مناحي
الحياة العامة؟

اللغة  ،وبالتايل فهذا األمر لن يكون
مقبوال بعد اليوم  ،لكن يجب أن
يكون هناك نوع من التسامح مع
مرافق الدولة يف املرحلة املقبلة

“إنصاف األمازيغية يف الدستور اجلديد هو
نوع من املصاحلة مع جزء أساسي من اهلوية
املغربية اليت ال تكتمل سوى هبا كشرط وجود،
وهو يف نفس الوقت تدارك خلصاص كبري وتردد
إستمر لسنوات طويلة على مستوى حسم الطابع
التعددي للهوية املغربية على املستوى الرمسي”

لتتمكن من التغلب عىل جوانب
العجز يف هذا املوضوع ،وبالتايل
فالزمن عنرص رئييس يف تحقيق
النجاح لألمازيغية يف الحياة العامة.
* ماهي يف نظرك الحدود املوضوعية
لتنزيل املقتضيات الدستورية ،خاصة
فيما يتعلق بالقوانني التنظيمية
للنهوض باألمازيغية؟
** الحدود املوضوعية الوحيدة
التي يجب استحضارها هو مبدأ
التدرج  ،وتوفري اإلمكانيات املادية،
لتنتقل األمازيغية من وضعيتها
الدستورية كمقاربة قانونية  ،إىل
وضعية تتجسد يف الواقع العميل،
وبالتايل فإن القوانني التنظيمية
باعتبارها تأتي يف الرتاتبية
الترشيعية مبارشة بعد نصوص
الدستور كمكملة ومفرسة له،
فإنها يجب أن تستلهم روح
الدستور والنقاشات التي عرفها
املوضوع يف مرحلة املشاورات
من أجل صياغة الدستور الجديد،
لكن املهم يف هذا الباب هو جانب
الحماية الدستورية لألمازيغية،
فال يمكن السماح بتكرار ما جرى
منذ  1962بخصوص اللغة العربية،
حيث كان التنصيص عىل رسميتها
يف الدستور مسألة شكلية  ،يف حني
أن الواقع كان يعرف هيمنة اللغة
الفرنسية وهو الوضع الذي الزال
قائما إىل اآلن  ،بالطبع نحن لسنا
ضد اللغات األجنبية لكن عندما
نتحدث عن اللغة الرسمية للبالد
( األمازيغية والعربية ) ،فإننا
يجب أن كون ملزمني بتجسيد
هذا اإللتزام الدستوري وترتيب
الجزاءات الرضورية عىل أي إخالل
به ،وأعتقد أن القانون التنظيمي
سيكون فرصتنا لضبط هذه
الحماية .
* األمازيغية من بني مكونات التعدد
الثقايف والهوياتي ،أيمكن النظر إليها
عىل أنها آلية لتحقيق التوازن الهوياتي
باملغرب؟ وماهي يف نظرك املربرات
السياسية التي تعترب أساسية لجعل
األمازيغية رضورية لتحقيق هذا
التوازن؟
** املربر يف نظري هو الديمقراطية،
فالحديث عن دمقرطة الدولة
واملجتمع وجعل املؤسسات تنتقل
من الوجود بالفعل إىل الوجود
بالقوة  ،فإن هذا األمر ال يتم سوى
عرب حسم جانب الهوية وواقع
التعدد الثقايف  ،فالديمقراطية ال
تعني فقط حرية االقرتاع ونزاهة
االنتخابات ،بل كيف تسمح
للتعبريات الثقافية داخل املجتمع
الواحد بأن تكون لها نفس
الحظوظ والوسائل للتعبري عن

نفسها  ،بعيدا عن منطق األقلية
واألغلبية  ،فالجانب الهوياتي يجب
أن يبتعد عن هذه النظرة االختزالية
التي تحمل يف ذاتها نزوعات
ميتافيزيقية عن هوية خالصة
غري موجود عىل اإلطالق يف الواقع
 ،الجانب اآلخر الذي يجعل بالدنا
يف حاجة إىل دمقرطة التعاطي
مع الجانب الهوياتي والتعددية
الثقافية  ،هو التحوالت التي يعرفها
املجتمع وإنتظاراته من املؤسسات
 ،فكما ان حقوق اإلنسان بدأت

والعدالة والتنمية يف املقام األول؟
** أوال يجب أن نحرتم إرادة
الشعب املغربي التي عرب عنها
بوضوح يف إقرتاع  25نونرب  ،ونعترب
هذه املحطة جوابا مغربيا عىل
الربيع األمازيغي والعربي يف شمال
إفريقيا بصفة خاصة  ،فالتحوالت
التي نجحت إىل حد اآلن حصلت يف
هذه املنطقة  ،الحكم عىل تركيبة
الحكومة املقبلة الزال مبكرا  ،وإن
كانت العديد من القراءات تضع
تحالف العدالة والتنمية مع حزب

“جيب توفري اإلمكانيات املادية ،لتنتقل األمازيغية
من وضعيتها الدستورية كمقاربة قانونية  ،إىل
وضعية تتجسد يف الواقع العملي”

“األمازيغية
ستحقق مكاسب مضاعفة
يف املرحلة املقبلة”
قبل عرشين سنة تعرف أجياال
جديدة من الحقوق  ،فكذلك
األمر بالنسبة ملجال الديمقراطية
الذي يعرف توسعا تدريجيا عىل
املستوى العاملي  ،وما نشهده اليوم
يف املغرب من تطور املوقف من
األمازيغية هو راجع لواقع الرتاكم
الذي تحقق يف بالدنا عىل املستوى
الديمقراطي وعىل مستوى حقوق
اإلنسان  ،وبالتايل ال أرى أي مربر
يف الرتاجع إىل الوراء  ،وهنا يربز
الجانب الهوياتي كمقياس لدرجة
التطور الديمقراطي يف البالد ،
فكلما حققت األمازيغية مكاسب
جديدة فهذا معناه أننا نسري بثبات
عىل طريق الديمقراطية كما هي يف
البلدان املتحرضة.
* ماذا يمكن أن تقول لنا عن فوز
العدالة والتنمية يف انتخابات  25نونرب
ويف نظرك كيف يمكنها التعامل مع
ملف األمازيغية يف ظل حكومة يمكن
أن تكون مشكلة من حزب االستقالل

اإلستقالل كتحصيل حاصل  ،وإذا
ما تحقق هذا األمر فأعتقد شخصيا
أن األمازيغية ستحقق مكاسب
مضاعفة يف املرحلة املقبلة  ،املهم
هو كيف نساهم جميعا يف تطوير
املوقف من األمازيغية  ،وأن النسقط
يف فخ بناء أصولية أمازيغية  ،أو أن
نسمح للبعض بتوظيف األمازيغية
ضد خصوم سياسيني بعد أن
فشل يف تحقيق طموحاته بوسائل
أخرى  ،ألن لعب ورقة األمازيغية
لتصفية الحسابات السياسية لن
يكون يف صالح البالد وال األمازيغية
وسيكون خطرا عىل التجربة
الديمقراطية الجديدة ن وأنا
شخصيا كعضو يف مجلس النواب
بإسم حزب اإلستقالل سأعمل عىل
دعم التنزيل الديمقراطي للدستور
يف مختلف جوانبه  ،وبصفة خاصة
يف الجانب املتعلق باألمازيغية.
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العدد  / 137دجنرب 2961/2011

حلسن واحلاج  ،عضو اللجنة اإلستشارية ملراجعة الدستور ،يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

اجلمعيات األمازيغية عليها أن توحد عملها وتشكل قوة ضغط
لتأثري على الربملان لتزنيل مضامني الدستور وتفعيل الطابع
الرمسي للغة األمازيغية األمازيغية

قال حلسن واحلاج أن اللجنة اإلستشارية ملراجعة الدستور إعترهتا إختالالت ةنقاشات أحيانا حادة ولكنها حضارية ومل خترج عن اللباقة واللياقة.
وأكد أن األمازيغية حظيت باهتمام جل أعضاء اللجنة اإلستشارية  ،وأضاف أن اخلطاب امللكي ل  9مارس سهل مأمورية اللجنة لكونه وضع
األمازيغية يف صلب اهلوية املغربية.
* حاورته أمينة إبن الشيخ
* فزتم بالجائزة التقديرية للثقافة
األمازيغية لسنة  2011فكيف كان
إحساسكم بهدا التكريم؟
** كان إحساس كل طالب نجح
يف دراسته أو مسعاه ،كان إحساسا
باإلعتزاز ألني وفيت بما عهدت
به نفيس ،أال وهو الدفاع والنضال
من أجل أن تنال اللغة والثقافة
األمازيغيتان ما تستحقانه من
مكانه يف بالدنا ،املغرب .وهذا النجاح
الذي حققناه جميعا إلنصاف لغتنا
وثقافتنا لم يكن أبدا سهال يف املرحلة
الدستورية إذ كنا نواجه نواجه جهل
الخصوم ملا تملكه لغتنا وثقافتنا

اللجنة االستشارية ملراجعة الدستور .
فكيف كان عمل اللجنة؟
** كان عملها شاقا عىل مستوى
املجهود النادي أو العضيل وكان
ممتعا من الناحية الفكرية .لقد
عملت اللجنة بكثافة متناهية إذ
حدد لها جاللة امللك مدة وجيزة
إلعداد مرشوع للدستوى .والذي
زاد من ضيق الوقت هو أن اللجنة
كلفت باالستماع إىل مختلف الهيئات
والفعاليات.
نصبت اللجنة يوم الخميس 10
مارس  2011واجتمعت يوم الثالثاء
املوايل (بوم 15مارس)

“نواجه جهل اخلصوم ملا متلكه لغتنا وثقافتنا
من إمكانات لسنية ذاتية هائلة ومن اآلفاق
الرحبة اليت يفسحها تطور الثقافة األمازيغية
ملواجهة التزمت والتطرف ومن اجل االنفتاح
والدميقراطية”
من إمكانات لسنية ذاتية هائلة
ومن اآلفاق الرحبة التي يفسحها
تطور الثقافة األمازيغية ملواجهة
التزمت والتطرف ومن اجل االنفتاح
والديمقراطية .وأود أن أقول يف هذا
الباب إن النرص الذي حققناه يف
ترسيم لغتنا ويف االعرتاف بثقافتنا
وحضارتنا ال يعود يل أي شخص
كان .إنه بفضل نضاالت الحركة
األمازيغية بكل مكوناتها .اما دوري
فقد اقترص عىل كوني نصبت نفيس
مدافعا عن القضية داخل اللجنة
االستشارية ملراجعة الدستور ووجب
أن أقول أني لم أكن وحيدا يف هذا وان
الفضل يف تواجدي داخل اللجنة يعود
لجاللة امللك الذي عينني عضوا فيها.
* كنتم من بني األعضاء املؤسسني
النشيطني للمعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ملدة ثالثة سنوات ،ما هو
تقييمكم لهذه التجربة؟
** مؤسس بمعنى أني عينت ضمن
أول مجلس إلدارة املعهد وان ذلك يوم
 27جوان  .2002اما تقييمي فهو
إجماال أن نصف الكأس مليئة ونفس
الكأس فارغة .لقد أنجز املعهد
بحوثا هائلة يف مجاالت متعددة من
اللغة والثقافة األمازيغيتني وغري
ذلك .اما النواقص فهي أيضا عديدة
منها تدبري امل��وارد البرشية الذي
لم يكن حسب علمي دائما موفقا
وأيضا االحتشام الذي ميز التواصل
يف مجال التعريف باللغة والثقافة
األمازيغيتني .واعتقد أن العيب
األكثر هو إخفاق املعهد يف القيام
بالدور السيايس الذي يوليه الظهري
املحدث له .فقد اقترص علمه عىل
املهمات األكاديمية التي هي بدون
شك أساسية.
* عينت من طرف ملك املغرب عضوا يف

واشتغلت منذ ذلك اليوم لثالثة أشهر
عىل ثالث مراحل .فقد كانت املرحلة
األوىل واملمتدة من  15إىل  28مارس
مخصصة للتعارف واإلعداد والتهيئ
وكذا لتوزيع العمل وإحداث لجينات
لالنكباب كل منها عىل محور
واالستماع إىل من سنستمع إليهم
من باب املحور املخصص.
اما املرحلة الثانية واملمتدة من 28
مارس إىل يوم السبت  23ابريل 2011
فقد خصصت لالستماع إىل  32حزب
سيايس و 5مركزيات نقابية واىل
عدد هائل من الجمعيات الحقوقية
والنسوية واألمازيغية والثقافية
والبيئية والفنية واالجتماعية...
أما املرحلة الثالثة املوالية لالستماع
فقد امتدت من  25ابريل إىل يوم
االجتماع األخ��ري ال��ذي كان يوم
الثالثاء  14جوان  .2011فخالل هذه
املرحلة بدأنا بتقديم التقارير عىل
حصيلة ما استمعنا إليه الستخالص
وتركيب الواقف للهيئات والفعاليات
املختلفة .وتعرض تلك التقارير
عىل اللجنة بعد إعدادها يف إطار
اللجينات .وبعد ذلك بدأنا ،كل لجينة
عىل حدة ،يف تحرير أبواب الدستور
كل يف مجال اختصاصه .فكانت كل
لجينة تحرر وتناقش باب أوأبوابها
قبل عرضها للمناقشة يف اللجنة
فتعدل يف ضوء املالحظات ما حررته
فتحرر من جديد وتعرض وتعرض
ويمكن أن أقول أننا حررنا وعدلنا ما
يناهز احد عرش صيغة من مرشوع
الدستور .وبطبيعة الحال كانت
هناك اختالالت ونقاشات أحيانا
حادة ولكنها كانت حضارية ولم
تخرج أبدا عن اللياقة واللباقة.
* يف ذات اللجنة كنتم الوحيد الذي يمثل
الحركة األمازيغية .كيف تعاملت مع

هذا امللف خصوصا أمام اعرتاض بعض
األعضاء عىل ترسيم اللغة األمازيغية.
** لم أعني باعتباري ممثال للحركة
األمازيغية .اعتقد أني عينت كأستاذ
للعلوم االقتصادية وكعميد لكلية
العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية التي ينتمي إليها معظم
أعضاء اللجنة بما فيهم رئيس
اللجنة .اما عن الشق الثاني من
السؤال فأقول أني لم أكن املنارص
الوحيد يف اللجنة للقضية األمازيغية
وينبغي أن أضيف أن الخطاب امللكي
ل 9مارس قد سهل مأموريتنا لكونه
وضع األمازيغية يف صلب الهوية
األمازيغية .لقد تعاملت مع األمر
بهدوء وثبات وما كان للجنة إال أن
تنارص قضيتنا يف نهاية املطاف وان
تحذو حذو الخطاب امللكي الشهري.
فإذا اعرتض احدهم الحق فاعتقد
أن من الصواب أن تميز بني أسباب
االع��رتاض لتحدد ترصفك فإذا
كان االعرتاض لعدم اإلملام ولجهل
املعطيات  ،فعليك إقناعه بالحجة
والربهان.
اما إذا كان سبب االع��رتاض هو
التوجه اإليديولوجي ،فينبغي لك
أن تطور خطابا موازيا لخطاب
املعرتض وان تتحدث عن قضيتك
بغض النظر عن خطاب املعرتض.
* هل انتم راض��ون عىل الدستور
الجديد؟
** ال اعتقد أن هناك من يريض عىل
عمل ما  . 100%ففي الدستور 181
فصال هناك ما هو ايجابي وهناك ما
هو سلبي .وعىل العموم إن الدستور
الجديد خطوة كبري إىل األمام ،إىل
الديمقراطية وحقوق اإلنسان لكن،
يبقى الدستور مجرد مقتضيات
مكتوبة واألمر ،كل األمر يف املمارسة
والتطبيق ،يف القوانني التنظيمية ويف
القوانني واملراسيم التي سترتجم
الدستور إىل واقع معاش.
* رفضتم اللباس التقليدي أثناء حفل
عيد العرش ملاذا وهل كان هناك رد فعل
من السلطات العليا؟
** لقد قيل الكثري يف هذا املوضوع.
الذي وقع أن املسؤولني يف الترشيفات
واألوسمة قد اتصلوا بي هاتفيا
إلخباري بموعد ومكان االستقبال
امللكي ألعضاء اللجنة وتوسيمهم،
واخربوني باللباس الذي ينبغي أن
يرتديه أعضاء اللجنة .وهنا أجبت
أنني ال أرت��دي ذلك اللباس وأني
أفضل أن أحظى باالستقبال امللكي
ببذلة مدنية .وعندها اخربوني أنهم
سيتشاورون ويردون عىل اقرتاحي.
ويف يوم الخميس  28يوليوز تم
االتصال بي من جديد إلخباري أن
االستقبال امللكي قد الغي .فكان عيد
العرش  30وسافرت إىل فرنسا يوم
 31يوليوز .وبعد عودتي من فرنسا
يف شهر سبتمرب تسلمت الوسام
امللكي من وزارة األوسمة.
* ما هو تقييم عمل الحركة األمازيغية
أمام تحيات املستقبل والتي تتمثل يف
إصدار قوانني تنظيمية ألجرأة دسرتتها؟
** اعتقد أن عىل الجمعيات املشكلة
للحركة األمازيغية ان تجتمع وتتفق

ع��ىل توحيد
عملها يف إطار
م��ج��م��وع��ة
ضغط موجهة
للثأتري عىل
ال��ربمل��ان من
اجل استصدار
قوانني تنظيمية ايجابية ومنصفة
أي دستورية أو مطابقة للدستور
ال��ذي جدد هدف تفعيل الطابع
الرسمي للغة األمازيغية .
* ما هو موقفكم من الثورات الشبابية
لدول البحر األبيض املتوسط (مرص،
ليبا ،تونس) أمام هذا الحراك كيف
ترون مستقبل املغرب؟
** فيما يتعلق بالثورات يف بلدان
شمال إفريقيا نعرف ما الذي ثارث
ضده وال يمكن للمرء سواء كان
شابا أم ال إال أن يثور ضده .والسؤال
الذي ينبغي طرحه هو ملاذا لم تثر
الشعوب ضد تلك األنظمة قبل
2011؟ كيف استطاعت تلك األنظمة
أن تبقى قائمة عىل االضطهاد
والتسلط؟ اما ما الذي هي قادمة
إليه .فذلك ما نجهله إن إقامة دول
إسالمية يف تونس وليبيا ومرص
سيعترب تقهقرا خطريا للشعوب
املعنية .وهذا النوع من التقهقر لن
يكون األول يف التاريخ فقد سبق
للشعب اإليراني أن أطاح بمستبد
ف��ردي فاسد ليستبدله بمستبد

هو أن التحالف املذكور ال يتوفر عىل
هدف نهائي مشرتك.
ال اعني بهذا أن كل الشباب املتظاهر
ينتمي إىل احد الطرفني النقيضني.
أريد أن أقول فقط إن قيادة الحراك
هي لهذا التحالف الال طبيعي الذي
من شانه أن يختطف النتيجة إذا
افرتضنا تحقيها ليقتتال طرفاه
بشأنهما فيما بعد.
اما عن املستقبل ،لست نبيا ألقول
ماذا سنكون عليه أو فيه إذا .إال أني
اعتقد ان االنتخابات املقبلة ستكون
إىل حد بعيد محددة ،ال يف نتائجها
فحسب ولكن أيضا يف الطريقة التي
يتم بها.
* كأستاذ جامعي يف مادة االقتصاد ،ما
هي الوضعية االقتصادية للمغرب يف ظل
األزمة االقتصادية العاملية؟
** لقد أنجز املغرب إصالحات
اقتصادية جوهرية منذ فرتة وما
زال هناك ما ينبغي إصالحه .يحقق
املغرب نموا ال باس يف ظل األزمة،
لكن معدل النمو غري كايف للخروج
من التخلف االقتصادي يف اجل
معقول .ومن جهة أخرى  ،هنالك

“الدستور اجلديد خطوة كبري إىل
األمام ،إىل الدميقراطية وحقوق
اإلنسان لكن ،يبقى الدستور جمرد
مقتضيات مكتوبة”
جماعي اغتال العقل.
أتمنى لتلك الشعوب القريبة منا أن
تستيقظ وتختار العقالنية بالرغم
من صعوبات واك��راه��ات وضع
الراشد الذي يقبل بنتائج أفعاله بدل
وضع الطفل الذي ينتظر كل يشء
من ابيه( سواء كان بيولوجيا وماديا
أو روحيا او ميتافيزيقيا)
فيما يتعلق باملغرب للحراك ،كما
لكل انتفاضة محاسن ومساوئ إن
التظاهر السلمي للدفاع عن أفكاره
أو عن اإلصالح أو التغيري أمر مرشوع
يضمنه الدستور .إن يف بالدنا كما
العديد من البلدان ما يدعو إىل
السخط واالستنكار .اما ان يتحالف
طرفان متناقضان ويتظاهران كل
يوم ،احد بالشارع فالغرض من
ذلك ال يمكن أبدا أن يكون ايجابيا .
انه تحالف ضد األغلبية يستحيل أن
ينتهي إىل ما هو أفضل وذلك لسبب

البطالة والفوارق االجتماعية التي
ينبغي تقليصها .إىل جانب ذلك ،لقد
تفاقم اختالل املالية العامة كما
ارتفع بشكل عجز امليزان التجاري يف
اآلونة األخرية .فعىل ان يقوم بمجهود
خاص إلعادة التوازنات املالية هذه
والحد من البطالة والفوارق .وكل
هذا متوقف عىل معدل النمو الذي
ينبغي مضاعفته.
* الحركة األمازيغية معروف عليها أنها
تقاطع االنتخابات .ما هي نصيحتكم
لذات الحركة؟
** اعتقد انه من واجب كل مناضل
ان يصوت عىل من يراه أهال للدفاع
عن أفكاره يف املؤسسات املنتخبة،
سيما يف الوقت الحارض الذي داء فيه
الدستور الجديد بالحقوق والحريات
وبالحكامة الجيدة وباألمازيغية لغة
رسمية.
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يف اآلونة األخرية،جادت قريحة أسماء
نكرة ال تعدو أن تكون مجرد كراكيز
دأبت عىل الرقص الفاضح والتصفيق
اآليل للفكر البعثي البائد،الذي فقد أحد
أهم معاقله يف شمال أفريقيا بعد ثورة
الشعب الليبي العظيم ،يف انتظار تهاوي
آخر قالعه بسقوط عاصمة األمويني
الوشيك يف أيدي السوريني األحرار؛جادت
قريحة هؤالء يف مقاالت و«دراسات»
مزعومة بكل أنواع وألوان التضليل
والتجني عىل االمازيغية كلغة وثقافة
وكموروث إنساني ،ثم التلفيق والتخوين
والتكفري يف حق مناضلني رشفاء ذنبهم
الوحيد أنهم يناضلون إلعادة االعتبار
للغتهم وثقافتهم،يرفضون االنصياع
واالنصهار واالستالب وينتفضون يف
وجه هؤالء االمازيغفوبيون الذين ال
يطيقون االختالف والتنوع وال يقبلون
بالتعايش والتسامح.
ما ال يدركه البعض هذه األيام أننا
نصنع املغرب الجديد ،والتخوين أو
التجني أو التكفري مسلسالت متقادمة
لم تعد تجدي نفعا أمام الوعي الشعبي
املتنامي وانكشاف األساطري املؤسسة
لبعض التيارات واملرجعيات .اختار

ملف العدد

االمازيغفوبيون أو النازيون اجلدد

هؤالء النازيون الجدد ،الذين نحرتم
فيهم كونهم مغاربة ،التهويل من
الخطوات اإلصالحية التي تشهدها
بالدنا معربين عن عدائهم البني ملا
تحقق لصالح االمازيغية بإرادة شعبية
مشهودة وتحت الرعاية السامية لعاهل
البالد  ،بل إن منهم من انتهى بدعوات
رصيحة ال تقبل التأويل للمراجعة
والرتاجع عما تحقق يف بالدنا يف
ملف التعاطي الجديد مع القضية
االمازيغية،سلوكات يعترب أصحابها
أنفسهم يحسنون صنعا يف حني أنها
ترصفات هدامة تيسء إىل البالد والعباد
وتشكل مساسا خطريا الختيارات األمة
املغربية ومبدأ الديمقراطية.
أما آن األوان لهؤالء أن يعودوا إىل رشدهم
ويغلبوا العقل عىل العاطفة العمياء
فيما يصدر عنهم من مواقف وأحكام؟؟
أما آن األوان لهؤالء أن يسلموا ملشيئة
الله وسنته يف خلقه أن جعلنا مختلفي
األلسن واألنساب واأللوان ؟؟ أما آن
األوان لهؤالء أن يدركوا أن املغرب
للجميع؟؟
أيها الحاقدون علينا،إننا نحيي
فيكم غريتكم املفرطة والجارفة عىل

لغتكم وثقافتكم واللتني نشاطركم
إياهما،لكننا باملقابل نمقت فيكم
انزعاجكم من غريتنا عىل لغتنا وثقافتنا
ونستنكر عداءكم البني لهما.إننا نؤمن
باالختالف ونقدر االغيار،نحرتم لغاتهم
وثقافاتهم وبالقدر نفسه نحتقر كل
من سولت له نفسه االنتقاص من
قيمة لغتنا وموروثنا الثقايف ونكفر أشد
الكفر بكل خطاب استئصايل واجتثاثي.
إننا نؤمن أشد اإليمان وإىل درجة اليقني
بوطنيتنا وغريتنا عىل وحدة ومصري
بالدنا ،ونكفر إىل درجة اإللحاد بكل
أطروحة تشكك يف شعورنا ووطنيتنا
و«نوايانا» .إن املغرب والوطنية قدسنا
املقدس الذي لن نرىض عنه بديال،وما
املزايدات السياسوية املجانية التي
يرىض بها البعض إال سحابة صيف ال
نقيم لها وزنا.
أيها الحاقدون علينا،تأكدوا أن املغرب -
الذي يرفض بعضكم أن يكون استثناء
– غني بتنوعه،قوي بوحدته،اعلموا أن
التأويل املغرض والركوب عىل األحداث
التاريخية والراهنة الذي تعودتم عليه
لن يكون يف صالح أطروحاتكم وأن
الحقيقة ال تحتاج إىل ثياب .لن ننزعج

توضيحات هامة عن األقلية واألغلبية

* مصطفى ملو

يطفو إىل السطح موضوع األقلية
واألغلبية,كلما تعلق األمر بالحديث عن
الديمقراطية \والحرية والحقوق أو كلما
اقرتب موعد االنتخابات,إذ يتناول كل واحد
هذا املوضوع من وجهة نظره ورأيه,إال
أن الخاصية الجامعة بني أغلب هذه اآلراء
والنظريات هو سقوطها يف مجموعة من
األخطاء,سواء املتعمدة منها والناجمة عن
غياب الحياد الذي ينتج بدوره عن محاولة
خدمة مصالح خاصة أو تغليب كفة طرف
عىل طرف ووصف الطرف املواىل له باألغلبية
والطرف املعارض أو الخصم باألقلية,أو بهدف
ترويج خطاب أو إيديولوجية معينة أو يف
سياق التسابق االنتخابي بصفة عامة,أما
األخطاء غري املتعمدة فتنجم باألساس عن
عدم أخذ الحيطة والحذر عند محاولة مقاربة
هذا املوضوع الحساس اليشء الذي ينتج عنه
خلط مفاهيمي لدى البعض,وغياب العلمية
واملوضوعية عند الحديث أو الكتابة يف شأن
األقلية واألغلبية.
هذه األخطاء-عىل العموم,-هي ما سنحاول
توضيحها يف هذا املقال,آخذين بعني االعتبار
عنرصي الحياد والعلمية,الذي ال يمكن ألية
دراسة بهذه األهمية أن تقوم لها قائمة
بدونهما.
سبق أن تناولنا يف مقال سابق بعنوان»العلمانية
أوال والديمقراطية ثانيا»,موضوع األقلية
واألغلبية,وقد أرشنا من خالله إىل أن الخطأ
الشائع عند الكثريين هو الرتكيز عىل الحديث
عن صوت األغلبية وافتخارهم واعتزازهم
بالحصول عىل هذه األغلبية أو ادعائهم بأنهم
يمثلونها,يف حني أن املفروض هو البحث
وتحليل األسس والقواعد التي تم بها الحصول
عىل هذه األغلبية؟فكم من رئيس حصل عىل
نسبة99,99باملئة من أصوات شعبه أو هكذا
يزعم,وكم من حزب احتكر اإلعالم واستغل
املدارس واملساجد واملؤسسات العمومية واملال
العمومي والسلطة وزور النتائج ومنهم من
ركب عىل الدين الذي يمثل الوتر الحساس لدى
الكثريين,فحقق بتلك الطرق األغلبية املطلقة
من أصوات الشعب,فهل فعال تعترب تلك
األصوات التي تم الحصول عليها بتلك الطرق
امللتوية البعيدة عن الديمقراطية أغلبية؟؟
يتضح إذن أن الذين يقفزون عىل مرحلة مهمة
من الديمقراطية,لينتقلوا مبارشة للحديث عن
األغلبية,إنما هم يف واد يعمهون,إذ قبل الحديث
عن هذه األغلبية,يجب التساؤل والتقيص
بطرح السؤال,من أين لك هذه األغلبية؟وكيف
حصلت عليها؟
الخطأ الثاني الذي يسقط فيه بعض املتناولني
ملوضوع األقلية واألغلبية هو زعمهم أن
صوت األغلبية هو صوت الشعب,وبما أن
الديمقراطية تعني صوت الشعب,فإن صوت
األغلبية-بالنسبة لهؤالء,-ال يملك إال أن
يمثل عني الديمقراطية,وهذا غري صحيح,إذ
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الصحيح أن صوت األغلبية ال يعني-مطلقا-
صوت الشعب,ألن هذا األخري يعني صوت كل
الشعب بما فيهم من يصفون باألقلية و لو
عدوا عىل رؤوس األصابع.
إن الذين يسقطون يف هذا الخطأ عن قصد
أو عن غري قصد,يجهلون مدى خطورة
مواقفهم تلك,فهم ال يدركون تبعات اضطهاد
«األقلية» وال يدركون مغبة نظرياتهم القائلة
بأن «األقلية»,يجب أن تخضع لألغلبية,التي
تعني من منظور فهمهم للديمقراطية صوت
الشعب,يف حني أن الديمقراطية تعني صوت
الشعب كل الشعب,وشتان بني صوت األغلبية
وصوت الشعب كما وضحنا سابقا وكما
سنوضح الحقا,فبالرجوع إىل نماذج من دول
كانت تعترب جزءا من شعبها أقلية,نجد أن
موقفها ذاك,هو ما أدى إىل تشتتها وخلق لها
الكثري من املشاكل,وال نجد أوضح مثال لذلك
من اإلتحاد السوفياتي البائد.
إن األقلية إذا,ال تسمح وال تعني خلق
مواطنني لهم واجبات أقل من واجبات من
يشكلون األغلبية,والعكس صحيح,إذ ال تعني
األغلبية مواطنني لهم واجبات أكرب وأكثر
من واجبات «األقلية»,أما الحقوق فيجب أن
تكون هي هي,سواء تعلق األمر باألقلية أو
باألغلبية,فهذه األخرية ال تعني استئثار بعض
الناس ممن يشكلون األغلبية بأغلب وأهم
الحقوق والحريات وترك الفتات ملن تعتربهم
أقلية,فالحقوق إما أن تكون أو ال تكون والحق
كل ال يتجزأ وال يقسم,هذا إن أرادت الدولة
أن تكون فعال دولة لجميع مواطنيها,ال دولة
طائفة أو مجموعة تسمي نفسها أو يسمونها
باألغلبية.
املهم كذلك يف موضوع األقلية واألغلبية,أن
اإلحصائيات املؤدلجة ال تقدم صورة واضحة
عنهما,فهذه اإلحصائيات قد تجعل من
األغلبية أقلية ومن األقلية أغلبية,وهذا ما
ينجم عنه ما نسميه يف هذا السياق ب»أغلبية
األقلية»و»أقلية األغلبية»,أو «األغلبية
املغلوبة» و «األقلية الغالبة»,وال نجد أوضح
مثال لالستدالل عىل ذلك,من الوضع يف
العالم,حيث نجد أن  20باملئة من سكان العالم
أو أقل تستحوذ عىل  80باملئة من الخريات
والثروات,يف مقابل  80باملئة من السكان أو
أكثر,ال تتوفر سوى عىل  20باملئة من الثروات
أو أقل بكثري.
يقودنا كل ما تقدم إىل خالصة مهمة,مفادها
أن األقلية العددية ال تعني بالرضورة األقلية
والضعف يف اإلنتاج والضغط والقدرة عىل
التأثري,بل والهيمنة عىل األغلبية نفسها
يف شتى املجاالت وامليادين ودوائر صنع
القرار,واألغلبية ال تعني بالرضورة القوة
والقدرة عىل التوجيه والسيطرة والتحكم,وال
أدل عىل ذلك من اليهود الذين ال يتجاوز
عددهم 12مليون نسمة,لكنهم مع قلتهم
تجدهم يتحكمون يف دواليب أهم املؤسسات
واملنظمات الدولية,االقتصادية والسياسية
والعلمية,ويشكلون لوبيات قوية للضغط يف

بعد اآلن من أكاذيبكم وإشاعاتكم
وتلفيقاتكم املقيتة،قولوا ما شئتم،
صفوا كما يحلو لكم ،لكن تأكدوا أننا
لن ننزل إىل مستوى البعض منكم ممن
اختار التجريح والسب والقذف ألننا
ببساطة نعتربكم مغررا بهم استهوتهم
أنشودة البعثية العبثية والقومية الزائلة
و غلو الوهابية،إننا نؤمن باملواطنة
قبل القومية الضيقة،نحن هنا نصنع
التغيري بأرقى األشكال الحضارية
ونفتخر بما حققناه رغ��م أنوف
البعض،لن نضع أيدينا يف أيدي الغرب
كما تدعون وتأملون أو كما فعل أسالف
البعض منكم.
إن املغرب استثناء بالفعل،الن املغاربة
يستطيعون التغيري دون توجيه أو تدخل
من أحد،إن التقسيم الذي تتشدقون
بالتهويل منه مجرد كابوس تعيشونه
يف منامكم،فاملغرب واحد موحد منذ
فجر التاريخ و كذلك سيبقى،لسنا كما
تتصوروننا،لكن لن نكون كما تأملون
أن نكون،حاولوا مسايرة التغيري الذي
يحدث من حواليكم،حذار ثم حذار من
أن تتشبثوا برجعيتكم املهرتئة ألن ذلك
سيجعلكم خارج الرسب املغربي.قدرنا

عدد كبري من الدول,وهنا تربز أهمية األقلية
املنظمة يف مواجهة األغلبية أو األغلبيات
املبعثرة.
الخطأ الشنيع الذي يسقط فيه بعض املثقفني
خاصة من اإلسالمويني,أثناء حديثهم عن
الديمقراطية وعن األقلية واألغلبية أو يف
النقاشات التي تثار كلما اقرتب موعد
االنتخابات,هو تهليلهم بنتائجها حتى
قبل فرزها واستبشارهم بأنها ستمنحهم
أغلبية األصوات,وإعطاء املثال بدول أخرى
تمكن فيها اإلسالمويون من حصد أغلبية
األصوات,كما حصل مؤخرا يف تونس,حيث
اعترب عدد من املنتمني ألحزاب وجماعات
وحركات إسالموية سواء يف املغرب أو يف
مرص أو يف عدد آخر من الدول,اعتربوا فوز
حزب النهضة التونيس بشري خري عىل جميع
اإلسالمويني عرب العالم,واعتربوا أن ذلك مؤرش
وبداية لربيع إسالموي قادم يف مجموعة من
الدول,وأنها بداية ملا يسمونه ديمقراطيات
ناشئة وإنصاف من الله ومن الشعب الذي
منحهم أغلبية أصواته,لكن الصحيح حتى
من الناحية الدينية التي يحاول اإلسالمويون
الركوب عليها لتحقيق األغلبية,أن األغلبية
العددية ال تمنح بالرضورة الرأي الصائب
ألصحابها,كما ال تعني أن رأيهم هو عني
الحق,فقد تكون «األقلية» عىل صواب واألغلبية
عىل خطأ,وهنا تضيع الديمقراطية يف متاهات
ال حرص لها ويحل محلها االستبداد والطغيان
والظلم والتنكيل الذي يصبح حقا مرشوعا ألنه
يمارس من طرف األغلبية التي وجب الخضوع
واالمتثال لها ولو كانت عىل ضالل بعيد.
والبد هنا أن نصوغ أمثلة من القرآن الكريم
لفائدة اإلسالمويني,حتى يتبني لهم أن فهمهم
للديمقراطية ولألغلبية فهم خاطيء,وأن ال
أساس ديني له,يقول تعاىل يف سورة األنعام
اآلية « 116وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك
عن سبيل الله» وقوله يف سورة املؤمنون
اآلية»70وأكثرهم للحق كارهون»,ويف سورة
يونس اآلية 36قوله»وما يتبع أكثرهم إال ظنا»
ويف سورة األنعام اآلية»111ولكن أكثرهم
يجهلون» ويف البقرة اآلية 249قوله تعاىل»كم
من فئة قليلة غلبت فئة كثرية».يتضح من هذه
األمثلة أن األغلبية ال تكون دائما عىل صواب
وال تكون لها الغلبة دائما,وأنها ال تعني القوة
والنصيب األوفر من اإلنتاج واإلبداع والعلم.
إن ما تقدم يجعلنا نعيد حساب خطواتنا
وتأمل أفكارنا عند دراسة موضوع بهذا
اإلشكال,موضوع يستسهله البعض,فتجدهم
يخبطون فيه خبط عشواء,كل حسب
إيديولوجيته وكل حسب هواه,دون أن يتوخوا
أقىص ما يمكن من العلمية واملوضوعية
عند تناولهم لهذا املوضوع الحساس,الذي
يرتبط ارتباطا وثيقا بأهم الحقوق والقيم
اإلنسانية,من الديمقراطية والحرية والكرامة
والعدل واملساواة وغريها من الحقوق التي تمنح
لإلنسان إنسانيته ولو كان فردا واحدا وسط
ماليني يختلفون عنه وهم عنه مختلفون.

وق��درك��م أن
نعيش معا،أن
نتعا يش  ،أ ن
ن��ت��س��ام��ح
يقبل
وأن
بعضنا بعضا لحسن أمقران (أنمراي)
كما هو،عىل
 /تنجداد
اختالف رؤانا،
مرجعياتنا،ألسنتنا وألواننا ،أن نبني
وطننا ونجتمع حول ما يجمعنا ،إنها
مسألة قدر.
أيها االمازيغفوبيون ،كفى من
الوعيد،كفى من التهويل،كفى من در
الرماد يف عيون السذج والبسطاء،غريتنا
عىل وطننا وديننا قد تفوق غريتكم
عليهما،إننا نستحيي أن نقرأ مقاالتكم
املسخرة التي نشتم منها رائحة االتكالية
والتعويل عىل أوهام البعث والسلفية
الزائلة،ضعوا املغرب نصب أعينكم
ألنه رباط مقدس يجمعنا.تأكدوا أخريا
أن الخصومة الفكرية واملرجعية ال
تعني العداوة أو املواجهة،صحيح نحن
خصوم مرجعيا لكننا إخوة يف الوطن
و الدين،و لن نكون أعداء وان كنتم
تنشدون ما تنشدون.

هلذه األسباب املوضوعية قطعنا
إنتخابات  25نونرب 2011

* صالح حرضي -فرنسا

َّ
مؤسس،
إن موقف مقاطعة إنتخابات  25نونرب  ،2011موقف سليم،
يخدم الديمقراطية أكثر مما يعاديها ،موقف يقلق سمارسة
اإلنتخابات ،يحرج املصوتني الذين ال زالوا يؤمنون بالشعارات
الوهمية الفضفاضة و الوعود املغرية الكاذبة ...موقف يقلق
الفاعلني السياسيني ،أو تجار اإلنتخابات كما يسميهم الشارع
املغربي ،الفاعلون الذين يلعبون دور الضحية و الحاكم ،يصدرون
أحكاما مسبقة يف حق كل من ال يؤمن بقواعد لعبتهم ،و يصفونه
بالعدمي ،الرجعي ،املتخلف ،عدو الثوابت و الوحدة الوطنية ...و كذا
أين و متى مورست املقاطعة ،إشارة إىل الديمقراطيات الغربية و هنا
ال أريد الغوص يف حسنات و سيآت الغرب ( املستعمرالجبار ،الكارس،
ليس مؤهال إلعطاء الدروس يف الديمقراطية و حقوق اإلنسان )
ملاذا املقاطعة إذن؟ أوال ،أسائل الفاعلني السياسيني ،أسئلة تالميذية
لكوني ال أفقه شيئا يف علوم اإلغراء و التمويه ،أين كانوا قبل السوق
األنتخابي؟ هل كانوا يف تواصل يومي مع القواعد؟ هل استفادت
القواعد من األنشطة الحزبية و األوراش التكوينية لتمرير الثقافة
السياسية للحزب؟ هل تمت استشارة القواعد قبل اختياراملنتخبني؟
هذه من أسباب دواعي املقاطعة .كلنا نعلم علم اليقني بأن القيادات
الحزبية هي أول من يسئ للديمقراطية؛ باختيار أصحاب املال
واألعمال عىل رأس الالئحة عىل حساب املناضلني الرشفاء ،و هذه
التجاوزات باملآت ،هذه الرشيحة من املحظوظني ،يعدوننا بالجنة فوق
لربح منصب يف الرب ملان كيف؟ يخصصون قدرا من أموالهم الخاصة،
إضافة إىل تمويل الدولة املخصص لألحزاب ،يركب عىل برنا مج
الحزب ،يجيش السمارسة ،يستعمل كل وسائل الدعاية ...يفوزباملقعد
و يضمن راتبا يجني من ورائه أضعاف ما استثمر و معاشا مطمئنا
لن يحلم به من أفنى حياته خدمة للوطن ،بل أن هذا النوع من
املنتخبني ال يخضع ألية محاسبة من الناخبني الذين ال تربطهم به
إال عقد العرض و الطلب ،املهم هو عدد املقاعد يف الربملان كما رصح
به اليوسفي يف الرباط  :2007لقد أصبحت املقاعد تهمنا .و هذا
من أسباب املقاطعة .أخربني صديق ( مناضل ) بحزب امليزان ،بعد
دردشة ،أخربني قائال  :يقولون لنا  ،ال تقولوا الحقيقة للشباب ،كما
أخربني صديق آخر بأن بن كريان استقبل صهره الذي أتاه من أزيالل
إىل الرباط ،أقبح استقبال ،أما العبد الضعيف ،فقد فكرت يف اإلنضمام
إىل قواعد اإلتحاد ،شاركت يف عدة محطات لكن رسعان ما انسحبت
من صفوفه حني قال الطيب منشد مخاطبا فطومة املودن ( بسخرية
) ،ببني مالل أمام امللء و بحضور محمد لقاد،الكاتب الجهوي آنذاك:
خاصنا نديرو يش شلح يف املكتب السيايس باش إترجم لينا ( هذه
هي العقلية اإلتحادية الحقيقية ) ..أقسم بالله أنني أصبت حينها
بانهيار وخيبة و حكرة  ...و قررت األنسحاب من إتحاد الرشكاء
دفاعا عن هويتي األمازيغية .و هذا من دواعي املقاطعة .ثم  ،هل
تمت استشارة الشعب و ارشاكه يف إعداد مرشوع الدستور الجديد؟
طبعا ال ،وملاذا سيشارك يف إنتخابات  25نونرب 2011؟ و هذه من
أسباب املقاطعة 34 .حزب 34 ،برنامج انتخابي ،امليوعة السياسية ،و
هذه من أسباب املقاطعة .حرمان املهاجرين من تمثيلية يف املؤسسة
الترشيعية ،و هذه من أسباب املقاطعة .ليس هناك حزب قادر عىل
تجاوز املحظورات و لو كانت هذه الطابوهات متنافية مع رهانات
اإلنتقال الد يمقراطي ،سحقا ألحزاب الطاعة و الوصولية ،و هذه من
أسباب املقاطعة .و يف ظل هذه األوضاع املقلقة ،يف غياب أحزاب و
برامج حقيقية تسموا بالعمل السيايس النبيل  ،تخلق الشغل للشباب
و تضمن الكرامة و املساواة و املواطنة لن نشارك يف اللعبة القذرة.
فمن ال زال يؤمن بطراهات األحزاب و برامجها و وعودها ،موعدنا
بعد اإلنتخابات ،يوم ال ينفع مال و ال ندم.
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ACTUALITES

Information relative à la gouvernance
de la Compagnie d’Assurances RMAWatanya
Face aux enjeux du développement et de la modernisation sociale et économie de la région, pour lesquels l’essor du secteur de l’assurance et des services
financiers en général constitue des leviers stratégiques, la compagnie RMA Watanya renforce sin
organisation et les moyens de sa gouvernance.
A ce titre, le conseil de Surveillance réuni, le jeudi
24 novembre 2011, sous la présidente de M. Othman
Benjelloun, a statué sur un remaniement et un renforcement de l’actuel systéme gouvernance.
Le conseil de surveillance se voit ainsi d’une part
par l’implication auprés du Directoire de Monsieur
Azeddine Guessous, Vice Président du Conseil de
surveillance et Président du Comité d’Audit, ainsi
que par la nomination de eux nouveaux membres
:MM.Mounir Chraibi et hicham El Amrani.
M.Mounir Chraibi, directeur Général de BMCE
Bank en charge du Pole Technologie de l’information
et des Process Groupe, supervise également le projet
EurAfric Information, ou les intérêts de la banque et
de l’assurance se rejoignent dans une perspective de
développement régional.
M.Hicham El Amrani, directeur Général de FinanceCom, est associé depuis plus de quinze ans de

manière très rapprochée à l’ensemble des investissements du Groupe.
De même, le Directoire voit l’arrivée d’un nouveau
membre en la personne de M.Zouheir Bensaid qui en
assurera la Présidence.
Vice Président du groupe FinanceCom, M.Bensaid a
suivi l’évolution de la compagnie depuis deux décennies et accompagné le Président Othman Benjelloun
au niveau de la holding du groupe FinanceCom tant
sur les axes stratégiques que financiers.
Ces mouvements qu sein des organes de gouvernance de RMA Watanya ont pour objet de doter la
Compagnie des moyens permettant d’accompagner
la montée en puissance de ses ambitions aux termes
d’une démarche d’innovation et de qualité de service
dans la perspective de renforcer sa position au Maroc et d’élargir ses marchés en Afrique du Nord et en
Afrique subsaharienne.
Par ailleurs, M.Fouad Douiri s’est vu proposer par le
Président Othman Benjelloun le développement des
activités d’assurance en Afrique qui prendront leur
essor au travers du réseau Bank of Africa.
* Casablanca, 25 novembre 2011
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Solidarité avec
Imazighen de Libye
•En guise de solidarité avec Imazighen de Libye qui se battent pour
que cesse la négation de Tamazight, et pour dénoncer l’attitude discriminatoire et anti-amazighe du CNT, Tamazgha appelle à un rassemblement le samedi 17 décembre 2011 à 15 h devant l’Assemblée
nationale à Paris. Soyons aux côtés des Imazighen en lutte en Libye
Rassemblement le samedi 17 décembre 2011 à 15h. Place du Président Edouard Herriot 75007 Paris. Face à l’Assemblée nationale
Métro : Assemblée nationale ou Invalides (...)
Par ailleurs, Tamazgha appelle à une journée internationale de solidarité avec Imazighen de Libye en lutte.
Elle suggère que le mouvement amazigh à travers le monde organise
des actions de solidarité le même jour (c'est-à-dire le 17 décembre).
Voir message ci-dessous :
Comme vous le savez certainement, Imazighen de Libye se sont battus
pour la chute de Kadhafi et son régime et ont su mettre Tamazight au
devant et en ont fait un élément important de leur lutte. Ils se sont
battus en tant qu'Amazighs et ont tenu à le faire savoir aussi bien aux

POINT DE VUE

Le Maroc, serait-il au rendezvous avec l’histoire ?
A l’approche de l’échéance électorale marocaine, la
question centrale qui se pose est de savoir si le Maroc
sera au rendez-vous avec l’histoire et si les législatives
du 25 novembre courant, vont faire émerger une nouvelle élite, afin de rompre avec cette sempiternelle tradition du «changement superficiel ».
S’il est évident qu’il ne peut y avoir de changement sans
élites, alors quelle élite économique et politique pour
le Maroc de demain ? D’autant plus, qu’on sait qu’eu
égard de notre histoire et de la désolation du champ
partisan, le renouvellement des élites, pose problème.
Or, le changement ne peut venir que des partis politiques.
Nous savons, que nos formations politiques sont le produit d’une histoire complexe et compliquée dû à l’intervention de l’administration dans la prise de décision.
Même s’il y a des nuances à apporter en fonction de
chaque parti, ils n’ont rien fait ou peut, pour s’émanciper. En effet, en acceptant de soumettre le texte
constitutionnel au référendum le 1er juillet, juste deux
semaines après sa publication, sans prendre le temps
de la réflexion et de la consultation de leur base, pose
un certain nombre de questions concernant le degré de
leur indépendance.
En appelant avec célérité à des législatives, ils ont repoussé consciemment ou inconsciemment leurs congrès,
pourtant seuls processus de changements « possibles ».
Ce qui donne des arguments à certains, dont le changement n’était pas à l’ordre du jour. Dans ces conditions,
comment peuvent-ils jouer le rôle de médiateurs essentiels entre les citoyens et le monde de l’engagement
politique et prendre en charge la demande de démocratie, comme une de leur mission fondamentale ?
Comment se saisir des convulsions sociales et des mouvements de protestation, pour rehausser le niveau de
l’offre politique ? C’est ce qui explique en partie les
mêmes discours, malgré la nouveauté des candidats.
Alors, quand on apprend officiellement que plus de
86% des candidats tentent leur chance pour la première fois, devons-nous être rassurés sur la question de
changement ? Ce n’est pas évident, dans la mesure où,
si les partis politiques se sont engagés à rajeunir leurs
listes et à embellir leur configuration partisane, la volonté de s'inscrire dans la modernité, la démocratie, la
transparence et l’édification d’un Etat de droit, semble
faire encore défaut.
Car le changement des candidats ne veut aucunement
dire, un changement dans la gouvernance, la transparence et de nouvelles mentalités susceptibles de
mettre fin à cette « nomenklatura » politique à laquelle
les marocains se sont habitués, depuis des décennies,
échéance après l'autre et époque après époque. Même

si l’émergence des nouveaux visages à son importance
et son utilité, les Marocains attendent des futurs responsables : compétences, indépendance dans la prise
décision et la volonté affichée d’édifier un Etat de droit
qui garanti la justice sociale.
C’est seulement en s'inscrivant dans la dynamique d’un
tel changement avec conviction et volontarisme, que nos
formations politiques peuvent rassurer. Car on ne peut
édifier un Etat de droit et gérer les affaires publiques
autrement avec les mêmes individus qui ont ruiné le
pays à tous les niveaux. C’est dire, la nécessité que certains de nos acteurs politiques, laissent enfin tomber
les œillets, pour mieux appréhender la réalité. En effet,
il est irresponsable de ne pas prendre conscience de la
période cruciale que traverse le pays.
Tout en se gardant de généraliser, il faut dire que nos
acteurs et de nos intellectuels, ne semblent pas encore
conscients de la gravité de la situation et continuent
à se cacher derrière un régime qui ne s’est pas encore
établi comme « parlementaire », c'est-à-dire démocratique. Cela pourrait engendrer des « tempêtes » dans un
proche avenir.
S’agissant d’une élection sensée consacrer la volonté
populaire, renforcer le pouvoir du parlement et faire
émerger un gouvernement des urnes, le changement
doit être surtout au niveau de la démocratie, la transparence et de nouvelles méthodes de gestion, c’est l’un
des enjeux clés sous la nouvelle ère constitutionnelle.
Un autre enjeu est celui du degré de la volonté du gouvernement issu des urnes, à mettre en œuvre son propre
programme.
Le renouvellement des élites politiques, passe aussi
par l’intégration des citoyens marocains de l’étranger
dans le champ politique marocain, c’est pourquoi il faut
condamner la fuite en avant des responsables marocains, qui ont décidé une fois de plus, de faire l'impasse
sur les revendications légitimes d’une communauté, qui
contribue depuis un demi-siècle au développement du
pays.
En effet, alors que certains pays Maghrébins intègrent
dans leur processus démocratique, leurs citoyens de
l’étranger dans le cadre d’un renouveau démocratique,
les citoyens marocains de l’étranger, n’ont de choix que
de voter par procuration, qui constitue une « atteinte
au principe du droit de vote », lequel est une affaire
individuelle, secrète et souveraine.

Libyens qu'à l'opinion internationale. Leur rôle dans la libération de
la Libye a été déterminant.
Les dirigeants du CNT ainsi que le chef du gouvernement récemment
nommé ont dévoilé leur véritable visage vis-à-vis des Imazighen. Non
seulement la composante amazighe a été exclue du nouveau gouvernement provisoire, mais il a été accordé un portefeuille de ministre à
un individu qui a tenu des propos racistes à l'égard des Imazighen lors
d'une réunion du CNT en août dernier.
Le président du CNT, Moustapha Abdouldjalil, a été jusqu'à accuser
Imazighen qui manifestent pour dénoncer l'attitude discriminatoire
du gouvernement libyen, d'être "manipulés par les étrangers".
Imazighen quant à eux ne sont pas impressionnés par ces accusations
et sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Ils disent ne
pas être prêts à négocier la place de tamazight en Libye. Ils rejettent le
nouveau gouvernement et retirent leurs représentants du CNT et font
savoir leurs exigences. Depuis le 23 novembre, ils sortent aussi bien à
Tripoli qu'à travers l'ensemble du territoire amazigh pour dénoncer le
gouvernement libyen et le CNT qu'ils qualifient de racistes et ne sont
pas prêts à arrêter leur mouvement tant qu'ils ne sont pas écoutés.
Imazighen de Libye sont entrain de donner le meilleur exemple de détermination dans la lutte pour Tamazight. Allons-nous les laisser seuls
? Il nous appartient à nous associations, organisations, militants amazighs de nous mobiliser pour leur apporter notre soutien.
Pour cela et pour dénoncer le CNT et ses institutions racistes et antiamazighes, nous vous suggérons de faire delà date du 17 décembre
une journée internationale de solidarité avec Imazighen de Libye en
lutte. C'est l'occasion également de dénoncer le racisme et le mépris
dont sont victimes Imazighen partout en Afrique du Nord de la part
des Etats en place.
Une telle action sera d'un réconfort moral inestimable pour nos frères
qui se battent au quotidien sur place en Libye.
Concrètement cela peut se décliner en diverses actions que chaque
association ou groupe d'associations peuvent organiser localement.
Nous, à Tamazgha, nous organisons un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Paris.
Il nous semble qu'une telle action est à notre portée. Faisons-le et
montrons à nos frères Imazighen de Libye que nous sommes à leurs
côtés, et montrons par la même occasion à l'opinion internationale que
la solidarité amazighe est possible.
Salutations amicales et militantes.

* Said charchira
Düsseldorf, le 16 novembre 2011
Directeur du centre européen d’étude
et d’analyse sur la migration

* pour Tamazgha,
Masin FERKAL.
Paris, le 3 décembre 2011.
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Yurri d ufqqir mpnd zv ugadaz, issuda d
asdvyyul nns abarav, ig d idarn v ucwari.
Izgr asif, ar nn ittannav tadart nns v wafa n
udrar. Imun usrdvyyul d tvarast n tbrida
ikrruzn ngr ivulidn iqqurn, yawn asn uwats nn
taddart.
Zund ku man ass ad v imalass, ar d ittafa
ufqqir Mpnd tamavart nns yamna v imi n waggur ar
sis ttqql, tizi lliv nit ar tsfruriy aqqayn n
usngar i iflussn. Zund tamayurt, ar ttaws yamna
i urgaz nns ad azugz acwari, tcckcm ilmma amktar s ugrur, tfk as alim d waman.
Ar issflid ufqqir Mpnd I umsli n uglzzim
immrksn d’pmm’n iwis oli, iv isfrassi agjja. Ar ittkdu I uvrum n ufarnu imunn d izlan immimn zv imi n oica, illis mzzin.
Mac ass ad ntta izli, awd yan ur as tt ismussu. mqqar d ifullusn is tn lah. drnt sat aman I
ufqqir Mpnd, mad ijran? Mad illan?... iggwz d
s tazzla-nvd is d ka idr- zv n tadawt n usdvyyul, tugtt n gar iswingimn ar ttsutuln g nns:
-Yamna aynna, tdda ad tagwm v tnudfi, tccd tdr
nn; ah a yamna inu; ma mi iyi tflt. Uhu, oli aya nn
immavn d uccun v tagant, iku mad gik ijran a iman
n tasa nu, sul kiyyi ka ttvawalv ad tasit tamasayt dffir inu. Nv d oica, safi safi, ntta ayann,
ra d s tt inn taft tjdr ixf nns, nv d tbbi iidudan nns s uzrg, nv d iqqs as kra n uvirdm ngr
tuga. ur rad yg abla tacc ann n tfrxin, acku ar ka
yadlli ttaylal tzri andggwig g tfssi.
Zrin iswingimn hrcnin zund usman v unlli nns , iga
nn afus f taggurt, ul nns inkr gis umawal n isan,
ixf nns irva zund anud, anlli nns ar d ukan sul ittaru tallasin llasnin.
Urta nn itthi taggurt, ar ittannay ufqqir mvnd
timatarin timaynutin d iggwran v imi n tgmmi
nns, illa mad nn ikan taxamt nnk a yafqqir mvnd.
Irzm tifult, ibdd, idhcr, ur issn rad
iskr ad yalla nv d ad idssa. yan uzmumg mzznin
avwma as udmn, issyafa s yat tumrt mmu imult,
tumrt mmu ikka zv lliv iffv daddas brahim,
ass lliv nn yuki d udrar, ifl taddart izug.
Yummr ar idssa, tadsa immrksn d imttawn.
Llan akkw vinn: tamavart nns yamna d iwis oli d
illis eica…llan akk vinn, giwrn v usarag alln nnsn
zund ijnwa ar xrrint tavssa n ufqqir Mpnd…
llan akk vinn udmawn nnsn ar ttinin mas d izza kra
axam n ufqqir Mvnd.
Tifawt n tccumeit av d tsrs oica yan ttajin n
uqnin ifkan adu n tamimt I tqbilt akkw, d uvrum n
unwdam irvyan.Ssutln akkw I lmrfo, macc mqqar
d yan ur izmr ad n nig afus nns s umzwaru, ar

azul
amqran
Azul amqran

Ayan igan amazi
Ula yan tt ur igin
Azul amqran
Fellak a yafgan
Igan afgan
Issen izerfan
Nnes d win wiyyad
Issen madd dars illan
D madd iwin wiyyad
Azul ighudan
Tamghart neghad argaz
Kullu afgan ayann
Ssurf iyi kiyin a yamksad
Ssen is ur tgit afgan
Ula kenni iffaln akal
Tabndayt ur tt sar tafim
Azul amqran
A yan issenn ized akal
Agh imghi wawal
D netta as ittmyassan
Ger tuggt n timizar
Azul amqran ighudan
Iffaghen ger idrarn
N sus amqran
Fellak a yafgan
Issenn atig n tudert
* ahlal moha
le 5/1/2011

Tira
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ttqqln s ufqir Mpnd.
Yasi ufqqir Mpnd yan ubbic n uvrum yini bismi llah, ismd as:
“- is d mayad ka kwn n isfayln, nttan a kw n igan v
waddad ad lli vtllam. Awa ssfldat iyi. Aynna
mmu tsllam f tudrt n ddu udrar hann tikrkas
ad iga. d wann nv d ttann lli nn darun ikkan, arwass
d ttmi n tudrt nnun av rad isrg. ddu udrar ur
gis timudan d tugtt n tmmara. Riv ad kw saqsay, avrum ad lli nctta, mad t yudrn?”
-oica
- madt issnwan?
-oica
-mai d ikka uggwrn nns?
- Tumzin lli tkrzt kiyyi d oli, nmgr tnt s
ifassn nnv, tzd tnt immitnv. Matta isqsitn ad a
afqqir Mpnd.
Yan gistn ar ismuqql v wayyad , nnan akkw is nuflv, nv tkcm ayi tmadunt:
-Ssfldat iyi a tarwa, tssfldt iyi ula kmmi a
Yamna ad awn rarv f isqsitn lli iyi tfkam azal
lli, yan s yan.Tsaqsam f uvrum amllak lli anzzan
v ugdz bla tammara bla tjdrt idudan; avrum
ad umlil, is tssnm mani d ikka? mad gis? mad
t ikrn? is ivus, yak ur gis kra n tmadunt? d ma
yufn, is d aynna tlkmt s tidi d tdusi nnk, nv d
aynna k fkan wiyyad?
tsaqsam f ufkay n tcckart, yuf awn ad inim aman
ur d akfay, max is illa ma yufn akfay n tfunast
nnv, tssndut tasit tudit tskr udi ilan aazuknni,
asafar n wattan.
Ar tsiggilm s tmlsit n ugadaz mqqar darnv
tadult, timlsit nna ka twwurgit tgrut stt gis;
amma timsa n ugadaz ur gant tinv, ur av gant ula
nga asnt.
Yat tidit rad awn tt univ, tudrt ad nddr iggi
n takwiyt ad, tuf mrawt tkkal tin lmdint ula mad
stt iwalan…”
Ar sawalv, ar sawalv macc ssnv is ar ka ttffiv aman f uxsay. afqqir Mpnd, wa afqqir Mpnd,
iv d ongi wasif ur rad t inn trart s uttibn,
luh d nit ivulidn dusnin, sul iv zdarn I kra.
“is ihnna lhal a yafqqir Mpnd? zriv k ur akk
didi tllit?”
Irur d wawal n dda lhsn afqqir Mpnd av tiwargiwin n uzal, irar d ilmma asrdvyyl nns lli d
yufa abrid. ivawl nn ilmma dda lhsn, irar as
g ixf nns:
-Usiv anzgum a dda lhsn I tudrt ad, ur ssnv
mani sitnv tra. Mayad lli d igguran ar issiwid, tigira n uzmz ayad.Wah timavarin ar
ssavnt ar zznzant zund nttnti zund irgazn.Tir-
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batin luhnt lfrtita qqnnt akrbay n” ddjin”d tatrft n tjouät yuti mad tfl mad tpba, ar kkatnt
s tgira zund izrgan n lmossrt, ar ttnduhmunt
d irgazn s udm iqqurn, uffan nttni bzgn zun ixlf
dllah, ar aqqran I wanna izrin ad nn yarm. Mayad
ad t,t id iffu wass awd nttnti s mkann, nv d oli
nu ad iluh ajllabi n imzwura nnv, irzm I tkyudt
igbu amzzuv zund ismg n izmaz zrinin.
Mayad d uggar as ira ufqqir Mpnd ad t inna,
macc issn is rad ka ig n ayt udvar uggar n
mast t iga.
-“is ka nsha a dda lpsn, tiwi av tudrt”.
-“awa lojb ad lli d igguran ar issiwid”.
-“awa kiyyi, ma rad za tskrt”, inn at ufqqir
Mpnd afad ad ka iqqn amsawal issn is ur rad t
isslkm I mani.
-“ manza km a tudrt n zik, iv isuq urgaz issn
is isuq. Tigira ad, ar sul nttswag var f tkrdiwin: ha takrda n wasidd, ha tin lburtabl
, ha tin lbarabul…mqqar yakka ar d imir ur
rad d imack d tkrdiwin ad unck lli gant”.
-“ ur dark ma tskart a dda lpsn, aslm iv immurt ur yufa ad ivli d wasif tasawnt, ad t
asin waman ad dars”.
-“tsuckit stt id a yafqqir Mpnd, iv tnnit aslm
immutn! aslm immuntn”
-“ ur nufa ad nsbdd azmz zv usutl nns, mklli s
ur nufa ad nrar ma d izrin”
-“ar vifi tdssat a yafqqir Mpnd!...zr var
ajllabi da tlsit!..ittuskar s ufus, ar nit
ismmrva yamz v ixf nns, sul irwas is d asggw as ayad t dark zriv ur d zund tagzzumt ad
lli lsiv , tkka tt inn tugr iyi v tiddi, tili nn
vilaf v ifaddn.Tamavrt dari ur ssnv is art
t ttgg wan nv d art t tctta!”
-“ kwnni ad iran a dda lpsn, kwnnin a ifln izuran nnun
ar ttvawalm ad tgm itrarn, tflm ma d awn irwan,
tazzlm s tmudan d mad ur igin. kwnnin a igan
ivwyyal, nvd paca ivwyyal ad gin zud kwnni, max
tzrjit jju avyyul a ifl abrid da s fln imzwuran nns!...
Maya d as ira ufqqir Mpnd at inna, maya d a
bdda ikkatn ganfa v ugns nns, maya d as ira ad
sis isvyyu, ad as ssfldn ayt udrar ula ayt
uzavar, wid ddrnin d wid mmutnin, d wid llanin
gra tsn.
Yull d ufqqir Mpnd ixf, yaf v illi v bdan ivarasn:
-“Ad ak yaws rbbi a dda lpsn. Irr irr”.
* umar paidar
ipaburn n tayyu

nan iyd nan iyd nan iyd
nan iyd nan iyd nan iyd
ass lli nan iyd ur nsen aæ mat tgit
nan iyd ur nsen aæ mani v tuckit
assad ar ttinin tagut taorabt ad tkkit
nan iyd han nga aæ ait matn
niwid akd ils n wakal ifulkin
niwid akd askkil d tifawin n igNwan
tamagit d tusna taorabt adax ismunan
tagut d ignwan adax immaln
ar iyyid ttnin ar iyyid ttinin
ar llix iyiwi iäs ar twargax
bddx v imi n uvaras ar smuqqulx
ttux askkil ttux ils inu
ur sul snx may gan winu
v tgmmi ad d matturigan
ãfän aæ ma isætin içuran
ur sul snx mad gix
ur sul snx mani kix
ur sul gix yan , sin a ggi illan
yan ar ismuqqul v tagut ukan
yan ar iswingim v içuran
urn illa ufgan iv uriga yan
sfldx i iyuçuran ariy ttinin

nkr awa nkr rçm alln nek d imççuvn
adak inix tamdaddt n iwaliwn vemklli gan
adak mlx mat git
adak mlx mani v tllit
han nssn ukan mad gix ran
akal n tmazivt urat itiwi yan
kigan a gis izrin uras ufan
izaggn n tmazivt tifinav ka mi ssn
addag lli aæ urillan v mani yaä v umaäan
tamazivt av d ilul nttan aæ ad izwarn
kiy d waddag n wargan tgam aæ yan
v tillas n äyiä nttan adak isisfiwn
v tafukt n uzal nttan adak izizwin
mqqar asn bbin aman tqqurasn tifrawin
han addagn lli mi vzzifn içuran
ur kãuän tamtat akal avn tvwin
ssn izd vin av ran afin aman
içuran ay ttinin amzruy urd imawn
imzruyn imdaddn urax tsfaän
ix tnin aæ mäl ya wass ad nkern
saksan ayt misr adak t mmln
ixd ilul u maziv nttan d tilili ay tmunan
tamazivt n wargan urjju trba ismgan

ur jju illa umaziv v tillas
ur jju inva wala imäl tasa ns
yalt s tumrt v iggi n ugayyu ns
tga tagllidt nnx aæ mqqurn
v uzemz an wiyyaä ddu wakal axtn tggan
tagut han tirvi kad ããifiän
awalli nan aytmatn adaæ nga nbäa idamn
aræen nsbrrak ixtram ang v wakal aytmatn
ard nssa v içuëan n tmazivt ad ng imdrawn
tamazivt d taorabt snat tutlayin
tifinav d taorabt sin iskkiln
as ran zzigiz zund sin iäarn
waxxa urisn yan maillan v igayya n wiyyaän
ix ka issn yan iwutta n tgmmi nsn
ma tskart v tgmmi nk urk isksa yan
vemklli nan izrfan amaäan n ufgan
han tamagit akal as tyakkan
xkan d tutlayt d iskkaln
ad sul uriy ttinit mat git
ad sul uriy ttinit mani v tuckit
¨tssnt vil mat git d mani x tllit ?
* YURAT HMAD BELKACEM

COURS DE TAMAZIGHT

Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à
vous livrer des cours de
langue amazighe.
Cette fois ci c'est un
manuel pédagogique
pour les adultes, élaboré
par l'IRCAM.

"Le Monde Amazigh"
tient
à
remercier
les résponsables de
l'IRCAM de nous avoir
autorisé à publier ces
cours, qui seront sans
aucun doute de grande utilité aux enseignants et
à ceux et celles qui veulent apprendre la langue
amazighe.
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religion dans la définition de l’identité nationale.
Plutôt que de parler d’identité, le mouvement estime qu’il est souhaitable de parler de processus
d’identification. Il s’agit, en effet, d’un phénomène
dynamique qui permet, à chaque moment de l’histoire, de se reconstruire même si le socle, fait de
constantes immuables, demeure le même.
En d’autres termes, si l’édifice identitaire nordafricain a pour fondation l’amazighité, le reste de
la construction s’est faite avec des matériaux qui
sont d’ordre historique, culturel, sociologiques, politique…Il est pour cela dangereux de se figer dans
une identité qui ne tienne pas compte de toutes ces
variables.
Ayant pris acte de cela, le mouvement amazigh
ne peut que défendre la prise en charge de toutes
les cultures qui ont façonné l’identité actuelle du
peuple amazigh.
* Mouvement amazigh et la question linguistique
*L’enseignement
En Algérie, la distance linguistique entre les dialectes ne permet pas, toujours, une intercompréhension. En attendant de construire une langue
mononormée qui peut prendre plusieurs décennies
(90 années en moyenne) le mouvement amazigh
algérien fait le choix de la polynomie. C’est à dire
qu’il appartiendra à chaque région dialectophone
d’enseigner son propre parler. Il faut, toutefois,
dans le cadre de cet enseignement, privilégier les
zones de convergences, autrement dit, donner la
priorité à ce qui nous est commun. Il faudra veiller,
aussi, à créer un centre de terminologie commun à
même de partager une même néologie qui représentera, de fait, l’essentiel de la langue.
Au Maroc, où l’intercompréhension pose moins de
problème, le choix est porté sur l’enseignement
d’une langue unique. Ceci a pour avantage un gain
de temps pour normer et standardiser la langue.
Comme pour la question du caractère graphique,
le mouvement amazigh encourage ces deux démarches qui respectent les différentes situations
linguistiques et qui aboutissent à terme aux mêmes
objectifs qui permettront aux Imazighen une totale
intercompréhension.
Du point de vue didactique, le mouvement amazigh
préconise que les textes pédagogiques reflètent les
réalités socioculturelles qui permettent de faire
coïncider terme et image mentale. L’élève s’oblige,
ainsi à donner du sens en puisant dans ses propres
référents. En effet, il est difficile pour un enfant de
saisir le sens d’un mot se référant à un objet (ou notion) qui ne fait pas partie de son environnement.
*La question du statut
Sur le plan du statut externe de la langue, le mouvement amazigh considère tout enseignement facultatif comme dévalorisant et donc démobilisant.
En effet, un tel choix n’induit pas de dividendes
matériel et/ou symboliques à même de garantir la
pérennité de la langue (n’oublions pas que 25 langues meurent chaque année à travers le monde).
Au contraire un enseignement obligatoire élargi la
demande sociale et oblige l’Etat à créer des postes
de travail dans la langue. La « langue du cœur
» qu’était le berbère devient alors la « langue du
pain ». Le statut de langue officielle est donc une
exigence dans toutes les régions nord-africaines où
vivent des locuteurs en langue amazighe, à condition que ce statut ne soit pas vidé de son sens autrement dit que l’utilisation du tamazight soit réellement effective dans la société.
* Le support graphique
Le choix du graphème (alphabet de transcription) n’est pas neutre. Toutes les écritures peuvent
transcrire toutes les langues. Les arguments pseudo-scientifiques invoqués, pour défendre un type
de transcription plutôt qu’un autre, sont fallacieux.
Le choix d’une écriture est éminemment idéologique. Ce dernier explique le choix de la graphie
latine, principalement en Kabylie et celui du tifinagh au Maroc. Les Kabyles pensent atteler leurs
wagons au monde développé tout en conservant le
graphème amazigh pour des raisons symboliques
et pour sauvegarder le patrimoine scripturaire qui
est le leur. Pour ces raisons le Mouvement Amazigh
kabyle préconise l’utilisation du tifinagh dans certains lieux et places (panneaux de signalisation,
enseignes, publicité, marques…),
Au Maroc le choix est arrêté pour l’utilisation
unique du tifinagh. Il s’agit d’un compromis nécessaire entre les partisans du caractère arabe et ceux
du caractère latin.
Le mouvement Amazigh prend acte et préconise
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l’utilisation des deux transcriptions. Le temps fera
son œuvre et le caractère qui aura conquis le plus
de locuteurs imposera son hégémonie.
* Mouvement Amazigh et société
Toute société a son fonctionnement propre. Le
Mouvement Amazigh préconise à ce titre que soit
réhabilitée l’organisation de la cité amazighe. Il
n’est pas dans notre esprit de revenir à une structure archaïque mais de moderniser ce qui a toujours fonctionné. La représentation familiale au
sein d’un comité de village, la recherche du consensus, les actions de solidarité, la prise en charge
collective des nécessiteux, les activités participatives… doivent être remises au goût du jour. Le
retour au code villageois réaménagé (qui pourrait
s’étendre aux quartiers dans les villes) permettrait
de prendre en charge les petits délits et les mésententes de voisinage par le recours aux solutions à
l’amiable, ce qui aurait pour effet de désencombrer
largement les tribunaux. Cette justice de proximité
aura, également, pour effet de rétablir une sérénité aujourd’hui perdue.
* Mouvement Amazigh et pouvoir
politique
Mouvement non partisan, le Mouvement Amazigh
n’a pas la prétention de se substituer aux partis politiques dont il accepte les militants qui se
reconnaissent dans les valeurs véhiculées par le
mouvement.
Le Mouvement Amazigh n’a pas, aussi, vocation à
revendiquer tout ou partie du pouvoir politique.
Néanmoins, le mouvement est, et demeure un acteur important dans la vie de la nation. Il prendra
position sur toutes les décisions politiques issues
du pouvoir et des partis. Il condamnera toute idée
contraire aux valeurs dont il se réclame. Il encouragera, au contraire, les partis qui auront inscrit
dans leur programme ses revendications et leur
offrira sa disponibilité pour toute aide allant dans
ce sens.
* Mouvement Amazigh, Etat et nation
*L’Etat
Convaincu que toutes les nations ne peuvent être
que plurielles (pluralité culturelle, linguistique,
religieuse…) le Mouvement amazigh prône un Etat
en mesure de respecter cette pluralité. Il se place
en opposition contre tout Etat qui impose l’uniformisation citoyenne. Il ne peut, par conséquent, soutenir un Etat basé sur le centralisme jacobin, omniprésent et omnipotent. Au contraire il préconise
l’autogestion régionale qui est une forme d’Etat de
proximité. En effet, seul ce fonctionnement administratif de la nation est compatible avec les revendications historiques et essentielles du Mouvement
Amazigh, notamment la question de la territorialité
avec ce que cela suggère comme autonomie régionale. L’Etat Unitaire Régionalisé (dans chaque nation nord-africain) est souhaité par le Mouvement
parce qu’il permet une gestion des espaces dans
leurs spécificités. Ainsi à coté d’un gouvernement
et d’un parlement national dont les compétences
sont limitées aux fonctions régaliennes, il y aurait
des gouvernements et parlements régionaux qui
récupéreraient toutes les autres compétences. Il
faut préciser que par régions on entend les régions
naturelles (les plus homogènes possible) et non
administratives. La concurrence entre ces régions
aura par émulation, un effet d’entraînement dans
le développement économique et social du pays
tout entier.
*La question des élections
Force politique, parce qu’il a la prétention de
s’impliquer dans la vie de la nation, le Mouvement
Amazigh aura à s’exprimer au moment des joutes
électorales. Il aura à prendre position clairement
en appuyant le ou les candidats qu’il estime porteur
de ses revendications et de ses valeurs.
Toutefois, nul n’a le droit de se porter candidat en
son nom, le Mouvement Amazigh étant ouvert à
tous les courants politiques.
*Son rapport à la nation
La composante humaine d’une nation n’est jamais
homogène. Les citoyens peuvent avoir des cultures,
des langues mais aussi des religions différentes. Le
Mouvement Amazigh, parce qu’imprégnée de valeurs de tolérance, entend construire de multiples
passerelles pour que les nationaux s’acceptent dans
leur différences. Le ciment liant, est la volonté de
construire un espace de vie qui soit agréable à la
fois pour l’individu et pour les communautés. Le
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Mouvement Amazigh encourage l’enseignement
des langues parlées dans le pays à tous les nationaux. Cela permettra un rapprochement et une
intercompréhension pour mieux affermir l’unité.
Sur le plan cultuel, Le Mouvement Amazigh est
d’essence laïque et trouve normal que se côtoient
en bon voisinage les différentes religions de
l’Afrique du nord. Les règles élémentaires du droit
internationales rejettent la citoyenneté du deuxième collège. Nul ne peut donc prétendre à un
quelconque privilège pour un quelconque prétexte.
* Mouvement Amazigh et religion
Respectueux de toutes les religions qu’il considère
comme faisant partie de la sphère privée, le Mouvement Amazigh se définit comme un mouvement
laïc et se défend d’interférer dans les questions
d’ordre cultuel. Tolérant, le Mouvement amazigh accepte dans ses rangs tous les défenseurs
de l’amazighité quelque soit le sexe, la langue, la
nationalité ou la religion.
Par contre il refusera toute adhésion prônant un
quelconque extrémisme. Il ne sera pas non plus un
lieu de rencontre pour des aventuriers en mal de
reconnaissance sociale.
* La question de la femme
Prônant les droits humains, le mouvement amazigh assume totalement l’égalité entre l’homme et
la femme. Il rejette, pour cette raison, tout statut
personnel qui ne soit pas en accord avec cette évidence. Cette égalité doit se concrétiser au niveau
social, éducatif et dans le monde du travail notamment l’accès aux responsabilités sans restriction et
au niveau de la politique salariale. En accord avec
les textes internationaux, Le mouvement amazigh
estime que la femme doit jouir de la totale citoyenneté. A ce titre il condamne la polygamie qui est
l’une des formes les plus poussées de l’avilissement
de la femme.
* Le rapport à la culture et la question de l’universalité
Le mouvement amazigh rejette tout autisme culturel, S’il encourage la culture spécifique, il ne la
conçoit que si elle se coule dans le moule de la
culture universelle. Le repli sur soi, même s’il est
sécurisant, est toujours stérilisant. Imprégnée
de valeurs de tolérance, il encourage l’ouverture
d’esprit et le rapprochement vers l’autre. Le mouvement estime que toute amputation d’une culture
locale ou régionale est un appauvrissement du patrimoine culturel universel.
* La lutte contre la xénophobie et contre le
racisme
Faisant sienne la convention des droits de
l’homme, le mouvement amazigh lutte contre toute
forme d’intolérance. Il n’aura de cesse de combattre, entre autres injustices, la xénophobie et
le racisme. Le mouvement considère que le genre
humain est un et qu’il ne peut y avoir de hiérarchie
raciale entre les hommes. La couleur de la peau,
la langue, l’identité, la culture, la religion et/ou la
classe sociale ne peuvent justifier une quelconque
ségrégation.
La question des libertés et droits individuels et collectifs.
L’homme est un être social et ne peut donc se
séparer de sa communauté qui le sécurise et qui
l’éduque. Il bénéficie ainsi de la solidarité de
groupe auquel il s’identifie. C’est en ce sens que le
mouvement défend les libertés collectives, celles
qui permettent aux cultures et identités spécifiques de s’exprimer.
Ces communautés humaines ne sauraient toutefois
être castratrices. L’homme, en tant qu’individu,
doit pouvoir s’assumer en tant que tel dans le respect du groupe qui l’a construit.
* Le droit au savoir et à l’éducation
L’égalité des chances doit être la règle pour tous
les citoyens. Indépendamment de la classe sociale,
tous les enfants doivent pouvoir accéder au savoir et à l’éducation. La hiérarchie et le statut de
l’adulte ne doivent être que le résultat des efforts
consentis durant son itinéraire de vie ainsi que des
ses compétences.
* La solidarité avec les peuples réprimés dans
leurs droits historiques.
Sous tous les cieux et en tous les temps, les dominants ont imposé leur dictat. Maitres de la cité,
disposant de tous les pouvoirs, leur hégémonie s’est
exprimée sur le plan culturel, linguistique, cultuel

économique et politique.
Le mouvement amazigh représentant un peuple qui
a subit toutes ces exactions ne peut que comprendre
la situation des peuples minorés et se solidariser
avec eux. Le mouvement estime que l’utilisation et
l’enseignement d’une langue et la pratique d’une
culture sont un droit inaliénable dès lors qu’il y a
demande sociale. Le mouvement pense que toute
communauté spécifique est en droit d’exiger à se
prendre en charge dans le cadre de régions autonomes sans pour cela remettre en question l’unité
du peuple.
En ce sens, les peuples dominés doivent tisser des
liens de solidarité en créant des structures communes qui puissent défendre leurs intérêts au niveau des institutions internationale.
* L’Afrique du Nord des régions et la méditérranéité
Aucune nation actuelle composant l’Afrique du
Nord n’est viable, à moyen terme, face aux puissances économiques qui se regroupe en grands
ensembles (ALENA, ASEAN, CE…).
L’UMA, première tentative de regroupement est
moribonde parce que minée par des questions
idéologiques, des intérêts claniques et des nationalismes chauvins.
Le mouvement amazigh souhaite la reconstruction
de cet existant historique qu’est l’Afrique du nord,
qui ne soit pas celui des nations frileusement centralisées.
Une confédération nord-africaine rapidement
transformé en un Etat fédéral disposerait d’atouts
importants à faire valoir face au monde développé.
La longueur de sa côte, sa position géographique
font que cet ensemble peut-être une véritable
interface entre l’Europe d’une part, l’Afrique et le
Moyen-Orient d’autre part.
Les liens historiques que l’Afrique du nord a tissés
durant de nombreux siècles avec les pays de la rive
nord de la méditerranée, la proximité avec l’Europe, les rapports commerciaux importants doivent
nous amener à construire un véritable espace méditerranéen qui soit économique et pourquoi pas
politique. Cette entité serait alors la jonction entre
l’Europe et l’Afrique.
* Conclusion
Le monde subit actuellement de profonds changements. Il est traversé par des courants divers et
malheureusement pas toujours heureux. La violence gagne du terrain au nom d’idéologies que
nous espérions définitivement enterrée avec la
fin du nazisme. C’était sans compter sur la nature
humaine d’où surgit de manière récurrente son
animalité.
Au nom de la pensée unique on s’autorise à
condamner tous ceux qui pensent différemment.
La raison et la rationalité sont mises à mal. La violence s’est banalisée et la force fait loi. Au nom de
sacro-saints canons idéologiques la pluralité et la
diversité sont décrétées hors-la-loi. L’injustice fait
désormais partie de notre quotidien et la pauvreté
et la maladie prennent de plus en plus d’espace.
Des millions d’enfants dans le monde sont privés d’éducation et sont envoyés au front dans des
guerres sans nom. Des idéaux absurdes mobilisent
des pans de populations de plus en plus grands.
Nous vivons un siècle où s’affrontent, il faut l’admettre, les forces qui avancent et les forces qui
reculent, celles qui prônent le progrès et celles qui
promettent l’obscurité.
Le mouvement amazigh, parce que mû par des valeurs humanistes se veut résolument moderniste. Il
entend participer, à son niveau, aux mouvements
de démocratisation qui s’organisent dans toutes les
parties du monde pour instaurer la paix.
C’est pourquoi, le mouvement Amazigh souhaite
participer à la construction d’une internationale
progressiste (à construire) qui aura pour mission
de placer l’Homme au centre des intérêts loin des
idéologies fondamentalistes et intégristes mais
aussi loin de la vénalité d’un capitalisme non régulé.
Le mouvement amazigh, loin de toute résignation
croit assurément à la victoire des valeurs positives
et à la construction d’un monde meilleur.
* Universitaire- Membre fondateur du
Mouvement Culturel Berbère- Membre fondateur
du Congrès Mondial Amazigh
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MouveMent AMAzigh un projet et des vAleurs
* Quelques concepts
Les mots sont souvent polysémiques et portent
en eux des ambigüités à l’origine de nombreuses
incompréhensions. Pour que le contenu de notre
communication ne soit pas réinterprété, nous pensons utile de définir quelques concepts essentiels
que nous allons utiliser.
*Valeurs
Nous avons repris pratiquement in extenso quelques
phrases de Christian Jambet qui a introduit Le crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche-Sigma
Edition- et qui nous semblent en accord avec notre
propre compréhension des valeurs.
«Les valeurs sont les fondations de notre conception
du monde et, par conséquent, de notre monde luimême…Les catégories qui fondent nos manières de
faire et de penser sont créatrices d’un monde ».
« Le monde ne peut se rassembler qu’à la condition
qu’un réseau de valeurs (aptes à supporter l’universalisme) assure, à priori cette cohérence».
Il ajoute que ces valeurs « ne sont pas éternelles
pas plus qu’elles ne sont « passées» ou à «venir…
Leur transmutation n’est pas la substitution des
valeurs contraires à celles qui ont eu cours jusqu’à
présent…mais un événement initial».
En d’autres termes, Les valeurs sont un prisme au
travers duquel on perçoit son monde. Un monde en
éternelle reconstruction qui implique conséquemment une remise en question permanente de tout
ce que nous avions comme certitude. Une autoévaluation de nos pensées, idées et comportements
qui nous permet de toujours faire un tri dans nos
valeurs pour ne garder que celles qui contribue au
bonheur de l’humanité toute entière.
* Démocratie
Trop souvent, la compréhension qui est faite de la
démocratie n’est pas très loin de celle de Alexis De
Tocqueville qui la définit comme « tyrannie de la
majorité ». Au contraire, nous pensons que le choix
qui est fait, certes par la majorité, doit conforter
la minorité qui doit bénéficier de tous ses droits
citoyens, notamment identitaire, culturel, linguistique, cultuel mais aussi économique. Dans un tel
système, le rapport dominant/dominé doit céder
devant le rapport d’égalité des droits en permettant
aux communautés propres de se prendre en charge,
en disposant de territoires suffisamment autonomes qui permettent une véritable autogestion.
* Laïcité
Un raccourci récurrent veut que l’on définisse
la laïcité comme étant « la séparation du pouvoir
religieux du pouvoir politique». On omet ainsi de
parler de la nature de l’Etat, ce qui laisse la porte
ouverte à toutes les supputations. Ainsi, les pays
arabo-musulmans, tous centralisateurs quand ils
ne sont pas tout simplement dictateurs associent
la laïcité au clergé (en faisant fi de la capacité des
mots à évoluer) ou carrément à l’athéisme.
Pourtant, ce concept est synonyme de progrès et
d’inter-tolérance. Il signifie pour un Etat la capacité d’assurer une entente entre les citoyens de religions différentes (ou d’agnostiques). Un tel Etat
s’interdit alors de proclamer une quelconque religion comme étant la religion de la nation. Il nous
semble clair que dans le cas contraire (quasi-totalité des pays arabo-musulmans) l’égalité des droits
citoyens ne peut être garantie. C’est ainsi que la
chasse aux incroyants et aux pratiquants des cultes,
autre qu’islamique est devenue, dans ces contrées,
une action de «salubrité publique ».
* Introduction :
Existant historique, l’Afrique du Nord n’a pas
connu de répit depuis 814 avant JC. De tout temps
un conquérant en a chassé un autre. Cette région
du monde qui a côtoyé de nombreuses civilisa-

tions a acquis, grâce à cette ouverture, des valeurs
de tolérance. L’acculturation, résultat de l’apport
des peuples conquérants n’a pas eu que des effets
négatifs, le peuple Amazigh s’étant enrichi de leur
culture. Phéniciens, Romains, Vandales, Byzantins,
Arabes, Turcs et Européens (principalement Français) ont participés activement à asseoir une identité amazighe qui est malheureusement amputée de
nombreuses composantes. Aujourd’hui, l’arabo-islamisme, avec ce qu’il charrie comme exclusivisme
et intolérance, s’est imposé comme identité unique
poussant l’absurdité jusqu’à nier l’amazighité
comme socle de la personnalité nord-africaine.
Pire cette amazighité a été combattue avec force,
faisant de son éradication l’objectif essentiel pour
que ne survive qu’une idéologie, l’exact contraire
des valeurs portées par l’amazighité.
* Historique du mouvement amazigh
Il n’est point utile d’aller chercher les racines du
mouvement dans l’histoire antique ou médiévale
de l’Afrique du Nord même si par ailleurs nous
pouvons en tirer nombre d’enseignements. Rois,
papes, évêques, empereurs mais aussi théologiens,
géographes, grammairiens, sociologues…sont issus
des entrailles de Tamazgha (Berbèrie) et ont participé grandement à l’évolution de la civilisation universelle. Cette longue histoire d’occupation a été
jalonnée de mouvements de contestation car, très
tôt s’est constituée une prise de conscience nordafricaine. Circoncellions et donatistes, Kharéjites
et Berghwatistes font partie de cette veine revendicatrice qui a, tout le long de ces occupations, participé a construire une pensée propre qui a permis
de survivre à la force brutale.
La revendication contemporaine, dans sa forme
moderne, remonte quant à elle au début du vingtième siècle. La création du parti indépendantiste,
l’Etoile Nord-Africaine (ENA), de par même sa dénomination impliquait une unité de lutte des pays
d’Afrique du Nord, même si les fondateurs avaient
pour objectif essentiel la libération de l’Algérie.
La question amazighe n’y était pas explicitement
revendiquée mais la composante humaine du mouvement, Kabyles dans sa quasi-totalité, présageait
sa prise en charge.
Lors de la formation du Parti du Peuple Algérien
(PPA), la revendication amazighe est assumée par
des cadres nationalistes. La crise dite « berbériste »
de 1949 a été à l’origine de purge et d’élimination
des principaux éléments dits subversifs. Pour tout
dire, jusqu’à 1962, l’amazighité a été soit combattue par les forces arabo-islamistes du mouvement
national soit renvoyée aux calendes grecques faisant de l’indépendance du pays la priorité unique.
Le Maroc, sous le régime du protectorat n’a pas
connu la même trajectoire mais étant le plus peuplé en amazighophones, il a su préserver langue,
culture et traditions. Son attachement historique
à l’identité amazighe explique le dynamisme de
l’actuel mouvement amazigh, aujourd’hui le mieux
structuré.
Les indépendances n’ont, bien entendu, pas répondu aux espoirs. La question amazighe a été éludée
par tous les gouvernements nord-africains. Il est
vrai que les textes fondateurs des mouvements
de libération l’ont totalement ignorée, faisant de
l’idéologie arabo-islamique l’unique référence des
textes fondamentaux des pays nord-africains nouvellement indépendants. Dés lors, tous les contestataires, individus ou groupes, ont été sévèrement
réprimés.
Le printemps amazigh de Kabylie aura coïncidé
avec des événements, de même nature, au Maroc.
Cette revendication/contestation portée par la
rue a permis d’arracher des acquis majeurs. Les
mouvements amazighs algériens et Marocains ont
aboutit à des résultats inimaginables il y a à peine

quatre décennies. Prise en compte institutionnelle
de l’identité, enseignement de la langue, formation
post-graduée, création d’instituts (HCA, IRCAM)
sont quelques exemples de l’avancée amazighe.
La naissance du Congrès Mondial Amazigh (CMA)
en 1995, aura également été un moment décisif
dans la vie du mouvement. Il aura permis d’internationaliser une question cloitrée jusque là au niveau des espaces nationaux sans possibilité de passerelles et donc sans possibilité d’unir les forces.
Du point de vue constitutionnel, après le statut de
langue nationale acquis en Algérie, le Maroc a enregistré un bond inespéré puisqu’enfin le tamazight
est langue officielle au même titre que l’Arabe.
Tout n’est pourtant pas encore gagné puisqu’en ce
domaine rien n’est jamais irréversible. Les rapports
de force doivent donc être constants pour que ne se
réveillent pas les vieux démons.
Sur le plan des textes fondateurs, le mouvement
s’est doté d’un certain nombre d’écrits. Nous pouvons citer notamment la synthèse du premier séminaire de Yakouren-Algérie (1980), Les actes
du deuxième séminaire de Tizi-Ouzou (1991), La
charte d’Agadir (1994), La plate-forme du troisième séminaire de Tizi-Ouzou (2003) mais aussi
les divers textes du CMA (1995).
Reste, cependant, à transcrire les valeurs portées
par le mouvement pour les fixer, sans les figer,
comme minimum exigé dans ce qui est, il faut le
dire, son idéologie. Cette dernière n’est, en fait
qu’un garde-fou qui empêchera les extrémistes de
tous bords de s’exprimer en son nom et d’éviter tout
« entrisme manipulatoire ».
Valeurs fondamentales du mouvement
*La question du sigle
Le terme amazigh s’est totalement socialisé en
Afrique du Nord et il est, aujourd’hui, accepté
par les organismes internationaux, comme terme
générique pour désigner le peuple autochtone
nord-africain. Il faut préciser que cette dénomination a été choisie consensuellement par toutes les
communautés amazighophones pour désigner leur
mouvement.
Le choix du sigle MCA (Mouvement Culturel Amazigh) se justifierai, donc, amplement. Néanmoins,
le mouvement connu en Kabylie sous le sigle MCB
(Mouvement Culturel Berbère) perdrait son historicité. Le changement brutal risque de faire perdre
à la population ses principaux repères.
Peut-être faut-il penser à une substitution douce
en signant sous le double sigle MCB (MCA) ou l’inverse pendant une durée à déterminer avant que le
terme berbère ne disparaisse à jamais. Le problème
ne se pose pas, heureusement dans les autres zones
amazighophones.
*Qu’entend-on par mouvement amazigh?
Ce mouvement se définit comme force politique
supra-partisane. Il s’est toujours astreint à refuser
toute idée de violence. Emprunt de valeurs humanistes il a toujours prôné les actions pacifiques face
aux pouvoirs autoritaristes et oppresseurs. Moderniste et progressiste, il se veut universaliste et
tolérant. Il condamne, en conséquence toute idée
fasciste et xénophobes.
Né des luttes démocratiques dont il est le produit, il a été à son tour le père fondateur de nombreuses organisations se revendiquant des droits de
l’homme. C’est ainsi que le MCB (Algérie) a créé la
première ligue algérienne des droits de l’Homme.
C’est pour les mêmes raisons que le mouvement
amazigh a été un élément moteur dans les revendications marocaines de 2010.
Ce mouvement inscrit, à ce jour, son combat dans la
lutte universelle contre l’obscurantisme, le népotisme et l’intolérance.

* Notion de progrès
Loin des valeurs
rétrogrades, le mouvement ne peut que
prôner des idées et
des comportements
rationnels. Il ne fait
donc pas siennes
Mouloud
les traditions qui
LOUNAOUCI
poussent à la régression. Il croit fermement en l’évolution positive de l’homme et adhère à
toute idée de progrès dont le savoir scientifique est
la pierre angulaire.
Il rejette, de ce fait, toute alliance avec les forces
de la régression.
Par conséquent, il sépare le domaine de la raison
de celui de la spiritualité qu’il respecte mais qui
demeure l’affaire de l’individu.
* Mouvement Amazigh et histoire
L’enseignement de l’histoire dénué de tout calcul
politicien permet de placer des repères important
dans la vie de la nation. Les mythes sont, en effet,
toujours fondateurs. C’est pourquoi le Mouvement
Amazigh tout en assumant tout le passé (y compris
ses facettes négatives) préconise l’enseignement
des faits et événements amazighs. C’est ainsi, pour
simple exemple, qu’entre Koceilla et Sidi Okba, le
premier cité doit représenter le mythe fondateur
en tant que combattant de la liberté et le deuxième
simplement présenté en conquérant quelque soit
par ailleurs la «noblesse» de sa mission. De nombreux exemples de ce type peuvent être cités dans
la longue histoire de Tamazgha.
Cette dernière, faite de conquêtes, doit être revisitée car écrite, toujours, par les historiens de la
culture conquérante. Il nous appartient donc de
faire connaître aux Imazighens nos personnages
historiques et toutes les phases valorisantes qui
aideront à affermir notre fierté identitaire et notre
loyauté envers notre langue.
* Mouvement Amazigh et la question linguistique
Le Mouvement Amazigh considère qu’il n’y a pas
de grandes et de petites langues et pense qu’elles
font toutes parties du patrimoine universel. C’est
pourquoi notre mouvement s’interdit toute forme
de hiérarchisation linguistique. Notre mouvement respecte tout idiome et lutte pour sa prise en
charge par l’Etat. A ce titre le Mouvement Amazigh
considère les langues nationales que sont l’arabe et
le tamazight doivent bénéficier de tous les moyens
pour leur développement et épanouissement. Le
tamazight doit, toutefois, bénéficier d’un coefficient de réparation historique pour rattraper le
retard pris sur la langue arabe.
La langue française, véritable langue de travail
doit, elle aussi, être encouragée. Cet outil linguistique doit être largement diffusé afin que tout
nord-africain puisse en avoir la maîtrise.
Le Mouvement Amazigh ouvert sur le monde, encourage l’apprentissage de toute langue en tant que
bien culturel et scientifique appartenant à toute
l’humanité.
* Mouvement Amazigh et la question identitaire
Conscient que l’identité ne peut être que plurielle
et évolutive, le Mouvement Amazigh revendique
tous les matériaux historiques qui ont contribué
à construire l’originalité du peuple amazigh. Si le
socle identitaire n’est qu’amazigh, le Mouvement
considère l’acculturation multiple de son peuple
comme positive. On ne saurait, donc, amputer sa
personnalité d’une quelconque richesse apportée
par les peuples qui l’ont côtoyé. Toutefois, la nation
étant forcément multi-cultuelle (Et pour nombre
de citoyens libertaires) on ne saurait inclure la
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هل ستكون احلكومة
املقبلة أمازيغية؟

عندما أتح�دث هنا يف هذه الزاوية
عن الحكوم�ة األمازيغية  ،فأنا ال
أعني اس�توزار ه�ذا أو ذاك أو تلك
تح�ت هذه اليافط�ة أو تلك املظلة
من املظالت التي كثرث يف الساحة
السياس�ية أكث�ر م�ن اله�م عىل
القلب حت�ى أنها ال تس�تقبل بعد
الربيع الذي «عربوه» سوى بكلمة
(ارح�ل) ،فالحكوم�ة الت�ي أعني
ليس�ت رسيالي�ة أو طوباوي�ة أو
حلما طفوليا ،بل هي فريق وزاري
تحت رئاسة رئيس حكومة كما يف
كل العوال�م التي نحل�م بها ،وهذا
الفري�ق يم�ارس مهام�ه بتنفيذ
برنامج حزب حاكم أو عدة أحزاب
متحالفة لها رؤيته�ا ومنظورها
ووصفاته�ا السياس�ية لتدب�ر
الش�أن العام بغي�ة تقديم ما تراه
مناسبا للمواطنة واملواطن  ،وهذا
الح�زب أوه�ذه األحزاب تس�تمد
مرجعيته�ا مم�ا أنتج�ه وراكمه
الح�راك األمازيغ�ي م�ن مقاومة
اإلبادة إىل مقاومة الذوبان وصوال
إىل الدسرتة املرشوطة والجرعاتية
الحالية للهوية األمازيغية  ،أي أن
نحك�م باإليديولوجي�ة األمازيغية
ولي�س بأش�خاص ي�ؤدون
«الس�رڤيس «التيكنقراطي وفق
مهام محددة ومتحكم فيها ،وإذا
كن�ا ال نفكر بع�د يف هذا املوضوع
ألي�س م�ن حقن�ا أن نحل�م ب�ه؟
وإذا كان البع�ض من�ا ق�د راوده
ه�ذا التفكر فبأية وس�يلة ؟ هل
س�نظل نس�تحيل الظل والذوبان
ونقبل بصف�ة «جن�ود الخفاء»؟
أم سنشمر عىل س�واعدنا كغرنا
ونبح�ث ع�ن بواب�ة ننف�ذ بها إىل
عالم املمارس�ة السياسية بمنهج
يس�اري جديد يقوم ع�ىل قاعدة:
تحليل ملموس لواقع ملموس ؟
إن األمازيغي�ة مرشوع متش�عب
يش�مل كل القطاع�ات الوزاري�ة
وهوامش�ها  ،وبالت�ايل فال مجال
لك�ي نل�وك م�ا ي�ردده البع�ض
م�ن ش�مولية مف�رتى عليه�ا ال
ل�يء إال للتعويم وخل�ط األوراق
وإقح�ام الجه�از املفاهيم�ي
املنتهية صالحية تداوله يف س�وق
السياس�ة يف الوس�ط األمازيغ�ي
،وه�ذا الحل�م امل�رشوع يمكن أن
يتحقق بالعمل الرزين املحس�وب
الخط�وات واملس�لكيات م�ن أجل
مي�الد تنظي�م س�يايس كام�ل
الخلق�ة دونما حاج�ة إىل إنعاش
بفرقع�ات وخرجات اس�تفزازية
 ،تنطي�م يصحح مس�ار اليس�ار
املس�تغل بطرق رجعي�ة نكوصية
من قبل املفلسني املحسوبني عليه
بالرضورة ،تنظي�م يكون ويؤطر
وال يهي�ج ،تنظي�م يواج�ه أي
حراك س�يايس باملش�اركة البناءة
يف قلب�ه وال يتخلص م�ن املواقف
باملقاطعة كأسهل الطرق ،تنظيم
يمارس اإلب�داع واالجتهاد الخالق
واألني�ق يف تفاعل�ه م�ع قضاي�ا
املجتم�ع ،تنظي�م اليخ�اف ع�ىل
األصوات عندما يقتنع بأي موقف
 ،ه�ذا ه�و التنظي�م ال�ذي يمكن
أن يك�ون ق�ادرا ع�ىل إيصالنا إىل
موقع الحكم  ،حيث يس�هل علينا
أن نطب�ق الربامج الس�يايس الذي
نبلوره بقناعاتن�ا  ،فهل بإمكاننا
أن نص�ل إىل هذا املس�توى املأمول
؟ أم سنظل نجرت ما نستورده من
بؤس املفلسني .

مختلفات
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توانسة أمازيغ قدامى يعودون إىل
النائب اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بكلميم
الواجهة بعد حماوالت الطمس و اإلقصاء
خيلف وعده و التزامه...

تعترب تونس كما هو معلوم من البلدان املغاربية التي احتفظت باسمها األمازيغي إىل
جانب ليبيا،وإن كانت بعض املصادر تشر إىل تغير طفيف وقع عىل اسم األوىل،أي
تونس.
الالفت أن محاوالت طمس الهوية األمازيغية لتونس بعد عقود من التعريب و
اإلقصاء و التهميش للثقافة األمازيغية و االنتصار للثقافة العربية الواحدة"
املقدسة"،لم تنجح يف محو األمازيغ ولغتهم و ثقافتهم من عىل أرضهم تونس،وإن
استطاعت تعريب الكثر منهم و جعل بعضهم يتنكر لهويته وتاريخه األمازيغيني،
وذلك بعد "نضاالت" و"جهاد" التعريبيني،الذين حاولوا أن يصوروا لإلنسان التونيس
كما لإلنسان املغربي و الجزائري و املغاربي بصفة عامة،بأن األمازيغ مجرد قوم
متوحشون،متخلفون،ال ثقافة و ال لغة و ال إنتاج عندهم،قوم برابرة انقرضوا مع
الزمن،كما عملوا جاهدين عىل الدفع باإلنسان املغاربي إىل احتقار ذاته و تمجيد ما
هو أجنبي سواء قدم من الرشق أو من الشمال(الغرب).
إن االنتعاشة التي عرفتها األمازيغية يف تونس بعد اإلطاحة بنظام الديكتاتور بن
عيل،لدليل قاطع عىل فشل السياسة التعريبية التي رصدت لها جميع اإلمكانيات
لطمس الهوية األمازيغية لتونس،فبعد سقوط نظام الديكتاتور بن عيل
مبارشة،والذي وهبت مدن كالقرصين و تالة اللتان تصنفهما موسوعة ويكيبيديا
من أهم املدن التونسية األمازيغية،أكثر من ثلث خرة شبابها شهداء الثورة التونسية
ثمنا له،أي إلسقاط الديكتاتور ،قلت بعد ذلك مبارشة تأسست أول جمعية تونسية
تعنى باللغة و الثقافة األمازيغيتني،والتي قوبل منح الرتخيص لها بالرفض و
املعارضة من قبل بعض األصوات القومجية التي اعتربت ذلك" تهديدا للثقافة العربية
اإلسالمية للمجتمع التونيس" ،وبعدها مبارشة احتضنت جزيرة جربة األمازيغية
بتونس،فعاليات املؤتمر السادس للكونغريس العاملي األمازيغي والذي كان تحت
شعار"الشعب األمازيغي يف الطريق إىل الحرية"،وذلك نتيجة الصحوة األمازيغية
العارمة خاصة يف ليبيا و تونس ،والتي جاءت بعد سنني طويلة من اإلقصاء و التنكر.
فبعد هذه املحاوالت اليائسة الهادفة إىل محو الوجود األمازيغي بتونس،بحرمان
األمازيغ من اإلعالم وإقصاء لغتهم يف املدرسة و تعريبهم قرصا،هاهي القنوات
التونسية تنفتح عىل األمازيغ و األمازيغية و إن بشكل نسبي،وأصبحنا نرى أمازيغ
تونس يعربون بلغتهم،وأصبحنا نتابع برامج حوارية ونقاشات حول األمازيغية يف
اإلعالم التونيس خاصة عىل القنوات التلفزية التونسية وحتى غر التونسية ،وأصبحنا
نرى العلم األمازيغي يرفع جنبا إىل جنب مع العلم التونيس سواء داخل تونس أو
بديار املهجر،كل هذا و أكثر و إن مازال املشوار يف بدايته و مازال الطريق طويال
أمام األمازيغية بتونس خاصة مع وجود أصوات معادية لكل ما هو أمازيغي،ليس يف
تونس فقط،بل يف املغرب أيضا من مثل تلك األصوات الشوفينية التي تحاول تصدير
عنرصيتها إىل الشقيقة تونس و التحدث باسم التونسيني،الذين تصفهم بالعرب
الجدد،مما يجعلهم أتوماتيكيا-حسب هذه األصوات العنرصية -عرب من الدرجة
الثانية و عرب تبع لعرب قدامي أصليني و متأصلني هم عرب املرشق،وكأن توانسة
ليس لهم لسان يعربون به عمن يكونوا وعن هويتهم،و كأن ليس لهم تاريخ حافل و
مآثر عمرانية شاهدة و جغرافية و طوبونيميا زاخرة باألسماء األمازيغية تشهد عىل
الهوية الحقيقية لبلد اإللهة األمازيغية تانيت.
* مصطفى .م

مسار اخلطاب األمازيغي

مع نهاية عقد السبعينيات،
وبفضل نشاط الحركة الثقافية
األمازيغية أصبح الخطاب
األمازيغي يفرض نفسه عىل
الجميع ،ويثر العديد من
النقاشات عىل الساحتني
السياسية والثقافية ،وصل
صداها إىل أعىل سلطة يف البالد
وكان من نتائج ذلك ،تكليف
األستاذ محمد شفيق وبأمر
من الحسن الثاني بإعداد تقرير
حول مسألة تدريس األمازيغية،
ثم اإلعالن عن تأسيس معهد
الدراسات واألبحاث األمازيغية
الذي صوتت عليه لجنة التعليم
بالربملان(دورة أكتوبر .)1978
وقد اعتربت هذه اإللتفاتة
القضية
تجاه
الرسمية
األمازيغية بمثابة إنتصارا
للحركة الثقافية األمازيغية،
وهو ما شجعها عىل مواصلة
مشوارها النضايل من أجل
انتزاع ما تسميه" بالحقوق
اللغوية والثقافية إليمازيغن"
وتبعا لذلك ،ستبدأ يف مطلع
الثمانينات مرحلة التأسيس
للخطاب الحقوقي األمازيغي،
خاصة بعد تأسيس الجامعة
الصيفية بأكادير التي تجرأت
عىل مناقشة القضية األمازيغية
من كل جوانبها ،بحيث أنها
شكلت محطة بارزة يف تاريخ
الحركة الثقافية األمازيغية
والتي كشفت من خاللها عن
توجهاتها املستقبلية.
ورغبة من الجهات الرسمية
يف إبقاء القضية األمازيغية
يف بعدها الثقايف (الفلكلوري)
سيعلن الحسن الثاني"
عن إحداث اللجنة الوطنية
للحفاظ عىل الفنون يرأسها
املحجوبي أحرضان ،والتي
جاءت لتعويض معهد األبحاث
األمازيغية الذي لم يرى النور
ألسباب تجهل حتى اآلن.
ونظرا لالنتعاشة الظرفية التي
عرفتها القضية األمازيغية

يف هذه الفرتة بالذات(بداية
الثمانينات) ستلجأ الدولة
وكعادتها إىل استخدام وسائلها
القمعية للحد من تحركات
النشطاء األمازيغيني ،حيث
سيتم اعتقال عيل صدقي
أزايكو بسبب نرش مقال له
تحت عنوان" يف سبيل مفهوم
حقيقي لثقافتنا الوطنية"
والحكم عليه بسنة سجنا
نافذة وتوقيف جريدة"أمازيغ"
التي نرشت هذا املقال والتي
يديرها أحرضان نجل املحجوبي
احرضان ،ثم اختفاء الناشط
األمازيغي بوجمعة هباز
واعتقال الحقوقي املحامي
حسن ادبلقاسم وازالة اللوحة
املوضوعة فوق مكتبه بالرباط
واملكتوبة بحروف تيفيناغ.
إىل جانب ذلك ،تم منع لقاء
الجامعة الصيفية الثاني
بأكادير  1982ومحاولة إغتيال
إبراهيم أخياط بواسطة حادثة
سر مدبرة ،وقمع تظاهرة
ميدلت ،وإعتقال عدد من
املتظاهرين بسبب رفعهم
الفتات كتبت بحروف تيفيناغ
التي تخالف الدستور  .باإلضافة
إىل عدد من األحداث األخرى التي
ال يسع املجال لذكرها.
بعد هذه الترصفات القمعية
التي كانت ترمي إىل إسكات
كل األصوات الرشيفة والحرة
يف صفوف الحركة الثقافية
األمازيغية ،ستأتي مرحلة فراغ
بالنسبة للخطاب األمازيغي
الذي سينكمش عىل نفسه بعد
تراجع أداء الحركة األمازيغية
نظرا الفتقاده لدعم ومساندة
القاعدة الشعبية التي يحتاج
إليها أي خطاب كيفما كان
نوعه ،بعد أن تخىل عن مطالبها
اإلقتصادية واإلجتماعية وهو
ما يكرس إنغالقه عىل محيطه
األمازيغي.
(يتبع)
* ابراهيم امركي -تكوت-طاطا

بعد حملة ترافعية دامت سنتني تقريبا حول
موضوع « إحداث وحدة مدرسية بدوار إدوسعيد
بمركز الجماعة القروية لتغجيجت « قامت بها
الشبكة الجمعوية ايكيدار بدعم من مكونات
النسيج الجمعوي املحيل بتغجيجت ،و بعض
الفرق الربملانية بمجلس النواب ( الفريق
الحركي وجه سؤاال كتابيا لوزيرة التعليم
املدريس حول املوضوع من طرف نائبه املحرتم
العربي أمهيدي ،و فريق العدالة و التنمية هو
اآلخر وجه سؤاال كتابيا لوزيرة التعليم املدريس
حول نفس املوضوع من طرف نائبه املحرتم
عبد الجبار القسطالني ) ،تشبت املسؤول األول
باإلقليم عن قطاع التعليم بموقفه الرافض لخلق
مدرسة بدوار إدوسعيد بمركز الجماعة القروية
لتغجيجت ،و اقرتح بدل ذلك تمكني تالميذ و
تلميذات دوار إدوسعيد من دراجات هوائية ( 27
دراجة هوائية للتالميذ الذين يتابعون دراستهم
بمدرسة جبل باني ،و  7دراجات هوائية للتالميذ
الذين يتابعون دراستهم بمجموعة مدارس
اإلمام البخاري ) ،و ضمن مقرتحه هذا يف
مراسلة للشبكة الجمعوية ايكيدار ،و يف جواب
عىل ملتمس كان املجلس الجماعي لتغجيجت
وجهه له بخصوص إحداث هذه الوحدة املدرسية
منذ الدورة العادية لشهر أبريل .2010
لم يكن أمام الشبكة الجمعوية ايكيدار إال أن
تثمن هذا املقرتح الذي يساعد تالميذ و تلميذات
دوار إدوسعيد يف الوصول إىل مؤسساتهم
التعليمية ،و متابعة دراستهم يف ظروف حسنة،
رغم اعتبارنا له حال مؤقتا ال يجيب بشكل
نهائي عن مطلبنا األسايس املتمثل يف رضورة
خلق وحدة مدرسية بدوار إدوسعيد يستفيد
من خدماتها ما يزيد عن  120تلميذة و تلميذا
ينتمون لدواوير إدوسعيد و إكرامن و إدبوعرشة
و الحندق و تجزئة الفتح ،و رغم كون مقرتح
النيابة اإلقليمية بتوفر دراجات هوائية لتالميذ
دوار إدوسعيد يستثني التالميذ املنحدرين من

الدواوير األخرى...
انتظرنا ،يف الشبكة الجمعوية ايكيدار ،كما
ساكنة دوار إدوسعيد ،أن يفعل النائب اإلقليمي
لوزارة الرتبية الوطنية و التعليم العايل و البحث
العلمي و تكوين األطر بكلميم ،مقرتحه ،و
يرشع يف توزيع  34دراجة هوائية عىل التالميذ
املنحدرين من دوار إدوسعيد خالل الدخول
املدريس لهذه السنة ،إال أنه أخلف ما وعد به يف
مراسلته املؤرخة بتاريخ  20أبريل ...2011
املكتب التنفيذي للشبكة الجمعوية ايكيدار راسل
املسؤول األول لقطاع التعليم باإلقليم من أجل
تنفيذ ما التزم به بتاريخ  24أكتوبر  ،2011إال
أن السيد النائب املحرتم فضل سياسة التجاهل،
مطبقا مقولة « كم حاجة قضيناها برتكها « ،و
بقيت املراسلة بدون جواب...
املكتب التنفيذي للشبكة الجمعوية ايكيدار
يطالب السيد النائب اإلقليمي لوزارة الرتبية
الوطنية بكلميم برضورة تنفيذ التزامه ،و العمل
عىل توزيع الدراجات الهوائية عىل أبناء دوار
إدوسعيد يف أقرب اآلجال ،و يوجه نداءا لجميع
املسؤولني املعنيني بقطاع التعليم وطنيا و
جهويا ( وزير الرتبية الوطنية ،وايل جهة كلميم
السمارة عامل إقليم كلميم ،مدير األكاديمية
األكاديمية الجهوية للرتبية و التكوين بكلميم
السمارة ) ،من أجل الضغط عىل النائب اإلقليمي
لكلميم قصد تنفيذ التزامه تجاه تالميذ دوار
إدوسعيد بتغجيجت ...كما يؤكد املكتب التنفيذي
للشبكة الجمعوية ايكيدار بأن املطلب األسايس
و األول هو رضورة إحداث وحدة مدرسية بدوار
إدوسعيد بمركز الجماعة القريوة لتغجيجت،
يستفيد من خدماتها التالميذ املنحدرون من
دواوير إدوسعيد ،إكرامن ،إدبوعرشة ،الحندق،
تجزئة الفتح...
* سعيد الزاوي ،رئيس الشبكة الجمعوية
ايكيدار

تداعيات اإلنتخابات الربملانية بإقليم طاطا

صالح بن الهوري.

ندد سياسيون باألجواء التي مر فيها إقرتاع 25من
نونرب،وانتقدت أحزاب مشاركة يف اإلقرتاع السلطات
االقليمية والقضائية واألمنية لعجزها عن دحر الفساد
واملفسدين.وكان املال الحرام هو سيد املوقف دون
منازع فضال عن البلطجية وسمارسة ومافيا اإلنتخابات
،وتعددت مظاهر الفساد اإلنتخابي بإقليم طاطا
وأضحت حديث القايص والداني وبرع مستشارون
جماعيون يف إستغالل الحدث ،وغر بعضهم لونهم
اإلنتخابي بني عشية وضحاها وحولو اإلقليم إىل سوق
لرشاء ذمم الناخبني،و أظهر محرتفو العمل اإلنتخابي
وسمارسة اإلنتخابات والكائنات اإلنتخابية حنكة
ودهاء كبرين إلستمالة أصوات الناخبني مستغلني
الجهل والفقر واألمية واألمية املعرفية والدين وتأليه
البرش وتفضيل عنرص عىل اخر بدعوى القداسة وإىل
ما هنالك من الرتهات والخزعبالت،وعمل أخرون
عىل إستغالل منجزات بعض املجالس والجماعات
وجمعيات املجتمع املدني ،وعىل إعطاء الوعود املعسولة
للفوز بأصوات الناخبني،وتناسلت أحزاب لم يسمع بها
من قبل قط ،وانبعث سمارسة اليظهرون إال يف فرتة
اإلنتخابات.وتتقدمت أربعة أحزاب-اإلستقالل،العدالة
والتنمية،اإلتحاد اإلشرتاكي،الحزب العمايل -بشكاية
لوكيل امللك تضمنت "خروقات إنتخابية لوكيل الئحة
الحمامة،إستغالله إمكانيات املجلس اإلقليمي يف
الدعاية اإلنتخابية وقيامه بحملة إنتخابية سابقة
ألوانها يف إجتماعني رسمني إنعقدا بمقر باشوية
طاطا يوم 31أكتوبر  2011و03نونرب.2011ملناقشة
مشكل اإلنعاش الوطني والتزامه بتشغيل 96حالة
يف إطار اإلنعاش الوطني والتزامه برصف مسبق
لألجورهم دون قيامهم باية أشغال يف أوراش اإلنعاش
الوطني وعقده لتجمع للسمارسة بمنزل الحاج محمد
الخريش بأقا يوم  18نونرب  2011مبارشة بعد صالة
الجمعة"وطالبت األحزاب الوكيل بفتح تحقيق عاجل
يف الخروقات.ونظمت مظاهرة أمام املستشفى املحيل
بطاطا للمطالبة بإعتقال والد وكيل الئحة األحرار
الذي إرتكب حادث سر أسفرت عن قتل زوجني بدوار
اكيواز،وأسهبت مواقع النت يف تناول الحدث الذي
وأوردته أوسع الصحف إنتشارا يف املغرب يف صدر
صفحاتها األوىل ،وتناولته بالتحليل الرصني واملعمق
مع مراعاة اإلستماع إىل جميع اإلطراف،ورد حزب
االحرار بإصدار بيان بني فيه موقفه مما طرأ،ونفى
فرار املستشار الربملاني والد وكيل الئحة حزب
األحرار،وعلل وجود مبلغ 20.000,00درهم داخل
سيارة املستشار إىل أنه رجل أعمال معروف ويخول له
القانون حمل مبلغ 50.000,00درهم .وقال خصومه
إن سيارته كانت تتوفر عىل أمول ومنشورات دعائية

للحزب الذي ترشح باسمة إبنه – األحرار .-واودعا
حزبا العدالة والتنمية واإلتحاد االشرتاكي شكاية لدى
وكيل امللك بإبتدائية طاطا بخصوص الحادثة املفجعة.
من جهتها شجبت النقابة الوطنية لعمال اإلنعاش
الوطني-ك د ش -يف بيان لها،بشدة عملية إقحام
وإستغالل عمال اإلنعاش الوطني بطاطا يف الحمالت
الدعائية اىل املشاركة يف اإلنتخابات،لدعم بعض مافيات
وسمارسة اإلنتخابات".من ناحيته،أصدر الحزب
اإلشرتاكي املوحد-فرع طاطا-بيانا شديد اللهجة
عنونه ب"الخزي والعار لسمارسة اإلنتخابات،وملن باع
كرامته وصوته عىل حساب املطالب العادلة لساكنة
اإلقليم"وسجل الحزب-:إطالق العديد من املشاريع
وتوزيع اإلكراميات واملنح عىل الجمعيات املقربة
واملوالية،مع إستغالل قطاع اإلنعاش الوطني لتحقيق
أهداف إنتخابوية تحت مظلة مندوبية اإلنعاش
الوطني والسلطة اإلقليمية،إستفحال ظاهرة رشاء
األصوات وتوزيع املال الحرام عىل الناخبني والناخبات
يوم اإلقرتاع يف األحياء والدواوير واملدارش من طرف
سمارسة معروفني،أمام مراى ومسمع من السلطة
املحلية،تواجد كثيف ألنصار بعض وكالء اللوائح
وسمارسة اإلنتخابات أمام العرشات من مكاتب
التصويت من أجل إستمالة الناخبني أو محاولة التأثر
عليهم،نقل االالف من الناخبني عىل متن سيارات
وشاحنات تابعة للعديد من املرشحني وأنصاررهم من
أجل التصويت باملناطق التاليةقيام العديد من أعوان
السلطة بإستمالة الناخبني من أجل التصويت لصالح
مرشح معني،تجول العديد من أعوان ورجال السلطة
داخل مكاتب التصويت باإلقليم من دون حسيب
وال رقيب,وجود أشخاص غرباء بالعديد من مكاتب
التصويت ليسو بأعضاء مكاتب التصويت وال بممثيل
األحزاب،السماح للمئات من الناخبني بالتصويت
بواسطة وثيقة اإلشعار املتضمنة ملكان التصويت من
دون اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة أخرى
تثبث هوية الناخب،وقد تكرر حدوث هذا الخرق يف عدة
مكاتب موجودة يف جماعات إستعمال أساليب بائدة
وعىل رأسها تجيش البلطجية وإستغاللهم املفضوح يف
التأثر عىل الناخبني والتضيق عىل اإلطارات املناضلة.
وأعلن الحزب عن إستنكاره الشديد لكل الخروقات
الخطرة التي عرفتها إنتخابات 25نونرب 2011
بإقليم طاطا ،ودعت كافة مناضيل الحزب اإلشرتاكي
املوحد بإقليم طاطا وجميع الهيئات الحرة ورشفاء
هذا اإلقليم املنيس إىل التعبئة الدائمة ملواصلة النضال
حتى تحقيق ملكية برملانية حقيقية وإسقاط الفساد
واإلستبداد،وأبدى دعمه املطلق لنضاالت حركة
20فرباير بكل الوسائل املرشوعة حتى تحقيق جميع
مطالبها يف الكرامة والعدالة والديمقراطية والعيش
الكريم.
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انطالق املشاورات لتأسيس جملس مستقل للجالية

بدعوة من املنتدى املدني ملغاربة أوروبا اجتمعت بربوكسيل مجموعة من
الفعاليات واألطر املغربية املقيمة يف الخارج لتدارس نتائج استحقاقات 25
نوفمرب  2011ومستقبل مغاربة الخارج بعد إقصائهم من املشاركة يف هذه
االنتخابات.
وأجمع الحارضون والحارضات يف االجتماع عىل الشعورباملرارة والغضب من
هذا اإلقصاء املقصود للجالية الذي ساهم يف توسيع رقعة املقاطعة وعدم
املشاركة التي أثرت بشكل واضح عىل رشعيتها وأبعدت املغرب عن سكة
االصالحات التي انطلقت مع حركة  20فرباير وأجهضت اآلمال التي خلقها
خطاب  9مارس وما تبعته من قرارات .كما اعترب املشاركون واملشاركات يف
هذا االجتماع أن إقصاء الجالية من املشاركة يف الحياة السياسية واستمرار
تماطل الدولة يف تأسيس مؤسسات تضمن تمثيلية حقيقية وديموقراطية
ملغاربة الخارج ومشاركتهم يف كل املؤسسات الوطنية يؤكد بامللموس عدم
اكرتاث الدولة حكومة وأحزابا بمغاربة الخارج واالقتصار يف التعامل معهم
كمورد اقتصادي ال غري.
أقر الحارضون أن اللحظة التاريخية التي يعيشها املغرب يف محيطه املتغري
واملقبل عىل تحوالت كربى تفرض علينا التحيل بالنضج واملسؤولية بقدر
ما تتطلب اتخاد القرارات الرضورية لتفعيل إرادة مغاربة الخارج يف توحيد

صفوفهم وجمع شملهم وتنظيم فعلنا اإليجابي يف التحوالت الجارية واملقبلة.
وأعلن املنتدى عن تشكيل لجنة تحضريية لإلرشاف عىل فتح مشاورات واسعة
يف أوساط الجالية واالتصال باألطر والكفاءات املغربية يف الخارج لعرض
والتعريف بمقرتح تأسيس مجلس ديموقراطي مستقل يمثل الشتات املغربي
يف العالم .وتبقى اللجنة التحضريية مفتوحة اللتحاق كفاءات وأطر تحىض
باملصداقية واالحرتام يف أوساط الجالية ويف الداخل.
وأكد املنتدى أن هذه املبادرة تهدف يف البداية فتح املشاورات بن األفراد الفاعلن
واملؤثرين من الجالية حول أشكال التنظيم الذاتي والتأسيس ملجلس مستقل
ملغاربة الخارج وأعلن املنتدى أنه بهذا اليهدف القطيعة مع املؤسسات القائمة
التي نعلن االستمرار يف النضال من أجل دمقرطتها وتقويمها ووضعها ضمن
أولوياتنا الوطنية.
ودعا املنتدى لتنظيم مناظرة حول هذه املبادرة يف إحدى العواصم األوروبية بعد
استكمال املشاورات وتقديم الخالصات واملقرتحات الصادرة الكفيلة بضمان
نجاحها.
وأعلن عن استمرار دعمنا لكل الحركات االحتجاجية املطالبة باملزيد من
اإلصالحات السياسية يف املغرب ويف مقدمتها حركة  20فرباير املناضلة.

خرجيي مسلك الدراسات األمازيغية
عازمون على النضال من أجل إنتزاع حقهم يف الشغل

ندوة «احلراك الشبايب باملغرب ،إىل أين؟» تتعرض للمنع

عقد خريجو وخريجات مسلك الدراسات األمازيغية بمدينة الناظور اجتماعا
يوم  12نونرب  2011وتخلل هذا اللقاء نقاشا عميقا من كل الجوانب حول مصري
الخريجن -الواقع واألفاق -وكذا سياسة التالعب التي تنهجها الدولة تجاه ملف
تدريس األمازيغية من أجل إفشاله بشكل كيل ،فرغم ترسيم اللغة األمازيغية يف
أعىل قانون يف البالد فإن دبلومات الدراسات األمازيغية ال زالت تعاني من السياسة
التمييزية للدولة التي تستثني دبلوم الدراسات األمازيغية من التعين املبارش من
ولوج مراكز تكوين األساتذة...
وتمخض عن هذا اللقاء اإلرساع إىل تأسيس مجموعة احتجاجية للدفاع عن حقهم
يف الشغل بعد إقصائهم وإهمالهم ،تهميشهم ونسيانهم من قبل الوزارات الوصية
وسد أبواب الشغل يف حقهم هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تم تنظيم وقفة إنذارية
يوم  21نونرب أمام األكاديمية الجهوية بوجدة ،وبعد الوقفة عقد اجتماع خاص
لإلعالن عن تأسيس املجموعة.

ساكنة ألنيف يف مسرية شعبية باجتاه أرفود

قامت ساكنة ألنيف يوم  10نونرب،بمسرية شعبية حاشدة يف اتجاه مدينة أرفود
رفعت من خاللها شعارات والفتات ومطالب ذات طبيعة اجتماعية؛كالتطبيب
و توفري املاء الصالح للرشب وخلق البنيات التحتية من الرصف الصحي و تعبيد
الطرقات ورفع التهميش واإلقصاء الذي تعاني منهما املنطقة.
هذا و قد حرض هذه املظاهرة ممثل الكونغريس العاملي األمازيغي ،والذي أكد
تضامنه مع ساكنة ألنيف وأشار يف تدخله إىل أن امللف املطلبي اجتماعي بامتياز و
أنه سريفع تقريرا يف املوضوع إىل املنظمات الدولية الحقوقية السيما األمم املتحدة.
املسرية التي كانت قد دعت إليها تنسيقية مجموعة من الجمعيات الناشطة يف
املنطقة،عرفت مشاركة حوايل ألف شخص،وانتهت عند بلدة تمرزيت التي تبعد عن
ألنيف بحوايل  20كلم،وذلك بعد أن اعرتض سبيلها عدد من قوى القمع،التي تم
حشدها إىل املنطقة ملنع املتظاهرين من استكمال مسريهم نحو أرفود،التي كانت
تعرف يف نفس تلك األثناء الزيارة امللكية ملعرض التمور املنظم بنفس املدينة التي
تبعد عن ألنيف بحوايل 110كلم.
يذكر أن املحتجن كانوا قد قرروا يف وقت سابق التوجه بمسريتهم صوب تنغري،إال
أن تزامنها مع الزيارة امللكية ألرفود ،دفعتهم إىل تغيري املسار،وذلك -فيما يبدو-
محاولة منهم الستغالل تلك الزيارة إلبالغ شكاويهم وتظلماتهم ومطالبهم للملك
مبارشة ودعوته للقيام بزيارة للمنطقة لإلطالع عىل الحالة املزرية التي تعيشها
الساكنة،وذلك بعد سلسلة من املسريات واملظاهرات التي قوبلت باإلهمال والالمباالة
من طرف جميع املسؤولن.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن منطقة ألنيف خاصة و إقليم تنغري بصفة عامة،تعيش
منذ مدة عىل إيقاع االحتجاجات واالعتصامات واملظاهرات املطالبة برفع التهميش
واإلقصاء والحرمان عن املنطقة وتحقيق تنمية حقيقية كفيلة بإخراج الساكنة
من املشاكل التي تتخبط فيها عىل مختلف األصعدة.

مسرية شعبية عارمة ببين بوعياش تنديدا
بعسكرة املدينة واستفزازاملعتصمني أمام الباشوية

خرج املئات من املتظاهرين ليلة الجمعة  18نونرب  2011يف مسرية شعبية
حاشدة بمدينة بني بوعياش تنديدا بعسكرة املدينة بعد قدوم شاحنات عسكرية
إىل مقر الدرك باملدينة يف سابقة من نوعها ،وتنديدا بالسلوكات االستفزازية
من طرف السلطات املحلية بعد السطو عىل الفتات املعتصمن أمام الباشوية،
وتعيش املدينة غليانا شعبيا منذ شهور ارفعت حدته بعد اغتيال الشهيد كمال
الحساني القيادي يف حركة  20فرباير وعضو مكتب الفرع املحيل للمعطلن ببني
بوعياش ،وتعترب مسرية اليوم الثامنة عىل التوايل املطالبة باالستجابة للمطالب
الشعبية امللحة حول ملف الكهرياء والصحة ،هذا وقد رفع املتظاهرون شعارات
تدين استمرار حمالت االعتقاالت واالختطافات واالغتياالت السياسية ،مطالبن
بمقاطعة االنتخابات ،وقام املتظاهرون بتنظيم مسرية شعبية حاشدة يف
إتجاه إىل بوكيدارن مرورا بمدينة إمزورن ،حيث تشهد املناطق املذكورة غليانا
شعبيا وحمالت للمطالبة بمقاطعة االنتخابات املشبوهة وللمطالبة بمحاسبة
املفسدين ومبذري املال العام.
وشهدت املدينة أحداثا متتالية خالل االيام االخرية كان آخرها تهديد أحد املواطنن
بالسالح األبيض بعد رفضه لتسليم ورقة انتخابية وقطع التيار الكهربائي من
جل الشوارع باملدينة ،حيث خرج املئات يف مسريات حاشدة اتجهت صوب مدينة
إمزورن لتستقبل بمسرية شعبية حاشدة أخرى.

تعـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ببالـغ الحزن واألىس تلقينا يف جريدة العالـم األمازيغي نبأ وفاة والد
األسـتاذة فاطمة أكنـاو وصهر السـيد عميد املعهد امللكـي للثقافة
األمازيغية أحمد بوكوس ،وبهذا املصاب الجلل تتقدم مديرة الجريدة
وطاقم تحرير الجريدة بأحر التعازي واملوسـاة إىل األسـتاذة فاطمة
أكنـاو وزوجها السـيد أحمـد بوكـوس وإىل كل أفراد عائلـة الفقيد
راجن من الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يرزق ذويه الصرب
والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

أعلنت جمعية أمزيان بالناضور ،يف بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ،إدانتها
للمنع الالقانوني الذي تعرضت له ندوة حول موضوع «الحراك الشبابي
باملغرب ،إىل أين؟ من تأطري أسامة الخليفي ،والتي كان من املقرر انعقادها يوم
السبت  19نوفمرب  2011بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور.
واستنكرت الجمعية كل األساليب التي تستهدف التضييق عىل العمل الجمعوي
الجاد ،وأكدت الجمعية عزمها عىل عىل اتخاذ كل اإلجراءات القانونية بعد
حرمانها من استعمال قاعة عمومية رغم حصولها عىل ترخيص مكتوب،
ودعت كل الهيئات الحقوقية والجمعوية واملدنية إىل التضامن معها عىل إثر
ما تعرضت له.
ويضيف املكتب اإلداري يف بيانه ان الجمعية قامت بجميع اإلجراءات القانونية
املتعلقة بالتجمعات العمومية ،حيث قدمت أمزيان طلب استخدام قاعة
الندوات يوم  26أكتوبر إىل إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور
لتنظيم الندوة ،وحصلت الجمعية عىل ترخيص من إدارة غرفة التجارة
والصناعة والخدمات بالناظور يوم  14نوفمرب تحت رقم  295يسمح لها
باستخدام قاعة الندوات يف الطابق األريض التابعة للغرفة لتنظيم ندوة حول
الحراك الشبابي باملغرب وذلك يوم  19نوفمرب  2011ابتداء من الساعة الثالثة
زواال ،ويف يوم  15نوفمرب قدمت جمعية أمزيان إشعار بتنظيم ندوة إىل قسم
الشؤون العامة بباشوية الناظور مرفقا بنسخة من ترخيص استعمال القاعة
تسلمه موظفن يف قسم الشؤون العامة يف اليوم ذاته .ويف يوم  16نوفمرب
أرسلت جمعية أمزيان إشعارا آخر إىل باشا مدينة الناظور عن طريق الربيد
املضمون أمانة تحت رقم  ED150225477MAوذلك  48ساعة قبل انعقاد
الندوة.
و يف يوم  19نوفمرب عىل الساعة الثالثة زواال فوجئنا كأعضاء الجمعية بإغالق
باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور ومنعنا من تنظيم الندوة
املذكورة ،وهو ما يشكل خرقا قانونيا واضحا رغم الرتخيص ورغم استيفاء
الجمعية للمسطرة القانونية املتعلقة بالتجمعات العمومية ورغم شعارات
دولة الحق والقانون ،الدستور الجديد الذي تطبل له الدولة.

مجعية تيمغارين ترسم البسمة على وجوه أطفال
نزالء دار الطالب بأكادير إحتفاءا بعاشوراء
يف ثاني مبادرة خريية إجتماعية أقدمت السيدة فوزية بولكيد رئيسة جمعية تيمغارين
إيمال عىل فتح أحضانها وإصباغ صدق عطفها عىل بعض أطفال نزالء دار الطالب
بأكادير من خالل تنظيم أمسية ترفهية فنية بمناسبة عاشوراء٠
وتم تنشيط األمسية من قبل براعم إذاعة سوس بقيادة الربعومة اإلذاعية ومديرة تحرير
الجريدة اإللكرتونية صوت الطفل ،إيمان بكري التي أتحفت الحضور بجرأتها األدبية
وراء امليكروفون الذي صدح برخيم الصوت ونقل عرب األثري شذرات من الزجل الشعري
عن ذوي اإلحتياجات الخاصة،هؤالء الذين إحتفى بهم العالم يف يومهم الدويل الذي
صادف تاريخ تنظيم األمسية يوم ثالث دجنرب ٠هذا الحفل اإلنساني زاد من بهاءه التنوع
اإلبداعي الذي تخلل فقراته ما بن الفن الكناوي ملحرتف مونتاس الذي الهب وجدان
الحارضين وأيقظ أرواح الساكن بذواخلهم عىل إيقاعات الطبل والقراقش ومسايرة
لشطحات أجسادهم الصغرية والرياضية،ولم تبخل قريحة الفكاهة الشعبية صنف
التقيتقة املراكشية من إضفاء مسحة فرجوية جسدها امليم أحيانا والرباعة يف اإليقاع
أحاين كثرية ٠هذا الكشكول لم ينس الجمعية األطفال الذين حظوا بألعاب متنوعة
ولحقهم نصيب من املشاركة الفعلية يف التنشيط كما لم يجعلها يف غفلة عن شكر كل
املسا همن يف إنجاح الحفل الخريي٠
* محمد الراييس

الشعر االمازيغي يصدح بقلعة مكونة

*لحسن أمقران
يف اطار تشجيعها للمواهب الشابة يف االبداع االمازيغي خاصة يف صنف الشعر الذي
يعترب العمود الفقري لالدب االمازيغي،نظمت جمعية تازرا -آر بقلعة مكونة مسابقة
اسافن للشعر االمازيغي لفائدة الشعراء الشباب ملنطقة الجنوب الرشقي .املبادرة القت
استحسانا منقطع النظري و تجاوبا كبريا تجىل يف العدد الكبري للمشاركات من جانب
شعراء املنطقة الشباب و الذي تجاوز عددهم ستة وعرشون مشاركا قامت لجنة تحكيم
بتأهيل ستة منهم للدور النهائي للمنافسة.
املنافسة النهائية،احتضنتها قاعة دار الثقافة بقلعة مكونة يوم الخميس الفاتح من
دجنرب ، 2011وقد ترشف هذا اللقاء االبداعي بحضور مندوب وزارة الثقافة بورززات اىل
جانب جمهور غفري من محبي الكلمة الرقيقة و املعربة و عرف تغطية اعالمية من جانب
الفريق الصحفي للقناة الثانية  .وعرف هذا اللقاء حضور ثالثة من املتسابقن الذين
تأهلوا للمسابقة النهائية و هم االستاذ محمد اعليلوش من مدينة ورززات و االستاذ
لحسن أمقران من مدينة تنجداد ثم محمد فاضل من قلعة مكونة فيما تعذر الحضور
عىل ثالثة مؤهلن هم ايت حساين سعيد و عيل ليهي و الحسن نعيم .و قد قامت الشابة
سكينة الوكييل بتنشيط مهني و مقنع لهذا اللقاء الفني الطموح الذي تضمن اىل جانب
املسابقة الرسمية مشاركات خارج التباري لبعض الهواة كوردية التوشري و فهيم و
يونس اودايل و العمراني و حمزة أيت يشو اىل جانب مشاركة رشفية للفنان سعيد
بونادم من تنجداد.و قد أتحف نجوم معروفون يف سماء االغنية االمازيغية بالجنوب
الرشقي مسامع الحضور يتقدمهم املايسرتو محمد مالل ومصطفى الوردي و عمر أيت
سعيد.
و قد تكونت لجنة التحكيم من محمد رشاف و مصطفى الوردي اللذين عربا عن
مواجهتهما ملشكل يف الفصل يف نتيجة املسابقة نظرا لتقارب مستوى املشاركات مما
دفعهما اىل ادخال معيار تفاعل الجمهور للبث يف النتيجة التي آل الصف االول فيها للشاعر
محمد فاضل الذي تسلم الجائزة من يدي مندوب وزارة الثقافة فيما فاز االستاذ لحسن
أمقران باملرتبة الثانية و سلمه الفنان واالستاذ محمد مالل جائزته كما سلمت شهادات
تقديرية لكل من شارك يف انجاح هذا العرس الثقايف الكبري الذي اختتم بصورة تذكارية.
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من هنا وهناك
• إعالن

يعلن المؤتمر الدولي للشباب األمازيغي أنه و بتنسيق مع جمعية أباراز و
جمعية أسنفلول سينظم بمدينة أكادير في المغرب :الملتقى الدولي األول
حول الربيع األمازيغي والحراك اإلحتجاجي بشمال افريقيا و ذلك تحت شعار
«الحراك اإلحتجاجي و الربيع األمازيغي بشمال افريقيا ..سؤال الحصيلة و
إشكالية األفق».
و سيتم اإلعالن عن التاريخ النهائي للملتقى الحقا لدا نهيب بكافة المناضلين
و المهتمين األمازيغيين بشمال افريقيا و المهجر إرسال مقترحاتهم و كذا
طلباتهم للمشاركة في الملتقى قبل نهاية سنة .2011
اللجنة المشرفة على التنظيم..
 عبدالله بنحسي 0021266791592000212669083038
 يوبا أوبركا ساعيد الفرواح 00212677224183البريد اإللكترونيcongresjia@gmail.com :

• تيماتارين

انعقد الجمع العام العادي لجمعية تيماتارين مساء يوم السبت 11
نونبر  2011بالمركب الثقافي البلدي سعيد أشتوك بـبيوكرى ،ابتدأ
بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية تلتها قراءة التقرير األدبي الذي أحاط
بمجمل ما قام به المكتب السابق خالل واليته و قدم حصيلة لسنتين
من العمل الجاد المتواصل بالرغم من مختلف االكراهات و العثرات التي
تعرقل نشاطات الجمعية و التي يأتي على رأسها غياب أي مورد قار
للدعم سواء من المجلس البلدي أو اإلقليمي أو حتى الجهوي ،هدا ما
أكده التقرير المالي الذي كشف باألرقام عن العجز الذي يطبع ميزانية
الجمعية ،بعد تالوة التقريرين و المصادقة عليهما وبعدما قدم المكتب
القديم استقالته تم انتخاب المكتب الجديد وتعيين المهدي مفتاحي
رئيسا ،خديجة ماركي نائبا أول ،مصطفى أوسرار نائبا ثانيا ،عبد الله
بوعدي كاتبا عاما ،محمد أمين نائبا أول له ،زينة سكيكر نائبا ثانيا،
أوبها ابراهيم أمينا للمال ،نائبه األول  :محند كديرا نائبا أول له ،نائبه
الثاني  :حسن األشقر نائبا ثانيا له وعبد الرحيم الجيد ،لحسن داموالي
مستشاران.

• التعذيب بالمغرب

نطمت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسـان ندوة حول «التعذيب
باملغـرب « ،بنـادي املحامـن بالرباط ،بمناسـبة اليـوم العاملي لحقوق
اإلنسـان يوم الخميس فاتح دجنرب  .2011وعرفت الندوة شهادات حية
وصادمة  ،لرجال ونسـاء وأقارب املعتقلن عن طـرق وتقنيات التعذيب
بالسجون املغربية.

• ISAFFEN

نظمت جمعية «  »TAZRA-ARTمسابقة « »ISAFFENيف الشعر
االمازيغي  2011لفائدة للشعراء املؤهلن ،وأعلنت جمعية « TAZRA-
 »ARTانه قد تم اختيار أسماء املؤهلن يف املسابقة الشعرية ( ISAF-
 ) FENمن قبل لجنة التحكيم  :لحسن امقران-سعيد ايت حساين-
محمد عليوش-الحسن نعيم-عىل لهي-محمد فاضيل .وأجريت
اإلقصائيات النهائية يوم الخميس  01/12/2011باملركب الثقايف بقلعة
مكونة.

تأسيس تنسيقية  SOS AGLOUحلماية أراضي اخلواص

عقدت مجموعة من التنظيمات الجمعوية والفعاليات السياسية والحقوقية املنتمية
لرتاب جماعة أكلو يوم  30/10/2011لقاءا ملناقشة واتخاذ املواقف حيال قرار املندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر القايض بتحديد أرايض الخواص وإلحاقها
بالغابة املخزنية ،وتعلن اصطفافها يف إطار جبهة موحدة تحمل اسم تنسيقية SOS
 . AGLOUوتندد بممارسات املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
باعتمادها ظهائر تعود لفرتة الحماية ( ظهري  1يوليوز .) 1914
واعتربت أن اإلرصار عىل التنفيذ ال يمثل تنزيال سيئا ملقتضيات الدستور الجديد،ورضبا
يف العمق لالستقرار االجتماعي للساكنة ،ومسا خطريا لبنيات قبلية تجدرت منذ قرون
خلت .
وتحذر السلطات املحلية واإلقليمية بأن األوضاع املتوترة أصال تقتيض العمل عىل نزع
فتيل التوتر ،وتحملها كامل املسؤولية فيما سيرتتب عن اإلرصار عىل التنفيذ .
وتذكر الجهات املسؤولة بأن السياق اإلقليمي والوطني واالوراش اإلصالحية التي يعرفها
املغرب تستدعي رفع وإلغاء هذا القرار الالشعبي واالستفزازي .
وتعلن استعدادها للدخول يف أشكال نضالية غري مسبوقة صونا ألرايض الخواص
وحقوقهم ،ودعت كافة الجماهري بجماعة اكلو إىل مزيد من التعبئة واليقظة وااللتفاف
حول التنسيقية واالستعداد للدخول يف كافة املحطات النضالية .

عنصرية ضد قناة متازيغت من قبل وكيل الئحة
احلزب الليربايل املغريب بطنجة

تعـرض طاقـم تمازيغت يـو م الجمعة املـايض إلهانة من قبـل وكيل الئحة
الحزب الليربايل املغربي بطنجة «سهيل» حيث رفض أن تغطي القناة التجمع
الخطابي للحـزب واملربمج من قبل القناة يف إطار نصيب األحزاب السياسـية
يف اإلعالم العمومي ومن جملة ما لفض به مرشـح السـبع أننا لسنا يف حاجة
اىل قنـاة تمازيغت وإدا أردتـم إيمازيغن فادهبوا اىل تيفلـت ،وأن األمازيغية ال
مكان لها يف طنجة اىل غريها من الترصيحات العدائية والتي تدكرنا بالخرجات
الصحفية الهيتشكوكية يف السنوات املاضية لألمن العام لنفس الحزب محمد
زيان حن نعث األمازيغ بالقردة.

تأسيس « تكمات» لإلعتناء باملوروث الثقايف
والرفع من املستوى االقتصادي واالجتماعي

تأسست جمعية تكمات للتنمية االجتماعية بدوار تعنكومت بجماعة
أضار يف إقليم تارودانت من أجل التنمية الثقافية واالجتماعية والحفاظ
عىل املوروث الثقايف األمازيغي باملنطقة ،ويتكون مكتب الجمعية من
محمد السعيدي رئيسا وبوبكر نصري نائبا أوال للرئيس ،محمد اهنص نائبا
ثانيا للرئيس ،إدريس باهي أمينا للمال ،يوسف لباهي نائبا لألمن ،أحمد
أيت نرص كاتبا عاما ،محمد بهي نائبا للكاتب العام ومحمد بهلويل ،محمد
إسماعيل ،عبد الله بي وعبد الكبري ديدي مستشارين .وال تقترص أهداف
هذه الجمعية يف الحفاظ عىل املوروث الثقايف األمازيغي باملنطقة ،بل تهتم
بإنجاز استثمارات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وخلق عالقة صداقة
بن الجمعيات والهيئات واملنظمات ذات األهداف املشرتكة ،والعمل عىل
الرفع من املستوى االجتماعي واالقتصادي بالتعاون مع املصالح املختصة.

11

* محمد بوداري

تدريس

العامل االمازيغي
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املعهد امللكي للثقافة االمازيغية:
إجنازات ما قبل الدستور وحتديات ما بعد ترسيم اللغة االمازيغية

يعترب خطاب أجدير التاريخي ليوم 17
أكتوبر  ،2001بمثابة شهادة ميالد للمعهد
امللكي للثقافة االمازيغية ،والذي ِيؤكد فيه
امللك محمد السادس عىل أن االمازيغية
”مكون أسايس للثقافة الوطنية ،وتراث
ثقايف زاخر شاهد عىل حضورها يف كافة
معالم التاريخ والحضارة املغربية“ وأنها
”ملك لجميع املغاربة بدون استثناء“ ،وأن
النهوض بها ” مسؤولية وطنية ألنه ال
يمكن ألي ثقافة وطنية التنكر لجذورها
التاريخية“.
عرش سنوات مضت عىل هذا الحدث
التأسييس ،وهي مسافة زمنية كافية
لتقييم تجربة املعهد عىل األقل فيما يتعلق
بــ»رضورة إدراج األمازيغية يف املنظومة
الرتبوية وضمان إشعاعها يف الفضاء
االجتماعي والثقايف واإلعالمي الوطني
يّ
واملحل» ،كما ينص عىل ذلك
والجهوي
الظهري املحدث واملنظم للمعهد امللكي
للثقافة األمازيغية.
وبالنظر ألهمية الرتبية والتعليم يف
النهوض باالمازيغية لغة وثقافة وهوية،
فإننا ارتأينا التوجه إىل املسؤولني
باملعهد ملعرفة االنجازات يف هذا املجال و
التحديات التي واجهت ترسيخ إدراج اللغة
األمازيغية وتعميمها طيلة العرش سنوات
األخرية ،وكذا تحديات ما بعد ترسيم اللغة
األمازيغية يف الدستور الجديد.
يمكن رصد املكتسبات التي تم تحقيقها
باعتماد مؤرشات ترتبط بعدة مستويات
منها السيايس والتنظيمي والرتبوي ،ويرى
عبد السالم خلفي ،باحث باملعهد امللكي
للثقافة االمازيغية ،أن أهم املكتسبات
السياسية يمكن إجمالها يف خطاب
العرش (  30يوليوز  )2001الذي يؤكد
فيه امللك عىل الخاصية التعددية لهويتنا
الثقافية ،و خطاب اجدير باإلضافة
للظهري املحدث واملنظم للمعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،يف حني يمكن تلخيص
املكتسبات التنظيمية والرتبوية يف اتفاقية
الرشاكة مع الوزارة الوصية ( 26يونيو
 )2003التي تنص عىل جدولة اإلدماج
التدريجي للغة األمازيغية يف أفق تعميمها
عىل املنظومة التعليمية ،وكذا منهاج
اللغة األمازيغية الذي ينص عىل االنطالق
يف معرية اللغة األمازيغية من فروع اللغة
األمازيغية مع العمل بالتدريج عىل بناء

لغة موحدة؛ فضال عن املذكرات التنظيمية
لتدريس اللغة األمازيغية الصادرة عن
الوزارة ،والتي تنص عىل تعميم تدريس
اللغة األمازيغية عموديا ً وأفقيا ً يف جميع
مستويات التعليم.
وقد تمخض عن املكتسبات السياسية
والتنظيمية والرتبوية جملة من املبادئ
املوجهة ،أجملها عبد السالم خلفي يف
تدريس اللغة األمازيغية لكافة املغاربة
بدون استثناء وإدراجها يف الجامعات
املغربية ويف مراكز التكوين وتعميمها عىل
جميع أسالك التعليم باإلضافة إىل معرية
اللغة األمازيغية و اعتماد حرف تيفيناغ
حرفا ً رسميا ً لها.
وبخصوص املكتسبات يف مجال التهيئة
اللغوية والبيداغوجية ،أبرز خلفي العمل
الخالق الذي تحقق من أجل تهيئة اللغة
والحرف نتيجة للعمل الدؤوب الذي
قام به املعهد امللكي بتنسيق وتعاون
مع الوزارة الوصية حيث أصبحت معه
األمازيغية مؤهلة عىل مستوى تهيئتها.
باالضافة إىل إعداد مناهج وبرامج اللغة
األمازيغية ،إنجاز الكتب املدرسية والدالئل
البيداغوجية والكراسات اإلدماجية
والحوامل الداعمة ،إنتاج املصوغات
الخاصة بتكوين املفتشني ،واملصوغات
الخاصة بتكوين األساتذة ،وعدة التكوين
املوجهة للمفتشني واملؤطرين واملكونني
واألساتذة؛ إعداد مناهج وكتب لتعليم
اللغة األمازيغية لغري الناطقني بها؛ إعداد
العدة البيداغوجية الخاصة باملرحلة
اإلعدادية واملتعلقة بتكوين أساتذة اللغة
األمازيغية يف اإلعدادي؛ إعداد منهاج
اللغة األمازيغية الخاص بالسنوات
الثالث ملرحلة التعليم الثانوي اإلعدادي؛
إنتاج أكثر من  40مؤلفا ً يف البيداغوجيا
والديداكتيك باإلضافة إىل الوثائق الرتبوية
األخرى ومنها املوارد الرقمية..
ورغم كل هذه املكتسبات فإن هناك
تحديات واجهت ترسيخ إدراج اللغة
األمازيغية وتعميمها طيلة العرش
سنوات األخرية ،تمثلت باألساس ،برأي
عبد السالم خلفي ،يف ضعف استنزال
النصوص املرجعية بسبب عدم تعميق
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين كما
نصت عىل ذلك الخطب امللكية والظهري
املحدث واملنظم للمعهد امللكي وغياب
النصوص الترشيعية والقانونية واملراسيم
الحكومية؛ كما تجلت عىل مستوى

التعميم العمودي والتعميم األفقي ،يف عدم
التمكن من تعميم اللغة األمازيغية عموديا ً
وأفقيا ً يف االبتدائي؛ ضعف املوارد البرشية
املؤهلة؛ غياب تدريس اللغة األمازيغية
يف املؤسسات التعليمية الخصوصية
االبتدائية؛ وضعف احرتام الحصص
املخصصة لتدريس اللغة األمازيغية من
طرف الوزارة (ثالث ساعات ( ،) )03عدم
إدراجها ،لحد اآلن ،يف أي مدرسة إعدادية
وثانوية (صفر تلميذ (ة))؛عدم إدراجها
يف مراكز تكوين األساتذة؛ أما عىل مستوى
التعليم العايل فالحصيلة أقل بكثري من
املأمول حيث ضعف املوارد البرشية،
وضعف تخصيص املناصب املالية لتوظيف
األساتذة( ،أغلب األساتذة الذي يشتغلون

بمسالك األمازيغية معارين من شعب
أخرى أو من مؤسسة املعهد امللكي)
ينضاف إىل عدم تعميم مسالك اللغة
األمازيغية وثقافتها عىل جميع كليات
اآلداب والعلوم اإلنسانية املغربية..
وبخصوص التحديات املطروحة أمام
املعهد امللكي للثقافة االمازيغية ،ما
بعد ترسيم اللغة األمازيغية يف الدستور
الجديد ،يقول عبد السالم خلفي« :إن
ما يهمنا ،كباحثني يف الشأن الرتبوي
األمازيغي ،عىل مستوى أجرأة الرتسيم يف
مجال تعليم اللغة األمازيغية ،هو ترصيد
كل املكتسبات املرجعية ،سواء املتعلقة
باملرجعيات السياسية (الخطب امللكية،
الظهري إلخ) ،أو تلك املتعلقة باملرجعيات

بعض املكتسبات يف ميدان التربية والتعليم
* املكتسبات يف مجال تهيئة املوارد البرشية
•تكوين أزيد من  14.000أستاذة وأستاذ للتعليم االبتدائي؛
•تكوين حوايل  300مفتشة ومفتش؛
•تكوين حوايل  1000مديرة ومدير مدرسة ابتدائية؛
•تكوين أزيد من  75مكونة ومكون يف مراكز التكوين عىل الصعيد الوطني.
•تكوين بعض املكونني العاملني يف املراكز الرتبوية الجهوية ()CPR
* املكتسبات يف مجال تعميم اللغة األمازيغية باملنظومة التعليمية االبتدائية
نتيجة للمجهودات املبذولة من طرف وزارة الرتبية الوطنية بمساعدة من املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،فإن املدرسة املغربية أصبحت تضم :
•حوايل  527025تلميذ من ضمن أكثر من  3.5مليون تلميذ(ة) ،بما يمثل حوايل  15%من
مجموع أعداد تالمذة االبتدائي،
•حوايل  5431مؤسسة تعليمية تُدرس بها اللغة األمازيغية وثقافتها عىل الصعيد الوطني؛
•حوايل  5101أستاذة وأستاذ يمارسون تعليم اللغة األمازيغية ،وذلك بما يمثل حوايل 4%
من مجموع أساتذة التعليم االبتدائي.
* املكتسبات يف مجال تعميم اللغة األمازيغية بالتعليم العايل
نتيجة للمجهودات التي بذلتها وتبذلها األطر الجامعية بمساعدة املعهد امللكي ،أصبح لدينا
عدد من املسالك واملاسرتات يف بعض من كليات اآلداب املغربية .بحيث أصبحت الجامعة
املغربية تضم 1552 :موزعني عىل الشكل التايل:
•جامعة ابن زهر -أكادير 738 :طالب
•جامعة محمد بن عبد الله-فاس 489 :طالب
•جامعة محمد األول – وجدة 325 :طالب.
وقد تخرج من هذه املسالك املجازون ألول مرة يف يوليو  ،2010ويتجاوز عددهم املائة ،كما
تخرج هذه السنة أكثر من هذا العدد.

التنظيمية والرتبوية (املذكرات الوزارية،
منهاج اللغة األمازيغية إلخ) أو تلك
املتعلقة باملبادئ املوجهة (التعميم
العمودي واألفقي ،معرية اللغة األمازيغية،
تدريسها بحرفها العريق تيفيناغ إلخ)؛
والعمل عىل ضمان ترسيخها من خالل
تفعيلها لتجاوز كل االختالالت السابقة».
كما يربز الباحث عملية ال تقل أهمية عن
ترصيد املكتسبات املرجعية ويتعلق االمر
برتصيد تجربة تدريس اللغة األمازيغية،
وذلك من خالل ترسيخ املكتسبات
البيداغوجية والديداكتيكية التي أنتجها
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية برشاكة
مع وزارة الرتبية الوطنية ،خاصة فيما
يتعلق باملقاربات العلمية يف مجال إنتاج
الكتب املدرسية والحوامل البيداغوجية
املصاحبة؛ وترسيخ تجربة تعميم اللغة
األمازيغية أفقيا ً وعموديا ً عىل جميع
األسالك واملستويات وتوسيع التعميم
األفقي والعمودي ليشمل الثانوي اإلعدادي
والثانوي التأهيل؛ واستثمار أمثل للموارد
البرشية املكونة من طرف املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية برشاكة مع وزارة
الرتبية الوطنية أو مع الجامعات املغربية؛
وترسيخ تجربة فتح مسالك وماسرتات
اللغة األمازيغية وثقافتها عىل مستوى
التعليم العايل ،وتزويد هذه املسالك
واملاسرتات باملوارد البرشية الكفأة من
خالل توظيف أساتذة متخصصني ،وعدم
االعتماد فقط عىل األساتذة املعارين من
شعب ومؤسسات أخرى؛ وكذا ترسيخ
تجربة تعميم التكوين يف األمازيغية
وديداكتيكها بمراكز التكوين عىل الصعيد
الوطني.
كما أن تحدي الرتسيم يف مجال تعليم
اللغة األمازيغية يقتيض ،يف رأي عبد
السالم خلفي والباحثني يف الشأن الرتبوي
األمازيغي داخل املعهد ،إدراج البعد
الحضاري األمازيغي يف برامج التعليم
الوطنية والجهوية واملحلية ،ومن خاللها
يف املقررات واملضامني الدراسية؛ وإخضاع
تدريس اللغة األمازيغية ،فيما يتعلق
بالتوزيع الزمني ،للمعيار العاملي الذي
يحدد السقف الرضوري إلتقان لغة ما؛
واستثمار تجربة املعهد امللكي يف مجال
تعليم اللغة األمازيغية للكبار من أجل
محو األمية وتأهيل املوظفني ورجال
السلطة والقضاة ورجال الدولة إلخ يف
مجاالت اشتغالهم.

الفرع املحلي للجمعية املغربية حلقوق االنسان باشتوكة ايت باها تؤكد وجود خروقات يف إنتخابات  25نونرب املاضي

عقد الفرع املحل للجمعية املغربية لحقوق االنسان باشتوكة ايت
باها جمعا الستكمال هيكلته يوم االحد  27نونرب  2011بمقر
الفرع ببيوكرى وبعد استكمال جدول اعماله قرر ابالغ الراي العام
ما يل :
 - 1عىل املستوى الحقوق السياسية و املدنية :
تابع الفرع املحل للجمعية املغربية لحقوق االنسان باشتوكة
ايت باها االنتخابات الترشيعية ليوم  25نونرب  2011الجمعوي
ملالحظة االنتخابات و سجل مايل:
 استعمال املال عىل نطاق واسع الستمالة الناخبات و الناخبيني-وان كان هذه املرة بأشكال أكثر(احرتافية) سواء قبل االنتخابات أو
أثناء الحملة و يوم االقرتاع عن طريق تسخري سمارسة االنتخابات
( االعيان – املستشارون الجماعيني – النساء  -الجمعيات
التنموية )....نمودج ما وقع بدوار "حساين – اغريس – جماعة
ايت عمرية " حيث أقدم أحد سمارسة االنتخابات عىل رشاء بقعة
أرضية الحدى الجمعيات التنموية بالدوار مقابل الحصول عىل
أصوات الدوار ...
 استغالل االطفال يف الدعاية االنتخابية . استمرار الحملة االنتخابية يوم االقرتاع عن طريق تجمع ممثلبعض االحزاب أمام مكاتب التصويت و دعوة الناخبني و الناخبات
اىل التصويت لصالح وكالء لوائحهم نمودج ما وقع بمركز
التصويت بدوار الخربة و دوار ازكار بجماعة الصفاء و أمام أعني
أعوان السلطة .
 نقل الناخبات و الناخبني من طرف ممثل االحزاب السياسيةمن و إىل مراكز التصويت (نمودج :دوار اغرايسن بجماعة الصفاء
و جماعة سيدي بوسحاب و جماعة عبد الله البوشواري و بلدية
بيوكرى و جماعة الصفاء  )....مسخرين يف ذلك النقل الرسي (
الخطافة ).
 التصويت بنسخ من البطائق الوطنية غري املصححة االمضاء اوبوصوالت التسجيل يف اللوائح االنتخابية لوحدها بمجموعة من
مكاتب التصويت خاصة بعد الساعة الثانية عرشة زواال من يوم
االقرتاع و قد أرجع مجموعة من روؤساء املكاتب ذلك اىل توصلهم
بتعليمات من السلطات املحلية بالسماح بذلك .
ناهيك عن االختالالت الكثرية التي واكبت هذه العملية عىل مستوى
الشكل  ،و سيعمل الفرع عىل إصدار تقرير مفصل عنها عما

قريب .
ويف املقابل أرصت السلطات املحلية و بتعليمات من وزارة الداخلية
عىل التضييق عىل الرأي الداعي ملقاطعة االنتخابات من خالل
اعتقال و تحرير محارض لستة نشطاء من حركة  20فرباير يوم
الجمعة  18نونرب  2011و حرمان بعض التنظيمات السياسية
الداعية للمقاطعة من حقها يف التواصل مع عموم املواطنات و
املواطنني من خالل االمتناع عن تسلم إشعارات تنظيم مهرجاناتها
الخطابية ،ولم يسلم من هذا التضييق مالحظات و مالحظي
االنتخابات حيث حرموا من الولوج اىل املعلومة عندما امتنع رئيس
قسم الشؤون العامة عن تزويدهم بأية معطيات حول العملية
االنتخابية و الشئ نفسه تعرض له املالحظات املالحظيني بماسة
و ايت ميلك .
إن التقييم االويل ملجلس الفرع النتخابات  25نونرب  2011عىل
مستوى شكلياتاها االساسية – وليس عىل مستوى جوهرها –
يؤكد استمرار نفس املمارسات القديمة يف ظل استعمال املال
عىل أوسع نطاق و التضييق و محاولة خنق االصوات املعارضة و
املخالفة لهذه العملية  ،كما يؤكد ان هاجس نسبة املشاركة ظل
يتحكم يف السلطات املحلية مما دفعها اىل غض الطرف عن كافة
هذه االختالالت بل و مباركتها يف بعض االحيان .
 2عىل مستوى الحقوق االقتصادية و االجتماعية : سجل الفرع استمرار معانات الطبقة العاملة – خاصة العامالتو العمال الزراعيني – يف ظل عدم تطبيق قانون الشغل املغربي و
يف ظل تواثر حوادث السري التي يتعرضون لها بشكل يومي تقريبا
أثناء نقلهم من و إىل مقرات عملهم عىل متن وسائل نقل أقل ما
يقال عنها أنها ال تحرتم آدميتهم .
 كما سجل مجلس الفرع كذلك استمرار مصادرة حق املواطناتواملواطنيني يف الولوج اىل حقهم يف العالج بسبب االختالالت التي
يعيشها قطاع الصحة باالقليم :
* قلة املوارد البرشية و كذا التخصصات خاصة باملركز
االستشفائي لبيوكرى و كدا باملركز الصحي بماسة .
*استمرار اغالق مجموعة من املراكز الصحية ( ايت ياسني – بايت
ميلك ) و دور الوالدة ( هاللة – ايت ميلك) بمربر عدم التوفر عىل
املوارد البرشية .
* عدم فتح مركز تصفية الدم ( مركز دياليز ) ببيوكرى رغم

جاهزيته و حاجة مرىض القصور الكلوي امللحة لخدمات هذا
املركز .
 يتابع مجلس الفرع كذلك و بانشغال بالغ األوضاع املزرية التييعيشها قطاع التعليم باالقليم من قلة يف املوارد البرشية و ضعف
يف التجهيزات و البنيات التحتية (الثانوية التاهيلية املرابطني
ببيوكرى نمودجا ) مما أدى اىل انتهاج حلول ترقيعية ترضب يف
العمق حق أبناء و بنات االقليم يف تعليم جيد ( االكتضاض – الضم
–االقسام متعددة املستويات  -الحرمان من بعض املواد – تدريس
مواد علمية نظريا يف غياب الجانب العمل نظرا لغياب الوسائل
الديداكتيكية  )...اىل جانب حرمان رشائح عريضة من االستفادة
من املنح املدرسية و الجامعية .
 سجل مجلس الفرع كذلك قلة وسائل النقل و رداءة خدماتهامما يضطر ساكنة االقليم اىل االستعانة ببدائل غري آمنة ( النقل
الرسي ).
 و فيما يخص ما يتعرض له ساكنة املناطق الجبلية و املناطقاملجاورة لها من غزو جافل قطعان املوايش الرحل و كذا قطعان
الخنزير الربي سجل مجلس الفرع امتعاضه من استمرار محنة
هؤالء املواطنات و املواطنيني دون أن تعمل الدولة املغربية عىل
إنصافهم و حماية ممتلكاتهم  ،و يؤكد مجلس الفرع أن املحافظة
عىل البيئة يقتيض وضع اسرتاتيجية تحافظ عىل حق الجميع يف
حماية ملكيته الخاصة و كذا حقه يف التنمية املستدامة  ،ناهيك
عن ما تخلفه عمليات القنص من ضحايا من جراء عدم احرتام
الضوابط و الرشوط املنظمة لهذه العملية .
 كما سجل مجلس الفرع استمرار نفس االساليب القديمةاملتعلقة بنهب املال العام من خالل سعي البعض اىل السطو عىل
مرشوع االكشاك بمدينة بيوكرى و حرمان الفئات املحتاجة منه
( الكشك املقام حاليا بالقرب من املركز االستشفائي لبيوكرى) ،
و الشئ الذي يبني أن البعض لم يع بعد التحوالت التي يعيشها
املجتمع املغربي و أنه غري قادر عىل التخلص مخلفات الزمن
الغابر .
و يف االخري يحي مجلس الفرع عاليا نضاالت حركة  20فرباير و
نضاالت كافة الفئات االجتماعية  ،و يؤكد استمراره يف النضال اىل
جانبها من اجل بناء مجتمع الكرامة و كافة الحقوق للجميع .
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العامل االمازيغي

حوار
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احلبيب املالكي يف حوار مع جريدة « العامل األمازيغي»:

«ليس من مصلحة احد أن تفشل يف إرساء مشروع تدريس اللغة األمازيغية يف امليدان
التربوي ،وليس لدينا إختيار آخر غري إجناح هذا املشروع»

هكذا أجاب السيد احلبيب املالكي يف حكومة إدريس جطو سنة  2003يف حوار معه ،خبصوص إدماج األمازيغية يف املنظومة التعليمية باملغرب ،
والتزم بعدم السماح للمشروع بالفشل ،إال أن السيد أخشيشن عن حزب األصالة واملعاصرة مسح بالفشل وأوصل املشروع إىل احلضيض ،وسؤالنا اليوم
ما مصري مشروع تدريس األمازيغية يف ظل احلكومة اجلديدة؟ إننا نرتقب!
* إعداد أمينة ابن الشيخ

* إن مسالة إدماج اللغة االمازيغية يف املنظومة التعليمية
ظل مطلبا أمازيغيا ووطنيا يحظى بنوع من اإلجماع،
لكن عملية إدماج اللغة االمازيغية يف برامج التعليم لم
تخرج هن ما منصوص عليه يف ميثاق الرتبية والتكوين،
وهو امليثاق الذي ترفضه كل املنظمات والفعاليات
األمازيغية  ،كيف نجحتم يف التوفيق بني كل هذه اآلراء؟
** يف البداية سأعود بكم إذا سمحتم إىل بعض
التواريخ واملرتكزات التي اعتربها أساسية
وحاسمة:
كما تعلمون صدر امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
قبيل الدخول املدريس  2000-2001وقبل ذلك نتذكر
خطاب صاحب الجاللة الحسن الثاني ،طيب الله
ثراه ،بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب يف 20
غشت  ،1994ومضمون الرسالة التوجيهية التي
وجهها إىل مستشاره عندما كلفه برئاسة اللجنة
الخاصة للرتبية والتكوين وإعداد «ميثاق وطني
للرتبية والتكوين» ومن بني املستجدات التي أتى
بها امليثاق ،إقرار إدماج تدريس اللغة االمازيغية يف
السلك األسايس من التعليم االبتدائي أي ما يناسب
حاليا سنتي التعليم األويل والسنتني األوىل والثانية
من التعليم االبتدائي ويف املكونني الجهوي واملحيل
للمناهج الرتبوية بصفة عامة وقد طرحت الوظيفة
التي خص بها امليثاق تدريس اللغة األمازيغية
وتعلمها والفئات املستهدفة من التدريس إشكاالت
يف األوساط املهتمة باألمازيغية وثقافتها وبالشأن
الرتبوي بصفة عامة.
لكن الخطب السامية لصاحب الجاللة محمد
السادس نرصه الله ،خاصة يف  30يوليوز 2001
ويف  17أكتوبر  2001بأجدير والظهري الرشيف الذي
احدث بموجبه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
مكنوا من تجاوز تلك اإلشكاالت وإزالة اللبس
نهائيا عن كيفية إدماج تدريس اللغة االمازيغية
يف املسارات الدراسية ،وبالتايل من إعطاء اللغة
وثقافتها ما تستحقانه من اهتمام وتدريسها
الوظيفة الرتبوية والثقافية الصحيحة باعتبار
األمازيغية لغة جميع املغاربة.
أما االستعداد إلدماج اللغة االمازيغية يف املناهج
الرتبوية فقد تم يف مرحلتني مرحلة ما قبل الخطاب
السامي بمناسبة عيد العرش يف  30يوليوز 2001
ومرحلة ما بعد هذا التاريخ.
ففي املرحلة األوىل شكلت الوزارة لجنة من األساتذة
املختصني يف مختلف املجاالت اللغوية عليا لألساتذة
ومراكز تربوية جهوية ومن أساتذة مربزين
ومفتشني مهتمني وكلفتها بإعداد االختبارات
والتوجهات الرتبوية التي ينبغي أن تؤطر املناهج
الرتبوية وتطبيقها من جهة أخرى ،وبإعداد معاهد
اللغة االمازيغية يف السنوات األربع للسلك األسايس
للتعليم االبتدائي يف انتظار إزالة اللبس عن عدد
من القضايا املطروحة من طرف ما سميتموه
باملنظمات والفعاليات االمازيغية من جهة ثانية،
وقد تم ذلك خالل شهري يوينو ويوليوز  2001أي
قبيل خطاب العرش بأيام.
وتميزت املرحلة الثانية بالخطابني السامني ليومي
 30يوليوز  2001و 17أكتوبر وبالظهري الرشف
املحدث للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية  ،كما قلت
قبل قليل وبتشكيل هياكل املعهد امللكي من املجلس
اإلداري ومراكز البحث كما تميزت بالترصيح
الحكومي وخالل هذه املرحلة اشتغلت الوزارة مع
املعهد امللكي يف جميع امللفات املرتبطة بتدريس
االمازيغية وثقافتها يف املستويات األخرى للتعليم
االبتدائي ويف سلكي التعليم الثانوي اإلعدادي
والتاهييل وملف الخريطة املدرسية للمجموعة
األوىل من املدارس االبتدائية التي ستدرس فيها
االمازيغية يف املوسم الدرايس  03-2004وملف
مخطط التكوين لفائدة أساتذة التعليم االبتدائي
الناطقني باألمازيغية وملف مخطط توسيع
تدريس األمازيغية إىل املستويات واملؤسسات
التعليمية األخرى يف اتجاه التعميم وملف الكتب
املدرسية والدالئل البيداغوجية املصاحبة لها وملف
املعاجم اللغوية وغريها وقد توج العمل املشرتك
بني وزارة الرتبية الوطنية والشباب واملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية بالتوقيع عىل اتفاقية رشاكة يف
 26يونيو  ،2003ستؤطر األعمال املكثفة التي يقوم

بها الطرفان معا أوعىل حدة يف مجال إدماج تدريس
اللغة االمازيغية يف املسارات الدراسية إىل أن يتم
تحقيق التعميم.
مما يزيد يف صعوبة معالجة ملف تدريس االمازيغية
أن له أبعادا متعددة تجعل من الصعب عىل من
يعالج امللف من زاوية بعد واحد او حتى أكثر من
بعد أن يريض أو يقنع للجميع :فهنالك من يعالج
قضايا تدريس االمازيغية أساسا من خالل البعد
األكاديمي والبيداغوجي مثل الوزارة واملعهد امللكي
وهناك من يفضل معالجة هذه القضايا من خالل
البعد السيايس ،وهنالك من يعالجها من خالل البعد
االسرتاتيجي أومن خالل بعد الظرفية االقتصادية
وهنالك من يكتفي بمالمسة القضايا التي يطرحها
امللف من خالل البعد الجغرايف للخريطة اللغوية
لبالدنا .فمعالجة القضايا املرتبطة بتدريس اللغة
األمازيغية وثقافيتها يمكن أن تتم من خالل كل هذه
األبعاد  :البعد األكاديمي أو البعد البيداغوجي وبعد
اإلسرتاتيجية الرتبوية والبعد الجغرايف للخريطة
اللغوية للبالد وبعد الظرفية االقتصادية ولكن بعد
حمولة سياسية وإيديولوجية ال مفر منها ،أو عىل
األقل البد من أخدها بعني االعتبار واحرتام املدافعني
عنها.
والوزارة واملعهد امللكي يتعامالن مع هذه القضايا
من جميع هذه األبعاد مع الرتكيز عىل األبعاد
األكاديمية والبيداغوجية والتخطيط الرتبوي
والخريطة اللغوية لألمازيغية.
* ما هو التصور العام للوزارة يف شان تدريس وإدماج
اللغة األمازيغية يف املنظومة التعليمية؟ هل هناك تصور
عام لتدريس لغة أمازيغية موحدة وإجبارية وشاملة لكل
املناطق املغربية؟
** لإلجابة عىل الشق األول من سؤالكم ،يكفي
الرجوع إىل االختبارات والتوجيهات الرتبوية املؤطرة
ملناهج وبرامج هذه اللغة وملنهجية تدريسها
ويمكن باختصار شديد التأكيد عىل ما ييل:
 -1تمكني املتعلمني من اللغة األمازيغية نطقا
وقراءة وكتابة.
 -2وضع كتب مدرسية موحدة ،يتم تكييف
معجمها ،كلما كان رضوريا مع الخصوصية
الجهوية واملحلية للغة.
-3االنطالق يف وضع منهاج اللغة األمازيغية من
الفروع األساسية لهذه اللغة مع العمل بالتدرج عىل
بناء لغة معيارية موحدة من خالل:
* الرتكيز عىل البنيات اللغوية املشرتكة بني هذه
الفروع وإعطائها األولوية يف وضع الكتب املدرسية
وامللفات البيداغوجية والدعامات الديداكتيكية
األخرى املكتوبة والسمعية والبرصية.
* اعتماد املرجعية اللغوية يف حالة عدم وجود
مصطلح موحد.
* توظيف املعجم األمازيغي املتداول يف الدارجة
املغربية.
* االنفتاح عىل الفروع األمازيغية األخرى املتداولة
يف مناطق أمازيغية خارج الوطن الغناء املعجم
األمازيغي املشرتك الوطني.
* اعتماد اإلبداع املعجمي الغناء وتطوير الرصيد
اللغوي األمازيغي.
* إخضاع مادة اللغة األمازيغية لنظام التقويم
املعتد يف باقي املوارد.
اما اإلجابة عىل الشق الثاني من سؤالكم فال باس أن
أذكركم أن الخطب السامية لصاحب الجاللة التي
جاءت مكملة للميثاق الوطني للرتبية والتكوين،
تعترب اللغة األمازيغية لغة جميع املغاربة وبالتايل
لغة شاملة وإجبارية لكل األطفال أينما كانوا.
وفيما يتعلق باللغة األمازيغية املوحدة ،فان لجنة
املختصني الذين وضعوا االختيارات والتوجيهات
الرتبوية اختاروا االنطالق من تدريس الفروع
الثالثة األساسية للغة األمازيغية مع الرتكيز يف
الكتب املجرسة والدعامات الديداكتيكية املكتوبة
والسمعية البرصية عىل املعجم املشرتك لهذه
الفروع وتقويته تدريجيا وبكيفيته تربوية سلمية
إىل أن نصل إىل لغة معيارية موحدة.
وال باس من اإلشارة إىل أن هذا االختيار له مربرات
علمية قوية حيث يعرف املختصون أن تنميط
معظم اللغات يستوجب وقتا طويال .ولدى املعهد

امللكي للثقافة األمازيغية إسرتاتيجية محددة يف
هذا املضمار تتسم بالواقعية ،إذ تنطلق من إحرتام
فرع اللغة الذي يستعمله الطفل كلغة ام ،وتتحاىش
الترسع وتعتمد عىل الرتاكم األكاديمي يف مجال
تنميط اللغات .ومع ذلك سيتم التوصل إىل لغة
أمازيغية معيارية موحدة برسعة الن الجوانب
املشرتكة مهمة جدا ،وإمكانيات توسيعها والخريات
الالزمة متوافرة.
* «ال نريد أن نفشل يف مرشوع تدريس اللغة األمازيغية»
صيغة شجاعة وقد رصحتم بها يف ندوة «الرتبية واللغة
األم» التي نظمت بمبادرة من البنك املغربي للتجارة
الخارجية  ،ما هي الرتتيبات التي اتخذتها وزارتكم
لتفادي فشل التجربة ،وهل تمت االستفادة من التجارب
يف بعض الدول التي تدرس األمازيغية؟
** بطبيعة الحال ليس من مصلحة احد أن نفشل
يف إرساء كمرشوع تدريس اللغة االمازيغية يف
امليدان الرتبوي ،وليس لدينا اختيار آخر غري إنجاح
هذا املرشوع ولضمان نجاح املرشوع اتخذت وزارة
الرتبية الوطنية والشباب  ،بتنسيق مكثف مع
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية  ،مجموعة من
اإلجراءات يمكن إجمالها فيما ييل:
 -1تم إعداد منهاج تربوي للغة األمازيغية
وتخصص ثالث ساعات أسبوعية لتطبيقه يف السنة
اإلبتدائية ابتداءا من شتنرب  2003ويجري حاليا
االستعداد إلدخال األمازيغية يف املستويات األخرى.
 -2سيتم إدماج تدريس اللغة األمازيغية ابتداءا من
املستوى األول من التعليم االبتدائي ببعض املدارس
االبتدائية يف املوسم الدرايس  ، 03-2004عىل أن
يتم توسيع تدريس هذه املادة تدريجيا يف السنوات
املوالية إىل املستويات واملؤسسات التعليمية األخرى
إىل أن يتم التعميم يف شتنرب .2008
 3سيتم تكوين األساتذة واملفتشني الذينيؤطرونهم يف الجوانب اللغوية والحضارية
والثقافية بمنهاج كل مستوى تعليمي ،كما حدث
بالنسبة للفوج األول من األساتذة واملفتشني (1090
أستاذا و 75مفتشا) خالل شهر يوليوز .2003
وتتوفر وزارة الرتبية الوطنية والشباب عىل مخطط
لتكوين األساتذة الذين ستناط بهم مهمة تدريس
اللغة األمازيغية يشمل جميع الدورات التكوينية
من يوليوز  2003اىل يوليوز  ،2008وسيتم توفري
كل ما يستلزمه تطبيق هذا املخطط من إمكانيات
مادية ومالية ودعامات أكاديمية وبيداغوجية ،
بتنسيق مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف إطار
اتفاقية الرشاكة التي تربطه بالوزارة.
والدالئل البيداغوجية لألساتذة من طرف لجان
مشرتكة من املؤلفني من وزارة الرتبية الوطنية
والشباب واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية  ،كما
يتم إعداد دعائم دعائم ديداكتيكية أخرى مكتوبة
وسمعية برصية ومعاجم وظيفية من طرف مراكز
البحث التابعة للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
وفيما يتعلق بالشطر الثاني من سؤالكم حولاستفادة الوزارة من التجارب السابقة يف بعض
الدول التي تدرس األمازيغية ،البد من اإلشارة إىل أن
اللجنة التي وضعت االختيارات والتوجهات الرتبوية
املؤطرة لتدريس اللغة األمازيغية انطلقت يف عملها
من التعرف عىل جميع التجارب الخاصة بتدريس
اللغة األمازيغية خارج املغرب وحتى يف الجامعات
األوروبية وجامعات أمريكا الشمالية ومعالجة
النواقص التي انتابت هذه التجارب.
ومن الطبيعي ،نظرا للمستوى العايل لخرباء أعضاء
هذه اللجنة ،ان يكون املرشوع املغربي يف تدريس
اللغة األمازيغية قد استفاد من التجارب السابقة
وان يكون له ما يميزه عن هذه التجارب ألنه
مرشوع مغربي وضعه املختصون املغاربة لألطفال
املغاربة يف إطار إصالح شمويل مغربي بالخطب
السامية لصاحب الجاللة نرصه الله وأيده وبميثاق
الرتبية والتكوين وخاصة يف مرتكزا ته الثابتة.
* تم مؤخرا التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة بني وزارة
الرتبية الوطنية والشباب واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية  ،هل يمكن اعتبار االتفاقية انفتاحا واضحا
عىل املطالب األمازيغية؟
** كما تعلمون تم التوقيع عىل اتفاقية رشاكة
بني وزارة الرتبية الوطنية والشباب واملعهد امللكي

للثقافة األمازيغية يوم  26يوينو  2003بمقر
الوزارة بباب الرواح بحضور الصحافة الوطنية
املكتوبة والسمعية البرصية واطر املصالح املركزية
واملعهد امللكي .وكانت هذه االتفاقية تتويجا لعمل
مكثف ومستمر يف عدة مجاالت استغرق عدة شهور
وخاصة يف ما يتعلق بتهيئ الرشوع يف تدريس اللغة
األمازيغية يف شتنرب .2003
وقد حرصت الوزارة واملعهد امللكي أثناء صياغة
نص هذه االتفاقية عىل بلورة القضايا املرتبطة
بتدريس اللغة األمازيغية واالرتقاء بآدابها وثقافتها
بصفة عامة تطبيقا ملا جاء يف الخطب السامية
لصاحب الجاللة بعد صدور امليثاق الوطني للرتبية
الوطنية والتكوين وللمرتكزات الثابتة التي تصدرت
امليثاق ،وانسجاما مع ما تم اعتماده من اختيارات
وتوجهات تربوية عامة يف إطار إعداد املناهج
الرتبوية الجديدة.
فاإلتفاقية إذن إطار للعمل املشرتك بني الطرفني
يحدد املجاالت الخاصة بكل طرف عىل حدة
واملجاالت التي يلزم التنسيق يف شانها واملجاالت التي
ينبغي أن تكون موضوع التحليل املشرتك ويضع
مخططا عاما لتنفيذ مستلزمات تعميم تدريس
اللغة األمازيغية يف مختلف املستويات واملؤسسات
التعليمية واالرتقاء بجودة تعلم هذه اللغة.
* هل يمكن اعتبار تدريس اللغة األمازيغية تنازال عن
املبادئ األربعة للمنظومة التعليمية املغربية ،أم مصالحة
مع الذات الوطنية أم تشبثا بالهوية املغربية األصيلة؟
** اسمحوا يل أن أقدم بعض التوضيحات حول
االختيارات الثالثة التي تضمنها سؤالكم قبل
اإلجابة عنه:
إن ما تسمونه املبادئ األربعة للمنظومة التعليميةاملغربية ليست يف نظري مبادئ وإنما أهدافا تحقق
وبكيفية يعرفها الجميع ،فاألهداف تختفي بمجرد
تحقيقها كما حدث بالنسبة للمغربة والتعريب
والتوحيد مثال ،أما املبادئ فتبقى مستمرة وتفرض
نفسها يف التعامل مع الشأن الرتبوي عىل مستوى
السياسة الرتبوية وفلسفتها .وعندما سيتم تحقيق
هدف التعليم قريبا ،ستكون األهداف األربعة قد
تحققت بدرجة من الجودة يمكن تقييمها آنذاك.
إذا كانت هذه األهداف قد طبعت عقودا من الزمنفان املغرب اهتدى بفضل حكمة صاحب الجاللة
الحسن الثاني طيب الله تراه ،إىل مرجعية أخرى
هي امليثاق الوطني للرتبية والتكوين الذي تتصدره
املبادئ واملرتكزات التي تؤطر اإلصالحات الرتبوية
الواجب إدخالها عىل منظومة الرتبية والتكوين
املغربية قبل نهاية العرشية الحالية.
جاءت الخطب السامية لصاحب الجاللة محمدالسادس نرصه الله وأيده الغناء امليثاق يف عدة
مجاالت منها املجال الخاص بتدريس اللغة
األمازيغية واالرتقاء باعتبارها رافدا أساسيا من
روافد الهوية املغربية األصيلة وحضارتها وثقافتها.
فتدرس اللغة األمازيغية إذن من مستجدات امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين باعتباره املرجعية الحالية
ملنظومة الرتبية والتكوين املغربية .وسيكرس هذا
التدريس التشبث الدائم والقوي بالهوية املغربية
األصيلة ،ويعزز افتخار األطفال املغاربة بتاريخ
وحضارة وثقافة بلدهم املغرب منذ آالف السنني.
وال باس من اإلشارة هنا إىل آن التشبث بالهوية
املغربية األصيلة ،وإن شئتم املصالحة مع الذات
الوطنية ،كانا أيضا من بني انشغاالت لجان مراجعة
املناهج الرتبوية الخاصة بالتاريخ عىل املواطنة
وبجميع اللغات التي تم إقرار تدريسها يف مختلف
األسالك واملستويات التعليمية.
ويكفي الرجوع إىل الخطب السامية لصاحب
الجاللة محمد السادس نرصه الله ،منذ توليه عرش
أسالفه املنعمني لالطالع عىل تفاصيل حول وظائف
املدرسة املغربية الجديدة واالختيارات الرتبوية
الكربى ،والتوجهات السديدة التي تضمن لألجيال
املقبلة من املغاربة تميزهم كمغاربة منتمني
لحضارة عريقة يف تاريخ البرشية ويطبعها التعدد
الثقايف االيجابي وكمجتمع تطبعه الدينامية يف
التعامل مع اإلرث الحضاري لإلنسانية ويف اإلبداع
يف مختلف املجاالت.
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يبايعون ويصلون للعلم األمازيغي بدل العلم الوطين

نرشت أسبوعية «األسبوع الصحفي» يف
عددها 1102ليوم الخميس  3نونرب عىل صدر
صفحتها األوىل،صورة ملا وصفته بمجموعة «من
الشباب األمازيغ وهم يبايعون ويصلون للعلم
االنفصايل األمازيغي يف مظهر لم نشاهده من
قبل يف حق العلم الوطني».
لقد ارتأينا أال نرتك الفرصة تمر دون أن نرد عىل
مصطفى العلوي،الذي مازال يفضل السباحة
ضد التيار ومواصلة عدائه األزيل لكل ما له عالقة
باألمازيغية،إذ ليست هذه هي املرة األوىل التي
يهاجم فيها األمازيغية و األمازيغ،بل سبق له
أن هاجم املناضلني األمازيغ ووصلت به الحقارة
والخسة إىل تغيري أسمائهم و التهكم عليها
واتهامهم بالعمالة إلسبانيا وفرنسا.
وبما أننا يف عرص الصورة والتكنولوجيا وبما
أن الصورة أصبحت تؤدي دورا مهما يف اإلعالم
والتأثري عىل القراء،فإن جريدة العلوي حاولت
استغالل هذا املعطى،فأرسعت إىل نرش الصورة
املشار إىل عنوانها أعاله،معتقدة إياها هدية ثمينة
لطعن األمازيغية واألمازيغ وتلويث صورتهم
أمام الرأي الوطني قبل العاملي،لهذا رأينا أنه من
املهم الرد عىل العلوي نقطة نقطة،حتى يتبني
للقراء زيف ادعاءاته وبطالنها،لعله يخجل يوما
من نفسه،فيكف عن نرش السموم واألكاذيب
التي ال تؤخر وال تقدم.
*قصة مصطفى العلوي.
كنا ننتظر من مصطفى العلوي أن يرد عىل
مجلة أوال التي صنفته كواحد من أشهر الخونة
والعمالء باملغرب،لكنه لم يفعل ذلك،وفضل أن
يشغل قراء جريدته بالهجوم عىل األمازيغية
واألمازيغ،وكنا ننتظر منه موقفا أكثر حزما لرد
التهمة و تقديم الشواهد عىل زيفها،ألن تهمة
الخيانة تهمة كبرية وال تسقط بالتقادم،فقد
كنا نتوقع أن يرفع قيدوم الصحافيني املغاربة-
كما يسمونه،-دعوى قضائية يف حق هذه
املجلة،بتهمة نرش أخبار زائفة و تلفيقه تهمة
خطرية جدا،لكن ال يشء من ذلك حصل،وربما لن
يحصل،ألن العلوي ليس له ما يرد به أمام األدلة
والحجج الدامغة التي قدمتها مجلة أوال،فكيف
لخائن-حسب مجلة أوال عىل األقل،-أن يعطي
دروسا يف الوطنية وحب الوطن وهو الذي تأكدت
عمالته وتجسسه لفرنسا باألمس القريب يف
الوقت الذي كان فيه األمازيغ األحرار يسقون
الجبال والسهول بدمائهم الزكية لتحرير الوطن؟
*قصة «العلم الوطني».
لن نبالغ إذا قلنا بأن مصطفى العلوي أدرى من
غريه بقصة ما يسميه بالعلم الوطني وبالتايل
فهو ليس بحاجة إىل أن نقدم له دروسا بهذا
الشأن،فهو يعلم علم اليقني أن الراية املغربية
هي من تخطيط وصنع ليوطي،وليست من
إبداع رجال وطنيني،فبأي حق نعترب علما هو من
صنع االستعمار علما وطنيا؟
وإذا كان العلوي ال يعلم أو يعلم و لكنه
يتجاهل،فال بأس أن نصوغ له فقرة من مقال
منشور بمجلة نيشان عدد 88الصادر يوم18
أبريل ،2006تقول هذه الفقرة»...طوال قرون.
لم يكن حكم السلطان يرسي عىل مجموعة من
القبائل،وظلت ثنائية «السيبا»و»املخزن» تؤطر
النظام السيايس،قبل أن يأتي املاريشال ليوطي
ويثبت مرشوع الدولة الحديثة،عن طريق تقوية

السلطة املركزية،وتثبيت دعائمها يف مجموع
تراب اململكة الرشيفة،وتكريس الطقوس
والربوتوكوالت املخزنية،وليس غريبا أن يكون
املاريشال وراء إحداث الراية املغربية والنشيد
الوطني كما نعرفهما اليوم،كان ليوطي ملكيا
يف خدمة جمهورية،لذلك وجد ضالته يف اململكة
املغربية بعد توقيع معاهدة الحماية،وتعيينه
حاكما عاما.أخريا سيضع أفكاره امللكية قيد
اإلنجاز.أزاح برسعة موالي حفيظ (1908
–)1912عن الحكم،ووضع مكانه أخاه الطيع
موالي يوسف ( )1927 – 1912كي يرسع
وترية توقيع الظهائر من أجل إرساء مملكة
املخزن الرشيف.يف نسختها املعارصة .أوىل
اإلجراءات،تمثلت يف حمل السلطان موالي
يوسف عىل توقيع ظهري يتعلق بالراية املغربية «.
تلكم هي القصة الحقيقية للراية التي يعتربها
العلوي وأمثاله علما وطنيا ومقدسا ثابتا،ال يجب
الطعن فيه أو املس به ولو كان ذلك عىل حساب
إنسانية املواطنني،فكم من شخص أعدم أو عذب
أو اختطف أو هجر،فقط ألنه متهم باملس بهذه
«املقدسات»،وها هو العلوي هو اآلخر يحاكم
شبانا أمازيغ بتهمة االنفصال والخيانة،ال ليشء
سوى ألنهم «مسوا ونالوا» من «العلم الوطني»
الذي يغرم به و يعشقه.
والخالصة أن ما يسمى بالعلم الوطني
مجرد رمز،وليس مقدسا ثابتا،فهو قابل
للتغيري والنقد،بل الرفض واملقاطعة،لذلك ال
غرابة أن نجد بأن أحزابا وفعاليات سياسية
وحقوقية ومدنية قد أعطت رأيها ومقرتحاتها
بشأن التعديل الدستوري األخري،وقد همت
هذه املقرتحات «العلم الوطني» و»النشيد
الوطني» و»الشعار الوطني»،ويكفي للعلوي
و»لعشاق الراية الوطنية» تتبع مسار تطور
هذه الراية،حتى يتأكدوا أنها ليست ثابتا وال
مقدسا،إنما مجرد رمز ال غري،رمز مفروض من
األعىل،وليس الشعب هو من اختاره.
*العلم األمازيغي.
أصبح اإلقبال عىل العلم األمازيغي يف تزايد
مستمر وأصبح انتشاره يتسع بقوة،ليس يف
املغرب فقط،بل أيضا يف جميع أقطار شمال
إفريقيا،فقد تابع العالم كيف خرج عرشات
اآلالف من الليبيني يف طرابلس حاملني األعالم
األمازيغية احتفاء وانتشاء بالنرص،وشاهد
العالم أن سيارات الجيب التابعة للثوار األمازيغ
بليبيا،الذين كانت لهم اليد الطوىل يف تحريرها من
نظام العقيد،ال تخلو من األعالم األمازيغية،هذا
العلم الذي ينعته العلوي وأمثاله باالنفصايل،يف
حني ترى فيه شعوب شمال إفريقيا علم وحدة
ومصري وتاريخ مشرتك،فال غرابة إذن أن نجد
آالف الجزائريني يحملونه يف تظاهراتهم أو
يلتحفونه يف مقابالت منتخبهم،ويف املغرب
أصبح هذا العلم يغزو البيوت،و آالف األرس
املغربية سواء داخل الوطن أو خارجه تقبل عىل
اقتناء العلم األمازيغي،رغم أن سعره يتجاوز
أحيانا 200درهم يف مقابل «العلم الوطني»،الذي
تمنح أرشطة طويلة منه مجانا،وأصبحت
األعالم األمازيغية مظهرا مألوفا يف املظاهرات
التي تخرج يف جميع مدن وقرى املغرب ويف
املالعب الرياضية وعىل الواقيات الزجاجية
للعديد من السيارات ويف واجهات الكثري من

املحالت التجارية و املطاعم والفنادق.كل هذا
يدل ويربهن عىل أن العلم األمازيغي من فرض
الشعب،وليس مفروضا من نظام أو سلطة عليا.
*أكاذيب العلوي.
العلوي ال يختلف عن مجموعة من القومجيني
الحاملني ببعث قومجية ماتت يف مهدها و تثور
عليها الشعوب يف معقلها(سوريا)،فهو مازال
متشبثا بتلفيق تهم أثبت التاريخ زيفها،وأثبت
أن املروجني لها ال يهمهم يشء من الوطن و
مستقبله،بل همهم تبخيس نضاالت الحركة
األمازيغية،التي استطاعت بفكرها التنويري أن
تزلزل و تزعزع أصنامهم و مقدساتهم وتفضح
أكاذيبهم و تهمهم،و التعليق عىل الصورة
موضوع املقال ال يخلو من هذه األكاذيب
البئيسة و الوقحة.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه،أن ينتقد
العلوي «الغيور عىل الوطن ووحدته و أمنه
واستقراره»،عن أعالم الطالبان والقاعدة،التي
ظهرت يف بعض مسريات  20فرباير بالرباط،والتي
تشكل تهديدا حقيقيا ألمن البالد والعباد،وعن
علم االنفصاليني الصحراويني،الذي أصبح
يستعمل لالبتزاز و تحقيق بعض املصالح ويتخذ
كسيف مسلط عىل الدولة،نجده يجتهد يف تمرير
أكاذيبه عندما وصف ما أقدم عليه أولئك الشبان
األمازيغ»بمظهر لم نشاهده من قبل»،وهنا
ال يسعنا إال أن نقول للعلوي ما يقوله املغاربة
لكل كذاب»الله إنعل الكادب»،ألم تر االنفصاليني
الحقيقيني وهم يسجدون ويركعون لعلمهم يف
أكثر من مرة ومشهد؟ واألكثر من ذلك،ألم تراهم
يمزقون علمك الوطني و يحرقونه؟ألم تشاهد
كل هذا يا من يزعم أنه ألول مرة يتلقى علمه
الوطني هذه «اإلهانة»؟؟ وعىل األقل فأولئك
الشباب األمازيغ الذين اتهمتهم باالنفصال،لم
يمزقوا علمك الوطني ولم يحرقوه.
وصفت العلم األمازيغي باالنفصايل،فعما ذا
سينفصل هؤالء األمازيغ املنترشين يف كل

لقاء تواصلي مع وكالء اللوائح االنتخابية باقليم تنغري

نظمت فعاليات شبابية بتنغري لقاءا تواصليا مع وكالء اللوائح
االنتخابية باقليم تنغري ،يوم الثالثاء  22/11/2011عىل الساعة
الثالثة زواال باملركب االجتماعي و الرتبوي بتنغري وتميز اللقاء
بمناقشة الربنامج السيايس لالحزاب والتنمية املحلية (الصحة،
التعليم واإلعالم ،االقتصاد ،البنية التحتية ،)...،وعالقة التواصل بني
الناخب واملنتخب قبل وبعد االنتخابات الربملانية ،وسؤال االلتزام بعد
التوفيق و الفوز يف االنتخابات الربملانية.
وفيما ييل اهم ما جاء يف مداخالت املشاركني يف اللقاء التواصيل:
* عدي سجريي عن حزب التقدم و االشرتاكية:
افتتح املداخلة بأهمية التصويت باعتباره واجب وطني ،كما حيا
شباب  20فرباير عىل نضالهم ،و تطرق إىل أهمية الدستور الجديد.
كما قال أيضا بأنه ليس فقط تقريب اإلدارة من املواطن ،بل الرشوع يف
التنمية املحلية،و إعطاء انطالقة جديدة بإقليم جديد بكل املعايري التي
تخدم مصالح املنطقة ،يف ظل الجهوية املوسعة،و توظيف كفاءات
جديدة محلية يف مختلف التخصصات.و ركز أيضا عىل أن التهميش و
اإلقصاء الزاال سيدا املوقف ،و ال زاال يعرقالن تخفيض نسبة البطالة
باملنطقة.و اختتم كلمته برضورة التزام املنتخب إلرادة الشعب.
* حميد بويغف عن الحزب االشرتاكي:
بدأ املداخلة باعتبار حزبه حركة تصحيحية للمشهد السيايس ،الذي
يعرفه املغرب من أجل فرز نخبة تمثل الساكنة أحسن تمثيل ،و
التواصل مع املواطن و الدفاع عىل املنطقة  ،و ليس الربنامج هو املهم
و إنما تنفيذه هو األهم ،و ال يمكن املراهنة عىل ذلك يف ظل الظروف

الحالية بوجود من يدعو إىل مقاطعة االنتخابات.
و تطرق إىل املشاكل التي تعاني منها املنطقة ،من عدم توفر املرافق
الصحية ،ذات املواصفات املتطلبة .كما أكد عىل أنه يف حالة فوز أي
حزب يف االنتخابات ،فعليه أن يستمر يف التواصل مع السكان بإنشاء
لجان ،و جمعيات تمثل املناطق للتواصل مع النائب ،و تخصيص
منحة للمجازين و مساعدتهم عىل تتبع الدراسة و الحصول عىل
العمل.
* هشامي محمد عن حزب الحركة الشعبية:
اكد عىل رضورة املساهمة يف تغيري املنطقة ،و تطويرها لتكون لها
مكانتها داخل املغرب .كما دعا إىل ترسيم األمازيغية و إدماجها يف
املنظومة التعليمية ،و تكون لغة املدرسة،و حث الساكنة للتصويت
ملن يرونه مناسبا ،وألح عىل رضورة النهوض باملنطقة يف شتى
املجاالت.
* كلمة محمد ازيك عن حزب العهد:
تحدث عن تجربته السابقة يف الربملان سنة  ،1997و أنه يجب
اختيار من يمثل الساكنة عىل أكمل وجه .كما اعترب كل من امتنع عن
التصويت فإنه يساهم يف فوز املفسدين،و تطرق أيضا إىل الحديث عن
مختلف املجاالت كالصحة ،الشغل ،و الجهة املوسعة.كما أكد عىل أن
إقليم تنغري غني بكل مؤهالته و يمكن له أن ينمى برسعة أكثر من
املتوقع ،وذلك بإرادة النخبة املحلية.
ووعد أنه يف حالة فوزه ،سيقوم بدورة استطالعية عىل جميع املناطق،
و إنشاء مكتب للتواصل مع النائب ،و تشكيل لجنة للبحث.و أن كل

املغرب،بل ويف كل شمال إفريقيا،التي يعتربونها
أرضا لهم ويدعون إىل إلغاء الحدود بني
«شعوبها»،التي يعتربونها شعبا واحدا،له تاريخ
ومصري وأرض مشرتكة،عما ذا سينفصلون
بربك ؟
لن تجيب ألنك مختص فقط يف إصدار التهم
واألحكام املجانية و نرش األكاذيب،فأنت كما قلت
ال تختلف عن مجموعة من القومجيني املنترشين
يف شمال إفريقيا التي تريدونها أرضا للعرب ال
لغريهم،فأكاذيبك املرفوقة بالصورة تذكرنا
بتلك األصوات الشاذة والعنرصية التي ظهرت يف
الشقيقة ليبيا،والتي حاولت جاهدة مصارعة املد
األمازيغي،لكنها فشلت يف ذلك فشال ذريعا،كما
فشلت و ستفشل أنت وأمثالك ،فقد وصف
أحدهم األعالم األمازيغية بليبيا باالنفصالية-
تماما -كما فعلت أنت،متناسيا أن ثوار جبل
إنفوسن(نفوسة) و إمرصاتن(مرصاتة) و
تاجورا-وكلها مناطق أمازيغية،-يرجع لهم
الفضل الكبري يف القضاء عىل الطاغية،و متجاهال
ومتغاضيا الطرف عن أولئك الليبيني الذين
تناقلت القنوات العاملية صورهم وهم يرفعون
ويقبلون ويسجدون للعلمني األمريكي والفرنيس
وعلم الناتو وحتى علم إيطاليا التي نكلت وقتلت
آالف الليبيني باألمس القريب،لم يتحدث عن
هؤالء ولم يتحدث عن كتائب القذايف و بلطجيته
التي خرجت حاملة صوره وأعالمه الخرضاء،يف
الوقت الذي كان فيه الثوار األحرار من األمازيغ
يواجهون اآللة العسكرية القذافية،لم يتحدث
كما لم تتحدث عن الحقيقية التي بقيت ضائعة
عندك منذ أن أسست جريدتك،ويف انتظار أن
تجد حقيقتك الضائعة،ويف انتظار أن ترجع إىل
صوابك وتكف عن نفث سمومك حول كل ما
يتعلق باألمازيغية،نقول لك عيد مبارك سعيد
وكل عام وحقيقتك تتضح أكثر فأكثر،وإن عدت
عدنا.
مصطفى ملو

من احتاج إليه يجده رهن اإلشارة.
* عبد الواحد درويش عن حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية:
" إقليم تنغري يريد التغيري" بهذه العبارة بدأ مداخلته ،و تطرق إىل
املشاكل التي تتخبط فيها املنطقة ،و عىل رأسها مشكل األرايض
الساللية.و اعترب أن منطقة الجنوب الرشقي تعرضت لعقاب جماعي،
حيث انعدام البنيات التحتية،انعدام املرافق الصحية،التهميش و
اإلقصاء(منجم اميرضكمثال حي ،)...،عدم تشغيل أبناء املنطقة،.
و أكد أنه سوف يعقد أول تجمع له مع السكان قبل الدورة األوىل يف
حالة فوزه.
* الراجي موالي الحسني عن حزب التجمع الوطني لألحرار:
نوه بعمل الجمعيات التي تمثل لوحدها املجتمع املدني ،و حركة 20
فرباير التي ساهمت يف التغيري ،وندد بتقسيم املغرب إىل نافع و غري
نافع ،و أن املنطقة عرفت استنزافا لثرواتها دون استفادة الساكنة
منها.كما طالب بإلغاء القوانني املنظمة ألرايض الجموع و النظام
العقاري ،و أرايض األحباس ،و التي تساهم يف العصبية القبلية و
نشوب رصاعات أهلية.
* محمد بن يوسف عن حزب اإلتحاد الدستوري:
تطرق إىل الحديث عن مشاكل املنطقة ،و أكد عىل أن ال أحد سينمي
املنطقة غري أبنائها ،و التزم أن يدافع عن امللف املطلبي الذي أفرزته
 40جمعية .ووعد بإنشاء مكتب للنائب يف حالة فوزه،و أن يقوم
بزيارة تنغري أسبوعا يف كل شهر ،و اإلنصات إىل مشاكل املواطنني.
* رجب ماشييش
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ثقافة وفن

الفنان و املناضل سعيد بونادم للعامل االمازيغي:

« اجلنوب الشرقي يستحق التفاتة حقيقية من كل اجلوانب»
شاب حيمل مشعل االمازيغية حبماس ألن حب اهلوية و روح الدعابة يسكنانه منذ صباه ،ليؤكد مرة أخرى أن الشاب االمازيغي حييا ويتنفس هويته
اليت لن يسأم من الدفاع عنها وإبراز جوانب متيزها،،شخصية مبثابة وشم مييز زينة االمازيغية وخصوبة أفكارها.نتشرف اليوم باستضافة األخ الكرمي
الفنان املقتدر سعيد بونادم لندردش معه يف مواضيع عدة يف تقاطعها مع قضية اختارها قضيته األوىل،إهنا القضية االمازيغية.
* حاوره لحسن أمقران (أنمراي)  /تنجداد:
* يف البداية شكرا عىل استضافتكم لنا ،نبدأ بالسؤال
:من هو سعيد بونادم؟ ضيفنا يف هذا الحوار.
** أود يف البداية التقد م بالشكر الجزيل لجريدة
العالم االمازيغي و االستاذ لحسن أمقران و
الذي يأبى اال أن ينقب يف املغرب املنيس.عودة اىل
سؤالكم،فاسمي سعيد بوناد م من مواليد قرص
أيت عاصم بتنجداد سنة ،1973كنت طالبا
بكلية طريق ايموزار بفاس مستوى السنة
الثانية جامعي،حاصل عىل دبلو م يف االعالميات
و أشتغل حاليا كتقني لدى مخترب .LPEE
* ماذا عن سعيد بونادم الفنان؟
** كانت بدايتي االوىل منذ  1996ضمن
اوركسرتا فركلة حيث أحيينا سهرات فنية
محلية و اقليمية و مع حلول  2002أسست
مجموعة تحمل اسمي و بها شاركت يف
مهرجان موسيقى االعايل باملشيل سنة 2004
ثم مهرجان سيدي بوزيد بالجديدة سنة  2005و بعدها مهرجان
باب بودير بتازة سنة  2009كما أني أحييت رأس السنة االمازيغية
مع فعاليات جمعوية بالحسيمة سنة  2010ثم بمكناس مع جمعية
أسيد و شاركت يف الدورة االخرية لكل من مهرجان موسيقى االعايل
باملشيل و املعرض الدويل للتمور بأرفود خالل هذا العا م .ارتأيت
منذ سنتني التفرغ لألغنية االمازيغية امللتزمة و سميت مجموعتي
بمجموعة تودرت.للتذكري فإىل جانب املوسيقى أمارس التنشيط و
الكوميديا االمازيغية.
* من خالل ما ذكرته،ما رصيدكم من االنتاجات الفنية و ما العوائق التي
تقف أمامكم؟
** قبل االجابة عن سؤالك ال بد أن أشري اىل أن مشكل القرصنة ثم
االنتاج و التوزيع يبقيان حاجزا أما م غزارة املنتوج الفني خاصة
للمغمورين و للمبتدئني.أصدرنا ألبوما غري رسمي يف اركسرتا فركلة
تضمن ستة أغان من توزيع رجاء فون.و أفتخر أني استطعت هذا
العا م ( )2011اتحاف جمهوري برشيط غنائي من أربع قطع غنائية
أمازيغية ملتزمة.
* ماذا عن مشاريعكم املستقبلية؟
** هنا نأسف مرة أخرى لغياب رشكات السمعي البرصي بالجنوب
الرشقي مما يزيد عرقلة مسريتنا ومشاريعنا الفنية .من جهة
أخرى ،يل مرشوع برنامج تلفزي يهتم بالجنوب الرشقي،سميته
مجلة الفنان(تاسغونت ن اونازور) ويتضمن كذلك حياته (تودرت ن
اونازور) اىل جانب مسابقة االمثال (انزان) وااللغاز (تينزرا).املرشوع
قدمته لجهات مختصة وأنا يف سعي حثيث لبلورة الفكرة،كما نسعى
اىل مرشوع «راديو الواحة» بالتعاون مع مهتمني محليني.
*االعالم والتعليم نافذتان أساسيتان لالرتقاء باالمازيغية و االنفتاح
عليها،كيف تجد االمازيغية يف هذين القطاعني؟
** سأبدأ بالتعليم و أسف لغياب الحس الوطني لدى أغلبية االساتذة
الذين يعوضون حصص االمازيغية بمواد أخرى وننادي بتعميم
تدريس هذه اللغة يف املدرسة مع االجبارية واملراقبة واالرشاف
الرضوريني الدماج حقيقي للغة يف النسيج الرتبوي.أما االعال م،فال
أظن أن هناك اعالما أمازيغيا مكتوبا وحقيقيا فهو مكتوب بلغات
أخرى،أما املرئي،فهيكلة القناة الثامنة يستوجب اعادة النظر حيث
اللهجنة كما أسلفنا وطغيان االخطاء االمالئية بشكل فظيع،يف
املسموع،واىل جانب اللهجنة نجد اقصاء شبه تا م وتكريس ملقولة
«املغرب غري النافع».نحن نريد اعالما نتلمس فيه الحس و الوعي
االمازيغي و االرشاك الفعيل لكل املكونات و الجهات.
* رصاحة،كيف تقيم عمل جريدتنا «العالم االمازيغي» ملدة عقد من الزمن؟
** انها تجربة رائعة وناجحة بكل موضوعية،فاملل طوال هذه املدة

من دون منح وتشجيعات تحد رفعته الجريدة
يف وجه من يريد أن يخرس الصوت االمازيغي.
* ما هي التوجيهات التي تود تقديمها اىل القييمني
عىل قناة «تامزيغت»؟
** يف الحقيقة نثمن التجربة أوال لكن يبقى
عىل القناة مراجعة أوراقها من حيث الرتكيز
عىل مثلث معروف عىل حساب جهات أخرى و
نهج سياسة االنغالق تجاه املبادرات الشبابية
الطموحة.
* باملناسبة،ما تقييمك لعمل املعهد امللكي للثقافة
االمازيغية؟
** مؤسسة يمكنها لعب أدوار مهمة لكن
لالسف نسجل غياب الحس االمازيغي و
الفهم الصحيح لهذه القضية رغم أمازيغية
هؤالء،وهو ما أعزوه اىل أسباب نفسية محضة.
من جهة أخرى املعهد يكرس اللهجنة عرب
نخبه والتي ناضلنا ضدها،لو أردنا اللهجات
ألقحمنا لهجة الجنوب الرشقي و لهجة فكيك
و تكونت لدينا خمس لهجات.نريد البحث يف كل اللهجات دون اقصاء
للوصول اىل اللغة املعيارية.
* أصبح ترسيم و دسرتة االمازيغية أمرا واقعا،كيف تجد هذه الدسرتة؟
** باختصار شديد،رصاحة انه مكسب عظيم،نحن نريدها لغة
رسمية ألجل حماية قانونية؛طالب باالرساع يف اخراج القانون
التنظيمي اىل الوجود و تفعيل طابع الرسمية الذي ال يزال يكتنفه
الغموض و التوجس.
* ما رأيك يف تعاطي االحزاب مع االمازيغية؟
** ان القول بكون االمازيغية ملكا للجميع مسلم به،لكن ماذا
قدمته هذه االحزاب لالمازيغية؟نحن نريد موقفا و رؤية ملموسة
مسؤولة،أحيي حزب التقد م واالشرتاكية عىل موقفه الشجاع
والثابت،أندد بموقف االحزاب االدارية الرباغماتي وبمزامريها
املضللة وباملواقف االقصائية لالحزاب الرجعية.ومن كل هذا ندين كل
اسغالل سياسوي انتخابوي لقضيتنا.
* هناك من يربط االمازيغية بحركة عرقية ال ،ما ردك؟
** أوال لنسلم بكون العرق الصايف معدو م تماما .االنسان
املغربي أمازيغي باالرض والهوية ومن هنا أدعو كل املغاربة اىل
الدفاع عن االمازيغية دون أي مركب نقص أو اقصاء شخيص أو
خارجي،نرفض جملة وتفصيال كل ربط لالمازيغية بالعرق او اللون
او القبيلة و حتى باللسان كما أدعو كل الغيورين عىل االمازيغية اىل
صحوة وتنظيم حقيقي بعيدا عن االندفاعية مع االلتزا م باملقدسات
والثوابت الوطنية بحكم أنها ال تتعارض مع االعراف االمازيغية.
* الرتاث االمازيغي تراث غني كيف نضمن استمراريته؟
** نعم ،تراثنا غني لكن الشفوية تهدد غناه مما يفرض علينا
تدوينه،فهو مخزون ثقايف جد مهم.ومحليا نفتخر بتنوعنا القبيل
والرتاثي ( تازهزكيت،باهبي،تامديازت،تيكي )...والذي يجب علينا
استثماره بدل االستغالل السياسوي املقيت يف اثارة النعرات.
* ماذا يعني لك الجنوب الرشقي؟ماذا ينقصه؟
** انه عمق االنتماء والتشبث باالرض؛ما ينقصه كثري وكثري جدا
و أول ما يطرح ،مشكل البنية التحية و غياب االستثمارات وفرص
الشغل،يف الحقيقة يستحق األمر التفاتة حقيقية من كل الجوانب
نحو هذه الربوع؛اقتصاديا،تنمويا،اجتماعيا،حقوقيا....
* اليك كلمة أخرية لنختم اللقاء.
** أتقد م بالشكر مجددا لالخ الكريم لحسن أمقران و لجريدة العالم
االمازيغي و عربه أحيي أبناء الجنوب الرشقي.أذكر املناضلني:ارفعوا
شعار الرزانة و كفى من االندفاعية،افتخروا بهويتكم و تراثكم .
للمسؤولني أقول راجعوا حساباتكم قبل فوات االوان.

اختتام االيام الثقافية لتامينوت بتنغري

يف ظل أنشطتها الثقافية نظمت منظمة تاماينوت فرع تنغري ،بتنسيق
مع فضاء تنغري للثقافة والفن وإحياء الرتاث ،يومني ثقافيني تحث
شعار «تثمينا ودعما ملجهودات الطاقات واملواهب الفنية والثقافية
املحلية» .وذلك باملركب االجتماعي الرتبوي بتنغري ،يومي  10و 11نونرب
للجاري ،حيث تم صبيحة يو م  10نونرب قراءة ومناقشة كتاب «�Tul
 ،lisin i »Tifaللكاتب األمازيغي عبد الله صربي الحاصل عىل جائزة
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،لإلبداع األدبي باألمازيغية لسنة ،2011
من خالله قا م املؤطر الطالب الباحث رجب ماشييش بتقديم الكاتب
وإعطاء نبدة عن حياته و عن منشوراته ،وقد م قراءة تقنية مستفيضة
للكتاب ،وبعده تطرق األستاذ عبد الله صربي إىل مضمون الكتاب ،كما
أعطى قراءته للمستوى الذي وصلت إليه الكتابة خاصة باألمازيغية،
وقد ذكر برضورة مساندة املبدعني املحليني ،خاصة أن املنطقة بها
طاقات وكفاءات يجب تشجيعها.
أما يف املساء فقد تم عرض رشيط وثائقي ملخرجه األستاذ الجامعي
عامر الرشقي ،الحاصل عىل الجائزة األوىل للفيلم «إسني ن وورغ»
بأكادير لسنة  ،2011الذي تناول فيه قضية ووضعية الشعر والشاعر
بالجنوب الرشقي ،وأعطى كمثال لذلك الشاعرين  :أحمد أوهاشم
بوعزمة و موالي أحمد الطاهر ،ومن خالله تم إرسال رسالة للجهات
املعنية برضورة العناية بالشعر و الشعراء ،والفن و الفنانني جهويا،
وقد تأثر الحضور و استمتع ببعض القصائد الشعرية التي ألقاها
الشاعران ،ويف األخري تم تكريم هذان األخريان (أوهاشم بوعزمة و
 م.أحمد الطاهر).
يف اليو م الثاني صباحا تم عرض رشيط وثائقي حول «الطاقات املتجددة
يف الجنوب الرشقي» ،أنجزه تالمذة ثانوية صالح الدين األيوبي بتأطري
من األستاذ زايد بن يدير ،وبتصوير وإخراج خالد البدراوي ،الذي ناب
عن األستاذ املؤطر يف النقاش الذي عقب عرض الرشيط والذي ركز عىل

رضورة االهتما م بالطاقات املتجددة والطاقة الشمسية أساسا ،وبعدها
عرض رشيط حول ندوة بعنوان« :ال ديمقراطية مع إقصاء األمازيغية»،
والتي نظمتها منظمة تاماينوت يو م  25مارس .1994
ويف املساء تم اختتا م األنشطة بأمسية فنية شارك فيها أكثر من 13
فرقة موسيقية ،وشعراء ،ومرسحيني ...و قد عرفت حضورا مكثفا
للجماهري التي استحسنت مستوى الفرق املشاركة.
يف الختا م تم تكريم كل املشاركني ،مع الوقوف دقيقة صمت ترحما
عىل ضحايا الرصاعات القبلية ،وتنديدا بالسياسة الالمسؤولة للجهات
الوصية واملسؤولة باملنطقة.
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ذاكرة املسرح االمازيغي

* عمر إذثنني

يهدف هذا الركن إىل التعريف بالفرق املرسحية املغربية املشتغلة أساسا باملرسح األمازيغي،
حيث سوف يتم نرش التعاريف الخاصة بالفرق التي ظهرت يف الساحة املرسحية سنوات
السبعينات والثمانينات ،ثم بعدها ،يتم نرش مجموعة أخرى من الفرق التي ظهرت يف عقد
التسعينات من القرن املايض ،ويف األخري حزمة من التعاريف بالفرق التي تأسست يف العقد
األول من هذا القرن .مع اإلشارة إىل أن هذا العمل األنطولوجي ما هو إال مجهود شخيص ،قد
تعرتضه بعض النواقص والتدقيقات ،لذا نهيب بكل املهتمني والفرق املعنية مراسلة الجريدة
من أجل إضافة املعلومات ،وهدفنا من كل هذا هو إخراج الفرق املرسحية األمازيغية من
عتمة التهميش اإلعالمي ،إىل نور التعريف واإلشعاع.
 .1محرتف كوميديانا
تأسس سنة  ،1975بمدينة إنزكان ،وأنجز مجموعة من األعمال املرسحية باللغة العربية،
قبل أن يتحول إنتاج وإبداع أعمال أخرى باللغة األمازيغية إبتداءا من املوسم املرسحي:
 ،2003 – 2002وهذه األعمال هي:
 أمودو :موسم 2002/2003؛ تأليف :فارس رسور /الطيب بلوش ،السينوغرافيا :محمدالكجدايع؛ إخراج فارس رسور؛ تشخيص الطيب بلوش ،عبد النبي بونارص ،مبارك الديب،
هشا م العيطوس ،فاطمة أشهبار ،صابر حجي ،سعيد بوحامدي ،يوسف الكجدايع ،مومن
لوبنى ،بديع الزمان بن كرو م ،عائشة موركي .وقد فازت بدعم الرتويج املرسحي لوزارة
الثقافة ،كما شاركت يف افتتاح املوسم املرسحي الوطني .وقد سجلت للتلفزة املغربية .2006
 إيزوران 2003/2004؛ إقتباس وإخراج فارس رسور؛ سينوغرافيا محمد الكجدايع؛التشخيص الطيب بلوش ،مبارك الديب ،مريم بوشاكا ،هشا م العيضوس ،سعيد بوحمدي،
يوسف الكجدايع .وقد فازت بدعمي اإلنتاج والرتويج املرسحي .وقد سجلت لصالح التلفزة
املغربية.
 حمو أونامري 2004/2005؛ تأليف محمد أفوايل /الطيب بلوش؛ إخراج فارس رسور؛تشخيص إبراهيم بطا ،الطيب بلوش ،مبارك الديب ،مريم بوشاكا ،فاطمة شهبار ،عبد النبي
بونارص ،خديجة أوناية .وقد فازت بدعمي اإلنتاج والرتويج املرسحي.
 عطيل غ كادير 2005/2006؛ اقتباس وإخراج :فارس رسور؛ السينوغرافيا :هشا مالعيضوس؛ التشخيص :الطيب بلوش ،فاطمة شهبار ،مبارك الديب .وقد فازت بدعمي
اإلنتاج والرتويج املرسحي ،ودعم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛ كما فازت بجائزة أحسن
تشخيص إناث للممثلة فاطمة أشهبار مناصفة ،وجائزة أحسن سينوغرافيا ،وجائزة أحسن
إخراج ،يف الدورة السادسة للمهرجان الوطني للمرسح األمازيغي بمدينة أكادير سنة .2007
 تازرزيت إرزان  :2006/2007اقتباس مبارك الديب عن مرسحية "الجرة املكسورة"للكاتب األملاني هاين ريش فون كاليست ،إعداد وإخراج فارس رسور ،السينوغرافيا
هشا م العيضوس ،املوسيقى التصويرية ياسني بايبان ومحمد التيسري ،اإلستشارة الفنية:
محمد أفوايل ،املحافظة العامة يوسف الكجدايح ،مساعد السينوغراف سعيد بوحامدي،
إدارة اإلنتاج سعيد جداد ،تشخيص الطيب بلوش ،مبارك الديب ،فاطمة شهبار ،عبد النبي
بونارص.فازت بدعم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية .ودعم اإلنتاج من طرف وزارة الثقافة.
 .2فرقة أمنار
تأسست بمدينة إنزكان أواخر سنة  1976من طرف ثلة من املشتغلني بالتمثيل باملدينة؛ وهم
مروان عبد القادر ،املدني بوسيدة ،برغة محمد ،العرسي محمد ،أحمد بادوج ،وقد التحق بها
فيما بعد كل من أحمد عوينتي ،إدبراهيم لحسن ،عارف محمد ويوسف الغريب ،وقد أنتجت
الفرقة مجموعة من املرسحيات وهي:
 أركان :تأليف وإخراج :أحمد بادوج�  200مليون :تأليف وإخراج أحمد بادوج
 لبنى :تأليف وإخراج أحمد بادوج بولقهوى (صاحب املقهى) :تأليف وإخراج أحمد بادوج طازيت ن وانغا (شوكة يف الحلق) :تأليف وإخراج أحمد بادوجمما سجلت هذه املرسحيات عىل ارشطة الفيديو لصالح رشكتي بويس فيزيون �Boussi
 visionورشكة وردة فيزيون  Wardavisionفيما بعد .بتأسيس "فرقة تيفاوين" بإنزكان
سنة  ،1984وإنخراط بعض عنارص "أمانار" يف الجمعية الجديدة وإلتحاق أخرى بمجموعة
"بادوج".
 .3فرقة تيفاوين للمرسح بإنزكان
تأسست فرقة تيفاوين للمرسح سنة  ،1984بمدينة إنزكان ،من طرف مجموعة من
الفنانني املرسحيني وهم أحمد بادوج ،عبد اللطيف عاطف ،أحمد ناصح ،أحمد عوينتي،
الحسني بيزكارن ،وقد أنتجت الفرقة عدة أعمال مرسحية باللغة العربية ،قبل أن تنتقل إىل
إنتاج أعمال أخرى باللغة األمازيغية وهي:
 أمزلوض :إنتاج سنة  :1986تأليف وإخراج أحمد بادوج ،وقد سجلت هذه املرسحيةلصالح إذاعة أكادير
 يات أؤرترواس يات :إنتاج سنة  ،1987تأليف وإخراج :أحمد بادوج ،وقد سجلت هذهاملرسحية لصالح إذاعة أكادير ،كما تحولت إيل فيلم يحمل نفس اإلسم فيما بعد.
 أركان :إنتاج  ،1988حيث تم تسجيلها يف نفس السنة بمدينة أكادير ،وقد سجلت هذهاملرسحية لصالح إذاعة أكادير
 أمعكاز :إنتاج سنة  ،1988تأليف وإخراج :أحمد بادوج ،وقد سجلت هذه املرسحية لصالحإذاعة أكادير
 ميتاين مليون :إنتاج سنة  ،1989تأليف وإخراج :أحمد بادوج ،وقد تم تصويرها وتوزيعهايف أرشطة الفيديو.
 تاكويض (الحرسة) :إنتاج سنة  ،1995تأليف وإخراج أحمد بادوج ،وقد عرضت ألول مرةبمرسح ريالطو بأكادير .كما قامت بجولة بكل من املدن التالية :أكادير ،تارودانت ،تزنيت،
تافراوت ،وسجلت هي األخرى عىل رشيط فيديو سنة  1994من طرف رشكة وردة فيزيون.
 تازيط ن وانغا (شوكة يف الحلق) :تأليف وإخراج أحمد بادوج .تحول بدورها إىل فيلم فيديومن إنتاج رشكة وردة فيزيون.
لإلشارة فاملرسحيات املسجلة لإلذاعة الجهوية ألكادير ،تدخل يف إطار برنامج" :أسايس
ئمركسن" ،والذي ينشطه ويعده الصحغي عبد الله أسفار.
 .4ستوديو تاوشكينت لفنون العرض والتعبري
تأسس سنة  1985بمدينة أكادير وأنتج عمال مرسحيا وحيدا وهو" :تاونزا والظل" وهو
عمل يجمع بني األمازيغية والدارجة ،تأليف وإخراج حسان بودور ،التشخيص لكل من
حسن بديدا ،أحمد نصيح ،أبرطال ،حسان بودور ،نعيمة معني ،شنايف ،سعيد جداد ،عبد
الله العبداوي ،إدريس عال م ،وخديجة لشهب .لإلشارة فهذا العمل املرسحي صور للربنامج
التلفزي "سباق املدن" يف نفس السنة ،غري أنه لم يبث لحد الساعة ،ويتحدث حسن بديدا أحد
مؤسيس الفرقة يف هذا اإلطار عن الشد والجذب مع القائمني عىل الربنامج من أجل حذف
األسماء األمازيغية التي تحملها الشخصيات يف املرسحية ،مع أن موضوعها يتحدث عن
الثقافة األمازيغية .وستتحول هذه الفرقة فيما بعد إىل جمعية املرسح الطالئعي مع بداية
التسعينات من القرن املايض.
 .5فرقة تسافوت الدشرية
تأسست بمدينة الدشرية ،بهدف القيا م بإنتاج أعمال مرسحية أمازيغية ،وذلك سنة ،1989
وقد بدأت بإنتاج بعض السكيتشات البسيطة ،وذلك يف أفق تكوين عنارصها يف التقنيات
املرسحية ،وأنتجت الفرقة يف هذا اإلطار عملني هما:
 تكينت ن ؤزكيف (قدر الحساء) :أنتج سنة  ،1990إقتباس من عمل مرسحي إرلندي،وإخراج محمد أبو النشاط ،أما التشخيص فكان من طرف العنارص التالية عبد اللطيف
حنون ،الباهي عبد الكبري ،رشيد بواملازغي .وقد عرضت هذه املرسحية يف إطار ضيق ،كما
أعيد إخراجها عدة مرات.
 تملسيت (الباس) :إنتاج سنة  ،1994وهي مرسحية فردية ،أعدت من طرف أعضاءالفرقة ،وأخرجها عبد اللطيف حنون ،التشخيص رشيد بواملزغي (أسالل).
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