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أول مالحظة س�جلناها هذا األسبوع هي مرور 
يوم 21 فبراير، اليوم العالمي للغات األم،  مرور 
الك�رام  دون أن تول�ي  ل�ه الدول�ة أي اهتمام، 
باس�تثناء المعهد الملكي للثقاف�ة األمازيغية، 
المؤسس�ة الرس�مية الوحيدة إلى جانب بعض 
الجمعي�ات االمازيغية التي لم يفتها، كما دأبت 
على ذالك كل سنة، االحتفال بهذا اليوم العالمي 
الذي هو مناس�بة ل�دق ناقوس الخط�ر النقاد 
ما يمكن انقاده بالنس�بة للغات األم في طريق 

االندثار و االنقراض.
 المالحظ�ة الثاني�ة الت�ي س�جلناها في نفس 
ال�ردود األفع�ال لبع�ض  األس�بوع ه�ي تل�ك 
»مسامير الميدا« حول اجتماع وزراء دول شمال 
إفريقي�ا أو »المغ�رب الكبير« ال�ذي اقترح فيه 
الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية و 
التع�اون المغربي بكل ج�رأة، مفعال بذلك نص 
الدس�تور المغربي، إسقاط كلمة »العربي« عن 
االتحاد وتعويضها بالمغاربي لتصبح »االتحاد 
ألمغاربي« و س�انده في هذا الموقف الش�جاع 
وزير خارجية الدولة الموريتانية، عكس وزراء 
خارجي�ة ليبي�ا، الجزائر و تونس ه�ذه األخيرة 
التي ألح رئيسها منصف المرزوقي في أكثر من 
مناس�بة على تصحيح المصطلح م�ن العربي 
إلى ألمغاربي احتراما للسكان األصليين لشمال 

أفريقيا الذين هو ليسوا عربا بل أمازيغ .
و لك�ن ال�ذي فاجئنا لي�س هو موق�ف الدولة 
الليبي�ة والتونس�ية والجزائري�ة ف�ي ش�خص 
وزراء خارجيته�ا. ولكن موقف إعالمنا الوطني 
»إن كان بالفع�ل كذلك« ال�ذي أصر و يصر في 
كل وقت على اإللحاح على اس�تعمال مصطلح 
»المغ�رب العرب�ي«، ضرب�ا بع�رض الحائ�ط 
مقتضي�ات الدس�تور ب�ل أكث�ر من ذل�ك فهم 
المغارب�ة فضل�وا أن يحت�دوا  أي اإلعالمي�ون 
بقيدومهم في اإلع�الم والعروبة وزير خارجية 
تون�س، الصحفي ومدير قناة الجزيرة س�ابقا، 
ع�وض أن ينضبط�وا إلى نصوص الدس�تور و 
يتبن�وا بل و يدافع�وا من موقعه�م كإعالميين 
مغاربة على  الموقف الرس�مي لبالدهم الصادر 

عن وزيرها في الخارجية و التعاون.
  و لك�ن العك�س ه�و ال�ذي حص�ل فتغلب�ت 
العاطفة العربية على العقل و الروح المغربيين 
كما تغلبت العروبة عندهم على  المغربة و على 

مقتضيات الدستور الجديد.
 ولكن السؤال الذي انتظر جوابه من هؤالء، هو 
كيف سيس�تقبلون البطائق المهني�ة  الجديدة 
تيفين�اغ؟  وبحرفه�ا  باألمازيغي�ة  المكتوب�ة 
ه�ل س�يعمدون إل�ى تمزيقها وبالتال�ي تغيير 
عمله�م والتخلي عن مهن�ة الصحافة؟ أم أنهم 
س�يضطرون لحمله�ا وس�ينافقون أنفس�هم 
كم�ا ينافقون قراءهم بأخب�ار اليوم صباحه و 

مسائه؟
بهذه المناس�بة نحيي مرة أخرى جرأة الس�يد 
وزير االتصال الذي فرض على هؤالء األمازيغية  

مكرهين.
 كما نحيي مبادرة الس�يد وزير التربية الوطنية 
الذي قام هو كذالك بكتابة اس�م الوزارة باللغة 
األمازيغي�ة ولو أنه نس�ي أو تناس�ى »المملكة 
المغربي�ة« إال انها خطوة مهمة  يجب أن تليها 
خط�وات عملي�ة لتفعي�ل إدراج األمازيغية في 
التعليم خصوصا بعد أن أدخلها السيد خشيشن 
غرفة اإلنعاش ألكثر من أربع س�نوات مما حدا 
ببعض »مس�امير الميدا« ف�ي ذات الوزارة إلى 
االس�تمرار في تطبيق سياسته التمييزية ان لم 
نق�ل العنصرية ضد االمازيغية كما هو الش�ان 
بالنس�بة لنائب نيابة التعليم بالحي البرنوصي 
بالدار البيضاء الذي قام بتكليف جميع أس�اتذة 
اللغ�ة االمازيغية ب�ذات النياب�ة بتدريس اللغة 
العربي�ة أو الفرنس�ية دون االمازيغي�ة محتجا 
بالخص�اص الواق�ع عن�ده ف�ي أس�اتذة اللغة 
العربية و الفرنسية مما يدل على أن االمازيغية  
بالنس�بة إليه ليس�ت على نفس قدم المساواة 
م�ع هاتي�ن اللغتين مم�ا يثبت م�رة أخرى أن 
إدارات الدول�ة مازال�ت تتحك�م فيه�ا عقليات 
اقصائية تسعى إلى قبر ذالك الجزء البسيط من 
المكتسبات التي استطاعت الحركة االمازيغية 

تحقيقها. 

 فع�وض العم�ل عل�ى توس�يع عملي�ة إدراج 
االمازيغية في التعليم أفقيا و عموديا و توظيف 
لهذا الش�أن أفواج األس�اتذة اللذي�ن يتخرجون 
من مس�الك  اللغة االمازيغية كل س�نة. نفاجأ 
بسياس�ة مغايرة ال نعرف هل سياس�ة الوزير 
الجدي�د أم هي فقط سياس�ة خاضع�ة ألهواء 
بعض العقول المتحجرة التي ترفض االنضباط 

للقوانين؟ 
والى ه�ؤالء  أقول لقد عقدنا العزم للس�ير إلى 
األم�ام و ال مجال للتراجع عن م�ا حققناه إلى 
حدود اآلن، ولو انه لم يرقى بعد إلى طموحاتنا. 
لكن لنا اليقين على أن هذه المرحلة هي مرحلة 
انتقالي�ة يجب أن نكون واعين بها و أن  نقطع 
الطري�ق على »مس�امير الميدا« الذي�ن مازالوا 
يحاربون أي إصالح من ش�أنه أن يعيد االعتبار 
للمغاربة ويس�حب م�ن تحت أقدامهم بس�اط 

المنافع  واالمتيازات.
يجب اعتبار سنة 2012 »سنة تفيناغ« بامتياز 
وذلك من أجل مزيد من النضال لتفعيل الدستور 
في جميع مناحي الحياة العامة و الخاصة، كل 
من موقعه، بدءا باستصدار القوانين التنظيمية 
الخاصة بترس�يم اللغ�ة االمازيغي�ة و أجرأتها 
عل�ى ارض الواق�ع  وإص�دار بطاق�ة التعريف 
الوطني�ة تراعي و تحترم الديمقراطية اللغوية، 
كما هو الش�أن بالنس�بة لبطائق الصحافة، ثم 
كتاب�ة أس�ماء  كل المراف�ق اإلداري�ة العامة و 
الخاص�ة باللغة االمازيغي�ة و بحروفها تفيناغ 
بما في ذالك س�يارات الش�رطة والدرك الملكي 
والعسكر والقوات المساعدة. والكتابة بتفيناغ 
كذال�ك عل�ى الزي الرس�مي لكل ه�ذه األجهزة 
األمنية لضمان على األقل االس�تقرار النفس�ي 

للمواطنين. 
وقديما قال الحكيم األمازيغي:

Igh trit ad ur iknu udrf nk qqn s tiri  
aggullu nk

 Iv trit ad ur iknu uärf nk qqn s
tiri aggullu nk
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صـــرخـــــة 
البــــــد 

مـــنهـــــــا
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الربملانية  تباعمرانت 
الوطني  التجمع  عن 
بسيدة  امللقبة  لألحرار 
تبقى  األمازيغي  الطرب 
النضايل  للنهج  وفية  
عرب  خطته  الذي 
انتهزت  فقد  مسارها، 
ملفا  وسلمت  الفرصة 
باملعتقلني  خاصا 
وزير  إىل  األمازيغيني 
والحريات،  العدل 
وذلك  الرميد،  مصطفى 
فرباير   21 الثالثاء  يوم 
2012، بمناسبة اختتام 
الخريفية  أكتوبر  دورة 

للسنة الترشيعية 2011-2012. 
انتهاء  فرصة  تباعمرانت  الربملانية  انتظرت 
مصطفى  العدل  وزير  من  لتتقدم  الجلسة 
الرميد فناولته ملفا قالت عنه الفنانة إنه يتعلق 
طال  الذين  بمكناس،  األمازيغيني  »باملعتقلني 
أمد قضيتهم، وأتمنى من خالل هذا امللف أن يتم 

إنهاء محنتهم«. يف أقرب 
وقت.

الحركة  أن  يشار   
فتئت  ما  األمازيغية 
رساح  بإطالق  تطالب 
مصطفى  من  كل 
أوسايا وحميد اعضوش 
بمكناس  املعتقلني 
األحداث  خلفية  عىل 
عرفتها   التي  الجامعية 
ان  يذكر  مكناس.  
تابعمرانت  الفنانة 
بعدما  الربملان،  دخلت 
باسم  مقعدها  ضمنت 
الوطني  التجمع  حزب 
بالالئحة  الثالث  املركز  يف  لألحرار حيث ترشحت 
عينت  قد  و  الحمامة،  لحزب  النسائية  الوطنية 
الحقيقي،  تابعمرانت  اسم  وهو  شاهو،  فاطمة 

عضوا يف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
* سوس بلوس

الربملانية تباعمرانت تسلم ملف 
املعتقلني األمازيغيني مبكناس إىل الرميد

الحقيقي  وجهه  عن  املخزني  النظام  يكشف  أخرى  مرة 
ويف  االحتجاج،  التعبريو  حرية  تدعي  التي  شعاراته  وعن 
الفرتة األخرية، عرف التصعيد القمعي الذي تنهجه الدولة 
وقد  ذروته،  سلمية،  احتجاجية  حركة  أي  إزاء  املغربية، 
تم يوم 1 مارس الحايل اقتحام مناضيل ومناضالت الفرع 
وذلك  الناظور،  فرع  املعطلني  الشهادات  لحاميل  املحيل 
الذي سطره مكتب الجمعية..  النضايل  تنفيذا لربنامجهم 
االستثمار،  باعتصام داخل مركز  االقتحام  وقد توج هذا 
قبل أن تتطور األمور اىل ما هو أخطر عقب تدخل عنارص 
من  املركز  اقتحام  املكان.  اقتحمت  التي  العمومية  القوة 
قبل رجال القوة العمومية كان رشسا ، حيث نزلوا بوابل 
من الرضب عىل املعطلني املذهولني من تعامل قوات األمن 
تحمله  ما  بكل  “الهستريية”.  الحالة  يفرس  مما  معهم، 
لم  العمومية  القوات  عنارص  أن  و  داللة،  من  الكلمة 
تكتفي برضبهم بل كالت لهم عديد أنواع السب والشتم، 
غري  بأوصاف  الجمعية  مناضالت  وصف  اىل  إضافة  هذا 
أخالقية، ..يف حني قامت فروع التنسيق اإلقليمي للجمعية 
الساعة  ، عىل  الحسيمة  إقليم  الشهادات  الوطنية لحملة 

مقر  أمام   باعتصام  نفسه،  اليوم  صباح  من  العارشة 
املجلس الجهوي  ، وذلك للمطالبة بحقوقهم  ، و للتنديد 
بسياسة اآلذان الصماء التي يحظى بها ملفهم املطلبي ، 
باإلضافة لعدم الوفاء بالوعود املمنوحة من طرف مسؤويل 
اإلقليم. و تضامنا مع رفاقهم املعنفني بالنّاظور.. ما حذا 
بهم إىل تحوير االحتجاج صوب الشارع ليطالهم التعنيف 
محّمد  الجهوي  االستشفائي  املركز  بدورهم.واستقبل 
الخامس جموع املصابني ضمن التدخل املذكور، حيث تّم 
تمكني 4 أفراد من عالجات طالت 3 منها كسور باألطراف 
جرحى   5 عىل  زيادة  رجله..  كرست  واحدا  وفردا  العليا 
حاالتهم متفاوتة الخطورة.  وأمام األحداث الدامية التي 
معطلو  أكد  لها  مرسحا  لالستثمار  الجهوي  املركز  كان 
الناظور مواصلتهم للنضال والدفاع عن حقهم “املرشوع” 
اعتربوه  الذي  املكتسب  تحقيق هذا  غاية  اىل  التشغيل،  يف 
أمرا مسلما به ال يربر بالكاد أشكال التدخالت العنيفة التي 
مركز  تعرض  وقد  األمن  عنارص  قبل  من  لها  يتعرضون 
التدخل األمني، يف حني  االستثمار لتخريب تام عقب هذا 
تم نقل املصابني من جانب املعطلني اىل قسم املستعجالت 

حوايل  املصابني  عدد  وصل  وقد  الحسني..  باملستشفى 
بالخطرية  وصفت  منهم  ستة  إصابات  فرد،  الخمسني 
تطلبت تدخال طبيا مستعجال، وأمام هذا الوضع الخطري، 
فإن التجّمع العاملي األمازيغي، يعلن تضامنه الالمرشوط 
الناظور  مع معطيل ومعطالت تنسيقية الحسيمة وفرع 
ومع كل املعطلني باملغرب،  ويؤازر كل ضحايا هذا التدخل 
حق  يف  للمخزن  الهمجي  بالتدخل  يندد  كما  الوحيش، 

املعطلني واملعطالت  بالريف.
يف  إرتكبت  التي  الجرائم  يف  نزيه  تحقيق  بفتح  ويطالب 
وتقديم  الناظوروالحسيمة،  يف  واملعطالت  املعطلني  حق 
املسؤولني عنها  للمحاكمة، وتطالب باإلستجابة الفورية 
والوفاء  واملعطالت  املعطلني  مطالب  لكل  والالمرشوطة 

باإللتزامات والتعهدات  التي قدمت يف هذا الشأن.
واإلعتقاالت يف صفوف مناضيل  القمع   أنواع  بكل  ويندد 

ومناضالت الشعب املغربي
* التجمع العاملي األمازيغي
فيصل أوسار رئيس منتدب

لدى الريف الكبري 

AMA  يصف تدخل قوى األمن يف حق معطلي الريف – الناظورواحلسيمة- بالقمع اهلمجي

يف  األمازيغية  القناة  تبدأ  أن  املنتظر  من 
برامجها  شبكة  ضمن  جديد  برنامج  بث 
تمكتيت«  »إ  عليه  أطلق  الربنامج  الجديدة، 
تقديم  و  وإعداد  للذاكرة، وهي من فكرة  أي 
الصحفي  املصور  إخراج  إدسالم،  النبي  عبد 
ذاكرة  الربنامج  وسيتناول  النعناعي،  خالد 
األفراد والجماعات واألماكن، ومن بني أهداف 
تمازيغت  مشاهدي  تقريب  هو  الربنامج 
يف  بصماتها  تركت  التي  الشخصيات  من 
وإعادة  املجاالت  جميع  يف  املغرب  تاريخ 
صنع  أو  همشت  التي  ولإلماكن  لها  اإلعتبار 
الصحفي  وأكد  بارز،  تاريخي  حدث  فيها 

املساهمة  قصد  وأماكنها  الرصاص  سنوات  شخصيات  عىل  »سريكز  أنه  إدسالم 
هذه  مع  العمومي  اإلعالم  ليتصالح  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنزيل  يف 
الذاكرة ولتقريبها من املغاربة بإعتبارها جزء من تاريخنا الذي صنع مغرب اليوم 
الجانب«،  الخصاص يف هذا  تعاني من  القناة  التاريخي لكون  الجانب  وأيضا عىل 
وقد تم يف اإلسابيع املاضية إنجاز  حلقات حول » جنود الحرب األهلية اإلسبانية 
بناء مجد  الذين ساهموا يف  النسيان وهم  التي طالها  الفئة  باعمران« هذه  بأيت 
لدى  أرسى  كانوا  الذين  املغاربة  الجنود  حول  حلقة  جانب  اىل  فرانكو  الديكتاتور 
البوليزاريو وكذا حلقة حول اليهود املغاربة بجنوب املغرب وكذا حول أحد أعمدة 

املوسيقى الشعبية رفقة مجموعة ناس الغيوان بوجميع أحكور. 

للذاكرة برنامج جديد على 
متازيغت

يف إطار أنشطة جمعية أفولكي النسوية 
بتافراوت واحتفاال باليوم العاملي للمرأة 
تنظم الجمعية أيامها الثقافية بتافراوت 
من 3 إىل 11 مارس 2010، تحت شعار 

»املرأة التافراوتية يف صلب التنمية« .
يف  دوري  باملناسبة  الجمعية  وتنظم 

كرة القدم مصغرة فتيات، محارضة يف 
ورسطان  األرسة  مدونة  تهم  مواضيع 
يف  النساء  لفائدة  وورشات  الثدي، 
مجاالت الطبخ والديكور وفن اإلتيكيت.

كما تنظم معرضا للمنتوجات النسوية 
الفتيات  لفائدة  الطريق  عىل  وسباق 

السوسية  التقليدية  األزياء  وعرض 
سيتم  أملن  جماعة  اضو  أزرو  وبدوار 

عرض مرسحي راقص.
وتجدر اإلشارة إىل أن الجمعية هي ذات 
طابع ثقايف واجتماعي وتربوي تشتغل 
إنطالقا  واألرسة  املرأة  قضايا  عىل 

املغربي  للمجتمع  األصلية  القيم  من 
مع  وتتعاون  املحيل  الثقايف  واملوروث 
شعار  تحقيق  أجل  من  الفاعلني  جميع 
املرأة  أالوهو  التأسيس  منذ  الجمعية 

أساس التنمية.

أفولكي النسوية بتافراوت حتتفل باليوم العاملي للمرأة
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اقتراح وزير الشؤون اخلارجية والتعاون  سعد الدين العثماين على وزراء خارجية تونس واجلزائر وليبيا وموريتانيا تغيري تسمية احتاد »املغرب العريب« بـ«االحتاد املغاريب«، خالل اجتماع وزراء خارجية احتاد املغرب 
العريب املنعقد أخرًيا يف الرباط، الشيء الذي رفضته كل من تونس واجلزائر وليبيا، بل أن وزير اخلارجية التونسي رفيق عبد السالم ذهب أبعد من ذلك عندما رد على مقترح العثماين بقوله بإن نعت »العريب« 
يف احتاد الدول املغاربية ليس عرقيًا، بل هو نعت جغرايف ولغوي، الشيء الذي أثار حفيظة العديد من اهليئات واملنظمات األمازيغية واحلقوقية وفتح باب لنقاشات واسعة حول املوضوع، هلذا إرتأت جريدة العامل 

األمازيغي أن تتوسع أكثر يف املوضوع بإجنازها مللف  يضم أراء جمموعة من املهتمني وكذا حوار مع سعد الدين العثماين لتقدمي توضيحات أكثر حول هذا اإلشكال.

كم هو غريب أن نصادف أشخاصا يتعنتون سابحني 
عكس تيار »التوبة« الذي نتلمسه من الدوائر العليا 
الربيع  كان  لقد  الكبري،  باملغرب  الرسمية  للجهات 
أن  اعتدنا  إن  و  العربي«  »الربيع  باطال  الذي يسمى 
ينسب بعض الغالة كل يشء إىل العروبة:ما لها و ما 
لغريها،ما يليق بمقامها و ما ال يليق،فمن البديهي 
أن نسمع البعض يتوهم كون الربيع عربيا ، لقد كان 
فساد  يف  سعت  بائدة  ألنظمة  خريفا  إذا  الربيع  هذا 
و  لحراك  مزهرا  ربيعا  مديدة،و  عقود  طيلة  األرض 
إحقاق  و  األصل  إىل  الرجوع  برضورة  شعبي  وعي 

الحق و خلق التغيري.
املشمول  شهيدها  و  للتونسيني  املظفرة  الثورة  منذ 
الطابوهات  كل  »البوعزيزي«،أصبحت  الله  برحمة 
أنف  رغم  طرح  إعادة  و  مناقشة  محط  السياسية 
لألشياء،فبدأنا  األحادية  للرؤية  املتعصبني  الغالة 
يصدح  ليبيا   وامازيغ  تونس  أمازيغ  بصوت  نسمع 
تصحيح  و  املتجذرة  هويتهم  إبراز  ألجل  بكفاحهم 
املغالطات  و التصالح مع التاريخ الحقيقي و فرض 
خصوصيتهم التي أتت عليها رياح النارصية الكاذبة، 
برضورة  تنادي  أصواتا  كذلك   نسمع  نحن  ها  و 
التعقل و الرزانة عرب القطع مع التعامل االستئصايل 
االعرتاف  و  العربية  للقومية  البائدة  واأليديولوجية 
املغرب  هوية  بكون  الرصيح  و  املسؤول  و  الشجاع 
الصحيح-  وليس   – للهوية  املتداول  باملعنى  الكبري 
يستسغها  لم  مركبة.مواقف  و  متعددة  هوية 

لتهدد  رؤوسهم  عىل  كالصاعقة  نزلت  ألنها  البعض 
مصالحهم الزائلة و أساطريهم البالية.

كيف  الليبيني،رأينا  لألشقاء  الحمراء  الثورة  مع   
التغيري،رأينا  يف  التاريخية  فرصتهم  الليبيون  اغتنم 
كيف أصبح الوعي االمازيغي يف هذا القطر املغاربي 
الذي عانى فيه االمازيغ أكثر من غريهم و أكثر من 
أي قطر آخر من جربوت و جور طاغية شاء القدر 
يزيد. و  عقود  ألربعة  النار  و  بالحديد  يحكمهم  أن 

لألمة  الشعبي  الحراك  من  استفاد  متجذر  وعي 
النار  و  السالح  تحدى  و  الشعب  فانتفض  الليبية 
ال  بأحرارها  عظمى  الجماهريية  أن  للعالم  ليقول 
ب«فاضحها العظيم« و »عروبتها« الكاذبة. أصبحنا 
نسمع  صوت أمازيغ ليبيا يمأل شتى املدن الليبية و 
األعالم االمازيغية ترفع يف سماء القطر الشقيق بكل 
يف  باالمازيغية  أخبارا  نتابع  اعتزاز،أصبحنا  و  فخر 
اإلعالم الليبي،أصبحنا نسمع أغان ملحمية تستسلم 
العنكبوتية،مظاهر  الشبكة  تغزو  هي  و  اآلذان  لها 

كانت باألمس القريب من املستحيالت.
بالشق  الشعبي  الوعي  يف  امللحوظ  التطور  هذا 
املغرب  يكن  األوراق،لم  مراجعة  ورضورة  الهوياتي 
ليشكل استثناء فيه،فجاء خطاب التاسع من مارس 
التاريخي لعاهل البالد ليؤسس للمصالحة مع واقع 
االمازيغية  الهوية  بكون  يقر  و  التاريخ  و  األرض 
هاهو  اللغوي،و  بالتعدد  و  الوطنية  الهوية  صلب 
بالهوية   - حال  كل  –عىل  يعرتف  الجديد  الدستور 

االمازيغية و يرسم اللغة االمازيغية رغم التطاوالت 
أرادت  شوفينية  قوى  مارستها  التي  الضغوطات  و 
أن تسبح ضد تيار التغيري الشمويل، فأطلقت العنان 
الفكري. للتكفري  و  التهويلية  التضليلية  لحمالتها 
نذالة و رجعية ووقاحة سياسوية مقيتة لم تستطع 
زحزحة القناعة املغربية برضورة القطع مع الوالء 
األعمى لأليديولوجية املرشقية البعثية املهرتئة.و ها 
هو الدستور املغربي يخطو خطوات مقدامة تاريخية  
و هو » يعرتف« باملكون االمازيغي يف الهوية املغربية 
يتدارك  ثم  رسمية  لغة  االمازيغية  اللغة  من  يجعل 
الخطأ الذي عمر طويال ليوظف تسمية املغرب الكبري 

بدال عن الوصف االقصائي »املغرب العربي«.
لنقل ب بكل رصاحة أن األوان  قد آن إذا و أكثر من أي 
وقت مىض أن يحذو الشعبان الجزائري و املوريتاني 
و  التغيري  ليدشنا مرشوع  املغاربيني  أشقائهم  حذو 
القطع مع األباطيل التي طاملا عاشا فيها وفق ارادة  
التصالح مع  اعالن  و  متقادمة  و  طغمة  متجاوزة 
الذات ؛ مع التاريخ ومع الواقع املغاربي الجديد.إننا 
حقيقي،متني  مغاربي  اتحاد  إىل  كمغاربيني،نتطلع 
التعايش و  اآلراء و األصوات،ملؤه  األسس و متعدد 
اإلنسانية،مغرب كبري نحيا  القيم  التسامح و سمو 
عقيد  أفسده  ما  نصحح  و  كرامة  يف  جميعا  فيه 
معقد اشرتط القومية الضيقة – رغم تحفظ بعض 
 1989 منذ  املغاربي  االتحاد  تأسيس  يف   - املتفطنني 
ما  األول،و  اليوم  منذ  الرسيري  باملوت  عليه  فحكم 

باطل  عىل  أسس 
فمآله البطالن،عقيد 
مواطنيه  عىل  جنا 
كما جنا عىل جريانه 
فمسخ  أشقائه  و 
و  الكبري  وطننا 
اصطنع أمورا واهية 
رصاعات  لخلق 
مقيتة،رمز  مفتعلة 
املستعمر  ألذناب 

معاناة  و  لواقع  يوما  يهتموا  لم  الذين  الحقيقيني 
املواطن املغاربي بل لزرع الفتنة و التضليل و اختالق 

كيانات وهمية يف صفوف الشعب املغاربي املوحد.
أو  باللغة  تكون  لن  و  لم  الكبري  املغرب  هوية  إن 
ال  لكنها  تنطق  ال  التي  األرض  هوية  العرق،إنها 
تموت،ألم يان لحكامنا،مفكرينا،ساستنا،مثقفينا و 
أن يقول بصوت واحد: كفى  املغاربي  عموم شعبنا 
من املسخ !!! كفى من التثقيف !!! كفى من الطمس 
و  وحدتنا  بضمان  الكفيلة  هي  املغاربية  !!!هويتنا 
تماسكنا و تكتلنا !!!ال نريد أيديولوجيات مستقدمة 
بعضنا  أيدي  للتغريب.لنمد  ال  و  للرشقنة  دخيلة،ال 
الكبري،عاش  املغرب  عاش  معا:  نقول  و  للبعض 
الشعب املغاربي العظيم،سحقا لدعاة املسخ و الوالء 
املقيت إليديولوجيات غربية غريبة عنا يف كل يشء ،و 

أخرى رشقية تعاني يف عقر دارها .

املغرب الكبري: أي هوية  ألي شعب؟؟

وتونس  بليبيا  الثورة  حكومات  انضمام  األمازيغي،املغرب،  العاملي  التجمع  استغرب 
املغرب  »اتحاد  يسمى  ما  خارجية  وزراء  اجتماع  يف  الجزائري  الديكتاتوري  النظام  إىل 
املغرب  »اتحاد  يسمى  ما  إلسم  وبديهي  رمزي  تغيري  إللغاء  مؤخرا،  بالرباط  العربي« 
العربي« إىل اإلتحاد املغاربي، انسجاما مع واقع شمال أفريقيا وتاريخه وإعادة االعتبار 
لألمازيغ وقطعا مع سياسة اإلقصاء واالضطهاد التي تفننت كل األنظمة الديكتاتورية 

بشمال أفريقيا يف ممارستها ضد األمازيغ.
وتونس  ليبيا  خارجية  وزراء  لقرار  دراسته  بعد  األمازيغي،  العاملي  التجمع  وأعلن 
تأكيده  والدويل  األمازيغي  العام  للرأي  قرارهم،  تلت  التي  الترصيحات  وكذا  والجزائر 
عىل أن قرار وزراء خارجية تونس وليبيا يؤكد شكوك األمازيغيني عىل أن الثورة بهذين 
معادية  واسالموية  عروبية  إيديولوجيات  يتبنون  إقصائيني  قبل  من  مصادرة  البلدين 

للديمقراطية،ولكل القيم التي ضحى من أجلها شهداء الثورة بالبلدين.
وأشار ذات البيان، إىل أنه  من املهم أن يثري انتباه الرأي  العام إىل أن كل الثوار بالبلدين 
هي  غايتهم  أن  دوما  وأكدوا  اسالموية  أو  عروبية  شعارات  أية  رفع  عن  بعيدين  بقوا 
االلتفاف عليه  بتونس وليبيا  الجدد  الحاكمون  والديمقراطية، وهو ما يحاول  الحرية 
لألنظمة  والعنرصية  اإلقصائية  لإليديولوجيات  وفية  لديكتاتوريات جديدة  والتأسيس 

الراحلة ضد األمازيغ خاصة.
ودعا التجمع، بخاصة أمازيغ ليبيا، إىل عدم التفريط يف مكامن قوتهم التي اكتسبوها 
الجدد  ليبيا  حكام  به  قام  ما  كل  فبعد  ومعتقليهم،  وجرحاهم  شهدائهم  بتضحيات 
بمساندة رشقية، يؤرش عىل عدم وجود فرق كبري بني نظام الطاغية السابق والنظام 
الحايل يف التعامل مع األمازيغ، واالنخراط يف كل مبادرة من شأنها  الضغط عىل النظام  
والعدالة  والديمقراطية  الحرية  يف  ليبيا  أمازيغ  لتطلعات  يستجيب  دستور  لصياغة 

واملساواة وكذا حقهم يف حكم بالدهم. 
وندد التجمع العاملي األمازيغي بترصيحات وزير خارجية تونس التي تلت اعرتاضه عىل 
تغيري اسم ما يسمى »اتحاد املغربي العربي«، والتي قدم فيها عذرا أقبح من قراره،حيث 
رصح أن تسمية »املغرب العربي» هي تسمية جغرافية وتعني أن املغرب جناح للعالم 
العربي، وهذا إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل أن ترصيحات وزير خارجية تونس تعرب 
عن غياب أية نية أو إرادة إلنصاف األمازيغ يف بلد صار فيه الوجود األمازيغي مهددا، 
مما يدفع التجمع، حسب البيان، إىل دق ناقوس الخطر بخصوص األمازيغية يف تونس 
و دعوة كل أمازيغ العالم إىل التحرك ملساندة االنبعاث األمازيغي التونيس والضغط عىل 

الحكومة التونسية لرد االعتبار ألمازيغية هذا البلد العريق.
الليبية  واعترب التجمع العاملي موقف النظام الجزائري وعىل عكس موقف الحكومتني 
والتونسية متوقعا من نظام أزهق أرواح عرشات األمازيغ يف سنوات الربيع األمازيغي 
بالجزائر، ويؤكد عىل أن مصري النظام الجزائري لن يختلف عن النظامني التونيس والليبي 
مهما طال بقاؤه،ويف هذا اإلطار دعا التجمع، أمازيغ الجزائر إىل التعامل بإيجابية وذكاء 
مع أية دعوة للثورة عىل النظام الجزائري لكي ال يتكرر يف الجزائر سيناريو ليبيا الذي 

يسعى يف ظله العروبيني واإلسالميني إىل التنكر لتضحيات ولوجود أمازيغ ليبيا.
كما ندد البيان باستمرار وإرصار املسؤولني  املغاربة ووسائل اإلعالم  املغربية الناطقة 
منها باألمازيغية والعربية والفرنسة عىل حد سواء باستعمال مصطلح »املغرب العربي« 

بالرغم من أن الدستور املغربي نص يف ديباجته عىل أن املغرب ينتمي إىل املغرب الكبري.
ويف األخري فإن التجمع العاملي األمازيغي يضع نفسه وإمكانياته رهن إشارة أية مبادرة، 
ويدعوا كل  األمازيغ،  والقمع واالضطهاد ضد  العنرصية  القطع مع عهود  من شأنها 
أمازيغ العالم إىل مد أياديهم لبعضهم البعض، حرصا عىل مصالحهم العليا وللحيلولة 
دون مرور هذه الظرفية التاريخية تاركة األمازيغ يف املربع الذي كانوا فيه قبل ثورات 
الحرية والديمقراطية بشمال أفريقيا، خاصة بعد أن تبث أن ال فرق بني حكومات الثورة 
يف تونس وليبيا والنظام الديكتاتوري بالجزائر يف ما يتعلق بالعداء لكل ما هو أمازيغي، 
صادقة  دعوة  أي  يرفض  ولن  يرفض  لم  األمازيغي  العاملي  التجمع  أن  عىل  يؤكد  كما 
للعمل األمازيغي املشرتك، وخاصة يف ظل الواقع الحايل لألمازيغ بليبيا وتونس والجزائر 
وأزاواد واملغرب وباقي تمازغا املتسم بخطورة بالغة وتهديد واضح   للوجود األمازيغي. 

التجمع العاملي األمازيغي يدين موقف وزراء 
خارجية ليبيا و تونس و اجلزائر  املعادي لألمازيغ * الرباط: يحيى بن الطاهر

 
يبدو أن الدولة املغربية، وبعد اعتماد دستور 
موقفها  حسمت  قد   ،2011 )يوليو(  تموز 
من تسمية »املغرب العربي«، وتركتها إىل غري 
رجعة، بكل ما حملته العبارة من إيحاءات، 
للمجتمع  الثقايف  التعدد  إنكار  أولها  ليس 
املغربي، إضافة إىل تواجد العنرص األمازيغي 
كأحد مكوناته األساسية، كما هي بالنسبة 

إىل باقي املجتمعات املغاربية األخرى.
يرى محمد الشامي، الباحث الجامعي املهتم 
كنفدرالية  ورئيس  األمازيغية،  بالثقافة 
مسألة  أن  املغرب،  يف  الشمال  جمعيات 
تلقى  ال  التي  العربي«،  »املغرب  تسمية 
ترحيباً منذ زمن من قبل العديد من املدافعني 
عىل  تنحرص  »ال  األمازيغية،  الثقافة  عن 
مستوى األمازيغيني فقط، بل إنها مطلب كل 
الديموقراطيني، سواء يف املغرب أو الجزائر أو 

تونس أو غريها«.
من  هناك  »إن  لـ«إيالف«:  الشامي  وأضاف 
أنهم  يّدعون  وال  باألمازيغية،  ينطقون  ال 
ديموقراطيني،  كمثقفني  ولكن  أمازيغيون، 
رضورة  اعتبار  خالل  من  املسألة  يحددون 
عن  حقيقًة  يعرّب  الذي  املصطلح،  إيجاد 
القضية  مجمل  وأن  الجميع،  وعن  التعدد 
أم  ديموقراطياً  اإلنسان  يكون  أن  يف  يتعلق 

غري ديموقراطي«.
امللكي  املعهد  يف  السابق  العضو  وأوضح 
فقط  األمر  يتعلق  »ال  األمازيغية:  للثقافة 
بمطلب خاص باألمازيغيني، بل إنه تم نتيجة 
إجماع مغربي، كي ال يتم اختزال املسألة يف 
حد  عىل  فقط«،  مجموعة  أو  واحدة  إثنية 

تعبريه.
العربي«  املغرب  »اتحاد  عبارة  واستبدلت 
بكلمة »االتحاد املغاربي« يف مسودة الدستور 
تموز  يف  عليه  االستفتاء  تّم  الذي  املغربي، 
)يوليو( املايض، يف إشارة قوية من املجتمع 
املتعددة  بالثقافات  االعرتاف  إىل  املغربي 
للمغرب الكبري، الذي يضم إضافة إىل املغرب، 

دول الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
تقتيض  الديموقراطية  أن  الشامي،  واعترب 
وقال  به.  واالعرتاف  التعدد  عن  التعبري 
املجتمعات  عن  حديثه  سياق  يف  لـ«إيالف« 
متعددة  شعوب  وسط  »نحن  املغاربية: 
وجب  و«بالتايل  ألسنتها«،  ويف  ثقافتها  يف 
االعرتاف بهذه املعطيات الثقافية والتاريخية 

كلها«.
»إن  قائالً:  العربية  اإليديولوجية  وعاتب 
مسألة  خانات  يف  الناس  وضع  مسألة 
واعترب  العربية«.  اإليديولوجية  يف  معروفة 
الباحث أنه ينبغي لإلطار املغاربي أن يكون 

واضحاً.
وقال: »إما أنه يصلح للجميع، وإما أن القصد 
منه ليس العربي فقط، ولكن التعدد ينبغي 
أن يكون ضمنياً«، قبل أن يعلق عىل تسمية 
الذي  هو  االسم  »ليس  العربي«:  »املغرب 

يستوعب الديموقراطيني، الذين يعرّبون عن 
التعدد ويختزلهم، بل العكس هو الصحيح«. 
واللغوية  الثقافية  التعددية  أن  إىل  وأشار 
يف  موجودة  إنها  بل  فقط،  مغربية  ليست 
الجزائر وتونس وليبيا، وحتى يف مرص ومايل 
الخالدات،  وجزر  فاصو  وبوركينا  والنيجر 
»ومعناه إن قصدنا منطقة الساحل األفريقي 
واملغرب الكبري فهو أوسع بكثري مما يسمى 

باملغرب العربي«.
الباحث أن االتحاد املغاربي »حتمية  واعترب 
سنسميه  الذي  االسم  كان  مهما  تاريخية، 
به«، وأن هناك أمالً كبرياً يف أن يتحقق اتحاد 
اعتربه  الذي  الحايل  الحراك  ظل  يف  مغاربي، 

مصريياً.
أن  كتكتل  يمكن،  ال  »إنه  موضحاً:  وقال 
يتفاوض مع أوروبا، وحتى مع األفارقة وال 
اقتصادي  تكتل  غياب  يف  الرشق،  مع  حتى 

واجتماعي وسيايس مغاربي«.
واعترب أن ما يحدث اآلن من حراك معطيات 
املغاربية،  الوحدة  اتجاه  تخدم  إيجابية، 
معترباً أن الشعوب )من دون صفة عربية( 
بلغت درجة من الوعي، »وال وجود بعد اآلن 
اآلن  فالكل  القديمة،  اإليديولوجيا  لهيمنة 
وعىل  واالقتصاد،  الديموقراطية  عىل  مبني 
االعرتاف بالتعدد الثقايف وعىل االحرتام وعىل 

الدقة«.
مّس  العربي  املغرب  عبارة  استعمال 

بمكاسبنا
من جهة أخرى، اعترب أحمد عصيد، املسؤول 
يف املرصد األمازيغي، أن السبب الذي يجعل 
هذه  إىل  يرتاحون  ال  األمازيغيني  الفاعلني 
تسمية  إىل  إشارة  يف  االختزالية،  املفاهيم 
خطابهم  طبيعة  هو  العربي،  املغرب 
التعددي، الذي يقوم أساساً عىل فكرة التنوع 
عرب  املغرب  حقيقة  هو  الذي  واالختالف، 

تاريخه.
إنصاف  أن  »اعتربنا  لـ«إيالف«:  وقال 
مرتبطان  إليها  االعتبار  وإعادة  األمازيغية 
عالم  املستعملة يف  املفاهيم  تغيري  برضورة 
الفكرية  املنظومة  من  جزء  وهو  الفكر، 

والسياسية للمغرب«.
ويرى الباحث املهتم بالثقافة األمازيغية أن 
الكلمات املستعملة يف الفكر والسياسة تدل 
عىل واقع وعىل نهج واتجاه فكري وسيايس.

وأوضح: »عندما نقول املغرب العربي، نقصد 
بذلك أن هناك وطناً عربياً له مرشق ومغرب، 
رفضاً  نرفضه  ما  وهذا  للعرب،  وطن  وكله 
باتاً، ألننا نعترب أن هذه البلدان التي تسّمى 
قائمة  ودول  مجتمعات  هي  عربياً  وطناً 
بذاتها، وداخل كل دولة يوجد تنوع ومكونات 
إثنية ولغوية وثقافية، تشكلت عرب التاريخ، 
بلد،  كل  شخصية  بخصوصيتها  وطبعت 
وسوريا،  العراق  شخصية  طبعوا  فاألكراد 
كما  مرص،  تاريخ  طبعوا  األقباط  إن  كما 
إن األمازيغ طبعوا شخصية شمال أفريقيا 
من مرص إىل املغرب وجزر الكناري / الجزر 

الخالدات«.
واعترب أن االستمرار يف استعمال عبارة املغرب 
العربي »مّس بمكاسبنا التي حققناها خالل 
يف  تسري  مكاسب  وهي  األخرية،  العرشية 

اتجاه االعرتاف بالتنوع وتدبريه بعقالنية«.
تعددي،  بلد  »املغرب  لـ«إيالف«:  وقال 
وحضارته  تاريخه  طبعت  التعددية  وهذه 
السياسية  الطبقة  نقنع  أن  واستطعنا 
يف  مفاهيمنا  بإدخال  املغرب  يف  واملجتمع 
الدستور، فالخطاب املوجود اآلن يف الدستور 
األمازيغية  الحركة  خطاب  هو  املغربي 
الذي  الخطاب  45 سنة، وهو  أكثر من  منذ 
متعددة،  أبعاد  لها  املغرب  هوية  إن  يقول 
العربي  البعد  أربعني سنة عن  وتحدثنا قبل 
والعربي  األمازيغي  والبعد  األفريقي  والبعد 

واإلسالمي واألندليس«.
 االتحاد املغاربي املنشود

لإلشارة، عادت مشكلة تسمية تكتل الدول 
اجتماع  خالل  األحداث  واجهة  إىل  املغاربية 
وزراء خارجية اتحاد املغرب العربي املنعقد 
الشؤون  وزير  اقرتاح  إثر  الرباط،  يف  أخريًا 
الدين  سعد  املغربي  والتعاون  الخارجية 
العثماني عىل وزراء خارجية تونس والجزائر 
»املغرب  اتحاد  استبدال  وموريتانيا  وليبيا 
العربي« بـ«االتحاد املغاربي«، قبل أن يأتي 
الرد من وزير الخارجية التونيس رفيق عبد 
السالم عىل مقرتح العثماني بقوله إن نعت 
ليس  املغاربية  الدول  اتحاد  يف  »العربي« 
عرقياً، بل هو نعت جغرايف ولغوي، وهو ما 
التي  األمازيغية،  االتجاهات  حفيظة  أثار 

»استغربت« رد وزير الخارجية التونيس.
وهو  له،  بيان  يف  األمازيغي  املرصد  وقال 
هيئة مغربية غري حكومية، إن ما ذهب إليه 
»األمور  من  يُعّد  التونيس  الخارجية  وزير 
الغريبة«، التي تدّل عىل مدى رسوخ »عقلية 
ومدى  املسؤولني«،  بعض  لدى  التمييز 
املغاربية  البلدان  بثقافة  إملامهم  »ضعف 
النعوت  أن  موضحاً  عنها«،  يتحدثون  التي 
عىل  تحيل  التي  وهي  معروفة،  الجغرافية 
املادي، وليس عىل اإلنسان،  اإلطار الجغرايف 

أو عىل أي من ممتلكاته الرمزية.
الوزير  استعمال  أن  املرصد  بيان  واعترب 
التونيس للفظة »لغوي« يضعه يف »ورطة«، 
املرصد  مسؤويل  اعتقاد  يف  العربية  ألن 
ليست اللغة الوحيدة يف شمال أفريقيا، »بل 
األمازيغية،  املغاربية،  الربوع  بهذه  حّلت 
عرب  معها  وتفاعلت  األصلية،  السكان  لغة 
العصور«، مشرياً إىل أن رفض وزيري تونس 
يتعارض  املغربي  الوزير  ملقرتح  وليبيا 
واالنتفاضات  املغاربية  الثورات  روح  مع 
وأن  البلدان،  هذان  شهدها  التي  الشعبية، 
ما  مع  يتعارض  الجزائري  الوزير  تحفظ 
يقّر  الذي  الجزائري،  الدستور  عليه  ينّص 
الشعب  باللغة األمازيغية كلغة وطنية لكل 

الجزائري.
www.elaph.com :املصدر *
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تروج  مقاالت  أحيانا  تصادف  أن  حقا  مؤسف  هو  كم 
ألفكار أقل ما يقال عن أصحابها أنهم يعانون من الفصام 
االخرى.اناس  النفسية  االمراض  كل  و  العته  و  الخرف  و 
اختاروا مجابهة تيار الحقيقة الجارف و أعلنوا العصيان 

و التمرد عىل لغة املنطق و العقل.
مناسبة  لبالدنا  الجديد  التونيس  الرئيس  زيارة  كانت 
ال  املغربي،خاليا  الجسد  يف  كشفت وجود خاليا رسطانية 
تزال تستأسد و تستقوي برموز أنظمة فاشية بائدة رغم 
أن قصورها تهاوت و تبخرت أحالمها الوردية يف بناء وطن 
الجحور  يف  االمر  بها  انتهى  الخليج،رموز  اىل  املحيط  من 
كالجرذان لتخرج شعوبها املتحررة كاشفة أمورا لم تكن 
يف الحسبان.لقد كان الفكر البعثي حقيقة أكرب نقمة عىل 
التاريخ بخصوصيتها  التي تميزت عرب  املغاربية  الشعوب 
يزالون  ال  بهم  املغرر  أبنائها  من  القليل  النذر  أن  رغم 
عرب  الناس  فرقت  أطروحة  عن  الوهم،مدافعني  يعيشون 
كل  عىل  تحكم  بئيسة  توحيدهم،أطروحة  عوض  االقطار 

من يقف أمامها رافضا باالعدام املادي و املعنوي.
كنا ننتظر من هذه االبواق املزعجة أن تكف عن عويلها، و 
تعترب من الدرس العراقي الذي وشم فجر االلفية الثالثة، 
ال  أنها  اال  به،  أتى  ما  و  الديمقراطي  الربيع  دروس  ثم 
تزال يف سبات نوم عميق،تتوهم مغربيا »عربيا«.لقد فهم 
الرئيس التونيس رغم أنفه حقيقة الوضع و جاء اىل هؤالء 
رسمي  بشكل  العربي«  »املغرب  اتحاد  ينعي  منبها،جاء 
التونيس  الرئيس  قبله،جاء  املغربي  الدستور  نعاه  بعدما 
عىل  يقوم  مغاربي  التحاد  التأسيس  رضورة  عىل  ليؤكد 
الكبري.كم  للمغرب  املميزة  التاريخية  الخصوصية  احرتام 
أثار شفقتي ذلك املذيع الذي حاور سيادة الرئيس عندما 
العربي«  عبارة«املغرب  موظفا  القديمة  العادة  اىل  عاد 
بعدما  اللغط  هذا  مصححا  التونيس  الرئيس  ،فقاطعه 
املغاربي و  أوضح سلفا ملاذا وجب توظيف عبارة االتحاد 
ليس«املغرب العربي«.صحايف ذهب ضحية أوهام رسيالية 
ابتدعها  زعيم االنظمة الفاشية يف تاريخنا الحديث،فخامة 

الجرذ الكبري.
من يتابع الجريدة املسائية بالتلفزيون املغربي ليوم زيارة 
النارصي  الزمن  يف  أننا  رصاحة  سيظن  التونيس،  الزعيم 
أخطاؤهم  كانت  اذا  ما  ندري  ال  اعالم  رجال  العفلقي. 
عىل  املغلوب  املواطن  استفزاز  تستهدف  متعمدة  القاتلة 
ضعف  و  الزبونية  أنتجتها  »زالت«  مجرد  أنها  أم  أمره، 
املهنية و االملام بحقائق االمور،وكيفما كان الحال،فاألمر 

سيان.
حذف  قد  اقراره  تم  الذي  الجديد  املغربي  الدستور  ان 
عبارة«املغرب العربي« ،و هو ما يلزم كل من يدعي غريته 
العبارة  هذه  توظيف  عن  الكف  الوطن  بهذا  تشبثه   و 
املغربي  بالقانون  بينا  مساسا   تعترب  التي  االقصائية 
املواطن  يؤدي  عمومي  اعالم  يف  لصحافيني  االسمى.كيف 
الذي  الصف  هذا  يف  أنفسهم  يخندقوا  أن  استمراره  ثمن 

اختار التغريد خارج الرسب املغربي و توجهه العام؟؟؟
و  الفكري  الشذوذ  تفيش  الديمقراطي  الربيع  كشف  لقد 
اال كيف  و   ، املغاربية  املجتمعات  يف  االيديولوجية  الدعارة 
معلنة  نفسها  مغالطة  عىل  التيارات  بعض  ارصار  نفرس 
خصومها  عىل   – االحوال  أحسن  يف  النفسية   - الحرب 

االيديولوجيني؟؟؟
نخضع  أن  من  أقوى  أننا  أحدا  نذكر  أن  حاجة  يف  لسنا 

للنزوات و االستفزازات ،أقوى من أن نهب التهديد و الوعيد 
املجانيني.ان  التخوين  و  للتكفري  أن نستسلم  اقوى من  و 
جاء  كونه  اىل  يعزى  العربي«  »املغرب  ب   يعرف  ما  فشل 
كاستجابة لرغبات نزوية غري مؤسسة لحكام مهووسني 
الغاصبني لحقيقة  القوميني  و من تبعهم يف ضاللهم من 
و  املزاجية  جمعتهم  تاريخه،رشذمة  و  املغاربي  املجتمع 
من  غريهم  مع  يجمعهم  الذي  املشرتك  االنتماء  تجاهلوا 

االطياف الفكرية و االيديولوجية و الهوياتية االخرى.
أن  بهم  للمغرر  آن  و  الجميع؛  قبله،يدرك  ليس  و  اليوم 
يتداركوا ؛أن رضورة بناء االتحاد املغاربي حتمية ال محيد 
أبنائه،و  لكل  الكبري  املغرب  أن  الجميع  يدرك  عنها،اليوم 
التزمريألي  و  التطبيل  عىل  يجربنا  أن  كان  ألي  اليحق 
العفلقية  الرياح  به  أتت  معد  فايش  قومي  اقصائي  فكر 

املشؤومة.
كينونة  و  تاريخ  و  كهوية  االمازيغية  عىل  التجني  ان 
ورميها بكل أشكال العجز و القصور لن يغري من قيمتها 

حقيقتها  و 
شيئا.ان قذف 
شطني  لنا ا
االم���ازي���غ 
وس��ب��ه��م 
وال��ن��ع��وت 
امل��ج��ان��ي 
ت  ما تها ال وا
لة  لعما با
لن  والخيانة 
اال  يزيدهم 
عىل  ارصار 
م��واص��ل��ة 
امل���س���ري، 
وايمانا بعدالة 
ال��ق��ض��ي��ة.
التحالف  ان 
التيارات  مع 
ية  مو سال ال ا
لسلفية   ا و
وغ���ريه���ا 
ل����ن ي��ر 
لحقيقة  ا
يف  املغاربية 
أكثر  يشء،بل 
فهو  ذلك  من 
يعطيها القوة 
وال��ح��م��اس 

الشعبي.ان اختزال مصري شعوب املنطقة يف الوالء والطاعة 
ملرجعيات أضحت يف خرب كان ينم عن فوبيا قاتلة وخبيثة 

تستلزم العالج النفيس اآلني  ملنظريها.
الفكري  بتنوعه،قوي بفسيفسائه  الكبري قوي  املغرب  ان 
اىل  باالنتماء  ايماننا  واملرجعي،ان  واالثني  وااليديولوجي 
هذا الوطن الكبري يجعلنا و بدون استثناء نؤمن باالختالف 
و التعدد،يجعلنا نصنع التغيري الذي فداه االحرار بأرواحهم 
الطاهرة و الذي آن االوان أن نكون يف مستواه،فما شهده 
القراءة  تجعل  اسرتاتيجية  تحوالت  الكبريمن  املغرب 

التفاؤلية منطقية اىل حد كبري.

االحتاد املغاريب أو اخليار املسؤول
حصلت  الذي  الوقت  يف  الرسالة  هذه  تأتي 
يف  الجذرية  التحوالت  من  الكثري  فيه  وتحصل 
من  وموريتانيا  وتونس  وليبيا  والجزائر  املغرب 
اسقطت  حيث  واأليدولوجية  الثقافية  الناحية 
القذايف  ونظام  الديكتاتوري  بن عيل  نظام  الثورة 
الشعبية  التحركات  وعملت  العروبي  القومي 
ويف  الدستور  تعديل  إىل  النظام  دفع  بِ�  املغرب  يف 
الطواريء ويف موريتانيا  قانون  إلغاء  إىل  الجزائر 
إىل نرش ثقافة التظاهر السلمي. ويف الوقت الذي 
نسمع فيه تلك الدعوات املشبوهة لِ� إعادة إحياء 
بأنه سيتم  إعتقدنا  أن  العنرصي بعد  الكيان  هذا 
رسمياً إعالن وفاته ولكن الجاحدون ال يتعلمون.

 * نبذة عن "اإلتحاد"
تأسس بتاريخ 17فرباير 1989م بمدينة مراكش 
ف�  السخرية!  لِ�  مثرية  واقعة  وهذه  باملغرب، 

مدينة مراكش عبارة عن مدينة أمازيغية يسكنها 
عىل  املرابطون  تأسيسها  بِ�  قام  وقد  األمازيغ 
كلمة  ف�  وإيثمولوجياً  تاشفني،  بن  يوسف  يد 
مراكش تتكون من كلمتان )امور+اكوش = بالد 
تشري  التي  الحضارية  اإلشارة  هذه  ورغم  الله( 
من  جزءاً  تشكل  ال  أمازيغية  مدينة  مراكش  بأن 
املشوه  العروبي  املفهوم  العربي" حسب  "الوطن 
وتجاهلها  تجاوزها  تم  قد  الحقيقة  هذه  أن  إال 
هذا  مليالد  بوادر  هناك  كان  وقد  فّجة.!  بصورة 
بني  الوحدوي  جربة  بيان  منها  ونذكر  "اإلتحاد" 
1974. وجربة جزيرة تونسية  ليبيا وتونس عام 
تقطنها أغلبية أمازيغية ناطقة باللغة األمازيغية 
يرى  جربة  ملدينة  والزائر  اللسان،  ومستعربة 
املعالم الحضارية األمازيغية يف املدينة من املعمار 
إلخ.  والخزفيات..  والحيل  واملأكل  امللبس  إىل 
واملبادرة الثانية كانت معاهدة مستغانم بني ليبيا 
والجزائر واجتماع مدينة زرالده يف الجزائر وكلها 

مدن ذات تاريخ وثقافة أمازيغية.
 

* أمثلة عن عنرصية "اإلتحاد"
إىل  ترمز  والتي  التسمية  هو  األوضح  املثال  إن 
توجه قومي عروبي رصف، ف� هل سمعنا يوماً 
ف�  اوروبي!  الهند  اإلتحاد  او  الساليف  اإلتحاد  عن 
هذه املنطقة هي أمازيغية الهوية وقد مرت عليها 
الفينيقيني  من  واملستعمرين  املمالك  من  الكثري 
مروراً بِ� الرومان والبيزنطيني والعرب، وقد اثّرنا 
ولكن  وحضارياً  ثقافياً  جمعياً  بهؤالء  وتأثرنا 
إحتواء  بِ�  قامت  وبطبعيتها  األمازيغية  األرض 
الجميع وضمتهم إىل بوتقتها التاريخية وجعلتهم 
يرتدون ويسكنون مثل األمازيغ! ف� تامزغا هي 
العالم القديم )إسقاطاً عىل أمريكا العالم الجديد( 
ف� كما خلقت أمريكا من املهاجرين أمة أمريكية 
شمال  أمة  خلقت  تامزغا  ف�  إنجليزية  لغة  لها 
إن  البرشية.  وخصائصها  إنتمائها  لها  أفريقية 
يعتقد  كما  األمازيغ  تخص  ال  تامزغا  كلمة 
األغلبية، ف� هي صيغة ذات داللة عميقة تشري إىل 
تاريخ وأصالة املنطقة حضارية، تبدأ من نقوش 
)األندلس(  إسبانيا  قصور  عند  وتنتهي  تاّسييل 
الجّم  ومسارح  )جرمة(  تاغرما  مدن  بِ�  مروراً 
الجزائر(  )مدغاسن،  نوميديا  وقبور  )تونس( 
وقصبات املغرب وتيفيناغ جزر الكناري، نحن ال 
إفريقيا،  شمال  يف  العربي  اللغوي  الوجود  ننكر 
ولكن الهوية منظومة اكثر شمولية وتشّعب مما 
اعتقد ويعتقد بعض مروجي األوهام والنكسات، 
يكون  ولن  لم  بالفرنسية  الناطق  اإلفريقي  ف� 
يوماً فرنيس الوطنية والربازييل لم ولن يكون يوماً 
بها  اإلقرار  يجب  حقيقة  وهذه  الروح!  برتغايل 
ننتقل  واآلن  فارغة،  وسفسطائية  مماطلة  دون 
املغرب  ف�  التعريف  منها  نذكر  اخرى  أمثلة  إىل 

"العربي يتم تعريفه بأنه:  منطقة تشكل الجناح 
الغربي للوطن العربي! وهذا وصف ميسء لنا ك� 
لنا،  إستقاللية  أو  هوية  ال  بيادق  وكأننا  أمازيغ 
وكأنه ُكتبت علينا الوصاية والتبعية إىل يوم الدين، 
الشمايل  الجناح  تشكل  املنطقة جغرافياً  ف� هذه 
لِ� قارة إفريقيا والضفة الجنوبية لِ� قارة اوروبا 
خرائط  يف  إالً  موجود  غري  العربي  الوطن  هذا  ف� 
اللغة  توصف  ف�  املنطقة  لغات  وحول  الرساب، 
العربية بأنها اللغة الوطنية والرسمية لجميع دول 
املغرب الكبري بلهجاتها املختلفة! وهذا خطأ تقني 
بأن  هو  فالصحيح  عنده  الوقوف  يجب  مقصود 
العربية هي لغة رسمية ولكنها ليست وطنية، ف� 
هي لغة العرب وتعلمها األمازيغ لِ� أسباب دينية 
وتاريخية وسياسية معروفة عند الباحث واملهتم، 
ف� اللغة الوطنية هي اي لغة لم تأتي عن طريق 
ف�  )التعريب(  الثقافية  اإلمربيالية  او  اإلستعمار 
اللغة الوطنية ليست اللغة التي تم فرضها تعليمياً 
قانونياً  رسمية  ولكنها  وإقتصادياً،  وإعالمياَ 
كونها تحىض بكل الدعم املادي واملعنوي واإللهي! 
األمازيغية  ولكن  الدين(  تّجار  مايروج  )حسب 
األم  لغة  والبوادي واألرياف، هي  الجبال  لغة  هي 
والطفولة، لغة البسطاء والفالحيني واملؤمنني بِ� 
املنطقة )ليبو،  التاريخية لشعوب هذه  الديمومة 
عنرصية  إشارات  مور(.هناك  نوميدي،  جيتويل، 
هذا  أدبيات  صميم  يف  وهي  ذكرها  يجب  أخرى 
اإلتحاد ومنها اإلعالن واألهداف بل وحتى النشيد!

 
* إقتباس من اإلعالن

"واعتبارا ألن ما تتوفر عليه بلدان املغرب العربي 
واسرتاتيجية  وطبيعية  برشية  إمكانات  من 
ومواكبة  التحديات  هذه  ملواجهة  تؤهلها 
املقبلة، وإيمانا منا  العقود  املرتقبة يف  التطورات 
أساسية  مرحلة  يشكل  موحدا  عربيا  مغربا  بأن 
مصدر  ماهو  أدري  ال  العربية"  الوحدة  طريق  يف 
النفاق!  عالمات  من  اعتربه  والذي  اإليمان؟  هذا 
العربية  الوحدة  هذه  تقم  لم  ملاذا  دئماً  واتساءل 
تم  رموزها  اغلب  وملاذا  العربي؟  الخليج  يف 
وثيقة  فهو  اإلعالن  إىل  وعودة  عندنا!  تفريخهم 
اإلتحاد  بأن  إليه  ماذهبت  تؤكد  مهمة  تاريخية 
له نزعة شوفينية قومية فاضحة، فهو يعلن بأن 
إمكانيات هذه املنطقة سيتم إستغاللها لدعم فئة 
معينة من الشعب عىل حساب فئة اخرى )العرب 
او األصح املستعربني عىل حساب األمازيغ( وبأن 
بل  املنطقة  وتطوير  دعم  ليس  اإلتحاد  غرض 
سبيل  عىل  رشقي  مرشوع  إحياء  ومحاولة  دعم 

محاولة إحياء املنطقة!
      

* إقتباس من األهداف
كافة  التعليم عىل  تنمية  إىل  يرمي  تعاون  "إقامة 
الروحية  القيم  عىل  الحفاظ  وإىل  مستوياته 
والخلقية واملستمدة من تعاليم اإلسالم السمحة 
يلزم  ما  واتخاذ  العربية  القومية  الهوية  وصيانة 
اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه األهداف، خصوصا 
مؤسسات  وإنشاء  والطلبة  األساتذة  بتبادل 
يف  متخصصة  ومؤسسات  وثقافية  جامعية 
الدول األعضاء" وهذا  البحث تكون مشرتكة بني 
الثقافية وإذا سمحتم يل بأن اترجم  من األهداف 
التعريب  إىل  يرمى  تعاون  إقامة  الكلمات:  هذه 
األيدولوجية  وصيانة  العروبة  عىل  والحفاظ 
من  إتخاذه  مايلزم  وإتخاد  العربية  القومية 
هذه  لبلوغ  والتزوير  واإلرهاب  القمع  وسائل 
األهداف! خصوصاَ بتبادل أشباه املثقفني وإنشاء 
يف  متخصصة  ومؤسسات  التجهيل  مرسسات 

التزييف تكون مشرتكة!
 

* إقتباس من النشيد
الوحدة  أّسسا  العظيم   وحسان  الفهري  "عقبة 
من عهد قديم وّحدا األنساب يف تاريخ�نا  بلسان 
للعرب"  نسبته  م�غرب  القويم  والدين  العرب 
بِ�  عِلم  ألنه  قتله  بِ�  اكسل  امللك  قام  الذي  عقبة 
طموحاته اإلحتاللية وحسان الذي تروي الرواية 
خيانتها  بِ�  وقام  تبنته  تيهيا  امللكة  بأن  العربية 
وحول  العربية،  الجيوش  لِ�  املعلومات  وإرسال 
منه  املقصود  كان  مطبعي  خطأ  هذا  ف�  الوحدة 
توحيد  بِ�  قاموا  كيف  افهم  لم  ولكن  "اإلحتالل" 
عىل  انساب  شجريات  توزيع  بِ�  هل  األنساب؟ 
)النسب  الجودة  ختم  مع  أمازيغية  قبيلة  كل 
املميز يف هذا املقطع هو بأنه إعرتاف  الرشيف(؟ 
العربي  اللسان  األنساب خرافة وبأن  بأن  رصيح 
لِ�  جميلة  خاتمة  األخري  واملقطع  مصدرها.  هو 

إدعائاتي!
 

* مستجّدات!
الدين  سعد  املغرب  خارجية  وزير  السيد  إقرتح 
عربية  شخصية  وليس  )أمازيغي  العثماني 
ُمنِصفة!( تغيري اسم اإلتحاد إىل اإلتحاد املغاربي 
وقد ُقِبل إقرتاحه بالرفض من قبل وزراء خارجية 
موريتانيا!  موافقة  مع  الجزائر..  ليبيا،تونس، 
وعليه فقد ُسِحب اإلقرتاح ، وهذا دليل اخر يواكب 

ما كتبته يف هذا املقال.

*  رسالة من مهند بنّانه إىل: 
مجلس الرئاسة، مجلس وزراء الخارجية، لجنة 

رسالة إىل إحتاد املغريب العريب.. يا صنم العنصرية!

بالدار  للكتاب  الدويل   باملعرض   الندوات  قاعة  عرفت 
من  أمازيغ  مناضلون  إحتج  بعدما  كبريا  صخبا  البيضاء 
ليبيا   من  أمازيغ  ومناضلون  األمازيغية  إزرفان  منظمة 
صادف حضورهم لزيارة أروقة املعرض تنظيم هذه الندوة 
والرهانات  العربي”  “املغرب  طرح موضوع  اختارت  التي 

املتجددة .
أشعل  الذي  هو  بالذات  العربي”  “املغرب  مصطلح 
بقوة  علت  التي  األمازيغية  والشعارات  االحتجاج  فتيل 
للهوية  واحتقاراً  ميزا عنرصيا  إعتربه هؤالء  ما  لتستنكر 
األصلية لشمال إفريقيا، اإلحتجاج لم يهدأ رغم اعتذارات 

الحسني  مصطفى،  ولد  محمد  سيدي  وهم  املحارضين  
ومسري  الزريويل،  امحمد  الحسيني،  الدين  تاج  بوقنطار، 
»بأن  املحتجون  برره  ما  وهو  العالم،  الرحيم  عبد  الندوة 
الطاعن يف الهوية  األمازيغية القطار شمال إفريقيا يجب 

أن يقدم للمحاكمة، وليس أقل من ذلك«.
املعرض  أروقة  أمنيا خارج  اليوم استنفارا  وقد عرف هذا 
وتدخل الحراس للحيلولة دون إستمرار الغضب األمازيغي 
الذي أسقط مؤامرة “تعريب املغارب” بتمزيغ قاعة ندوات 

املعرض الدويل برفع األعالم األمازيغية يف كل جنباتها.

مناضلون أمازيغ  حيتجون ضد ندوة حول “املغرب العريب”
 باملعرض الدويل  للكتاب بالدارالبيضاء

فعاليات  يف  املشاركني  الكبري  املغرب  شباب  نحن 
بن سعيد  التي نظمها مركز محمد  املغاربية  املناظرة 
خالل  البيضاء،  بالدار  الدراسات  و  لألبحاث  ايدر  آيت 
، تحت عنوان "الفضاء   2012 24 و25  فرباير  يومي 

املغاربي يف ضوء الربيع العربي " 
التشاركي  العمل املغاربي الشبابي  إيمانا منا بفعالية 

فإننا:
•نؤكد انخراطنا يف مسار بناء املغرب الكبري عىل أسس: 
وثقافية  ومدنية  وديمقراطية  وحقوقية،  حداثية 

وسياسية واجتماعية.
الهادفة  والديناميات  املبادرات  •االلتفاف حول جميع 
اىل  خلق فضاء مغاربي كبري طاملا كان حلما يراودنا 

منذ عقود.
•ندعو من خالل هذه املبادرة جميع الفعاليات املغاربية 
اىل  إحياء ذكرى انعقاد مؤتمر طنجة، وجعلها محطة 
مغاربي  اندماج  تحقيق  نحو  قدما  للميض  سنوية 

يف  رغبتنا  نعلن  ولهذا  الواقع،  أرض  عىل  جيل  حقيقي 
الحدود  فتح  أجل  من  موحدة  مغاربية  حركية  إطالق 
توافقي  سيايس  حل  وإيجاد  الكبري  املغرب  بلدان  بني 
املغرب  فضاء  بناء  يعيق  حدودي  مغاربي  نزاع  لكل 

الكبري.
كل  يجمع  مغاربي  شبابي  ملتقى  تشكيل  إىل  •ندعو 
العمل  املؤمنة بفعالية وجدوى  الحية  املغاربية  القوى 

املدني املغاربي.
•ومن أجل تحقيق أهدافنا نوظف جميع آليات العمل 
جديدة،  تكنولوجيات  من  املرشوعة  الشبابي  املدني 

وملتقيات شبابية، وتحركات ميدانية. 
وعليه يعترب هذا النداء دعوة مفتوحة يف وجه  جميع 
و  املواطنة  مغرب  لبناء  الطامحة  الشبابية  الفعاليات 

الشعوب.
عن شباب املغرب الكبري 
الدار البيضاء يف: 25 فرباير 2012

نداء شباب املغرب الكبري
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الجديد  التونيس  الرئيس  يف كرر  املرزوقي  مصطفي 
أكثر من منرب صحفي دعوته إىل تبني مصطلح »االتحاد 
املغاربي« كاسم جديد لالتحاد  بني دول املنطقة؛ ال بل إنه 
قاطع الصحفية التي حاورته يف إذاعة )أصوات(  بقوله: 
لذلك ال تحدثيني  أمازيغيون  املنطقة كلها يوجد  »يف هذه 
بعد عن اتحاد اسمه »املغرب العربي«، فهذا »االتحاد« بهذا 
االسم  مات، والتزم مستشاره الخاص يف برنامج »مبارشة 
وزير  أن  إال  نفسه..  باملوقف  الثانية  القناة  عىل  معكم« 
تميض  مخالفة  ترصيحات  قدم  بالده  حكومة  خارجية 
الرئيس  موقف  وتناقض  الشوفيني  العروبي  االتجاه  يف 
ومستشاره، وكذلك كانت مواقف عموم الصحافة  املغربية 

التي سنقف عند نماذج منها الحقا!
ونحن، عندما نريد مناقشة عبارة »املغرب العربي« تلك؛ ال 
نجد أنفسنا أمام عبارة عادية بسيطة وبريئة ترسخت يف 
حياتنا السياسية واالجتماعية هكذا بمحض الصدفة، بل 
نجدنا يف مواجهة مفردة مشحونة من مفردات منظومة 
التي  العربية  القومية  إيديولوجيا  إيديولوجية قائمة؛ هي 
بدأت »غزوها« للعقول والقلوب خالل القرن املايض كآلية، 
غري رضورية تماما، من آليات مقاومة االستعمار. وهي 
بحسب محمد عابد الجابري من إبداع عالل الفايس حينها.. 

وما أروعه من إبداع! 
التعريب،  إيديولوجيا  »مفردات«  من  واحدة  إذن،  العبارة، 
أنها  معناه  فذلك  اإليديولوجيا  إىل  املفردات  تنتسب  وحني 
إزالة  هنا  هي  خاصة؛  ملصلحة  عليها  متواطأ  مفاهيم 
هي  ولذلك  عنه!  بدال  آخر  وترسيخ  حارض  ثقايف  وعي 
فكرية  نظرية  ضمن  تندرج  نزوعات  عن  تعرب  مفاهيم 
كاذبة ومرتبكة، مثالية وغري واقعية؛ يحاول مبتدعوها أن 
يقدموها للناس، عىل األقل يف مستوى الظاهر، متماسكة 
وعقالنية وواقعية؛ ألنهم يدركون، حقيقة، أنها يف جوهرها 

زائفة وخادعة. 
العمل  أنها  منها  كثرية؛  تعاريف  عامة  لإليديولوجيا  إن 
الواعد  الكاذب  الخطاب  وأنها  للتاريخ،  املضاد  الفكري 
ألتباعه »املؤمنني« بالفردوس عىل األرض، ويأمرهم من أجل 
تقدم ورخاء األمة  بانتهاج سلوك النضال و«التضحية«! 
السلوك الذي ترتجمه السياسة العروبية عمليا يف بالدنا، ويف 
غريها، إىل إنجازات من اآلثام التي ال تنتهي: تارة بواسطة 
البهتان واملكر، وتارة بالعسف والتضييق وتزوير الحقائق 
تستسيغها  منكرة  تجاوزات  من  ذلك  وغري  إخفائها..  أو 
العقيدة القومية العربية وتربرها! ليس بمقوالت وتعابري 
عامة من مثل »االنتماء الحضاري العام« كما كتب مؤخرأ 
الوزير  عنرصية  عن  مدافعا  »التجديد«  شوفينيي  أحد 
التونيس؛ بل بلوك تهمة واحدة يتيمة وظاملة هي أن املطالب 

األمازيغية ال يحركها غري الدافع العرقي!!
وهذا »الفكر« الذي يَتهم األمازيغ وهم الضحية، ذو منطق 
فكر  انه  فوق  العقل.  يمجها  مضحكة  وتربيرات  غريب 
عنرصي واضح. وهذه نماذج من )عنرصياته( استقيناها، 

باملناسبة، من صحافتهم »الوطنية«:
1ـ  ثمة العنرصية املبارشة، أو لنقل »القليلة الحياء« كالتي 
املغرب  إن  قال:  التونيس عندما  الخارجية  وزير  بها  نطق 
آخرون  أيده  ثم  عرقية!  وليست  جغرافية  تسمية  العربي 
أبرزهم محمد اليازغي الذي حاول تربير »الرضب بالحذاء« 
بقوله: »إنها ليست عرقية ألنها معتمدة باتفاق قادة الدول 
ثم أضاف:«إن   ،»1989 اتفاقية مراكش سنة  الخمسة يف 
التربير  هذا  أن  ناسيا  األسماء«!  وليس  العمق  هو  املهم 
من  هو  يراه  الذي  بالقدر  عليه  مردود  واملضحك  الواهي 
الجد أو من الهزء يف الكالم التايل: إن املغرب األمازيغي أيضا 
تسمية جغرافية، وهذه بتلك، وإن الرئيس املرزوقي صاحب 
الذي أقر مضمونها  املبادرة وبمعية امللك محمد السادس 
السنة  هذه  يف  تراجع  أن  عمليا  قررا  من  هما  دستوريا؛ 
التسميُة التي كانت يف تلك السنة؛ دون أن يعارض رأيَهما 
رسميا أي من رؤساء بقية الدول املغاربية! أما بخصوص 
موقَعي السطح والعمق يف األشياء؛ فال أحد يجادل يف أن 
هي  ألنها  العمق؛  هي  تكون  قومية  تكون  حني  التسمية 
الذات والهوية؛ أي إنها هي الوجود الذي يعترب أساس كل 
ذات. ولو لم تكن التسمية كذلك، أي لو لم تكن هي العمق 
ما فرضها الدكتاتور القذايف ضدا عىل الحقيقة يف ذلك الزمن 
القومجي بامتياز، وما اندفع اليازغي نفسه اندفاعا، اليوم، 
للمنافحة عنها ظلما وغلظة وبهتانا الستعادة ذلك الزمن؛ 
خاصة وأنه تدخل يف املوضوع دون أن يطلب منه ذلك أحد!

2 ـ وثمة العنرصية غري املبارشة أو املاكرة؛ وهي األخطر؛ 
ليوم  عددها  يف  املغربية«  اليوم  »أخبار  لها  روجت  كالتي 
األوىل  صفحتها  يف  نرشت  حني  فرباير2012   21 الثالثاء 

»الخرب« التايل: 
دول  خارجية  وزراء  زمالءه  العثماني  الدين  سعد  )فاجأ 
االتحاد  اسم  تغيري  عليهم  اقرتح  عندما  العربي..  املغرب 
من »املغرب العربي« إىل »االتحاد املغاربي« باعتبار أن دول 
»العربي«  اسم  إضافة  وأن  أمازيغ،  فيها  العربي  املغرب 
العرقي.  املكون  لهذا  إقصاء  منه  يفهم  قد  االتحاد  إىل 
الدين  لسعد  وقال  املقرتح  رفض  تونس  خارجية  وزير 
جغرايف  وصف  لالتحاد  العربية  الصفة  إن  »األمازيغي« 
ولغوي وليس عرقيا. مقرتح العثماني لم يؤيده التونسيون 
أيدوا  املوريتانيون  وحدهم  الليبيون،  وال  الجزائريون  وال 
االتجاه  أن  اتضح  بعدما  اقرتاحه  الذي سحب  الدين  سعد 

العام ال يوافقه(.
املاكر يكيد  امللغوم أن هذا »الخرب«  الكالم  واضح من هذا 
كيدا »دفينا« لألمازيغية ويمرر«سموما قومجية« ضدها 
يف »العمق« تقلب الحقائق قلبا؛ بما هو يتهم العثماني ذا 

املوقف الوطني ويربئ الوزراء اإلقصائيني! 

أليس يذهب »الخرب« إىل أن رفض الوزراء املغاربيني ملقرتح 
تغيري »التسمية« كان أمرا واردا جدا لعدم وجاهته ولعدم 
مالءمته! ويف ذلك نيل »يف الخفاء« من مقرتح الوزير املغربي 
بأن  أيضا  يوحي  وأليس  اآلخرين؟!  ملوقف  ظاهر  ومديح 
العثماني ينقصه الذكاء السيايس؛ وإال ما »فاجأ« زمالءه 
مجتمعاتهم!  أبدا  يعني  وال  يشء،  يف  يهمهم  ال  بموضوع 
وإعجاب  هذا  مبادرة  من  تنقيص  من  فيه  ما  فيه  وذلك 
ألم »ينعت« وبشكل سافر  أولئك؟! ثم، أخريا،  بردود فعل 
)أي رصاحة(، ويف سياق غري إيجابي عىل اإلطالق، الوزيَر 
املغربي بأنه أمازيغي كأن املغاربة ال يعرفون منشأه ولغته 
األم، ويف ذلك اتهام رصيح له بالتعصب العرقي يف الوقت 
الذي سكت سكوتا عن التعصب لـ«العرق العربي« بوضوح 

يف مواقف اآلخرين؟!
هي العنرصية املاكرة إذن! وبناء عليه نتساءل: هل نقول 
إن هذا صحفي مؤدلج ال يغطي حدثا بل يكتب موقفا؟ أم 
إنما  النمطي،  القومجي  تفكريه  من  انطالقا  أنه،  نضيف 

يسقط ما يف نفسه عىل غريه؟! 
املعنى  ذلك  امللغوم  »الخرب«  أسلوب  يكشف  حال  كل  عىل 
تماما رغم »تقيته«؛ فالكاتب يرص عىل تكرار عبارة »املغرب 
العربي« تارة كنعت لالتحاد وتارة مستقلة عنه، ويسعى 
الخارجية  التونيس علم  وزير  الخارجية  أن وزير  إلظهار 
العربي ال تعني  لم يكن يعلم؛ )وهو أن صفة  املغربي ما 
العرق بل الجغرافيا!(، ناهيك عن أنه بدا منتشيا يف األخري 
أدنى  ودون  األمازيغي«،  »التلميذ  أن  يفيد  ما  يخط  وهو 
»أستاذه  معارف  الوجيهة، »صدق«  للفكرة  منه  مناقشة 

العربي« وكذا زمالءه.. فقام وسحب مبادرته الخاطئة!
 تلك هي األمارات التي يكشفها األسلوب؛ وهي دليلنا عىل 
من  واألمازيغية  األمازيغ  عىل  متحامل  »الخرب«  كاتب  أن 

منطلق عرقي ال غري. وللقارئ واسع النظر.
كتلك  املفضوحة..  أو  القارصة؛  العنرصية  وهناك  ـ   3
التي »عربت« عنها »األحداث املغربية« يف تغطيتها للندوة 
املنظمة باملعرض الدويل للكتاب تحت عنوان »اتحاد املغرب 

العربي والرهانات املتجددة« ..
وتمهيدا لفهم وتفسري مدى قصور »األحداث« وهي تغطي 
حول  نرشت  قد  »الرشوق«  جريدة  أن  أوال  نشري  الحدث؛ 
املوضوع ذاته ما ييل: ) إن األمازيغيني الذين حرضوا الندوة 
 / »العربي«  باملغرب  الكبري  املغرب  تسمية  عىل  احتجوا 
مربرين احتجاجهم بخرق هذه »التسمية« ملبادئ الدستور 

الجديد (. 
كما سجلت الجريدة يف املقال نفسه أنهم رفعوا شعارات 
قيم  مع  يتناىف  ما  فيها  أن  تبدي  أن  دون  ذكرتها..  أخرى 
الحوار الفكري املسؤول أو مع املبادئ الديمقراطية للحركة 

الثقافية األمازيغية.. لكنها أضافت: 
الذين  الحارضين  سخط  أثارت  االحتجاجات  تلك  )إن 
اعتربوها فوىض ومحاولة لفرض الرأي / بل إن بعضهم 
»املغرب  عبارة  ذكرت  كلما  ألنه   / بـ«السيبة«  وصفها 
التزام  إىل  املشاركني  اضطر  مما  االحتجاج  يبدأ  العربي« 
أو  الكبري  املغرب  بمصطلح  للعبارة  باستبدالهم  الحيطة 

اتحاد شمال أفريقيا أو االتحاد املغاربي.(
يتضح من هذه التغطية، التي نقلنا ملخصها بأمانة، أنها 
لم تقل سوى ما ييل: إن منظمي الندوة باملعرض الدويل إىل 
جانب املساهمني فيها خرقوا الدستور الجديد بمحاولتهم 
لالحتجاج  قام  ثم  العربي«،  »املغرب  مصطلح  تكريس 
يف  بالغوا  وأنهم  أمازيغيون؛  مناضلون  الخرق  هذا  عىل 
احتجاجهم.. دون أن تورد الجريدة ما يفيد أنهم عرقيون 

أو عنرصيون أو ما شابه..!
أما جريدة »األحداث املغربية« فلها تغطية أخرى، وبأسلوب 
مختلف تماما، ضمنتها معلومات إضافية »مهمة« فيما 
»ينسفون«  أمازيغيون  )نشطاء  العنوان  من  فبدءا  يبدو! 
لغة  أمام  نفسه  القارئ  يجد  العربي(  املغرب  اتحاد  ندوة 
قاسية يف حق األمازيغ وغري مهنية عىل اإلطالق! ثم بعد 
بأمانة  لكم  ننقلها  »بديعة«  أخرى  ألفاظ  تتالت  العنوان 

أيضا يف ما ييل:
أثارت  العربي«  املغرب  »اتحاد  يف  »العربي«  عبارة  )ألن 
نعرتهم اإلثنية / وجعلت من الندوة لحظة احتجاج ملون 
بحساسية عرقية / رفع نشطاء أمازيغيون الفتات مكتوبا 
عليها »ال لعربية شمال أفريقيا« / ورددوا شعارات تدعو 
لوضع حد ملا سموه بـ«استعمارهم« ملدة 12 قرنا / طالبني 
من العرب أن يخلوا هذه البالد باعتبارهم مجرد دخالء../ 
إن االحتجاج الذي أشاع جوا من الفوىض / كاد أن يتحول 
امليكرو من عىل  املتظاهرين  إثر اختطاف أحد  إىل عنف / 
املائدة التي كان موضوعا عليها / وقد كان واضحا إرصار 
الكالم  واحتداد  الندوة  »نسف«  عىل  األمازيغيني  النشطاء 

ورفض ترك القاعة..(.
التي  و«الراقية«  »املحايدة«  الصحفية  اللغة  هي  هذه 
اختارتها »األحداث املغربية« لكي تصف تدخالت األمازيغ 
خالل الندوة! والعهدة عىل مديرها ألن املقال بدون توقيع 
)!( فماذا تقول تلك اللغة »الجميلة«؟ قبل اإلجابة عن هذا 
السؤال ينبغي أن نطرح أوال هذا السؤال الجدير أيضا: كيف 

يا ترى وصفت الجريدة  تدخالت اآلخرين.؟ 
بمنتهى الرقة واملحبة والتقدير واالعتبار كتبت »األحداث« 
مع  تحدث  بوقنطار  األستاذ  )إن  ييل:  ما  هؤالء  شأن  يف 
طلبته يف دردشة »أخوية« عن اآلفاق التي فتحتها الثورات 
العربية../ وأن الباحث محمد الزريويل لم تكتمل مداخلته 
بسبب انتفاض النشطاء األمازيغيني، ومع ذلك حاول بسط 
أعطاهم  الحسيني  الدين  تاج  وأن  باقتضاب../  تصوره 
من  كثريا  أن  لهم  وبني  الحوار/  قواعد  احرتام  يف  درسا 
عنها  يدافعون  حني  أصحابها  يخرسها  العادلة  القضايا 

والفوىض../  بالصياح 
املغرب  أن قوة  إىل  ونبههم 
وروافده  إثنياته  تنوع  يف 
يف  األعراق  وأن  وثقافاته 
منذ زمن  ذابت  البالد  هذه 

طويل.. (.
بني  باملقارنة  اآلن،  يتضح 
الجريدة لسلوكات  تغطية 

الطرفني، أن ثمة موقفني ولغتني يدركهما القارئ بمنتهى 
لثقافة  حاملون  األمازيغ  هؤالء  أن  هو  أولهما  السهولة: 
اإلخالء،  أو  والطرد  النسف والخطف  ثقافة  متخلفة؛ هي 
والجهل  العرقي،  والتعصب  والفوىض  النظام  ورفض 
بمدلول كلمة »العربي«، والجهل باختالط األعراق ببالدنا، 

واحتداد الكالم ونعت املواطنني املغاربة باملستعمرين.. !!
وثانيهما هو أن اآلخرين )لم تحدد الجريدة أعراقهم( هم  
األفضل وهم األرقى بـ«فكرهم« املتقدم. أساتذة يتحدثون 
بدردشة هادئة وأخوية مع »تالمذتهم«، ويبسطون الكالم 
عىل كثرته بتسامح واقتضاب تفاديا للمشاكل التي ورطهم 
فيها غريهم، ويوجهون النصح بأساليب هادئة لخصومهم 
املندفعني، كما يعطونهم دروسا يف الطرق املالئمة للدفاع 
ليست  وكأنها  خرسانها!)  دون  العادلة  قضاياهم  عن 
الجهل  لهم رضورة محاربتهم  قضاياهم هم( موضحني 
باملعرفة اليقينية التي مفادها أن »العربي« كلمة حضارية، 
الثقافة  روافد  من  رافد  مجرد  األمازيغية  الثقافة  وأن 
العربية، وأن األعراق يف املغرب »العربي« ذابت يف بعضها فلم 

تعد عربية وأمازيغية كما كانت؛ بل غدت عربية فقط....!
أن  مالحظة  للقارئ  يمكن  أعاله  املقروء  جملة  خالل  من 
ما يميز النشطاء األمازيغ عن املنظمني واملحارضين، هو 
نفسه تماما ما يميز العثماني عن الوزير التونيس: الجهل 
مقابل املعرفة، والترسع واالندفاع واملفاجاة مقابل الهدوء 
إرادة  إنه باختصار:  التعصب!  والرزانة، والتسامح مقابل 
تكريس التميز اإليجابي لذات مقابل التميز السلبي ألخرى. 
املغرضة  أهدافه  االجتماعي  النفس  علم  بحسب  ولذلك 

بطبيعة الحال.
هذه بعض من نماذج الخطاب الصحفي القومجي وتوابعه 
وامتداداته، نماذج الخطاب الذي ال يخرب بحياد وال يصف 
وإن  الكذب  جانب  إىل  يصطف  بل  بموضوعية؛  الوقائع 
بالتهويل عىل حساب الحقيقة الناصعة. وقد استطردنا يف 
رسدها قصدا لتبيان أن العروبيني يف بالدنا هم العرقيون 
عندهم  يعلو  يشء  ال  وأنه  حقيقة،  واملتعصبون  حقيقة 
قضية  سوى  العروبة  قضايا  عىل  الوطنية  قضايانا  من 

االنتخابات! 
 إنها نماذج الخطاب الذي تنتجه اإليديولوجيا املشار إليها 

يف البدء بما هي جملة األفكار التالية:
ـ هي الفكرة الخاطئة التي تدعي رغما عن ذلك لنفسها 
األمور؛  كل  يف  بالجهل  اآلخرين  متهمة  يشء  كل  يف  العلم 
من  نسق  ويف  عالية  بنرجسية  يعتقدون  فـ«العروبيون« 
اليقني الوجداني الثابت أن رأيهم هو الرأي األصدق، وأنهم 

دائما عىل حق، وأن اآلخرين جميعا عىل ضالل!. 
ـ وهي الفكرة املضللة التي تتهيب مواجهة العقل. ال، بل 
وحني  البهتان،  وتتقصد  الصدق  تتحاىش  حني  تحتقره 
تتهرب، عىل الدوام، من األسئلة الحقيقية التي تطرح عليها 
غريها!  أخرى  أسئلة  عن  اإلجابة  يف  عنها،  بدال  لتخوض، 
األمازيغية  السؤال عن حقوق  يطرح  مثال: حني  ذلك  من 
اللغوية والثقافية يجاب عن سؤال آخر هو حق »األمازيغ« 

يف الصفاء العرقي الذي لم يطرحه أحد عىل اإلطالق يوما.
ضد  التعصب  يف  تجد  التي  الغرائزية  الفكرة  وهي  ـ 
تفريغا  عليه،  والنفيس  الرمزي  والعدوان  )األمازيغي( 
النفس  لجراحات  ودواء  الدفني،  السيايس  ملكبوتها 
والنكسات  الهزائم  عليها  توالت  التي  الكليلة  القومية 
النفس  مستدخالت  تؤكده  ما  ذلك  تزال..  وال  والنكبات 
املجال. ومغربيا  املختصة يف  العلوم  بالسوء حسب  اآلمرة 
والسلوكات  الساذجة،  العروبية  االتهامات  عنه  تعرب 
العدائية واملشاعر الوجدانية العنيفة لكثري من السياسيني 
واملثقفني والصحفيني والناس العاديني كلما سنحت لهم 
الفرصة لشفاء ما بالذات، وما أكثر الفرص السانحة لهم 

يف هذا املجال..
ـ وهي الفكرة املؤمنة بكمالها وجمالها اليوم وغدا وأبدا: 
العالم العربي هو التحرر واالنعتاق، واللغة العربية هي أصل 
لغات العالم، والخيل العربي هو أجمل الخيول وأذكاها.... 
إىل آخر قائمة مثل هذه العبارات املوبقات املضحكات! وهي 
قائمة طويلة ما يف ذلك شك، ذلك أن طموح حاميل الفكرة 

القومية العربية الجميلة والكاملة ليس له حدود! 
رعاية  قوة  لوال  التي  والقارصة  املشلولة  الفكرة  وهي  ـ 
واملادية،  الرمزية  بأبعادها  السلطات  كل  لها،  السلطات 
ما كان ممكنا لسياسة التعريب »اإللغائية« أن تحقق ما 
حققت من »نرص« حتى اآلن! وما تحقق كثري كما يقول 
املايض  القرن  ينتيش خالل  وهو  املعروف  »الوطنية«  رائد 
بفتوحات العروبة عىل أرضنا حني »همس« يف قلوب من 
يوالونه قائال: »حمدا لله أيها اإلخوة، لقد حققنا خالل 50 
القناع،  بذلك  1500 سنة«، كاشفا  يف  لم نحققه  ما  سنة 
يعتمل يف نفسه! مع  الذي  »الخري«  ذات نفسه، عن  ومن 
الغربيني  املفكرين  أحد  يقول  كما  اإليديولوجيا  أن  العلم 

ليست خريا أبدا بل هي رش أبدا. 
اجتماعيا  »حكمتنا«  التي  األفكار  منظومة  هي  تلك 
وسياسيا منذ أزيد من قرن! وكذلك ستظل؛ ما لم نستطع 
ملبادئ  ترسيخا  املضاد،  بالفكر  والظالمية  الظلم  تبديد 

االختالف الحق والديمقراطية الحق.

العنصرية كلمة جغرافية! زاوية شفافة
* تأخر املغرب يف إقامة 

أكاديمة للغة العربية تخدم 
لغته الرسمية.

عبد القادر الفايس الفهري/ 
املساء / عدد 23/02/2012       

 
تخدم  تقول:  أن  يمنع  الذي  ما   **

إحدى لغتيه الرسميتني؟!
 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

إذا هي أرادت  20 فرباير  * إن حركة 
سلطة  أو  مضادة  سلطة  إىل  التحول 
االشرتاكي  باالتحاد  فعليها  كابحة.. 
إىل  خرج  الذي  التجربة  صاحب 

املعارضة..
 

محمد رضيف ـ االتحاد االشرتاكي،
 عدد 15/02/2012      

 
شكرا  لك:  يقولون  الفربايريون    **

عىل هذه النصيحة الظريفة .
 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

التتويج  هذا  يف  اللجنة  اِحتكمت   *
ملارلني  الشعرية  التجربة  حيويّة  إىل 
تفاصيل  رْصد  تقوُم عىل  التي  هاكر، 
إنسانية  أبعاٍد  عىل  وفتحها  اليومي 

َرْحبة.
من بيان بيت الشعر )بمناسبة 
تتويج األمريكية مارلني هاكر 
بجائزة األركانة(  /  صحف 
ووكاالت،       

 
عددها  يف  اليوميات  إحدى  كتبت   **
10014: أن وزير التعليم العايل لحسن 
األركانة  جائزة  بدعم  التزم  الداودي 
مغادرة  قبل  الشاعرة  عىل  وسلم 
الحفل وهنأها عىل مساندتها للكفاح 

الفلسطيني.
 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  * انتهى زمن القيادات التاريخية.
ادريس لشكر  / الصباح / 
عدد 23/02/2012       
 
األحزاب  زمن  هو  وكيف   **

التاريخية؟

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

* بمناسبة عيد الحب: هناك مناطق 
كال  فيها  يستعمل  املغرب  يف  كثرية 
الجنسني اللغات األجنبية كالفرنسية 
عدم  بدعوى  واالسبانية  واالنجليزية 
أو  العربية  اللغة  الستخدام  االرتياح 

الدارجة.
ميلود الشلح  / أخبار اليوم املغربية 
/ عدد 676       

 
** أو ماذا أيضا؟

 
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

  
حفل  يف  بوستة  محمد  األستاذ   *
زعماء  القدس:  بنجمة  توسيمه 
تحتل  فلسطني  كانت  أفذاذ  مغاربة 

مكان الصدارة يف وجدانهم.
عنوان الفت بالصفحة األوىل /  العلم 
/ عدد: 22214  

 
وزعماء  الصدارة؟  يف  فلسطني   **

مغاربة أفذاذ؟ )!(

كالم على كالم

مبارك بولكيد 
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حاورته أمينة ابن الشيخ

* أنتم أول وزير خارجية املغرب، يف عهد الدستور الجديد، 
الخارجية  وزارة  كانت  ما  بعد  سيايس،  حزب  عن  منبثق 

حكرا عىل وزراء السيادة، ما هو تعليقكم ؟
** وزارة الخارجية هي من أهم الوزارات التي تعمل 
املصالح  للدفاع عن  الساعة  الكلمة عىل مدار  بمعنى 
للدستور  االخري  التنزيل   بعد  لكن  لبالدنا.  الوطنية 
وزارة سياسية كغريها  الوزارة  أصبحت هذه  الجديد 
عن  منبثق  رأسها  عىل  وزير  ووجود  الوزارات.  من 

شؤون  ليتوىل  املغربي  الشعب  انتخبه  سيايس  حزب 
الدول  كل  يف  به  ومعمول  طبيعي  يشء  هو  حكومته 

الديمقراطية.
حصيلة  بتقديم  مطالب  سيايس  كوزير  اليوم  أنا 
نهاية  قبل  ملموسة  نتائج  بتقديم  ومطالب  أعمايل 
واليتي وبالتايل فإن وجود وزير منتخب عرب صناديق 
االقرتاع ال يمكن إال أن يكون أمرا إيجابيا ألنه مسؤول 
ومحاسب  عىل  عمله ويظل تحت مجهر الناخب الذي 
سيصوت لصالحه  يف حالة رضاه بالنتائج أو سيعاقبه 
بعدم التصويت عليه أو عىل  حزبه يف حالة فشله يف 

مهمته وهذه هي مقتضيات الديمقراطية.
إسالمية،  مرجعية  ذو  حزب  والتنمية  العدالة  حزب   *
ولتوطيد العالقات الخارجية البد ليشء من املجاملة والحيل 

كيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
مرجعية  ذو  حزب  هو  والتنمية  العدالة  حزب   **

تعامله  ولكن  مؤكد،  يشء  وهذا  إسالمية 
بصفة  والدنيوية  السياسية  األمور  مع 
وواقعي  عقالني  تعامل  هو  عامة 

يف  قصدكم  كان  إذا  مرجعتيه.  يخالف  وال  باألساس 
يتطلبه  الذي  التعامل  أسلوب  هو  "املجامالت"  كلمة 
الربتوكول من االحرتام ومراعاة مشاعر اآلخر والحوار 
أما  مبادئنا.  يخالف  ال  أمر طبيعي، وهو قطعا  فهذا 
عن الحيل فنحن حزب نعمل بشفافية كاملة ونحاول 
بمواقفنا  التزامنا  عرب  أهدافنا  اىل  الوصول 
والبحث دائما عما يخدم مصالحنا و مصالح 
األطراف املعنية و ليس لنا حاجة يف استعمال 

الحيل لبلوغ أهدافنا.
نجحتم  كدبلومايس  ملهامكم  توليكم  بمجرد   *
بالدول  املغرب  والحياة يف عالقة  الثقة  إرجاع  يف 
الصديقة التقليدية كإسبانية، الجزائر، موريتانيا 

وغريها ما رس نجاحكم؟
** سياستنا الخارجية مبنية عىل توجهات 
لقاءات  اقرتاح  عىل  عملنا  بداية  واضحة.  
ثابتة ومنتظمة ال تعول عىل لقاءات جانبية 
يف  استقرارا  نضع  حتى  الهامش  عىل  أو 
حاولنا  كما  األخرى.  األطراف  مع  عالقتنا 
مع  العالقات  يف  الربود  بعض  بها  نحل  أن 
كانت  التوجهات  هذه  أول  األطراف.  بعض 
هي العمل عىل تقليص األمور املختلف فيها 
األمور  عليها.  املتفق  األمور  عىل  والرتكيز 
نعمقها،  نثبتها،  نوسعها،  عليها  املتفق 
املختلف عليها  األمور  فيها.  التعاون  ونطور 

حوار  قنوات  فيها  نفتح  أن  نحاول 
دون  املدى  متوسطة  أو  املدى  بعيدة 
إىل  الوصول  يف  استعجالية  إىل  حاجة 
نتائج فيها. األهم يف هذه االسرتاتيجية 
هو أن األمور املختلف فيها يجب أن ال 
تؤثر يف التعاون يف املجال املتفق عليه. 
حتى  غريت  بأنها  أظن  النقطة  وهذه 
إىل سياستنا  األخرى  األطراف  مقاربة 

الخارجية وإىل املغرب    
* كنتم من املبادرين إلحياء اتحاد املغرب 
الكبري. عىل أي أسس تعولون بنائه هل عىل 
أسس تاريخية  هوياتية ولغوية مشرتكة 

أم فقط اقتصادية جغرافية محضة؟
الكبري  املغرب  اتحاد   **
كما ينص الدستور الجديد 
عىل تسميته، هو باألساس 

نفس  تتقاسم  وشعوب  أمم  بني  اتحاد 
العربية  والهوية  والتاريخ   الجغرافيا 
دولها  ترى  أن  تطمح  وهي  األمازيغية 
تقوم بدور سيايس واقتصادي أهم وتكون 
السياسية  التجمعات  بني  مكانتها  لها 

واالقتصادية عرب العالم.
نطمح أن تكون فرتة والية هذه الحكومة 
وسنسعى  الكبري  املغرب  ازده��ار  فرتة 
العربية  الهوية   ترسيخ  يف  جادين 
واألمازيغية لهذه الدول، يف إطار املقومات 
شك  دون  من  سيعزز  الهوية  ترسيخ  ألن  اإلسالمية، 

تالحم هاته األقطار فيما بينها .

بطبيعة الحال فإن تفعيل وترية النمو وتطوير اقتصاد  
سيكون  اقتصاديني  واندماج  تكامل  عرب  الدول  هذه 
من أولوية أولوياتنا، ألنه ال يمكن أن يظل الوضع عىل 
ما هو عليه، فالتبادل التجاري بني دول املغرب الكبري 
بينها  فيما  التبادل  إجمايل  املائة من  يف   3 إىل  يصل  ال 

وهذا ما ال يمكن أن يبقى الحال عليه.
مصطلح  عىل  ينص  الجديد  الدستور  أن  من  بالرغم   *
والسمعي  املكتوب  املغربي  اإلعالم  أن  إال  الكبري"  "املغرب 
املغرب  مصطلح"  استعمال  عىل  يلح  مازال  البرصي 

العربي" ما هي قراءتكم لهذا الترصف؟
** أظن أن استعمال مصطلح "اتحاد املغرب العربي" 
ينم  الكبري"  املغرب  اتحاد  الجديد"  املصطلح  عوض 
عن عدم تكيف هذه املؤسسات السمعية البرصية مع 
القادمة  الفرتة  أن  واثق  وأنا  الدستورية،  املقتضيات 

سرتى تغريا عىل هذا املستوى.
* رسمية األمازيغية يف الدستور الجديد مرشوطة بالقوانني 
؟  القوانني  هذه  وتفعيل  أجراة  ترون  كيف  التنظيمية، 
وكأمازيغي  ووزير يف الحزب الحاكم ما هي اسرتاتيجيتكم 

للنهوض باألمازيغية ؟
** ال شك أن من مهام الحكومة فيما بعد الدستور 
الجديد هو العمل عىل وضع القانون التنظيمي الخاص 
التعليم  يف  استعمالها  ودعم  باألمازيغية  للنهوض 
أن  الحياة، ويجب  واإلعالم واإلدارة ومختلف مجاالت 
أن  يبدأ نقاشا مفتوحا وحوارا شامال حول ما يجب 

يعطى  أن  ويجب  التنظيمي،  القانون  هذا  يتضمنه 
لهذا الورش الوقت الكايف حتى يكون قانونا تنظيميا 
الذي صوت عىل  املغربي  الشعب  تطلعات  يف مستوى 

هذا الدستور.
املغرب  اتحاد  دول  يف  األمازيغية  مستقبل  ترون  كيف   *

الكبري؟ 
املجتمع  وفعاليات  اليوم  املوجودة  الجهود  مع   **
ومع  بها  والنهوض  األمازيغية  دعم  مجال  يف  املدني 
املقتضيات الدستورية الجديدة يف املغرب - مع الوعي 
إرادة  ومع   - وثقافة  لغة  األمازيغية  بأهمية  املتزايد 
فإنني متفائل  امللك،  ملكية واضحة عرب عنها جاللة 
ملستقبل األمازيغية لكن تظافر الجهود يف هذا املجال 

يشء رضوري. 

د.سعد الدين العثماين وزيراخلارجية والتعاون يف حوار مع »العامل األمازيغي«

استعمال  مصطلح»احتاد املغرب العريب« عوض املصطلح 
اجلديد »احتاد املغرب الكبري« ينم عن عدم التكييف

 مع املقتضيات الدستور

“اجلهود املوجودة اليوم يف جمال دعم 
األمازيغية والنهوض هبا ومع املقتضيات 
الدستورية اجلديدة يف املغرب  فإنين 

متفائل ملستقبل األمازيغية لكن تظافر 
اجلهود يف هذا املجال شيء ضروري”

“جيب أن يبدأ نقاش مفتوح وحوار 
شامل حول ما جيب أن يتضمنه القانون 
التنظيمي اخلاص للنهوض باألمازيغية 

ودعم استعماهلا يف التعليم واإلعالم 
واإلدارة وخمتلف جماالت احلياة”
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        * حاورته رشيدة إمرزيك

»مايسمى  إحياء  حول  نقاش  هناك  حاليا   *
باملغرب العربي« ولكن وقع جدال حول التسمية 
بحيث رفضت ليبيا وتونس والجزائر تغري االسم 
إىل »اإلتحاد املغاربي« ماذا يمكنك أن تقول يف هذا 

اإلطار؟
الثقافية  الحركة  بالنسبة يل وكعضو يف   **
أخذت  ليبيا  بأن  تفاجأت  الليبية  األمازيغية 
موقف معارض لتغيري اسم »املغرب العربي« 
كحركة  ونحن  الكبري«  »املغرب  اسم  إىل 
ثقافية أمازيغية نرفض حتى تسمية املغرب 
شمال  إتحاد  يسمى  أن  فاملفروض  الكبري 
أسايس  به كمطلب  نطالب  ما  إفريقيا وهذا 

للحركة الثقايف األمازيغية بليبيا.
وزير  اتخذه  الذي  بالقرار  نندد  ونحن 
التسمية  تغيري  برفضه  الليبي  الخارجية 
هذا  بخصوص  اعتذاره  بتقديم  ونطالبه 
ليبيا بحكم  أن يمثل  القرار، فهو اليستطيع 
أنه غري منتخب، فهو فقط موجود بالوزارة 
بشكل مؤقت فهو مفروض وواجب عليه أن 

يتخذ قرار بخصوص هذا الطرح.
الخصوص  بهذا  به  القيام  تعتزمون  وماذا   *

كحركة ثقافية أمازيغية بليبيا؟
ليبيا سنجتمع ونحاول  إىل  بعد وصولنا   **
أن نفكر يف كيفية القيام باحتجاج ضد وزير 
القرار  وضد  الشأن  بهذا  الليبي  الخارجية 

الذي اتخذه.
* يذكر أن دور أمازيغ ليبيا يف الثورة كان متميزا، 
لكن املجلس االنتقايل الليبي عرب عن موقف سلبي 

تجاه األمازيغية، ما رأيك؟
وقراراته  االنتقايل  املجلس  ترصيحات   **
الحركة  ولكن  ليبيا،  يف  األمازيغ  ضد  كانت 
ونددت  تحركت  بليبيا  األمازيغية  الثقافية 
وهي  االنتقايل،  املجلس  بترصيحات  بشدة 
اآلن تسعى من أجل أخد واكتساب حقوقها 
والحكومة  االنتقايل  املجلس  من  كاملة 
املؤقتة الليبية، ونظمت مظاهرات بالعاصمة 
ليبيا،  يف  األمازيغية  اللغة  بدسرتة  وطالبت 
الثقافية  للحركة  مطلب   أهم  هو  وهذا 

األمازيغية يف هذه اللحظة.
* احتفل الليبيون أخريا بمرور سنة عىل الثورة، 
هل يمكن االطمئنان لحارض ومستقبل األمازيغية 

يف هذه الظروف الجديدة؟
** مستقبل األمازيغية يف هذه املرحلة يمكن 
إىل  أدت  حرية  هناك  ألن  إيجابي  يكون  أن 
تأسيس عدة جمعيات أمازيغية ألول مرة يف 
تاريخ ليبيا، واآلن هناك تحضريات لتأسيس 
أيضا  وهناك  األمازيغية،  للدراسات  مركز 
األحزاب  لتأسيس  الحرية  من  كبري  هامش 
وجيد  واسعا  مجال  هناك  أن  أرى  وبهذا 
للحرية  لتأسيس هيئات ومنظمات املجتمع 

املدني.
التي  االحتجاجات  عن  تقول  أن  يمكن  وماذا   *

عرفتها ليبيا أخريا قاموا بها امازيغ؟
** الحركة الثقافية األمازيغية كانت تطمح 
املطلب  رأسها  وعىل  مطالب  عدة  لتحقيق 
الرئييس واألسايس وهو مطلب دسرتة اللغة 
الثقافية  الحريات  إىل  باإلضافة  األمازيغية، 
وحرية اإلعالم وإنشاء إذاعة وتلفزة وراديو 

أمازيغي.
* بعد الثورة مبارشة عقد لقاء أو مؤتمر أمازيغي 
يف ليبيا، وتم التعبري يف هذا اللقاء بأن األمازيغية 
لم ترق بعد إىل املستوى مثل املغرب أو الجزائر، 

ما رأيك؟
مرحلة  يف  جاء  اللقاء  لهذا  بالنسبة   **
الحكومة االنتقالية، كما أن املجلس االنتقايل 
كان يف مرحلة التأسيس والدولة لم تتأسس 
الحركة  وبالفعل  رسمي،  بشكل  بعد 
حتى  طويل  طريق  أمامها  بليبيا  األمازيغية 
فنحن  عنها،  تدافع  التي  مطالبها  تحقق 
كتأسيس  مطالب  عدة  لدينا  ليبيا،  أمازيغ 
األحزاب وجمعيات ومنظمات، تدافع وتخدم 
يف  األمازيغية  إدخال  عىل  والعمل  األمازيغية 
تعمل  أن  الدولة  وعىل  التعليمية،  املنظومة 
من أجل ذلك وأن توفر كل اإلمكانيات املادية 

واللوجيستيكة الالزمة لذلك.
يف  ساهموا  الذين  الثوار  بني  من  كنت  أنت   *
من  أكثر  تقربنا  أن  يمكنك  هل  ليبيا،  تحرير 

ظروف الثورة ومن دور أمازيغ ليبيا فيها ؟ 

املناطق  أن  إليه هو  أن أشري  أود  ** أوال ما 
بليبيا  الثورة  قاد  من  أول  هي  األمازيغية 
باقي  مع  وتضامنوا  القدايف،  الطاغية  ضد 
إخوانهم الليبيني، وكانوا يف الجبهة وحاربوا 
ودفعوا دمائهم من أجل ليبيا، وهناك شهداء 
تحرير  يف  الكبري  الفضل  لهم  وكان  أمازيغ 

مدينة طرابلس.
* تأسس أخريا التجمع العاملي األمازيغي، هل يف 

نظرك يمكن أن تكون لهذه املنظمة قيمة مضافة؟
األمازيغي  العاملي  التجمع  بخصوص   **
وهذه  باملغرب،  مؤخرا  تأسس  والذي 
تطوير  عىل  يعمل  أن  ونتمنى  جيدة،  خطوة 
األمازيغية وتفعيل الحراك الثقايف والسيايس 
إفريقيا واملطلوب  األمازيغي يف كامل شمال 
هو أن تؤسس فروع يف كل املناطق األمازيغية 

يف شمال أفريقيا     
التي  األحداث  عن  لنا  تقول  أن  يمكنك  ماذا   *

عرفتها السفارة الليبية باملغرب مؤخرا؟
أصبحت  القدايف،  سقوط  بعد  نعم،   **
السفارة غري قادرة عىل تسري األمور اإلدارية، 
الليبيني املوجودين  الثوار  ولهذا تدخل بعض 
إىل  بالدخول  هنا  الليبية  والجالية  باملغرب 
وتسيري  للقدايف  املواليني  إلخراج  السفارة 
السفارة تماشيا مع طموحات الثورة الليبية.

* كونك نشيط يف الحركة الثقافية األمازيغية ماذا 
يمكنك ان تقول لنا عن هذه الحركة؟

** الحركة الثقافية األمازيغية بليبيا تسري 
الثورة  من  كثريا  واستفادت  جيد  بشكل 
الليبية وتعمل من أجل الوصول وتحقيق كل 
االنتقالية  املرحلة  خالل  املرشوعة  مطالبها 

التي تمر منها ليبيا.  

عيسى خيليف أمحد ثائر لييب وعضو احلركة الثقافة األمازيغية بليبيا يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
التنديد بقرار وزير اخلارجية اللييب لرفضه تغيري اسم »املغرب العريب« ومطالبته بتقدمي اعتذار

وزير اخلارجية اللييب ال يستطيع أن ميثل ليبيا حبكم  أنه غري منتخب 
دسترة اللغة األمازيغية، يعد أهم مطلب  للحركة الثقافية األمازيغية الليبية يف هذه اللحظة

إعالن عن مباراة لتوظيف 
إطار )1( يف اإلعالميات

يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن تنظيم مباراة لتوظيف إطار )1( يف اإلعالميات تخصص  
تطوير الربمجيات. ويتعني عىل املرتشح أن يكون حاصال عىل دبلوم الدراسات العليا املعمقة أو دبلوم 

املاسرت يف اإلعالميات أو أي دبلوم معرتف بمعادلته.

1- املهام:
.Linux و  Windows serverأن يتقن  التعامل مع أنظمة -

- أن تكون له تجربة جيدة يف تطوير برمجيات الويب خاصة يف بيئات الربمجة php-MySql و 
NET- SqlServer.

Merise و UML  أن يكون متقنا ألدوات التصميم -
- أي تجربة يف مجال التطوير متعدد الوسائط )Flash, Director, etc( مستحسنة.

2- الرشوط املطلوبة:
يتعني عىل املرتشح لهذا املنصب:  

 - أن يكون من جنسية مغربية؛
 - أال يتجاوز سنه 30 سنة عند تاريخ إجراء املباراة؛

 - أن يكون متقنا للغات الربمجة اإلعالمية؛ 
 - أن يتقن اللغات التالية: العربية والفرنسية؛ 

 - يستحسن أن يكون عىل إملام باللغة األمازيغية.

3- ملف الرتشح:
- طلب خطي الجتياز املباراة موجه إىل السيد عميد املعهد، يحمل رقم الهاتف النقال أو الثابت للمرتشح؛

- نبذة مفصلة عن السرية الذاتية؛
- نسخة مصادق عليها من الشواهد املحصل عليها؛

- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة مصادق عليها من عقد االزدياد؛

- ثالث  نسخ من أطروحة الدراسات العليا املعمقة أو املاسرت ومن أعمال البحث املنجزة؛
- صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتي العهد؛

- ترخيص الجتياز املباراة مشفوع بموافقة اإلدارة بالنسبة للموظفني؛
- شهادة معادلة الدبلوم.

 16 يوم  الربيد،  بواسطة  إرسالها  أو  باملعهد،  الضبط  بمكتب  الرتشيح  ملفات  إيداع  ويجب 
مارس 2012، الساعة 012h0، كآخر أجل.

وال تقبل امللفات الواردة عن طريق الربيد االلكرتوني.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض

ص.ب 2055 الرباط
www.ircam.ma

ملدريس  تيفاوت  جمعية  ومنخرطو   مكتب  أكد 
يف  الكربى،  الداراليضاء  لجهة  األمازيغية  اللغة 
بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه بعد مرور 
التعليم  يف  األمازيغية  إدماج  من  سنوات  تسع 
بعض  حقيقة  إدارة  غياب  شديد  بأسف  يالحظ 
نواب الوزارة بالبيضاء إلدماج حقيقي لألمازيغية 

يف املنظومة الرتبوية.
وأضاف بيان الجمعية، الذي أصدرته عىل هامش 
التعليم  يف  األمازيغية  وضعية  لتدارس  اجتماعها 
بالبيضاء، أنه هناك غياب للوضوح والشفافية يف 
التعامل مع هذا امللف، ويتجىل ذلك بالخصوص يف 
املذكرات  بتطبيق  النيابات  من  العديد  التزام  عدم 
 2003 شتنرب  فاتح  منذ  الصادرة  الوزارية 
بها  تم  التي  الربنويص  نيابة  خاصة  اآلن.  إىل 
اللغة  بتدريس  األمازيغية  أساتذة  جميع  تكليف 
التتبع  آليات  غياب  وكذا  الفرنسية،  أو  العربية 
بتدريس  خاصة  واملراقبة”مصلحة-مكتب” 

األمازيغية.
وسجل البيان عدم احرتام الحيز الزمني املخصص 

وعدم   ،133 الوزارية  للمذكرة  طبقا  لألمازيغية 
املواد  كباقي  للتقويم  األمازيغية  مادة  خضوع 

األخرى.
ال  األساتذة  التكوين  دورات  أن  إىل  البيان  وأشار 
تشمل أساتذة مختلف املستويات التي بلغها تعليم 
لم  النيابات  من  عددا  أن  لوحظ  كما  األمازيغية، 
أربع سنوات  أية دورة تكوينية منذ  تقم بربمجة 

حتى اآلن.
بتوفري  املسؤولني  بيانها،   الجمعية عرب  وطالبت 
عملية  إلنجاح  الرضورية  والوسائل  الرشوط 
كافة  ودعت  املراحل،  كافة  يف  األمازيغية  تدريس 
املدني  املجتمع  ومنظمات  السياسية  القوى 
بتحمل مسؤوليتها التاريخية وواجبها الوطني يف 

دعم وإنجاح عملية تدريس األمازيغية.
لعقد  تنظيمية  لجنة  تشكيل  عن  البيان  وأعلن 
الحركة  مكونات  كافة  تشمل  موسعة  لقاءات 
إسرتاتيجية  خطة  حول  باملغرب  األمازيغية 
اللغة  تدريس  موضوع  يف  ووضوحا  عمقا  أكثر 

األمازيغية.

مجعية مدرسي اللغة األمازيغية جبهة الدار البيضاء  تطالب 
بتوفري الشروط والوسائل الضرورية إلجناح عملية تدريس 

األمازيغية يف كافة املراحل
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La position officielle et stratégique de 
l’Algérie sur le conflit de l’Azawad est 
intenable, inexplicable, injustifiable. De-
puis 40 ans, les diplomates algériens ont 
focalisé le Maghreb, l’Afrique et le Monde 
entier sur «le principe du droit à l’auto-
détermination du peuple Sahraoui».
Pourquoi donc ne pas l’affirmer aussi 
clairement et avec force pour le peuple 
Touareg. Pourquoi l’intégrité territoriale 
du Mali serait-elle plus «sacrée» que 
celle du Maroc.
Rappelons que l’Algérie a déjà appli-
qué ce principe d’autodétermination en 
jouant le rôle de facilitateur pour l’indé-
pendance de l’Erythrée (121.000 km² et 
5 M d’habitants), séparée de l’Ethiopie 
en 1993. Elle a également approuvé la 
scission du Soudan en deux Etats en été 
2011.
Ces deux exemples signifient que 
l’Afrique a cassé le tabou dogmatique sur 
«l’intangibilité des frontières africaines 
héritées du colonialisme», énoncés par la 
Charte de l’OUA à Addis-Abeba en 1963.

* Un siècle de rébellion touarègue
Bien avant la création de l’Etat malien, 
le FLN était déjà en première ligne sur 
le front de la rébellion touarègue contre 
l’occupant colonial, entamée au début 
du siècle. Les moudjahiddines avaient 
installé des bases de formation à Kidal 
et Gao. L’actuel président Abdelaziz 
Bouteflika avait lui-même participé à des 
collectes de fonds de soutien au FLN, au-
près des tribus nomades, de Gao à Tom-
bouctou.
C’est depuis Kidal que Ahmed Draia et 
ses troupes sont entrés à Tamanrasset, 
à la proclamation de l’indépendance en 
1962, pour hisser le drapeau algérien 
dans les casernes libérées par les fran-
çais.
Le problème de l’Azawad est un pro-
blème de décolonisation au même titre 
que celui du Sahara Occidental. La 
France coloniale avait rejeté la revendi-
cation d’indépendance des Touaregs qui 
refusaient d’intégrer leurs territoires à la 
Fédération du Mali, ainsi qu’à l’Etat du 
Niger.
Les chefs des tribus Touaregs avaient 
dénoncé cette nouvelle colonisation par 
des Etats factices en écrivant au géné-
ral De Gaulle en 1958. Ils commencèrent 
à s’armer et se révolter dès 1961. Une 
première insurrection eut lieu en 1962-
1964. Les Touaregs subirent une terrible 
répression qui décima même leurs chep-
tels et les paralysa durant trente ans.
D’autres rébellions d’envergure ont failli 
aboutir, en 1990-1992, 1994-1995, et 
2006. Mais l’Algérie est toujours inter-
venue pour imposer un cessez-le-feu et 
conclure des accords qui n’ont jamais été 
respectés par Bamako.
Depuis le 17 janvier, le Mouvement Na-
tional de Libération de l’Azawad (MNLA) 
mène une grande offensive, bien décidé 
cette fois à obtenir l’indépendance.
Le président malien, Amadou Toumani 
Touré, a reconnu sur RFI, le caractère 
insoluble du problème touareg. Il affirme 
qu’il se tient «prêt à partir» en dépit de 
la situation qui prévaut dans le nord du 
pays: «Cela fait 50 ans que le problème 
du Nord existe. Nos aînés l’ont géré; nous 
le gérons et nos cadets continueront à 
le gérer. Ce problème ne finira pas de-

main.»
La diplomatie algérienne, au lieu d’affir-
mer ses principes, adhère au diktat de la 
diplomatie française, qui traite l’Algérie 
comme un «sous-traitant» de la péren-
nité de sa politique coloniale. Le mi-
nistre français de la coopération, Henry 
De Raincourt, est venu à Alger affirmer 
son refus de l’autodétermination des 
Touaregs:«Nous soutenons la pérennité 
du processus engagé le 2 février dernier 
en Algérie entre le gouvernement malien 
et les Touaregs pour l’examen des moyens 
de parvenir à un accord dans le cadre de 
la sauvegarde de la sécurité et l’unité 
territoriale et la souveraineté du Mali».

* Le Mali est un pays ingérable
Rappelons que les colons ont trituré, 
selon leur bon vouloir, les frontières et 
les appellations de cette région depuis 
le début de l’implantation française en 

1850. Les territoires occupés sous le nom 
de Haut-Sénégal-Niger, sont rebaptisés 
Soudan français en 1920.
En 1958, le projet de Fédération du Mali 
regroupe le Soudan français, le Sénégal, 
la Haute-Volta (Burkina-Faso) et le Da-
homey (Bénin).
Après l’éclatement de la fédération, dont 
sont exclus les Touaregs, l’indépendance 
du Soudan français est proclamée le 22 
septembre 1960, sous le nom de Répu-
blique du Mali.
Le territoire de l’Azawad regroupe les 
trois régions de Tombouctou, Gao et Ki-
dal, totalisant 818.613km², soit 65% du 
territoire malien. Dans ce vaste désert on 
ne recense qu’un dixième de la popula-
tion totale du Mali, estimée à 14 millions. 
Les neuf dixième habitent au sud de la 
boucle du fleuve Niger. En outre, beau-
coup de maliens fuient continuellement 
leur pays trop pauvre, pour émigrer dans 
les pays voisins et en Europe.
De nombreuses ethnies vivent, dans leurs 
territoires respectifs, dans une relative 
cohabitation et sans constituer véritable-
ment une Nation: Bambara (40 %), Peul 
(14 %), Sénoufo (9 %), Soninké (9 %), 
Dogon (8 %), Songhaï (7 %), Malinké (6 
%), Dioula (3 %), Bwaba (2 %), Touareg, 
Maure ou Berbère (2 %). 
Le Mali compte une trentaine de lan-
gues, dont une dizaine parlées par plus 
de 100.000 personnes, et un enchevêtre-
ment des idiomes locaux comme le dous-
hak, mélange de tamasheq et de songhaï.

Treize langues sont reconnues natio-
nales, mais seul le français bénéficie du 
statut de langue officielle. Il subit un 
phénomène de rejet par les maliens qui 
ont adopté le bambara comme principale 
langue véhiculaire.
De 1968 à 1974, 1983-1985, 2009-
2010, des sécheresses persistantes en-
traînèrent des famines, tandis que l’État 
épuisait ses maigres ressources dans les 
rébellions et un différend frontalier avec 
le Burkina Faso depuis 1974, qui dégé-
néra en affrontement armé en 1985.
Il ne faut donc pas s’étonner si les sol-
dats de l’armée malienne n’ont aucune 
motivation pour défendre un territoire 
désertique qu’ils ne connaissent pas. 
A l‘arrivée des redoutables rebelles, ils 
jettent armes et uniformes pour fuir ou 
se rendre. C’est ce qui explique la prise 
spectaculaire de plusieurs villes du Nord 
par le MNLA en moins d’un mois.

Ce sont des milices de mercenaires 
maures et touaregs, à la solde d’ATT, qui 
tentent de freiner l’avancée des rebelles.

 * Les intérêts stratégiques de l’Algérie
Sans la retenue que leur impose implici-
tement la position officielle algérienne, 
les rebelles sont capables d’aller jusqu’à 
Bamako.
Ce statu quo du problème touareg ne 
peut plus durer et ne sert pas les intérêts 
de l’Algérie qui supporte depuis 50 ans 
à grands frais une aide humanitaire, un 
afflux permanent de réfugiés et d’émi-

grés clandestins, la contrebande de car-
burant, les trafics de drogue, d’armes, de 
cigarettes,…
A tout cela s’est ajouté une insécurité 
chronique et meurtrière qui s’est intro-
duit et répandue dans tout le Sahara, au 
point d’anéantir une activité touristique 
prometteuse à gros potentiel dans le 
Hoggar, le Tassili et l’Ahnet.
Ce qui doit maintenant inquiéter très sé-
rieusement les décideurs algériens est la 
lourde menace qui pèse sur la quiétude 
de l’industrie pétrolière qui a commencé 
à se développer dans le Grand Sud.
Le champ gazier d’In Salah est déjà en 
activité. Les champs de Reggane, Timi-
moun et Adrar vont bientôt être lancés. 
De nouvelles découvertes importantes 
sont à prévoir jusqu’aux frontières ma-
liennes et nigériennes. Un grand pôle 
industriel gazier et pétrolier va se déve-
lopper dans cette région.
La peur d’une «contagion d’indépen-
dance» qui obsédait des dirigeants al-
gériens à propos du Sahara n’a pas lieu 
d’être. Après des décennies d’ignorance, 
de falsification, d’imposture, de propa-
gande baâthiste, on sait maintenant que 
le Grand Maghreb est Berbère de Tan-
ger à Tombouctou et de Tripoli à Tahoua. 
Aucun habitant du Sahara algérien n’a 
jamais eu l’ombre d’un soupçon de sépa-
ratisme.
La volonté de rupture avec Bamako 
est devenu une option radicale pour 
le MNLA. Un Etat indépendant dans 
l’Azawad représente une remise en ordre 
géo-démographique naturelle du Sa-
hara qui a de tout temps constitué une 
zone tampon entre l’Afrique du Nord et 
l’Afrique sub-saharienne. Par contre, si 
l'Etat algérien persiste à ignorer le droit 
à l'autodétermination des Touaregs de 
l'Azawad, il se rendra complice d'un gé-
nocide qui aura de graves répercussions 
sur notre Sahara. 
Dans une célèbre réplique du film Lau-
rence d’Arabie, il est dit que «seules deux 
créatures peuvent vivre dans le désert : 
les Dieux et les Bédouins».
Les Touaregs de l’Azawad, redevenus 
maîtres de leur territoire et leur destin, 
se chargeront de faire cesser aux fron-
tières sud de l’Algérie le terrorisme, 
l’insécurité et tous les trafics que la mau-
vaise gouvernance malienne a laissé se 
développer.

* Saad Lounès

 L’indépendance de L’azawad
est dans L’intérêt de L’aLgérie

L’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA) vient de recevoir une réponse à sa demande ur-
gente d’aide, sous forme d’un convoi humanitaire, pour les réfugiés fuyant les combats 
dans le pays touareg de l’Azawad. En date du mardi 14 février 2012, l’AMA, par la voix de 
son Président délégué aux affaires extérieures, avait saisi le Ministre des affaires étran-
gères et de la coopération du Royaume du Maroc, en attirant son attention sur la situation 
alarmante des réfugiés.
Des milliers de civils, notamment d’origine touarègue, fuient les régions de Tombouctou, 
de Gao et de Kidal et se réfugient dans les pays voisins, à savoir le Niger, l’Algérie, le Bur-
kina Fasso et la Mauritanie. Au sein de ce dernier pays, frontalier avec le Maroc, déjà plus 
de 15.000 réfugiés se retrouvent dans la région de Fassala et dans la ville de Nouakchot.
M. Abdellatif Bendahan, Directeur des affaires africaines, au Ministère précité, vient de 
nous confirmer que M. Saad Eddine El Othmani, a saisi le Souverain, qui lui a marqué son 
accord et donné ses instructions pour une assistance humanitaire aux réfugiés de l’Azawad.

* Signé : Rachid RAHA,
         Président délégué pour les affaires extérieures de l’AMA

L’Assemblée Mondiale Amazighe
 Assistance humanitaire du Maroc aux

réfugiés de l’Azawad

ousmane Ag Mohamed, membre de l'AMA avec les révolutionnaires du MNLA



 u^^ïïn 140 / mars 2012/2962ADLIS6 AMAäAL AMAZIV



 u^^ïïn 140 / mars 2012/2962tira5 AMAäAL AMAZIV



 u^^ïïn 140 / mars 2012/2962Tira4 AMAäAL AMAZIV

Chers lecteurs,afin de faire connaitre la richesse 
de notre culture et patrimoine oral ,on vous 
propose dans cet angle dix proverbes amazighes 
– dans chaque numéro - traduits et expliqués en 
français :
* deuxième épisode
1-ur djin ili umzil tafrut
ur djin ili umzil tafrut.
Le forgeron ne possède jamais de biche.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
la première chose qui manque chacun est souvent 
celle de son domaine.
2-kud nttini iggzzul, nttini säfãat t.
kud nttini iggzzul, nttini sdfsat t.
Le cordon est court et on demande de le plier.
Explication : ce proverbe se dit pour dénoncer le 
gaspillage et surtout en cas de besoin.
3- Sbdd anafal(amoÄuÆ), ar tkkat ugmas(umas).
Sbdd anafal(amoÄuË), ar tkkat ugmas(umas).
Fou est celui qui se tait devant la critique de son 
frère.
Explication : ce proverbe se dit pour monter que le 
sens profond d’une critique est bien saisi.
4- Ur da ikrrz akal n dads vas izgarn n 
dads.
Ur da ikrrz akal n Dads vas izgarn n Dads.
Seuls les taureaux de Dades cultivent ses terres.
Explication : ce proverbe se dit pour monter aux 
autres que les plus proches connaissent mieux les 
données et les résultats d’une opération. 
5- Ttettr! Ttettr! ar imi n uägåal, tëçd 
taçuäa.

Ttettr! Ttettr! ar imi n udgåal, tëçd taçuäa
On ne mendie jamais à la porte de ses gendres.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer 
qu’il faut toujours laisser un écart entre soi et ses 
gendres pour que la relation soit bonne.
6- Timqqit s tmqqit a s ittglugul umda.
Timqqit s tmqqit a s ittglugul umda.
Goutte par goutte que se forme un lac.
Explication : ce proverbe se dit pour monter  que 
c’est le « peu » qui donne le « beaucoup ».
7- Ad ur tettamnd aäil, ard inu(inw).
Ad ur tettamnd aäil, ard inu(inw).
Ne jamais croire la blancheur du raisin avant sa 
maturation.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
tout change.
8- Urwn[urun] iåra ifavriwn.
Urwn[urun] iåra ifavriwn .
Les grenouilles  ont enfanté des serpents.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
de bons parents peuvent avoir de mauvais enfants.
9- Ur da isgidiy aggu xas ipclafn
Ur da isgidiy aggu vas ipclafn
Seul le mauvais bois fait de la fumée. 
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
souvent les vaux rien créent  des problèmes.
10- Ku tixsi, tugl s uäaë nns.
Ku tixsi, tugl s uäaë nns.
Chaque brebis est attachée de sa propre patte.
Explication : ce proverbe se dit pour montrer que 
chacun doit assumer ses responsabilités seul.

 les proverbes amazighes
vinna v illa amarg
Llant tislatin…
Iznçarn n tafukt…
Tirqi…d tizrra-
rin…
Ul inu d ul nk gan yan 
Tzri tråa gr ifrvan
Isuä waäu n tfsut..
pucnt ticmra d lvlbaz
Smussant tayri g 
itran
Ul inu d ul nk gan yan

Cucfx v ill umllil
Ur gis kãuãx ad 
ddmx
Ifä d ifä n tinnirin 
ayi häan
Ul inu d ul nk gan yan
Swix aman n tasutin
æäix tujjut n turtitin
Gullix zund kyyin a 
imilcil
Ul inu d ulns gan yan

ST fALnTIn

Tasdaqqart ar trÇÇa iflwan n tgmmi, 
asarag yuga, tillas ælant advar, imik ha 

d ifili n tifawt ar d ittÇnÇaË zv tstvin n 
kËaät tpuna. rçmnt tgÅura, s tazzla munn d ayt 
tggmi v usarag: afqqir Mpnd d tmvart nns 
d oica d oli, yan ar ismuqqul v wayyaä, ur 
ssnn mad ijËan, ur myarn ad d darsn yack yan 
azal is d tuçgag n waäan. yull nn ufqqir Mpnd 
agayyu s itran, urta akÆ d ivli umanar!..
Matta wad isduqqurn tizi ad? ma d ira? 
ma d iga? Imikr? nv d ma rad yaær dar 
ufqqir Mpnd, ur ad ig amr kra n unafal!..
Iskkl nn ufqqir Mpnd, ar nn iÏÏaÇ taggurt, 
äaËat nns oli yusi nn acaqqur, d oica nn igan 
asakÆm n tfrdut v ufus; icqqa uzmz!..
-"ma isduqqurn i rbbi?" isqsa ufqqir 
Mpnd.
-"nkkin ayad a yafqqir Mpnd, ËÇm!."
-"mad tgit kiyyi?"
-"wah nkkin ur iyi tssnt", irar d ugrä zv 
äaËat n tggurt s yat tvarast immaln ma s d 
afgan ann ssnn t akÆ mddn.
-"iyyih ssnv is d kiyyi aya nn, macc man 
kiyyi v id kiyyi, hann tggutm tbark llah!"
-"amvar ayad…!”.
täË d taguri n umvar f iguyya n ayt tgmmi 
zund agadir iv d igudi. amvar??.. amvar, 
iga d iäaËn nns ar afa udrar v tuÇÇumt n iä. 
ilkm d taddart n ufqqir Mpnd nna d ur ilkkm 
amr uzwu, nvd timjiwct!.
Uhu, illa vinn kra, sul man kra, kra d uggar n 
kra.
Issutl ufqqir Mpnd ismaqql v tawja nns, 
timitar n tkãÃaä v udm n kraygat yan gisn ar 
sufunt zund itran v ignwan n unbdu.
-"Yak a baba nniv ak ajj av ad nn ngÅz dar mddn 
ad ng yan gitsn, nniv ak a nddu s ismmstayn, 
mqqar akæ ur nãwwt; mklli fllav skrkasn, 
ad fllasn nskrks awd nkÆni. nniv ak ur ra 
d nkk ar kiv giv tumÇ tmaäunt, macc iqqur 
ugayyu nnk, hati lmxzn ayann max ar itturar, awa 
vilad anna trwit tplbt t.
-"tlkmt nn sul awal inu a Mpnd, nniv ak rad k 
tåËaÇ, nniv ak ra d d yack wass lli v rad 
tfrut ussan n uvzu lli v av tgit nkki d illi. 
tagat n tmvart tcqqa ay afqqir inu, ibudl 
uzmz, aman yaänin ayann lli s as inna ugru. vilad 
tlla “lmudawwana”, ilin izrfan n tmÏÏuät.
-"ma d trit a baba “bu usiän” lli f tÇÇit, 
sul igllin mkad iÇil, imÇÇi sul urta akÆ 
itahl, iga var lmal!.
-"wa ssi Mpnd, hati amvar ayad is ra d 
tËÇmt nv d uhu…"
iduy d ufqqir Mpnd zv iswingimn, yaf d 
ixf nns v illi v t ifl, tawja nns ar tsmuqqul, 
awd yan ur izmr ad iËÇm imi nns, urrin s 
tgira, kãuän amvar, macc gådn v tmaäunt da 
d imun umvar uggar.
Ar yaqqra ufqqir Mpnd tifiras n udmawn 
n twja nns, s iv as d ibbi wawal n umvar 
tivri nns:

-"awa ËÇm a ssi Mpnd, hann lqayd ad iyi…"
is ka islla ufqqir Mpnd i lqayd, tkk t 

akæ kra n tawla zv ifnzi ar ignzi, tkcm t 
trgagayt, iäaËn nns ur sul cbbrn v wakal ula 
zmrn ad t asin.
Manwa? Lqqayd?... iä ad iggul ur itthyyu s 
ufulki f tgmmi n ufqqir Mpnd.
Ur issn ufqqir Mpnd mamk iskr aylliv 
nn iga afus f tggurt, 
ikks as tigjdit lli 
tt inn issikln, ibdd ar 
ismuqqul v umvar lli d 
sis iäÃãan, ar immal 
tuxsin nns.
Macc nnan ak: iv n tunnit 
uxsan n wayrad, ur d is 
ar sik iäãÃa…
******
Aäu n lonbr d isguggutn 
ijjan ar sbrrakn s wanna 
d igan aäar v tmãËit 
ad. iqqzz ufqqir Mpnd 
v ifnckkar nns, iqqzz 
v iåäifn  d imssutn, 
iæcä as d lpal zund 
iv ar nn iffal tallavt 
d warras d iælyan v 
kraygat aÇmmaçÇl yusi 
t. ismun ilmma tiqqar nns 
ddu ujllabi.
Ismun iÇËi d tmãËit 
d mad gis, tugtt n tvaw-
siwin, kra issn t, kra 
ur t issn, kra ur akæ ira ad t issn. isyafa 
s tkÃãaä kcmnt ul nns; afqqir Mpnd lli 
bdda ittrwaln zv tatrart d imassn nns, ad 
yaf ixf nns ngr kkuÇ ivrban issutl as kullu 
maya: kra n mddn ar sawaln, ar tazzaln v uvrab. 
Azuzwu ar d itffav zv yat tsatmt, ar akÆ 
isttaw avad lli irvan v bËËa.
Maya iggut f ufqqir Mpnd, iga zund afullus 
ittwayvrasn, zund iv as tgit taqqayt. Snat 
tusdadin lli vid ikka ar ittqql s lqqayd 
gant dars asgåas.
Amsli n twada irur t id zv tiwargiwin nns, 
ismd as tikãÃaä d tawda uggar. yagÅ 
d lqqayd s ixf nns, ilup ifssi tifrawin 
nns v tgmmi d ma s tt iwalan, mqqar d aÅns n 
uffqir Mpnd is nn iktar s udfl igan ivulidn. 
ivama d ufqqir Mpnd zund iv fllas tffit 
aga n waman s tidi, unfus ar d itffav s 
ungaÇ, ul ur ar sul ikkat, ibdd, ibdd uzmz 
ibdd udvar, tbdd tudrt dar ufqqir 
Mpnd lli v nn sis yugga lqqayd. Max idrus 
ma fllas islla, irwas is d awd ntta rad 
ilup tavamt nns v äÄala. nv d ran izzri mad as 
d ivaman v tudrt v kra n wanu illasn ur iÏÏafn 
asa.
Ma mmu rad t yiri lqqayd, yak ikcm ssuq 
ixf nns, ur a isawal v tsrtit ula issn akÆ 

mad tt igan.
-"xali Mpnd, brrk, ÇËiv k…"
mas inna?..sagåmt .. sagåmat .. is nit sllav nv 
d ar twargav?.. irwas is ar ka ttwargav.. 
bismi llah rrapman rapim, Yamna! Yamna! nkr 
hann timdllst a yad!..

TamãËit n lqqayd 
ayad, lqqayd s ubrnus 
nns abrkan d txasit  
tamllalt ad ibiddn v 
umnid inu, ur ar twargav 
yat, macc.. hyya ur 
bahra ssfldv. lqqayd 
ad iyi ivr nkki s 
xali?!.. zv avyyul, aydi, 
iwis n tiydit, iwis 
n tmggant, ar xali. Ar 
ttwargav nv d ur ar 
ssflidv nv d akÆ is 
nuflv, nv d inufl lqqayd. 
max anufl iÇäaË ad nn yaÇ 
lqqyud.
-"ma k yavn a xali Mpnd, 
ÇËiv k ur akÆ vid 
tllit?"
wa inna pnna! yuls dav i 
xali, ap a nkki v tjËa, a 
nkki mmu ittini lqqayd 
xali!.
-"xali Mpnd, ÇËivk ur 
akæ tmäit azkkif?"

-"ah! mit? azkkif, manza t?" rurv d zund 
apyuä, snat tmkilin n uzkkif n usngar; irugå 
nnsnt ifka i tduli; d tiyni, ttrsnt ukan iggi 
n lmrfo, ur tnt akÆ ÇËiv s tkÃãaä. d max 
mani v nn tamv nkki mas d lqqayd awd ntta ar 
iskar azkif taylgi?!.
-"waxxa azkkif, bismi llah." 
-"xali Mpnd uznv nn sik afad ad ak iniv mas 
d…"
Timkilt n uzkkif ttmri nn v imi inu, tggami 
ad dis tngara. Yat tugmimt ad skrv v uzk-
kif ann mqqar irva, macc ggamiv ad srsv 
timkilt.
Lqqayd ntta ar isawal, ar isawal: tamazirt, 
lfaks, tanfalit, tamallayt, idrimn, tamagit... 
ur ssnv kra s inna. anlli inu iqqn, ur ar swin-
gimv amr v “xali Mpnd” d “tmkilt n uzkkif”. 
Yan usqsi ad ittazzaln v ugayyu inu: ma s rad 
iggru kullu maya?
-"…mddn ann lli rad d yack zv bËËa, rad 
dar k zrin imalass, afad ad ssnn mamk as 
tddrt kiyyi d tawja nnk v bËËa n “tatiknu-
lujit”, tar tivawsiwin timaynutin lli inzzan 
vilad v igadazn. ran ad ssnn mamk as tÇäaËm 
ad tffavm amaäal, tddrm mklli s ddrn 
ayt zik, tzzrim ussan nnun bla tiwisi n yan. 
tãkam tudrt nnun f mad darun, ur tsvawsam 

s yan, ur tsaqsam yan. ur tssnm asgnaf ur 
tssnm tinml. isafarn nnun gan tn tuga d imvitn 
n wakal, tirra nnun zv ssmp v iggi wallup. 
kra zund maya ad ran ad ssnn. imalass ar ad 
darun kkin, rad ccin zv tirmt nnun, sun v waman 
n tnuäfi nnun, lsn timlsit nnun. ma s tnint a xali 
Mpnd? ma s tnnit, imalass.."
-"Anna s inna lmxzn ar t nskar." nniv s yan usunfu 
d tumrt iggutn, zund iv srsv agåa iÇäayn 
yad rbiv zv ma d d kcmv tamãËit ad. awd 
lqqayd vriv nn v udm nns ma s isunfa, ivwma 
as akæ uzmumg udm nns, rÇmnt tfiras nns.
-"nniv asn afqqir Mpnd ur ar dis nttapal, awa 
vilad ddu a kk isslkm Baha ar tigmmi." 
-"Ad t akÆ ur tzziwzt, hann xalÄv ukan sul 
tigmmi."
-"Max mad ak innan ur txalÄt, hann is ra k 
isslkm s 4*4 inu, hann ur darnv tmÇÇit ay 
afqqir Mpnd".
-"4*4?... mani rad tkk ignwan? amma tssnt ma s d 
tigmmi inu ur ar tt inn ilkkm amr igäaä nvd 
ijawan, d iv dark kra n usrdvyyul idusn 
zund abarav  inu. max is drusn ivulidn ann?!".
-"Irwas is av tpgrt nvd mit, tizi lli 
nsawal av zzrin irgazn avaras ilan “aguÄËun” 
d “unnilu” ar imi n tgmmi nnk."
-"Wah! mkad?!."
- "D uggar, kiyyi anna s tsvawsat ra kk inn 
ilkm. thlla hlli v inbgiwn iv d lkmn."
-"Llah awdi, ad ur ttuãut. macc mangu ra d 
lkmn?"
-Zv vid s yan wayyur, mayad ad illan v 
lfaks.
Mnck ad ittili yan igan lmxzn tama nns, mqqar 
ak ttinin kËaÄ a gisn ur ittgga yan laman: 
“asif iv t zgrn, tadgalt iv tt iwin, d lmxzn 
iv dis ddukkln”. mqqar d mkann isyafa 
ufqqir Mpnd s yat tumrt mqqurn, tumrt 
tsstu as tikããaä lli v tt inn ikka, tssttu 
as mqqar d ayt tgmmi lli nn ifl i gar iswin-
gimn.
Lli v d iffv zv dar lqqayd, yufa d yan 
ifili asggan yiwn i udrar ar imi n tad-
dart nns, mklli s inna lqqayd. lmxzn iv ira 
kra ar t ilkkm, d iv inna kra ar t iskar, 
qqn alln tËÇmt tnt zzrin ivarasn, ãkun luzinat, 
sbiddn tilgåin. Macc kra n tkkal ar nn tta-
fat kra usgnaf, isgåasn f wiyyaä ad gisn 
swwurin sul ur lkmn mani, nv d kra n tinml, iv 
tga takuyant.
Riv ad frkv i manmk s ar swingimn ayt 
tnbaät, mamk s ar ÇËËan tivawsiwin, macc 
ggummiv as. mmavn var d udmawn nnsn v umnid 
n ayt bËËa, amma nkÆni ur akÆ ssinn is 
nlla. taflsaft ann n “tisit”, ad dar nv kullu 
illan, ur d var dar lmxzn. Ur tlli tgmmi 
tffav tmãËit n inbgiwn, nttat ad akæ yugrn 
timãËay yaän, nttat ad akæ izuzwan, d isyan 
nns gan bdda imaynutn, sul tqqn bdda v udm 
n ayt tgmmi, ur ar tnnurçum amr iv d ikcm 
inbgi, nv d iv tlkm tfsut, tizi lliv rad 
nssnfl tiåäifin.

 * oumar payäar 

imdgiwn

Kra n tvawsa
ar yi nn tlddi s 
tvwrdin
ar yin tlddi
s ëëmuyt n kra igat 
ass
s tizzla n kra igat 
ass
kra n tvawsa
ur tt ukzx
macs taçayt ns tssr-
fufn iyi nn
tggulla af ur yi tlsi
tmlsit n usmummuy

iwiz…d tunniät
ur gix tamvart ann
isimimn tudrt ns
slav nttat d täuri
zund iv tt gix
macc ur tt gix
ur rix as tt gx

*xadi-
ja 
 ikan

TAnZBAYT



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.

COURS DE TAMAZIGHT
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L’Assemblée Mondiale Amazighe 
(AMA) organise une conférence de 
presse le 14 Mars 2012 à 11h au Centre 
de Presse International « Résidence 
Palace », rue de la Loi 155 à 1040 
Bruxelles (Métro Schuman), pour atti-
rer l’attention de l’opinion publique et 
de la communauté internationale sur les 
réalités d’un peuple que les autorités 
maliennes cherchent à faire disparaître. 
Le combat que mène actuellement le 
Mouvement National pour la Libération 
de l’Azawad, (MNLA) dans l’Azawad est 
un combat noble et légitime. Noble, tout 
d’abord, parce qu’il aspire à mettre en 
place une société basée sur les principes 
de liberté, de justice et d’égalité entre 
les différentes composantes ethniques 
de l’Azawad. Légitime, ensuite, parce 
qu’il est l’émanation de l’ensemble des 
peuples qui vivent sur ce territoire fa-
çonné par des siècles de cultures et de 
civilisations autochtones ayant vécus 
auparavant en parfaite harmonie: Toua-
regs, Arabes, Songhraïs et Peuls. 
Force est d’attirer l’attention de la com-
munauté internationale sur la légitimité 
de la lutte des peuples de l’Azawad qui 
se réclament d’un ensemble de valeurs 
humaines universelles portées depuis 
des millénaires. La violation des droits 
humains est une grave violation qui 
ne peut pas être acceptée. La lutte du 
MNLA consiste à la proclamation de 
l’indépendence de l’Azawad, basé sur 
le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes,  afin que chacun puisse vivre 
dans la dignité.
Aussi est-il fermement dénoncé et 
condamné en le portant à la connais-
sance du monde entier, en particulier, 
les crimes contre l’humanité ci-après 
désignés:
•La mort et la persécution des per-

sonnes, notamment civiles, à Kati et 
Bamako de même que le pillage de leurs 
biens;
•Le sommaire bombardement par des 
avions militaires maliens à Tessalit et 
Aguelhok des personnes civiles et de la 
destruction du bétail; 
•Le bombardement inhumain des cam-
pements Touaregs de Agharous à 20 km 
de Kidal qui a fait plusieurs victimes 
dont un vieil homme de 70 ans, une 
dame de 60 et une fillette de moins de 
cinq ans survenu le 23 Février 2012; 
•Les arrestations arbitraires et les exé-
cutions de personnes à cause de leur 
appartenance et leur couleur de peau; 
•L’usage disproportionné de la force 
notamment celui d’avions militaires de 
guerre contre des populations civiles 
d’éleveurs nomades;
•L’exil forcé de plus de 139 000 per-
sonnes, (Cf., le rapport OCHA du 
1 mars), dont essentiellement des 
femmes, des enfants et des personnes 
âgées avec tout ce que cela comporte 
comme traumatismes et souffrances. 
Il en est appelé à la communauté in-
ternationale, aux Etats, aux institu-
tions internationales humanitaires et 
autres, aux organisations non gouver-
nementales ainsi qu’aux femmes et aux 
hommes épris de paix, de justice, d’éga-
lité et de liberté à agir afin de condam-
ner les crimes, injustices et discrimina-
tions subies par le peuple de l’Azawad, 
par l’Etat malien, depuis plus de cin-
quante ans.
Vive la solidarité entre les peuples, vive 
la libération de l’Azawad, vive la liberté!

* Ibrahim  Ag Wanasnate
Vice-President delegué Touaregs 

de l’Assemblée Mondial Amazighe

L’Assemblée Mondiale Amazighe 
(AMA) organise une conférence 

de presse sur la Libération de 
l’Azawad à Bruxelles

Nous, Jeunes étudiants universitaires, organisons 
une caravane solidaire " Tumert ar ttmuddu" (la joie 
voyage) à Douar Tazggart Commune Rurale d'Idaou-
tghemma ( Village du Sud-ouest marocain) les 17 & 18 
Mars 2012. Cette caravane, qui va rendre la joie aux 
coeurs de plus de 80 familles villageoises ( plus de 400 
personnes)  se compose d'une caravane médicale, de la 
distribution des vêtements, des produits alimentaires, 
et des arbustes.
Une caravane proprement solidaire vous appelle à 
mettre vos coeurs les uns à côté des autres pour en faire 
sortir ce qu'ils ont de meilleur en amour et en tendresse 
pour former un grand coeur émotionnel qui dépasse 
toutes les frontières afin de rendre la joie aux coeurs de 
ces pauvres villageois(es), en leurs offrant toute chose 
utile dans la vie de tous les jours ( vêtements neufs ou 
utilisés, produits alimentaires, produits de propreté, 
jouets pour enfants, cahiers, livres, stylos...).
Pour plus d'informations, prière de nous contacter sur: 
a.blilid@gmail.com  ou sur: 06 66 36 56 00.

Cordialement
Abdelaziz BLILID

Master Tourisme & Communication
Faculté des Lettres & des Sciences Humaines

Université Ibn Zohr - Agadir 

Des Jeunes universi-
taires organisent une 
caravane solidaire à 

Tazggart
Relevant le défi de dépassement de soi, 
l’eau de source naturelle Aïn Soltane 
s’engage aux cotés du Bouchra Baiba-
nou dans sa quête des plus hauts som-
mets du monde.
Mariée et maman d’une petite fille de 
6ans, Bouchra Baibanou ambitionne 
de gravir les 7 plus hauts sommets au 
monde, défi ultime de l’alpinisme, pour 
ainsi devenir la première marocaine à 
réaliser cet immense exploit.
Ingénieur d’état en informatique et 
en Télécommunication et diplômée de 
HEC Montréal, Bouchra est fonction-
naire au sein du Ministère du transport et de l’Equipement 
à Rabat.
Pratiquant la randonnée depuis son enfance, elle a sillonné 
à pied toutes les régions du Maroc sur des centaines de kilo-
mètres. Alpiniste chevronnée, Bouchra a déjà atteint 8 fois 
le Toubkal, plus haut sommet du Maroc, elle a également 
réalisé les ascensions du Kilimandjaro, plus haut somment 
africain, et celle du Mont blanc plus haut pic européen.
Bouchra Baibanou avait déclaré que: « Je suis tellement 
fière de représenter mon pays et j’ai hâte de démontrer 
qu’avec beaucoup de volonté et du soutien, on peut atteindre 
tous ses rêves, même les plus fous d’entre eux. Je remercie 
tous ceux qui croient en moi et en particulier l’eau de source 

Aïn Soltane, sans qui cette aventure 
n’aurait peut- être pas été possible ». 
Ses prochains projets sont la conquête 
du mont Aconcagua en Argentine, 
l’Elbrus en Russie, le Kosciuzco en 
Australie, le Carstenz Pyramid en In-
donésie, le Massif Vinson en Antarc-
tique, l’Everest au Nepal et le Denali 
en Alaska.
A propos des eaux d’Aïn Soltane, c’est 
au cœur du Moyen Atlas dans la région 
de Saïss que jaillit l’eau de source 
naturelle Aïn Soltane à plus de 1000 
mètres d’altitude. Dans un site vierge 

et d’une grande beauté naturelle, Aïn Soltane est recueillie 
intacte avec ses précieux sels minéraux et oligoéléments de 
la source à la bouteille. Son Directeur Général, M. Mounir 
El Barin avait affirmé que : « Aïn Soltane est très heureuse 
d’accompagner Bouchra dans cette magnifique aventure. 
Nous avons été bluffés par son courage, sa détermination 
et son ambition. Nous avons hâte de découvrir à ses cotés 
quelques-uns des plus beaux patrimoines naturels de l’hu-
manité. Le défi de Bouchra est un très bel hymne à la nature 
et à l’environnement, et Aïn Soltane est fière de s’associer à 
cette action. Nous sommes très impatients de voir le drapeau 
marocain flotter sur les plus hauts sommets du monde ».

Au Maroc, Maroc 
Telecom a connu un 
chiffre d’affaires sor-
tant mobiles quasi 
stables avec une baisse 
de 25% des prix ayant 
permis une hausse de 
27% des usages, une 
forte croissance des 
parcs Mobile post-
payé (+25%), Inter-
net 3G (×2) et ADSL 
(+19%).
Quant à l’Interna-
tional, Maroc Telecom s’est distin-
guée par une croissance du chiffre 
d’affaires de 10,1% à taux de change 
constant et du parc de 39%, une très 
bonne performance au Mali avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 35%.
DesRésultats consolidés avec un 
chiffre d’affaires en légère baisse de 
2,5% à 30,8 milliards de dirhams, 
un résultat opérationnel de 12,4 
milliards de dirhams, soit 40,1% de 
marge, un flux nets de trésorerie opé-
rationnels (CFFO) de 11,6 milliards 
de dirhams, en       baisse de 9,3% 
et une proposition de distribution 
de 100% du résultat 2011, soit 9,26 
dirhams par action, représentant un 
rendement de 6,7%.
A cet occasion de la publication de 
ces résultats, Monsieur Abdeslam 
Ahizoune, Président du Directoire 
a déclaré que: « En 2011, le groupe 
Maroc Telecom a privilégié la baisse 
des prix, l’innovation et la qualité de 
son réseau pour stabiliser son parc 

Mobile au Maroc et 
maintenir son lea-
dership sur le marché. 
Les résultats obtenus 
sont ainsi conformes 
à nos objectifs mal-
gré un environnement 
réglementaire défavo-
rable et une concur-
rence agressive. En 
2012, le groupe Maroc 
Telecom entend pour-
suivre la baisse des 
prix afin de stimuler 

les usages, et maîtriser ses coûts pour 
maintenir une rentabilité élevée. »
Ainsi, au cours de l’exercice 2011, 
le groupe Maroc Telecom a réalisé 
un chiffre d’affaires consolidé de 30 
837 millions de dirhams, en retrait 
de 2,5% par rapport à 2010 (-2,3% 
en basse comparable. Ce retrait s’ex-
plique par le recul du chiffre d’af-
faires au Maroc (-4,4%) dans un 
contexte de fortes  baisses des prix du 
Mobile, compensé en partie par une 
croissance solide de l’International 
(+8,9%)
Au 4éme trimestre, le chiffre d’af-
faires du groupe Maroc Telecom a re-
culé de 3,9% par rapport à la même 
période en 2010 à 7627 millions de 
dirhams.
Le parc clients du groupe a enregistré 
une bonne dynamique avec une crois-
sance de 12 ,2% à près de 29 millions, 
très essentiellement par l’internatio-
nal dont le parc croît 39,2% en un an.

MAROC TELECOM 
CONSOLIDE SES RESULTATS 

EN 2011

Bouchra Baibanou et Aïn Soltane 
à la conquête des sommets du monde !
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Objet : 
Les Etats-Unis d’Amérique 
et la sécurité dans le monde à 
partir du Sahel et de l’Azawad

Monsieur Le Président,
Permettez moi de vous inter-
peller, de nouveau, afin de 
vous expliquer comment il se 
fait qu’un marocain, en l’oc-
currence Amine El Khalfi, 
ait essayé de perpétrer un 
attentat-suicide contre votre 

congrès, le symbole même  de votre  démocratie, 
à Washington, le 17 février dernier, alors que votre 
pays est l’un des meilleurs alliés du Maroc. De même, 
vous ne comprenez plus comment il se fait que de 
jeunes marocains sont facilement enrôlés dans les 
cellules terroristes et se convertissaient en bombes 
humaines contre vos troupes en Irak, vous causant de 
lourdes pertes, sachant que votre diplomatie est la 
plus acharnée à défendre les intérêts du royaume du 
Maroc aux Nations Unies en ce qui concerne la ques-
tion du Sahara occidental.
Afin d’avoir certains éléments de réponse, je vous 
invite à lire mon article suivant http://www.amadal-
presse.com/rachid_raha/doc1.html. Selon mon ana-
lyse, j’ai affirmé que l’identité marocaine, d’essence 
amazighe (berbère) se repose sur deux piliers fonda-
mentaux, à savoir la langue et l’histoire. Et ces deux 
éléments sont presque absents à l’école marocaine. 
Le jugement de la dernière étude formulée par Mr. 
Rachid Benmokhtar, ancien président de l’Univer-
sité d’Al Akhawayn et membre du Conseil Econo-
mique et Social est sans faille : 90% des bacheliers 
marocains ne connaissent pas l’histoire de leur pays 
!!! (Journal Akhbar al yawm, 28/1/2012). Ainsi, nos 
jeunes ignorent complètement que pour nos « valeurs 
amazighes », la violence est bannie, et il n’y a pas de 
plus sacré que la vie. Enlever la vie à quelqu’un c’est 
porter atteinte à l’humanité toute entière! Mais mal-
heureusement, le fait que l’école marocaine continue 
à véhiculer de l’ignorance et de la falsification de sa 
propre histoire, tout en négligeant l’importance du 
rôle que joue la langue maternelle, privée elle aussi 
d’enseignement, fait que cela développe des com-
plexes d’infériorité aux enfants et surtout des crises 
d’identité, ce qui les prédispose à être des proies fa-
ciles de la délinquance et du salafisme jihadiste. 
Mais ce qui est pire dans tout cela, c’est que votre 
politique étrangère contribue, d’une façon ou d’une 
autre, directement ou indirectement, à appuyer des 
politiques d’aliénations culturelles de nos Etats nord-
africains en appuyant les mouvements de tendance 
islamiste. Laissez moi vous formulez juste un exemple 
concret, celui de la Libye. Vous avez eu le mérite de 
mobiliser l’ONU et surtout la puissance militaire de 
l’OTAN, qui vous a coûté un budget énorme dans ces 
temps de crise financière mondiale, afin de chas-
ser définitivement du pouvoir le dictateur sangui-
naire Mouammar Kadhafi, avec vos alliés anglais et 
français. Mais, au lieu de favoriser avec les citoyens 
libyens la construction d’un nouveau Etat authen-
tiquement démocratique, qui s’inspirerait de leurs 
propres institutions coutumières, comme celle qui se 
basait sur la taajmaât, (une sorte de congress tribal) 
vous avez laissé les mains libres aux autorités du Qa-

tar, en se substituant à vous, au point qu’aujourd’hui 
elles imposent une emprise salafiste, à la place du 
celui de l’emprise baathiste ; un système politique 
d’inspiration théocratique, qui se contredit diamé-
tralement avec les principes de la déclaration uni-
verselle des droits humains, avec vos valeurs démo-
cratiques et avec nos propres valeurs amazighs de 
laïcité (selon notre adage : amghar di tajmaât, l’imam 
di lmasjid, qui se traduirait en quelque sorte comme 
l’élu à l’assemblée et le curée à l’église). Ainsi, Mr. 
Mustapha Abdeljalil, reconnaissant ouvertement l’in-
fluence directe de l’idéologie wahabite,  n’a pas hésité 
à affirmer à maintes reprises son désir d’imposer la 
loi islamique, la chariâ, à tout le monde ! C’est ainsi 
que les ex-rebelles et démocrates amazighs des mon-
tagnes de l’ouest, qui ont libéré héroïquement Tripoli, 
après l’impuissance des ex-rebelles de Benghazi, se 
sont vus carrément exclus du nouveau pouvoir « isla-
miste » transitoire après la mort du dictateur. (Voir 

notre lettre ouverte au président français Nicolas 
Sarkozy à ce sujet: http://www.amazighnews.com/
fr/articles/lettre-ouverte-au-president-nicolas-
sarkozy-pourquoi-la-france-est-elle-hostile-aux-
imazighen-23981-23092011.html ).
L’un des effets collatéraux de la révolution libyenne 
est sans doute l’embrasement de la région du Sahel 
où des mouvements affiliés à Al Qaïda viennent de 
récupérer d’énormes quantités d’armes de toutes 
sortes! Déjà en 2008, votre secrétaire d’Etat adjoint 
au Proche Orient et en Afrique du Nord avait prévenu 
de la menace que suppose celles-ci dans cette région 
qui échappe à tout contrôle étatique et qui ne fait que 
se renforcer, devenant de plus en plus dangereuse, 
ce qui menace sérieusement la sécurité de toute 
l’Afrique du Nord, et par extension celle de l’Union 
Européenne  toute proche.
Pour rappel, je vous ai déjà interpellé sur ce 
problème dans deux antérieures lettres dont 
celle publiée au lien ci-après: http://www.
c m a m a z i g h . c o m / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=68:open-letter-to-mr-
barack-hussein-obama-president-of-the-united-
states-of-america-&catid=34:cma&Itemid=54 . 
Aujourd’hui, c’est la troisième fois, que je le fais, pro-
fitant de la visite de votre secrétaire d’Etat au Maroc, 
Mme Hillary Clinton, dans l’espoir que vous la preniez 
vraiment au sérieux, car la sécurité de votre propre 
pays en dépend. Je ne voudrais aucunement que mon 
appel passe inaperçu comme cela a été le malheureux 
cas du Commandant Shah Massoud dont personne ne 
voulait écouter ses avertissements, avant le 11 sep-
tembre 2001, ni chez vous ni en Europe. Car voilà 
où nous en sommes arrivés maintenant  avec tous les 
dommages causés par l’expansion de l’internationale 
islamiste radicale ayant pour base de repli à l’époque 
la région pashtoune d’Afghanistan.
Plus proche de nous, les autorités maliennes ont été 
incapables d’asseoir leur autorité dans le nord du 
Mali, comme elles n’ont jamais tenu leurs promesses 
ni respecté les accords de paix avec les populations 
touarègues.  Elles ont laissé se développer la nébu-
leuse terroriste avec AQMI en bénéficiant, d’une part, 
des rançons versées pour la libération des otages 
occidentaux et, d’autre part, des aides financières 
et militaires, que vous lui accordez sous prétexte de 
combattre AQMI. Compte tenu de ce qui précède on 
en arrive à la conclusion que seuls les révolution-
naires touarègues peuvent sécuriser le territoire de 
l’Azawad (nord du Mali). Personne d’autres qu’eux ne 
peut faire le travail à leur place, pour chasser défini-
tivement les terroristes d’AQMI du dernier recoin de 
leur territoire. Mais pour que cela puisse se faire, il 
faudrait reconnaître leur droit à l’autodétermination, 
et de les soutenir à asseoir et construire la démocra-
tie participative, l’autonomie de l’Azawad, voire leur 
propre Etat, comme cela été le cas du sud de Soudan, 
pour lequel votre diplomatie s’est activement mobi-
lisée. Aller à leur encontre, les contrer et communi-
quer les photos satellitaires de leur présence à l’ar-
mée malienne, comme le font les autorités françaises, 
ne ferait que les pousser inéluctablement à s’allier 
avec leurs ennemis que sont les colons djihadistes 
d’AQMI. Le risque doit être évité ; car de cette diabo-
lique union personne ne serait épargné. Les bombes 
humaines, qui se formeraient au Sahel et à l’Azawad, 
à part Tamazgha (Afrique du Nord) et l’ Europe, arri-
veraient jusqu’ au cœur des Etats Unis d’Amérique...
En définitive, s’il y a de plus en plus de jeunes maro-
cains et nord-africains qui se transforment en bombes 
humaines, comme le cas d’Amine El Khalifi,  et qui 
prennent les USA dans leur champ de mire, cela re-
vient à la politique de votre propre pays qui encou-
rage, directement ou indirectement, la réislamisation 
idéologique et radicale de l’Afrique du Nord, à travers 
vos pays satellitaires que sont le Qatar et les monar-
chies du Golfe. Par conséquent et enfin de compte, re-
connaissez que c’est votre propre politique qui contri-
bue à créer l’insécurité chez vous. Pour y remédier, 
vous n’avez qu’à changer de cap !
Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l’assurance 
de notre considération distinguée.

*  Président de la Fondation « Montgomery Hart » 
des Etudes Amazighs,

Ex-Président du Congrès Mondial Amazigh et Pré-
sident délégué de l’Assemblée Mondiale Amazighe 

pour les affaires extérieures.

Lettre ouverte à Mr. Barack HuSSeIN oBaMa,
PréSIdeNt deS etatS uNIS d’aMérIque

Rachid RAHA*
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• تيزنيت
نظمت جمعية إسمون لألعمال االجتماعية والثقافية والرياضية واملحافظة 
للجامعة  الرابعة  الدورة  تيزنيت،  ملدينة  البلدي  املجلس  بمعية  الرتاث  عىل 
 18 يوم  وذلك  الثقايف«،  »االستثمار  موضوع  حول  تيزنيت،  بمدينة  الشتوية 

فرباير 2012 بفضاء دار الثقافة بمدينة تزنيت.
وحسب املنظمني، فإن الدورة الحالية للجامعة الشتوية تهدف إىل إبراز أهمية 
باملنتوج  التعريف  عرب  وذلك  املحيل،  باالقتصاد  النهوض  يف  الثقايف  االستثمار 
الثقايف للمنطقة، وتقديم نماذج للتجارب الرائدة يف مجال االستثمار يف الرتاث 
والثقافة املحلية، وأهمية نجاحها يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
الرتويج  مجال  يف  الناجحة  التجارب  إبراز  إىل  الدورة  تهدف  كما  املستدامة، 
الثقافية  وإمكاناتها  التاريخية  املعالم  تثمني  عن  فضال  وتسويقه،  للرتاث 
والطبيعية املتاحة، وتشجيع املعنيني بمخلف مستوياتهم عىل االلتفات لهذه 

الجوانب وأخذها بعني االعتبار يف مخططات التنمية املحلية.  

• أزطـــا
أجل  من  األمازيغية  الشبكة  فرع  عقده  الذي  التنظيمي  اللقاء  هامش  على 
المواطنة - أزطا بإفران األطلس الصغير بتاريخ 10 فبراير 2012 بمقر جمعية 
الشباب للتعاون والتواصل الثقافي، تم تجديد مكتب الفرع، وتم انتخاب حسن 
عاما،  كاتبا  الطالبي  ياسين  له،  نائبا  العابدين  زين  رضوان  رئيسا،  السفري 
مبارك الكابوس نائبا له، لحسن مستعين أمينا، محمد اوبجا نائبا له، سعيد 

موك مستشار.

من هنا وهناك

عن س�ن 96 س�نة، انتقل إىل عفو الل�ه  الحاج محمد 
أحربيل ج�د الزميل إبراهيم فاضل عضو هيئة تحرير 
جريدة س�وس بل�وس، يوم الثالث�اء 21 فرباير 2012 
عىل الس�اعة العارشة صباحا بمنزله بقرية تيفرنت،  
جماعة سيدي امبارك، دائرة األخصاص بإقليم سيدي 
إفن�ي. وبهذه املناس�بة األليم�ة تتق�دم أرسة تحرير 
الجري�دة اإللكرتوني�ة س�وس بلوس،  وهيئ�ة تحرير 
جريدة العالم األمازيغي ببالغ املواس�اة للزميل يف هذا 
املصاب، كما تتوجها بأح�ر التعازي لكل أفراد أرسته 

الكبرية والصغرية، راجية من العيل القدير أن يلهم ذويه الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

تـــعزيـــة 

وأوروبا،  املغرب  لشمال  اإلنسان  حقوق  ملنتدى  بلجيكا  تنسيقية  نظمت 
الكريم  عبد  بن  ملحمد  التحررية  والرؤية  الريف  »واقع  موضوع  حول  ندوة 
الخطابي”،وذلك  يوم األحد 12 فرباير 2012، بمقر فضاء ماركس بربوكسيل 
بمناسبة مرور 49 سنة عىل وفاة األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي، ووفاءا 

لروحه وفكره والقضايا التي ناضل من أجلها، .
و ساهم يف تآطري هذه الندوة عيل اإلدرييس، أستاذ جامعي وباحث،  مصطفى 
أعراب، صحفي وكاتب من أصل مغربي مقيم بهولندا، عبدالوهاب تدموري، 

منسق منتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب و أوروبا.
استهل النقاش بدقيقة صمت ترحما عىل روح الفقيد وكافة شهداء الشعب 
املغربي، واستهل  األستاذ أعراب يف مداخلته عن كيفية تمكن موالي موحند من 
انجاز مسريته، انطالقا من املشاكل التي صادفها ) مشاكل اجتماعية، تدخل 

املستعمر...( إىل كيفية توحيد القبائل ثم تطبيق مبدأ العدالة االجتماعية .
واعترب األستاذ اعراب أن الزعيم موالي موحند كان سياسياً واسرتاتيجي وذلك 
املدارس  من  مجموعة  كبناء  الحيوية  املرافق  من  العديد  وبإنشائه  باطالقه 
إىل مرشوع موالي موحند،  باإلشارة  تدخله  واختتم  لنهضة حقيقية  مثال.… 

قبيل الخمسينيات.
من  األسئلة  من  مجموعة  بطرح  حديثه  اإلدرييس  الدكتور  استهل  حني  يف 
قبيل، من املستفيد ومن أراد التهميش للريف؟و أكد بعد ذلك أن غرض موالي 
موحند ومرافقوه كان هو تحقيق الحرية والعدالة والحرية. وأوضح أنه يجب 
لتخليد  2013  )ربع قرن عىل رحيل موالي موحند(  املقبلة  للسنة  االستعداد 
السنة كاملة من أجل الوصول إىل تشخيص عن من املستفيد من جعل الريف 

يبقى دائما عىل  الهامش.
أما الدكتور تدموري فقد تحدث يف األول عن رمزية الذكرى ومكانته، ثم استهل 
حديثه عن تشكل الجمهورية الريفية من فيدراليات قبائل الريف، ثم اإلشارة 
بأن  تدخله  أنه ال يمكن حرص فكر موالي موحند فقط يف متحف. وختم  إىل 
لم  ترش يف تقريرها حتى ما  الريف و  لم تنصف  املصالحة  اإلنصاف و  لجنة 
و  للدولة  كاملة  املسؤولية  حمل  اذ  جسيمة،  انتهاكات  من  الريف  يف  حدث 

ملشيات حزب االستقالل و طالبهما باالعتذار الرسمي.
* نورالدين العزوزي

واقع الريف و الرؤية التحررية ملحمد بن عبد 
الكرمي اخلطايب 

لحملة  الوطنية  الناظورللجمعية  فرع  نظم 
الشهادات املعطلني،  يوم 01 مارس اعتصاما داخل 
بيان  وحسب  بالناظور،  لإلستثمار  الجهوي  املركز 
قوات  داهمت  فقد  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
التي اعتصم بها املحتجون، مدججني  البناية  القمع 
يف  جدا  عنيف  بتدخل  وقاموا  القمع،  آالت  بمختلف 
أسفر  مما  للقوة  مفرط  وباستعمال  املعطلني،  حق 
عىل سقوط 50 جريحا، 15 منهم إصابتهم خطرية، 
والباقي متفاوتة، وهذا التدخل كان مصحوبا بأبشع 

عبارات السب والقذف يف حق الريف وأبنائه.
وجدير بالذكر  أن تدخل قوات األمن  حدث دون سابق 
إنذار يف تحد سافر لكل النصوص القانونية املنظمة 
واإلحتجاجات،  املظاهرات  لتفريق  األمني  للتدخل 
حسب  القمع،  قوات  أن  إىل  أيضا  اإلشارة  تجب  كما 
قامت  املحلية،  السلطات  من  وبإيعاز  البيان،  نفس 
وتخريب  لإلستثمار  الجهوي  املركز  باب  بتكسري 
املمتلكات  »تخريب  تهمة  إلصاق  بهدف  بداخله  ما 
الجسم  أن  أيضا  ويٌذكر  باملعطلني.  العمومية« 
الجمعوي والصحفي الذي آزر الشكل النضايل تعرض 
يد  )تكسري  القمع  قوات  طرف  من  للتعنيف  بدوره 
سافر  خرق  يف  ميموني(،  مراد  الصحفي  املصور 
املعلومة.  إىل  الوصول  يف  املتمثل  الدستوري  لحقهم 
وهذا العنف كان تتويجا ملا يمكن تسميته ب«أسبوع 
القمع الرشس« الذي تعرض له مناضلو ومناضالت 

فرع الناظور.
ويف إطار التفاعل، نفذ فرع الحسيمة لذات الجمعية 
له  تعرض  بما  للتنديد  تضامنيا  احتجاجيا  شكال 
زمالئهم بالناظور، إال أن قوات القمع قامت بالتدخل 
املصحوب  للقوة   جدا  املفرط  باإلستعمال  العنيف 
أسفر عن سقوط  الريفيني،  والقذف يف حق  بالسب 
أصيبو  منهم  ثالثة  متفاوتة،  بجروح  مصابا   22
بجروح بالغة الخطورة. واألكثر من هذا، ظل بعض 
واملناضالت  املناضلني  يستفزون  الرشطة  عنارص 
الذين نُقلوا عىل وجه الرسعة إىل املستشفى، بعبارات 
الهمجي  بتدخلهم  ويذكرونهم  بل  ونابية،  قدحية 

بسيارة األمن يف الشكل اإلحتجاجي السلمي.
وعىل إثر هذا القمع الوحيش الذي تعرضت له فروع 
الريف للجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني، 

جونيف  يف  املغربي  العدل  وزير  تواجد  مع  واملتزامن 
الحركة  فإن  اإلنسان،  حقوق  وضعية  ملناقشة 
تضامنها  عن  بيانها  يف  تعلن  بالريف  األمازيغية 
املطالب املرشوعة والعادلة  املبدئي والالمرشوط مع 
الوحيش  القمع  بشدة  وتدين  بالريف.  للمعطلني 
املمارس ضد املطالبني بحق الشغل والعيش الكريم، 
بالعدالة  املطالبة  االحتجاجية  الحركات  وكافة 
تعامل  وتدين  للثروات.  العادل  والتوزيع  االجتماعية 
واملناضالت  املناضلني  مع  الحاكم  السيايس  النظام 
وترصيحات  خاصة.  بصفة  وبالريف  عامة  باملغرب 
القائلة  والسياسيني  املسؤولني  لبعض  الالمسؤولة 
بشدة  تدين  كما  املعطلني.  مع  الحوار  باب  بسد 
النظام  ينهجها  التي  األمام  إىل  الهروب  سياسة 
التعامل مع  يف  الحكومية  وأجهزته  القائم  السيايس 

امللف املطلبي لكافة الحركات االحتجاجية.
تنهجها  التي  األمنية  املقاربة  أن  الحركة  واعتربت 
الدولة وأجهزتها القمعية لن تزيد األمور إال تعقيدا، 
مناسبة  من  أكثر  يف  تعهدت  الدولة  وأن  خاصة 
باحرتام املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. كما تحمل 
وأجهزته  الحاكم  السيايس  للنظام  املسؤولية  كامل 
واملناضالت  املناضلني  له  تعرض  ما  كل  يف  املختلفة 
القوى  كل  وتناشد  النضالية.  املحطات  مختلف  يف 
الحية إىل رص الصفوف ملواجهة كل محاوالت النظام 
العادلة واملرشوعة  املكاسب واملطالب  لاللتفاف عىل 

لكافة الجماهري الشعبية.     
* ومن جهتها تلقى اعضاء املكتب االداري لجمعية 
الهجوم  نبأ  بالعروي  والتنمية  للثقافة  ثامزغا 
حق  يف  العروبي  املخزني  النظام  طرف  من  الرشس 
عنه  نتج  والذي  والحسيمة  الناضور  فرعي  معطيل 

مجزرة حقيقية حسب بيان ذات الجمعية.
وامام هذه الوضعية الخطرية أدانت الجمعية بشدة 
فرع  معطيل  حق  يف  الرشسة  املخزنية  الهجمة 
انما  شيئ  عىل  دل  ان  وهذا  والحسيمة  الناضور 
املغربية  للدولة  العمومية  السياسات  فشل  عىل  يدل 
يف  واملساواة  التشغيل  إشكالية  تدبري  يف  وجدت  إن 
يف  عربت،  كما  باملغرب.  العمومية  للوظيفة  الولوج 
مع  مرشوط  والال  املطلق  تظامنها  عن  بيانها،نعرب 
مناظيل فرعي الناضور والحسيمة للجمعية الوطنية 

كامل  وتحمل  باملغرب.  املعطلني  الشهادات  لحملة 
ملعطيل  البدنية  للسالمة  املخزني  للنظام  املسؤولية 

فرع الناضور والحسيمة .
ملنتدى  األوروبية  التنسيقية  تابعت  جهتها  ومن   *
بالغ  بقلق  وأوروبا  املغرب  بشمال  اإلنسان  حقوق 
ما يحدث من اعتداءات جسدية عىل مناضيل الريف 
الهجوم  آخرها  كان  عموما،  واملغرب  خصوصا 
مظاهرتني  ضد  القمع  لقوات  والهمجي  العنيف 
الحسيمة  مدينتي  من  كل  يف  للمعطلني  سلميتني 

والناظور.
توصلت  بيان  يف  اإلنسان،  حقوق  منتدى  ويضيف 
فيه  تدين  الذي  الوقت  يف  أنه  منه،  بنسخة  الجريدة 
و  قمع  من  بالريف  يحدث  ما  التنديد  عبارات  بأشد 
قتل و سفك للدماء يف ضل صمت مريب للعديد من 
تضامنه  يسجل  املنتدى  فان  املتواطئة،  األطراف 
املطلق والالمرشوط مع النضاالت املرشوعة للمعطني 
»الجمعية  العتيدة  جمعيتهم  إطار  يف  املنضويني 
تحقيق  حتى  باملغرب«،  الشهادات  لحملة  الوطنية 
الحق  يف  واملتمثلة  واملرشوعة  العادلة  مطالبهم 
السلمي  االحتجاج  يف  والحق  والتنظيم  الشغل  يف 

والعيش بكرامة.
كما يدين املنتدى االعتداءات التي يتعرض لها مناضيل 
الحساني  كمال  الشهيد  بحياة  أودت  التي  الريف 
مناضل الجمعية الوطنية، والتي آخر ضحاياها ايضا 

ما تعرض له  املناضل الريفي فكري األزرق وأخاه.
وطالب من جديد برفع الحصار عىل الريف وتمكني 
مغرب  إطار  يف  بأيديهم  شؤونهم  تدبري  من  سكانه 

متعدد االوطونوميات.
ويدعو سلطات الرباط بوقف اعتداءاتها ضد سكان 
الريف الكبري ويطالبها مجددا بالكشف الفوري عىل 

قتلة الشهداء الخمسة وتقديمهم إىل العدالة.
توحيد  الكبري  بالريف  املناضلة  القوى  كافة  ويدعو 
ضد  أخرى  مرة  تمر  املؤامرة  ترك  وعدم  صفوفها، 

الريف الكبري وأهله.
نضاالت  مع  والالمرشوط  املطلق  تضامنه  ويسجل 
 20 الحية وعىل رأسها حركة  املغربي وقواه  الشعب 

فرباير.

هيئات املجتمع املدين تتضامن مع فروع الريف للجمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني

الحايل،  الثقايف  للموسم  اطارأنشطتها  يف 
وبمناسبة االحتفال باليوم الوطني لتفيناغ الذي 
عىل  امللكية  املصادقة  تاريخ  فرباير   10 يصادف 
األمازيغية،  اللغة  لتدريس  كحرف  تفيناغ  حرف 
نظم فرع سال للجمعية املغربية للبحث والتبادل 
احتفاال   2012 فرباير   10 الجمعة  يوم  الثقايف 

بهذه املناسبة.
انطلق االحتفال بتنظيم صبحية لألطفال امتدت 
الساعة  التاسعة صباحا وإىل حدود  الساعة  من 
الواحدة زواال، اشتملت عىل ورشات لرسم تفيناغ 
األساتذة  أطرها  بالحناء،  ورسمها  وتعليمها 
الحسني حطوطو ومحمد اكزارن والحسن سالم. 
الذين  األطفال  لدن  من  اقباال  الورشات  وعرفت 
أعجبوا بحرف تفيناغ وأبدعوا يف رسمه بسهولة 

ويرس.
وابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال كان املوعد 
اعتماد  ‘‘أسباب  موضوع  يف  فكرية  ندوة  مع 
حرف تفيناغ لتدريس األمازيغية’’ أدارها األستاذ 
للندوة  توطئته  يف  حرص  الذي  الخواجة  محمد 

بعد  وراهنيته.  املوضوع  بأهمية  التذكري  عىل 
ذلك، تناول الكلمة األستاذ عمر ادثنني الذي ركز 
الذي  تفيناغ  بحرف  االحتفال  رمزية  داللة  عىل 
حرف  ويستند  سنة.  كل  فربايرمن   10 يصادف 
حرفا  باعتباره  حضارية  مرشوعية  إىل  تفيناغ 
إىل  تفيض  حقوقية  ومرشوعية  واصيال؛  عريقا 
اإلعرتاف بالحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية 
تعضدت  سياسية  شموليتها؛ومرشوعية  يف 
بيداغوجية  ومرشوعية  الدستوري؛  باإلعرتاف 
انتقل  ثم  الحرف،  هذا  ويرس  سهولة  يف  تتمثل 
الحرف  اعتماد  حيثيات  استعراض  إىل  ادثنني 
للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  من  بدءا 
األمازيغية وتعريجا عىل السجال السيايس حول 
إىل  وصوال  األمازيغية  لكتابة  املناسب  الحرف 
الذي أصبح حرفا  تفيناغ  امللكي لحرف  اإلعتماد 

وطنيا رسميا ومرجعا.
يف  واحايس  محمد  األستاذ  ؛تطرق  ذلك  بعد 
والسياق  تفيناغ  حرف  اختيار  لدواعي  مداخلته 
الذي جاء فيه والسجال الذي رافقه و أطره.حيث 

شهدت الساحة السياسية سجاال ايديولوجيا بني 
منافح لحرف تفيناغ يتشكل من معظم الحركة 
يضم  الالتيني  للحرف  منارص  ؛واخر  األمازيغية 
منترص  األمازيغية؛وثالث  الحركة  من  لفيفا 
القومية  التيارات  يف  يتمثل  العربي  للحرف 
املالئم  الحرف  اختيار  مسألة  واالسالمية.لكن 
لكتابة األمازيغية تعود من حيث االختصاص اىل 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بمقتىض الظهري 
للمعهد  االداري  املجلس  تداول  له؛حيث  املحدث 
يف األمر وصوت لصالح تبني حرف تفيناغ.ولقد 
امللكي  باالقرار  أوزارها  الحرف  حرب  وضعت 
لحرف تفيناغ بناء عىل الرأي االستشاري للمعهد 
واحايس  األستاذ  2003.وخلص  فرباير   10 يوم 
مكسب  تفيناغ  حرف  اعتماد  أن  عىل  التأكيد  إىل 
تثمينه  يجب  وللمغرب  لألمازيغية  تاريخي 

وتعزيزه بضمانات دستورية.
ولقد أغنت املناقشة التي تلت املداخلتني الكثري من 
األمازيغيتني،  والثقافة  باللغة  املتصلة  الجوانب 

وأضاءت بعضا من قضاياها واشكاالتها.

اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف بسال حتتفل باليوم الوطين لتيفيناغ

أقدمت أجهزة القمع املغربية ليلة  2 مارس 2012 
ناشط  البشري  شعيب  بن  املناضل  اختطاف  عىل 
بحركة 20 فرباير آيث بوعياش، ومناضل يف إطار 
املنطقة حول ملفاتها  الحراك اإلجتماعي لساكنة 

املطلبية العادلة و املرشوعة.
وقد تمت عملية اإلقتحام بطريقة هوليودية بباحة 
مسجد املركز،حيث اقدم خمسة أشخاص مدججني 
باألسلحة والصواعق الكهربائية باإلنقضاض عىل 
املناضل البشري بينما كان يهم بانتعال حذائه بباب 
املسجد عند انتهائه من أداء صالة العشاء،حيث كان 
األشخاص يرتبصون به وقد اصطنعوا أداء الصالة 

خلف املخططف  فانهالوا عليه بالرضب والصعق ودفع املصلني وترهيبهم ثم 
بعد ذلك قادوه فاقدا للوعي وقذفوه يف سيارة خاصة من نوع مرسديس 207 
الجماهريي  الضغط  بعد  تبني  مجهولة  جهة  إىل  نقله  تم  اللون،حيث  رمادية 

الجارف أنه يوجد بمركز الدرك امللكي بمدينة الحسيمة.
استياء  املقبول خاصة يف مكان مقدس  الغري  البولييس  اإلجراء  وقد خلق هذا 
عارما لدى رفاقه واملصلني الذين عاينوا املشهد وكذلك مختلف الساكنة الذين 
انتفاضة  املناضل الشجاع والذي يؤرق املخزن،حيث قامت  يعرفون جيدا هذا 
الساكنة بمختلف فئاتها،وتم تنظيم مسرية حاشد شارك  عارمة شارك فيها 
فيها اآلالف من املواطنني يف اتجاه رسية الدرك امللكي قرب السد،نددوا خاللها 
باإلختطاف الذي طال املناضل البشري والطريقة املفيوية التي تمت بها،وانتهاك 
اعتصام مفتوح  بفتح  املسرية  املصلني،توجت هذه  املساجد وترهيب  حرمات 

وسط الطريق الوطنية رقم  02 مستمرة إىل حد اآلن.
وعليه فإن حركة 20 فرباير آيث بوعياش تندد بشدة بهذا اإلعتقال التعسفي 
الذي طال الرفيق البشري وتعتربه محاولة لثني الحركة عىل الركوع والتأثري يف 
الحراك اإلجتماعي  املستمر واملتواصل عىل أشده بآيث بوعياش خاصة اإلعتصام 
املفتوح باملكتب الوطني للكهرباء الذي يبلغ شهره السادس،واإلعتصام املفتوح 
وبدون  فورا  رساحه  بإطالق  وتطالب  أشهر...إلخ  ثالثة  منذ  البلدة  بوسط 
رشوط،،و محاكمة املسؤولني عن هذا الفعل البولييس الرتهيبي. وتؤكد عزمها 
عىل مواصلة النضال و تصعيد مختلف أشكال الضغط حتى يتم إخالء سبيل 

الرفيق البشري بن شعيب. 

املطالبة بإطالق املعتقل البشري بن شعيب فورا

- صالح بن الهوري-طاطا
 دعا ناشطون خالل تظاهرة إحتجاجية نظمها ناشطون أمام مفوضية طاطا إىل 
إحتجاجية   وقفة  خالل  مطلوب،  محمد  طاطا  مفوضية  رئيس  ورحيل  محاسبة 
دعت لها الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان –فرع طاطا-،وحج إىل الوقفة ناشطون 
الشغل وفاعلون  والحق يف  النقابية  والحريات  اإلنسان  الدفاع عن حقوق  يف مجال 
جمعويون.وردد املتظاهرون شعارات مناوئة لرئيس مفوضية طاطا، ونددو بالقمع 
الذي خاضه عاطلون وناشطون حقوقيون وإستعملت فيه  الحراك  الذي جوبه به 
باملواطنني  األمن  رجال  وتحرشات  إستفزازات  بيضاء،وانتقدوا  أسلحة  األمن  قوى 
وسادية رجال الرشطة، ودعو رجال األمن إىل جعل حد لفضائحهم، وتعهدو بفضح 
له  تعرض  الذي  الهجوم  وشجب  طاطا،  مفوضية  رئيس  وسلوكات  سلوكاتهم 
ناشطون نقابيون وحقوقيون. ورفعو يافطات تطالب بالحرية  والحقوق والكرامة 
يف كل مكان، وأخرى تذكر الرشطة بأن" مهمة الرشطة يف العالم خدمة أمنية، ويف 
كريان،وابدو  بن  حكومة  عىل  غضبهم  جام  الساخطون  قمعية."وصب  الة  طاطا 
جميع  رساح  بإطالق  تازة،وطالبو  مدينة  له  تعرضت  الذي  القمع  مع  تضامنهم 
والتدخل  األمن  قوى  قبل  من  عسكرة  طاطا  مفوضية  الساسني.وعرفت  املعتقلني 
الرسيع وعديد املخربين،وشهد ت الوقفة إستفزاز رئيس مصلحة الرشطة القضائية 
الذي  التظاهرة اإلحتجاجية.األمر  الزين لناشط حقوقي قبيل إنطالق  عبد الحفيظ 
عالجه الحقوقيون بتعقل وتبرص وحكمة بتجاهل األمر والخوض يف اإلحتجاج.ولم 

يتسنى لنا اإلستماع إىل رأي رئيس مفوضية طاطا ملعرفة رأيه يف املوضوع.

دعوة ملحاسبة ورحيل رئيس مفوضية طاطا

يف اطار الذكرى األربعينية إلتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي وكذلك 
انسجاما مع الربنامج السنوي 2012، وتحت شعار'' تقاسم املسؤولية والخربة يف 
الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والطبيعي بالريف'' نظم نادي اليونسكو لحماية الرتاث 
الحسيمة  بمدينة  الوطني   للمنتزه  إستكشافية  زيارة  فرباير   26 االحد  بالريف  

وذلك بتنسيق مع جمعية أزير للبيئة. 
أزير  جمعية  مقر  من  صباحا  الوطني  للمنتزه  اإلستكشافية  الرحلة  انطلقت 
حيث إستمع املشاركون داخل املقر اىل مجموعة من الرشوحات واملعلومات حول 
محتوى املنتزه الوطني، والتي  قدمها األستاذ محمد األندليس، والذي كان بمثابة 
دليل خالل هذا اليوم الكامل من الرحلة داخل هذا املنتزه الذي حفظه عن ظهر قلب 
حيث خرب مسالكه واماكنه الرائعة.وكان دائم الرشح والتفسري ويقدم املعلومات 
والرشوحات حول بعض املناظر واملشاهد الطبيعية وكذلك بعض الحيوانات واملآثر 

التاريخية املتواجد داخل هذا املنتزه.
أدوز"  ك�"  والرائعة  الجميلة  األماكن  من  مجموعة  الزيارة  شملت  وقد  هذا 
يتواجدون  الذين  واألولياء  األرضحة  بعض  وزيارة  بادس  ومدينة  و"ثاوساث" 
التي  والكهوف  املغارات  بعض  مشاهدة  وكذلك  املنتزه  هذا  داخل  كبرية   بأعداد 

تتواجد عىل مشارف  منطقة بادس.
وتجدر اإلشارة إىل أنه بتاريخ 2011/10/30 تأسس بمقر املركب البلدي للتنشيط 
له  ويرمز  بالريف،  الرتاث  لحماية  اليونسكو  نادي  بامزورن،  والثقايف  الفني 

C.U.P.P.rif اختصارا بالحروف الالتينية ب
نائبة  العنصوري  رئيسا، ووفية  بلعيل  للنادي، من أرشف  املسري  املكتب  ويتكون 
للكتابة  نائبا  الدرقاوي  وكمال  عامة  كاتبة  الحنكوري  وكريمة  للرئيس  أوىل 
العامة ورابحة املرابط أمينة املال وسمرية بوشعيبي نائبة لها، وعماد البوجديني 

مستشارا.
ويقول بالغ لنادي اليونيسكو بأن أندية اليونسكو حركة ترابطية تدعم املثل العليا 
لليونسكو، فيما تسهم األندية أيضا يف نرش تلك املثل يف مختلف األوساط، وتقوم 
تنفذها  التي  األنشطة  وتتنوع  ومبادئها.  املنظمة  بمثل  مبارشة  تتعلق  بأنشطة 
املوارد  األعضاء واهتماماتهم وكذلك عىل  األندية وتعتمد بشكل خاص عىل عمر 

املالية ووسائل العمل املتاحة.
ويهدف »نادي اليونسكو« لحماية الرتاث بالريف« إل��ى املساهمة يف نرش العلم 
املحافظة عىل  يف  واملساهمة  والتآخي،  والسلم  التسامح  وقيم  واملعرفة  والثقافة 
املرأة،  حقوق  عن  الدفاع  والشباب،  باألطفال  والعناية  سليمة،  طبيعية  بيئة 
الخاص  والالمادي  املادي  الثقايف  باملوروث  العناية  املبادرة،  عىل  وتشجيعها 
املوسيقى،  املحلية،  التقليدية  املنتوجات  التاريخية،  األثرية  املواقع  باملنطقة: 
للشباب، صون  دراسية  تنظيم مخيمات  الشعبية،  واألمثال  والروايات  الحكايات 
إنجاز رشاكات مع هيئات  إىل  النادي  العادات والتقاليد املحلية...( ويسعى كذلك 
وملتقيات  مهرجانات  إقامة  عرب  ودولية،  ووطنية  محلية  أخرى  ومؤسسات 

وندوات، طباعة املنشورات ووثائق املعلومات وغريها من اإلصدارات.

تأسيس نادي اليونسكو حلماية التراث بالريف  
وافتتاح برناجمه بزيارة للمنتزه الوطين باحلسيمة
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لقد ش�كلت اإلجراءات الت�ي أقدمتم عليها، 
واملتمثل�ة يف إلغاء بعض املذك�رات وإخضاع 
بعض اإلجراءات للدراس�ة والنق�اش، حدثا 
ومادة للتحلي�ل والتداول العموم�ي، بعد أن 
كادت أمور الرتبية والتكوين ببالدنا أن تصل 
إىل الب�اب املس�دود، ومن ش�أن ه�ذا التداول 
أن يخل�ق ج�وا تربويا ب�ن كل الفرق�اء،إذا 
كان القص�د تربويا إصالحي�ا وليس فرقعة 
سياسية إعالمية رسعان ما تتعرض للذوبان 
وس�ط أعاص�ر اللوبي�ات التي ألف�ت ما لم 
يعد يخفى عىل أح�د، فاملذكرة 122 الخاصة 
بتدب�ر الزم�ن امل�دريس قد تم اس�تصدارها 
ترضية ألحدى النقابات رغم أنها غر ممثلة 
يف اللجان الثنائية، فأدى هذا االس�تصدار إىل 
تحويل الحياة املدرس�ية إىل جف�اف روتيني 
خ�ال م�ن أي اجته�اد فأصبح�ت املجالس 
محطات مل�لء مطبوعات مفروض�ة، وكان 
املترضر منه�ا هو تدري�س األمازيغية، ألنه 
لم يعد هناك اجتهاد داخل املؤسس�ات الذي 
يمكن أن يوصلنا إىل التدريس بأستاذ الوحدة، 
فتوق�ف االجته�اد وانصب »االهتم�ام« عىل 
»بيداغوجية« اإلدماج،بما تذره من تعويضات 
الغم�وض  وطام�ة  ط�رف،  ع�ىل  ووالئ�م 
وعقوبات ملء الشبكات وموازين العمليات 
الحس�ابية الت�ي يجب القيام  به�ا )11000 
عملية س�نويا( ع�ىل الطرف اآلخ�ر، فتزايد 
االحتقان عىل ما كان عليه،فاختلطت أوراق 
املل�ف املطلبي النقاب�ي، فانهال�ت املذكرات 
املقارب�ة  والتطبيق،فتق�وت  فه�م  ب�دون 
املقاوالتي�ة، لتت�م مرش�نة )م�ن امل�اريش( 
العق�ل التعليمي فكثر الحدي�ث عن امليزانية 
أكث�ر من البيداغوجي�ة، فوقف األس�تاذ)ة( 
والتلميذ)ة( تائهن مشدوهن أمام عمليات 
بروقراطية مذكراتية شبكاتية املنهالة عىل 
مدراء املؤسسات التعليمية دون أن يتمكنوا 
حتى م�ن تنطيم لقاءات تربوية ملناقش�تها 
والخروج بتصور يؤدي إىل حسن تنفيذها بما 

يفيد التلميذ)ة(، وخصوصا املذكرة 204.
لقد ت�م إط�الق تس�مية »البيداغوجيا« عىل 
إجراء تطبيق�ي ملعرفة مدى تحقق الكفاية، 
وتمت مصاحبته بهالة م�ن الرتويج واعترب 
بمثابة فتح مبن، وخصصت له »تكوينات« 
ماراطوني�ة بأغلف�ة مالية ضخم�ة، وزمن 
درايس مهدور، يف الوقت الذي يمكن االكتفاء 
بتنظي�م لق�اءات تربوي�ة داخ�ل امل�دارس 
للخروج بطريقة تمكن املتعلم)ة( من إدماج 
امل�وارد التعلماتية أثن�اء الحصص اإلنتاجية 
)اإلنش�اء(،يف انتظار تأليف الكتب املدرسية 
بنف�س األس�لوب البيداغوج�ي ال�ذي ألفت 

الكتب املدرسية لوحدة األمازيغية.
الس�يد الوزير، لقد قطعت أش�واط إرسائية 
فيم�ا يتعلق بإدماج األمازيغية يف املس�ارات 
الدراس�ية منذ صدور املذكرة 108، وأنجزت 
خطوات همت الحرف »تيفيناغ« الذي تفاعل 
معه التالميذ بكل س�هولة ويرس دون أن يتم 
تسجيل أية صعوبات، عكس ما يدعيه بعض 
الديماغوجي�ن الذي�ن يمارس�ون الش�طط 
باستغالل عضوية املجلس األعىل للتعليم من 
أجل الفرملة ليس إال؟أضف إىل ذلك ما تحقق 
عىل مستوى املنهاج الدرايس والكتاب املدريس 
والحوامل البيداغوجي�ة املنجزة، وما تم عىل 
مس�توى التكوينات رغم املؤاخذات املسجلة 
هنا وهن�اك، إال إنه ومنذ أواخر س�نة 2009 
لوحظ تراجع مس�كوت عنه رس�ميا لدرجة 
اعتب�ار ذلك نوعا من املؤامرة ضد هذه املادة، 
فال تكوين وال مصاحب�ة وال مراقبة وال هم 
يحزنون ،لقد خصصت ميزانيات لتكوينات 
ع�ىل مقاس الرتضي�ات دون أن تك�ون ذات 
أولوي�ة ، يف الوق�ت الذي ينتظ�ر فيه برمجة 
تكوين�ات خاص�ة باألمازيغي�ة ، والس�ؤال 
املطروح اآلن، هل ستنفضون الغبارالذي طال 
ملف تدريس األمازيغية وتقدمون عىل خطوة 
جريئة إلعادة األمور إىل نصابها ؟ أم سيبقى 
الوض�ع ع�ىل ما هو علي�ه إىل إش�عار آخر ؟ 
وإذا نفضتم هذا الغبار ، فهل س�يتم ذلك عن 
طريق إرشاك الكفاءات التعليمية النشيطة يف 
صفوف الحركة األمازيغية يف التدبر املرحىل 
للملف ، س�واء عىل مس�توى املجلس األعىل 
للرتبية والتكوين ،أو عىل مستوى التكوينات 
واملصاحبة  امليدانية التي يجب أن تكون داخل 
املؤسسات التعليمية ، باستدعاء مكونن من 
طرف مجالس�ها يف أيام دراسية مدققة ؟ أم 
سيظل التكوين يس�ند إىل غر أهله ؟؟ إىل أن 
يتحقق اإليجابي لكم فائق التقدير واالحرتام .              

AWAL IDDEREN
محمد 

بسطام

bastam56@gmail.com

 إىل السيد وزير التربية 
الوطنية 

* حس����ن أب���راه��ي����م
 

أحداث،  من  حولنا  يدور  ما  يف  املتأمل  إن 
إال  لها  يجد  لن  استغاثات...  تظاهرات، 
الدولة  جوابا واحدا ووحيدا وهو أن هذه 
اإلصغاء  فن  إال  الفنون  جميع  تتقن 
بكراكيزها  تخرج  دولة  واملخاطبة. 
الوطن  عىل  الغيورين  بأقنعة  املقنعن 
صوب  كل  يف  املواطنن  هموم  ومشاطرة 
»التزواق«  سياسة  إال  يتقنون  ال  وحدب، 
براقة  بمساحيق  املغرب  صورة  وتلميع 
بأبهى  التجميلية  مخترباتهم  تزينها 
املغرب  أن  يقول  حالهم  ولسان  األشكال 
وال  الجنة  رياض  من  وروضة  نعيم 
ينقصها »الخر« يف حن أن املشاكل تزداد 
حدة يوما بعد يوم والبؤس والقفر ينترش 

كالنار يف الهشيم. 
منددين  البرش  من  املالين  يخرج  عندما 
باملحسوبية،  الريع،  باقتصاد  بالفساد، 
سكن  أن  يعني  فهذا  املعيشة...  بغالء 
الحياة  يهدد  وأصبح  العظم  وصل  األزمة 

ويعرضها للزوال.
أية أهمية لكل ما  كنت يف املايض ال أعر 
له صلة باملظاهرات أو بثقافة االحتجاج 
ألنه ببساطة كان يحمل يف جوهره قضايا 
فيها  أحس  وال  مجتمعي  عن  غريبة 
إذ ال يعقل أن أحمل مظلة يف ما  بارتياح 
ممطرة  وهي  بلدي  يف  ساطعة  الشمس 
بشعابها-  أدرى  مكة  فأهل  الرشق-  يف 
أوىل  وهي  بمشاكلهم  أدرى  املغرب  وأهل 
أن  كمغاربة  لنا  وكيف  غرها،  من  لهم 
قضايا  ونتخذها  مرشقية  قضايا  نتبنى 
مستغلن  ببسالة  عنها  وندافع  وطنية 
وتهييج  املجتمع  يف  الوعي  وانعدام  جهل 
املدغدغة  والقلوب  الرقيقة  العواطف 
وحيدة  ملرة  ولو  نسمع  لم  إذ  بالحماس. 
عن تضامن »األشقاء العرب« مع املغرب 
سبيل  عىل  الرتابية«  »وحدته  إطار  يف 

املثال.
حاليا، ومع تنامي الوعي وتطور العقلية 
و»تبا  أساطر  من  وتحررها  املغربية 
مازالت  التي  الوسطى  القرون  خر« 

العرقية،  األنا  وبتضخم  بالقدسية  تؤمن 
السهام  وأصبحت  الوجهة  اتضحت 
يعانيه  وما  الوطن  مشاكل  إىل  موجهة 
اليومية،  حياته  يف  املغربي  املواطن 
فعوض أن نسمع بمظاهرات مليونية مع 
فلسطن أو العراق أمسينا نسمع رصاخا 
ضد  مليونية  ومظاهرات  يوميا  وتنديدا 

الفساد واالستبداد املتفيش يف البالد...
بطغاة  أطاحت  شعوبا  أن  ينكر  الأحد 
ينكر  وال  االستبداد،  يف  املثال  لهم  يرضب 
أحد أن شعوبا ارتقت بفعل انغماسها يف 
فالشعب  وبالتايل  ومعالجتها  قضاياها 
مجتمعنا  تقدم  يف  املفقودة  الحلقة  هو 
كانت  إذا  إال  التطور  بعجلة  ندفع  ولن 
أنن  تسمع  آذان  الصماء  الدولة  لهذه 
عىل  األم  ونواح  املترضر  ورصاخ  املريض 
الجب  غياهيب  يف  النسيان  طالهم  أبناء 
صح  وقد  املغربية.  العدالة  وتناسىتهم 
القول يف أمر الدولة التي يغيب فيها العدل 
والعدالة االجتماعية: فال فرق بينها وبن 
قطاع الطرق. أي أن الدولة يف استخالصها 
دون  املواطنن  جيوب  من  الرضائب 
العيش  ظروف  بأدنى  فيها  ينعموا  أن 
البسيطة فال مانع من تصنيفها يف خانة 

قطاع الطرق.
النابض للشارع املغربي يعيش  إن القلب 
التاريخ مثيال  لها  لم يعرف  حالة تضخم 
عىل  فستأتي  رشايينه  تنفجر  وعندما 
الفرصة  ترتك  ولن  واليابس  األخرض 
يظنون  الذين  والوطن  الشعب  لسمارسة 
أن املغرب مازال بقرة حلوبا. عىل العكس 
من ذلك فالوعي باألزمة يواصل اكتساحه 
الضوء،  بانتشار  أشبه  بوترة  للمنازل 
وعليه فعىل الدولة أن تقعد مصطلحاتها 
وتخاطب الناس بلغتهم وإال فإن الشعب 
أبناء  إال  يتقنها  ال  بلغة  سيخاطبها 
أعطونا  يقول:  فهو  الحقيقين  الشعب 
الحق يف نقطة نظام، لقد استمعنا إليكم 
لكي  الوقت  حان  وقد  الكفاية  فيه  بما 
النظام  نقطة  فإن  وإال  أصواتنا  تسمعوا 
ستتحول إىل نقطة فوىض وستغدو سيال 

وتجرف األصنام.

دولة ال ختاطب الناس بلغتهم
            * رشيد نجيب  

للثقافة  امللكي  املعهد  مؤسسة  من  بدعم 
للطفولة  النور  جمعية  نظمت  األمازيغية، 
كلميم  إقليم  تيموالي  بجماعة  والشباب  
األمازيغي  القروي  للطفل  األول  امللتقى 
بثقافة  "النهوض  شعار:  تحت  بالجنوب 
صميم  من  األمازيغي  القروي  الطفل 
فرباير  و6  و5   4 أيام:  وذلك  املواطنة"، 
امللتقى  هذا  أشغال   وتضمنت  الجاري. 
عىل  املتنوعة  األنشطة  من  عددا  املتميز 
املوازية  املعارض  افتتاح  التايل:  الشكل 
معرض  الكتاب،   معرض  ومنها  للملتقى 
الحرف  بتوظيف  التشكيلية  اللوحات 
األمازيغي األصيل تيفيناغ لألستاذ والفنان 
املختار أزكار، معرض الصور الفوتوغرافية 
الخاصة بمنطقة تيموالي ماضيا وحارضا 
معرض  بوزرع،  حسن  السيد  مع  بتنسيق 
خاص باألدوات التقليدية القديمة. كما تم 
الطفل  "ثقافة  محور  حول  ندوة  تنظيم 
القروي املغربي، الطفل األمازيغي كنموذج 
الباحثن:   األساتذة  من  عدد  بمشاركة 
الذي تناول موضوع  أوبال  إبراهيم  األستاذ 
الطفل  التقليدية يف إكساب  األلعاب  " دور 
محمد  واألستاذ  املنهجية"،  الكفاية 
أرجدال الذي تحدث عن " طقوس االجتياز 
األطلس  بمنطقة  األمازيغي   الطفل  لدى 
نجيب  رشيد  واألستاذ  الغربي"،  الصغر 
الذي تطرق ملوضوع: "أدب الطفل املكتوب 
واألستاذ  أولية"،  مالحظات  باألمازيغية: 
"دور  موضوع:  تناول  الذي  وعربي  حسن 
تنشئة  يف  التقليدية  الدينية  املؤسسات 
نيابة عنه  ألقاها  األمازيغي" حيث  الطفل 

األستاذ محمد بوزرع. 
استفادت  الربنامج،  هذا  مع  وباملوزاة 
الورشات  من  عدد  من  املنطقة  طفولة 
العملية والتطبيقية من تنشيط  الناشطن 
منها:  باملنطقة،  الجمعوين  والفاعلن 
األصيل  األمازيغي  الحرف  تعلم  ورشة 

أوشطاين  إبراهيم كوسر وسعيد  تيفيناغ 
الرتبوية  األنشودة  ورشة  كنبوش،  وعمر 
من تنشيط الصادق بوركع وعيل أورجدال، 
تنشيط  من  األمازيغي  الطبخ  ورشة 
الرتبوي  املرسح  ورشة  جاريف،  محمد 
من تنشيط الحسن إدوضبيب وإسماعيل 
سموك، ورشة الحكي حول تاريخ منطقة 
السيد مبارك بوزرع،  تيموالي من تنشيط 
من  األمازيغي  التقليدي  اللباس  ورشة 
وسيتم  وفتيانها.  املنطقة  فتيات  تنشيط 
تنظيم احتفالية عامة لتقديم أشغال هذه 
السياق، سبق لجمعية  الورشات. يف نفس 
هذا  افتتحت  أن  والشباب  للطفولة  النور 
املعروفة محليا  الفروسية  بألعاب  امللتقى  
تراث  من  فنية  بلوحات  مرفوقة  بإسان 
أحواش  فرقة  بمشاركة  األصيل  أحواش 

لكسور. 
النور  جمعية  تأسيس  تم  فقد  لإلشارة، 
للطفولة والشباب من طرف مجموعة من 
 2009 العام  صيف  املنطقة  وتالميذ  طلبة 
بالشباب  والعناية  الطفولة  خدمة  بهدف 
واالهتمام بأوضاع املرأة القروية  وتحقيق 
إنجازات هذه  رهان تيموالي أفضل . ومن 
افتتاح  اآلن:  حدود  إىل  الفتية  الجمعية 
تربوي  كفضاء  وتهيئته  النسوي  النادي 
العناية  املحلية،  الساكنة  منه  تستفيد 
مع  رشاكة  اتفاقية  توقيع  األويل،  بالتعليم 
نيابة وزارة الرتبية الوطنية ملحو األمية يف 
تجويد  تنظيم مسابقات  النساء،   صفوف 
تكوينية  دورات  تنظيم  الكريم،   القرآن 
لفائدة  واإلعالميات  البرشية  التنمية  يف 
يف  األوىل  الرتبة  عىل  الحصول  الفتيات، 
باألمازيغية،  الرتبوية  األنشودة  مهرجان 
شعار:"  تحت  األوىل  الرتبوية  األيام  تنظيم 
التنمية  تحقيق  أساس  املحلية  الطاقات 
دورات  تنظيم  النجاح"،  مدرسة  ورهان 
املشاريع  وتسير  بناء  يف  تكوينية 
تنظيم  الشباب،  لفائدة  الرتبوي  والتنشيط 

األيام الثقافية املغربية اليابانية... 

إعالن عن مباراة لتوظيف 
إطار )1( يف اإلعالميات

يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن تنظيم مباراة لتوظيف إطار )1( يف اإلعالميات تخصص 
أو  املعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  يكون حاصال عىل  أن  املرتشح  ويتعن عىل  املعلوماتية.  الشبكات 

دبلوم املاسرت يف اإلعالميات من إحدى املدارس العليا للمهندسن  .

1- امله�ام:
- تدبر املستودع املعلومياتي؛

- تحديد وتنفيد السياسة األمنية املعلومياتية )مكافحة الفروسات، جدار الحماية،...(؛
- حل مشاكل الشبكة املعلومياتية، كفالة وضمان خدمة النوادل )ويندوز ولينوكس( والشبكة )املبدل، 

جدار الحماية  و األسالك(؛
- ضمان جودة الخدمات وجاهزية موقع املؤسسة؛

- تتبع أعمال املتعاونن؛
Active Direc-( أكتيف ديريكرتي ،)Windows Server 2003( 2003    إنزال، برمجة وتدبر ويندوز

tory(، لينكس ريدهات )Linux Redhat (؛ 
 .)Anti-virus( وجدار الحماية )Exchange( إكستشنج ،)SQL Server( إدارة نادل قاعدة املعطيات -

2- الرشوط املطلوبة:
يتعن عىل املرتشح لهذا املنصب:  

 - أن يكون من جنسية مغربية؛
 - أال يتجاوز سنه 30 سنة عند تاريخ إجراء املباراة؛

 - أن يكون متقنا للغات الربمجة اإلعالمية؛ 
 - أن يتقن اللغات التالية: العربية والفرنسية؛ 

 - يستحسن أن يكون عىل إملام باللغة األمازيغية.

-3 ملف الرتشح:
- طلب خطي الجتياز املباراة موجه إىل السيد عميد املعهد، يحمل رقم الهاتف النقال أو الثابت للمرتشح؛

- نبذة مفصلة عن السرة الذاتية؛
- نسخة مصادق عليها من الشواهد املحصل عليها؛

- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة مصادق عليها من عقد االزدياد؛

- صورتان )2( فوتوغرافيتان حديثتي العهد؛
- ترخيص الجتياز املباراة مشفوع بموافقة اإلدارة بالنسبة للموظفن؛

- شهادة معادلة الدبلوم.
ويجب إيداع ملفات الرتشيح بمكتب الضبط باملعهد، أو إرسالها بواسطة الربيد، يوم 16 مارس 2012، 

الساعة 012h0، كآخر أجل.
وال تقبل امللفات الواردة عن طريق الربيد االلكرتوني.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض
ص.ب 2055 الرباط

www.ircam.ma

امللتقى األول للطفل القروي بكلميم

األنباء  لوكالة  املغربي  والحريات  العدل  وزير  الرميد  املصطفى  قال 
اإلسالمين  من  مجموعة  عىل  امللكي  العفو  عىل  تعليقا  الرسمية 
واليسارين " إني لسعيد لقرار صاحب الجاللة الذي استجاب مللتمس 
القرار شمل مناضلن من  العدل والحريات، خاصة وأن هذا  وزيره يف 
أن  مؤكدا  معه"،  ومن  كبوري  الصديق  هم  املوحد  االشرتاكي  اليسار 
القرار امللكي هو "من هذا الجانب إشارة واضحة أيضا إىل نوع العالقة 
كانت  وإن  حتى  املسؤولة  السياسية  باألحزاب  الدولة  تربط  التي 
الدستور  عىل  االستفتاء  مقاطعة  قبيل  من  صعبة  قرارات  اتخذت  قد 
واالنتخابات كما أكد الرميد أن العفو امللكي بمناسبة عيد املولد النبوي 
الجديد  الدستور  بعد  ملكي  عفو  أول  لكونه  خاص  طعم  له  الرشيف 
أنه يشمل  الجديدة ،وحيث  األخرة والحكومة  الترشيعية  واالنتخابات 
السلفية  شيوخ  من  بأنهم  إليهم  يشار  أشخاصا  يشمل  من  بن  من 
االمازيغية  القضية  الحديث عن معتقيل  العدل تجاهل  الجهادية.وزير 
لكونه هو وحزبه يكن عداءا مقيتا لهده القضية الجوهرية لهذا قدم 
ملتمس إىل امللك للعفو فقط عىل من يعلن والءه إليديولوجية العروبة 

واإلسالم ولو تورط معنويا يف دعم التيارات اإلرهابية .
* صالح حرضي

هل سيطالب وزير العدل مبضاعفة 
سنوات العقوبة السجنية ملعتقلي 

القضية االمازيغية؟؟؟ 

مكسيكوا،  بالعاصمة  أرتيس،  بيالس  بضاحية  املايض  فرباير  شهد 
أنحاء  مختلف  من  شعراء  تجمع  التي  العاملية  اللقاءات  أكرب  إحدى 
العالم، اللقاء جمع كل الشعراء الذين نرشوا قصائدهم يف األنطولوجيا 
أدباء  خرة  تضم  التي  املكسيكية،  فلوريكانتو  جمعية  أعدتها  التي 

املكسيك.
املشهورة  قصيدته  بورتيا،  ليون  ميغيل  الدكتور  ألقى  البداية  يف 
تموت  »عندما  تحت عنون  كانت  والتي  األنطولوجيا،  لهذه  املتصدرة 

اللغة«، القصيدة التي كتبها بلغة الناواتل.
منها  املتعددة  لغاتهم  معهم  إستحرضوا  و  حرضوا  أخرون  شعراء 
الزابوتيكو،  البوريبيتشا،  كالكيتشاو،  باإلنقراض  مهددة  لغات 
السيسيليانو و لغات عاملية أخرى كاإلنجليزية، اإلسبانية، الربتغالية، 

األملانية، الفرنسية.
املشاركون أجمعوا عىل رضورة حماية اللغات بإعتبارها إرثا إنسانيا 
و تراثا ضخما يجب صونه من مخاطر العوملة حىل حد تعبر الدكتور 
اإلنسان  يصبح  تموت  عندما  اللغة  »أن  أضاف  الذي  بورتيا  ميغيل 
فقرا« ، الشاعر الريفي األمازيغي املقيم باملكسيك و أستاذ األمازيغية 
بالجامعة الوطنية لألنثبولوجيا و التاريخ، وجد كاركار، شارك بدوره 
اللغة األمازيغية بن هذا  الدويل و بالتايل ضمن حضور  اللقاء  يف هذا 
بدورها  املهددة  اللغة  أوصل معاناة هذه  بل  اللغات،  الهائل من  الكم 

باإلنقراض ببعض مناطق ثامزغا حسب تقرير سابق لليونيسكو.
اإلعالم  طرف  من  واسعة  إعالمية  بمتابعة  حيض  الدويل  اللقاء 
املكسيكي املكتوب و السمعي-برصي، و أيضا بحضور مجموعة من 

املنابر اإلعالمية بأمريكا الالتينية.

الشعر األمازيغي يتألق بلقاء دويل باملكسيك
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التي  املرتكزات  أهم  أحد  عدة،  قرون  إمتداد  عىل  األمازيغية  ظلت 
تأسست عليها الدول واإلمرباطوريات يف شمال إفريقيا باعتبارها 

هوية أصلية ألرض ثامزغا. 
وقد شكلت بثقافتها وتاريخها وعاداتها قيم الفرادة واألصالة، ومع 
مع  املستعمر  تحالف  إفريقيا  بشمال  األوروبي  اإلستعمار  تغلغل 
األمازيغية.  الوطنية  الهوية  املحميني وعمالء اإلستعمار عىل محو 
الكلونيالية  السياسة  فاتخذت  األمازيغي،  الوجود  محو  عرب  وذلك 
عدة أشكال لتفعيل مرشوع التطهري الثقايف والحضاري لألمازيغية، 
أراضيها  مصادرة  عرب  األمازيغية  القبائل  بنيات  بتدمري  فقامت 
بل قد  التهدئة.  إطار ما يعرف بحروب  أبنائها وقتلهم يف  وتجويع 
قام التحالف اإلستعماري بمؤازرة املحميني وعمالء اإلستعمار عىل 
نهضوي  مرشوع  كأول  الريف  جمهورية  دولة  وإغتيال  إجهاض 
حداثي أمازيغي باملنطقة. ويف املقابل أحدث اإلستعمار مؤسسات 
التعريب والفرنسة  الوطنية فشجعت  الهوية  عدة ترمي إىل فربكة 
فلك  يف  تدور  وضعيفة  تبعية  كيانات  لخلق  إسرتاتجية  كأليات 

اإلستعمار.
الدول  شجعت  شكيل،  إستقالل  عىل  املنطقة  شعوب  بحصول 
األمازيغية  وأقصيت  واملجال.  لإلنسان  الشامل  التعريب  القطرية 
إقرار  تٌم  بل  والحكومية،  العامة  السياسات  ويف  التنمية  برامج  يف 
قوانني عنرصية يف بعض دول املنطقة. ومع بزوغ أول ربيع أمازيغي 
الوعي  وتنامي  املايض  القرن  من  الثمانينات  أوائل  يف  بالجزائر 
الحداثي والديمقراطي باألمازيغية بكل بقاع ثمازغا، سارعت دول 
املنطقة إىل إتخاذ قرارات محتشمة وخجولة بغية إسكات الصوت 

األمازيغي.
الفاسد،  النظام  بإسقاط  املنادية  للثورات  األوىل  الرشارة  إنطلقت 
بمنطقة سيدي بوزيد بتونس لتمتد إىل مرص وليبيا، ولتتخذ باملغرب 

إسقاط  ترفع شعار  والجزائر شكال إصالحيا عرب حركات شعبية 
األنظمة  وبسقوط  ديموقراطي.  نظام  وإقرار  واإلستبداد  الفساد 
الفاسدة بكل من تونس، ومرص، وليبيا. وإعالن ملك املغرب التنازل 
يسمى  ما  أو  املعدل،  دستوره  يف  صالحياته  بعض  عن  الجزئي 

بدستور فاتح يوليوز.
ومرص  والجزائر  وتونس  باملغرب  اإلسالميني  صعود  تنامي  مع 
ثمازغا تعيش تحت ظروف ملتبسة وغري واضحة  وليبيا، أضحت 
بعد  ليبيا  ففي  لإلسالميني.  املنسجمة  الغري  املواقف  بفعل  املعالم، 
اإلعالن الدستوري، أعلن املجلس الوطني اإلنتقايل الليبي عن تصوره 
لليبيا ما بعد القذايف، وما أثار إنتباهي لهذه السياسة الجديدة لحكام 
من  املنتهجة  القديمة  السياسات  لنفس  تسوق  أنها  الجدد،  ليبيا 
اإلقصاء  األمازيغية حيث الحظنا  فيما يخص  البائد  النظام  طرف 
يف  برسميتها  اإلقرار  يستوجب  وطني  كمرشوع  لألمازيغية،  التام 
واإلهتمام  وأفقيا  عموديا  تدريسها  ينبغي  كما  ليبي،  دستور  أول 
التنمية. وأيضا يجب  باملناطق األمازيغوفنية نتيجة إلقصائها من 

إقرار نظام ديموقراطي تعددي أساسه ليبيا لجميع اللبيني. 
أما يف تونس فاألمازيغية مقصية بشكل تام، فاإلسالميون يف تونس 
الجغرافية  حقيقة  عىل  ضد  تونس  عروبة  يف  التشكيك  يرفضون 
والتاريخ، بحيث يتجهون نحو تحالف عروبي إسالموي مستهدفني 
القضية  أن  التأكيد  إىل  يدفعنا  مما  واألمازيغي  الحداثي  التيار 
األمازيغية بتونس، ويف ظل هذه الظروف ستعيش تجاوزات خطرية 

وستؤثر سلبا عىل صورة تونس املستقبلية لدى الرأي العام الدويل.
وكهوية  وطنية  كلغة  باألمازيغية  اإلعرتاف  فبعد  الجزائر  يف  أما 
وطنية إىل جانب اإلسالم والعربية يف دستورها، فقد ظلت الجزائر 
جامدة يف مواقفها تجاه القضية األمازيغية مما يطرح عدة أسئلة 
إىل  بالجزائر  األمازيغي  بالفاعل  يدفع  مما  الحقيقية  نوايها  تجاه 

الضغط عىل النظام نحو مزيد من 
اإلصالحات السياسية والدستورية 
األمازيغية  ترسيم  إىل  تروم  التي 

وإقرار دولة الحق والقانون .
التعديل  فبعد  املغربية،  الحالة  يف 
الجزئي  واإلعرتاف  الدستوري 
إنتظار  يف  األمازيغية  برسمية 
لتفعيل ترسيم  التنظيمي  القانون 
وحكومته  املخزن  ظل  األمازيغية، 
الخطابات  نفس  عىل  اإلسالمية 

لرؤية  واضح  غياب  ويف  األمازيغية  تجاه  السياسات  ونفس 
جديدة  ملرحلة  وتؤسس  وأهلها  البالد  عراقة  تعكس  إسرتاتيجية 
تنسينا معاناتنا أمام اإلدارات التي تعاملنا كأجانب وتفرض علينا 

لغة من الصعب فك رموزها وأبجديتها.
التأويالت  جميع  تبقى  لألمازيغية  القاتم  السيناريو  هذا  أمام 
لوبيات  طرف  من  املصطنع  الغموض  ظل  يف  ممكنة  والتحاليل 
يستوجب  مما  األمام.  إىل  خطوة  أي  وتفرمل  األمازيغية  تمقت 
علينا كأمازيغيني حداثيني التوحد من أجل مستقبل واضح املعالم 
لألمازيغية بثامزغا، عرب إحياء مؤسساتنا القومية وإحياء الشعور 
القومي، وتبني خيار القومية األمازيغية كقومية تحررية موحدة، 
والضغط عىل الحكومات إلنسحابها من الجامعة العربية وإعتذارها 
لألمة األمازيغية، يف مقابل إعالن دول ثمازغا عن إتحاد جديد يضمن 
موحد  كرمز  األمازيغي  العلم  ويتبنى  والسيادية  الدولية  مكانتها 
الحقبة  وريثة  اإلستعمارية  الحدود  وفتح  ولشعوبها،  الدول  لهذه 
مشرتكة  ودفاعية  وجمركية  تجارية  سياسة  ونهج  اإلستعمارية، 

تحقق الرفاهية لشعوبنا .

مستقبل األمازيغية بعد الثورات بثامزغا 

معركتنا  الشهداء:  لدماء  "وفاءا  شعار:  تحت 
الدولة  وبناء  املخزن  إسقاط  حتى  مستمرة 
فرباير   20 حركة  خلدت  الحقيقية"  الديمقراطية 
بالحسيمة بتنسيق مع فرع إمزورن مابني 19 و21 

فرباير 2012 الذكرى السنوية األوىل منذ تأسيسها.
بعد  الثانية  الساعة  عىل   2012 فرباير   19 يوم  يف 
الحسيمة  تنسيقية  الشهداء، نظمت  الزوال بساحة 
عائلة  من  كل  كلمات  فيه  ألقيت  خطابي  مهرجان 
للحركة  واملساندة  الداعمة  الهيئة  وكلمة  الشهداء 
الشهادات  لحاميل  الوطنية  الجمعية  وكلمة 
وفقرات  ملتزمة  فنية  فقرات  تخللتها  بالحسيمة، 
نشطاء  أحد  إىل  الكلمة  تنتقل  أن  قبل  شعرية. 
الحارضة،  الشعبية  الجماهري  فيها  شكر  الحركة، 
ومطالبها  الحركة  خروج  أسباب  للجماهري  ورشح 
االنتخابات  من  موقفها  وكذا  تأسيسها  وأرضية 
تم  األخري  ويف  الشعب.  غالبية  قاطعها  التي  املزورة 
الشعبية  للجماهري  ومفاجئة  صادمة  صور  عرض 
الشبان  حرق  بعد  مبارشة  التقطت  وقد  بالحسيمة 
آثار  جثثها  عىل  ظهرت  والتي  بالحسيمة  الخمس 
عليه  تدافع  كانت  ما  الصورة  وأظهرت  التعذيب، 
الحركة منذ سماع الرواية املخزنية القائلة بدخولهم 
أحد  رأس  عىل  وجد  حيث  والتخريب  النهب  بدافع 
الشهداء قطعة حديدية وهي ما تبني أن هذا الشاب 
كما  التعذيب.  تحت  بالكوميسارية  استشهد  قد 
ظهرت صورة شخص عىل رأسه قبعة وهو الشخص 
الذي لم يظهر أثناء عرض جثث الشهداء باملستشفى 
التي  وهي  بالحسيمة  الخامس  محمد  الجهوي 

ويتساءل  كثرية،  استفهام  عالمات  لسببها  طرحت 
الرأي العام حول مصري هذه الجثة؟؟؟ دون أن ننىس 
الذين ظهرت مفاصلهم وهي  الشهداء  بعض  صور 
مكرسة، ما يعني أن التعذيب قد وصل إىل حد كرس 

أيدي وأرجل الشهداء...
بالحسيمة مسرية شعبية   2012 وعرف يوم فرباير 
ممركزة بتنسيق مع فرع إمزورن وهذه املسرية كانت 
عبارة عن موكب شموع مرفوق بنعش عليه صورة 
حركة  لناشط  الكلمة  إعطاء  تم  بعدما  الشهداء، 
بثانوية  التالميذ  وأحد  إمزورن  تنسيقية  فرباير   20
موالي إسماعيل باسم الحركة التالميذية بإمزورن، 
20 فرباير  لناشط من حركة  الكلمة  تعطى  أن  قبل 
تنسيقية الحسيمة. واختتمت املسرية الشعبية قرب 
فيها  وجد  التي   ’‘ الشعبي  “البنك  البنكية  الوكالة 
الحسيمة  تنسيقية  من  ناشط  من  بكلمة  الشهداء 
التي  الشعبية  للجماهري  وامتنانه  شكره  فيها  عرب 
تبني للمخزن بكل ما أوتي لها أنها مع فتح تحقيق 
يف ظروف ومالبسات استشهاد شهدائها، ونفى من 
خالل كلمته الرواية املخزنية القائلة بدخولهم بدافع 
الرسقة والتخريب، وتأكيده أن املخزن هو من قتلهم 

وأحرقهم ورمى بجثتهم يف الوكالة البنكية.
مدينة  شهدت   ،2012 فرباير   21 األخري،  اليوم  ويف 
إمزورن مسرية شعبية ممركزة انطلقت من ساحة 
الزوال،  بعد  والنصف  الثالثة  الساعة  24 فرباير عىل 

توجت بمهرجان خطابي.
*  تنسيقية الحسيمة 
 لجنة اإلعالم

ياسني عمران 

حركة 20 فرباير باحلسيمة ختلد الذكرى السنوية األوىل

* صالح بن الهوري-طاطا 

عام  20فرباير-طاطا-مرور  شباب  حركة  خلدت 
باملغرب،وطالب  فرباير   20 حركة  إنطالق  عىل 

خالل  ناشطون 
السلمية  الوقفة 
ساحة  شهدتها  التي 
بإصالحات  املسرية 
وسياسية  دستورية 
ية  د قتصا إ و
وعدم  وإجتماعية 
التجارة  بني  الجمع 
وبإطالق  والسلطة 
املعتقلني  رصاح 
وبتحقيق  السياسني 
والحرية  الكرامة 
اإلجتماعية  والعادالة 
العادل  والتوزيع 

املغاربة. يراها  املغرب وال  بها  التي يزخر  للثرواث 
الفساد  برموز  منددة  قوية  شعارات  ورفعو 
جام  املغرب.وصب  خريات  ونهب  الريع  وإقتصاد 
العام،ونال  املال  ومبددي  لصوص  عىل  غضبهم 
رئيس الحكومة بنكريان نصيبه من الشعارات التي 
صدحت بها حناجر الساخطني.وتسأل املتظاهرون 

عن مال بطائق اإلنعاش الوطني بإقليم طاطا؟ومن 
إىل  املمنوح ودعو  الدستور  يستفيد منها؟وأنتقدو 
والربملان  اإلنتخابات  جديد،ووصفو  دستور  سن 
والكهرباء  املاء  فواتري  بغالء  باملرسحية،ونددو 
واملواد األساسية وجحيم 
البطالة امللعون.ومن أبرز 
رفعها  التي  الشعارات 
بالذكرى  املحتفون 
الربيع  إلنطالق  األوىل 
باملغرب:"عاش  العربي 
ش  عا ، لشعب ا
الشعب"الله يبارك فعمر 
يبارك فعمر  ،الله  شعبي 
عباس  شعبي."كي 
،كراكيز  بنكريان  كي 
كول  النظام.""بنكريان 
راهي  لسيدك،طاطا 
ط  لفسفا ا " " . مقهورة
مقهورة."الشعب  عيشة  بحورة،عايشني  وجوج 
إسقاط  يريد  الشعب  الفساد،  إسقاط  يريد 
بمزيد  املخزن  املحتجون  اإلستبداد."...وتوعد 
الفساد  إندحار  حني  إىل  والصمود  النضال  من 
بني  إحتكاك  أي  الوقفة  تعرف  واإلستبداد.ولم 

القوات العمومية واملتظاهرين.

طاطاويون حييون ذكرى 20فرباير
* تغطية: محمد أزناكي

 
يف  الكفاح  من  سنة  "عرشون  شعار:  تحت 
خدمة القضية األمازيغية"، ويف أجواء احتفالية 
ماسينيسا  جمعية  خلدت  متميزة  نضالية 
وقد   .20 ال  تأسيسها  ذكرى  بطنجة  الثقافية 
وزعت  خاصا  برنامج  الصدد  هذا  يف  سطرت 

فقراته بني شهري فرباير وأبريل املقبل.
يوم  الربنامج،  هذا  فعاليات  افتتاح  تم  وقد 
طنجة  مدينة  مجلس  بقاعة  فرباير   25 السبت 
اللغة  رسمية  حول:  درايس  بيوم  )العمادة(، 
األمازيغية  الحركة  رؤية  بني  األمازيغية.. 
األساتذة  من  ثلة  أطره  التنظيمي"  والقانون 

املختصني من مناضيل الحركة األمازيغية.
 أشغال هذا اليوم الدرايس توزعت عىل جلستني، 
اللغة  رسمية  موضوع:  تناولت  صباحية  األوىل 
تأطري  من  تنظيمي؟  قانون  أي  األمازيغية.. 
األساتذة: حسن اد بلقاسم، أنور البلوقي وعالل 

الذين  املوساوي، 
ق��دم��وا ق��راءات 
دستورية  فقهية، 
وس��ي��اس��ي��ة، 
لتأطري  وأكاديمية 
القانون  ماهية 
مع  التنظيمي، 
الربط والرتكيز عىل 
التنظيمي  القانون 
لتنزيل  املنتظر 
الدستوري  النص 
برتسيم  الخاص 

اللغة األمازيغية.
أط��ر  ب��ي��ن��م��ا   

عصيد  وأحمد  خلفي  السالم  عبد  األساتذة: 
التي  املسائية  الجلسة  أشغال  الدمناتي  ومريم 
كما  األمازيغية  اللغة  موضوع:  حول  تمحورت 
يريدها األمازيغ. وقد عرفت تقديم تصور عام 
يف  األمازيغية  للغة  ورضوري  مناسب  هو  ملا 
املرفق العمومي والحياة العامة كما تراه الحركة 
الجوانب  مختلف  من  إحاطته  مع  األمازيغية. 
اللغوية  العدالة  تجسيد  أجل  من  الصلة  ذات 
العاملية  التجارب  والثقافية يف بالدنا. عىل ضوء 

واألوفاق الدولية لحقوق اإلنسان يف كونيتها.
هذا، ونشري اىل أن أشغال اليوم الدرايس استهلت 
بتالوة كلمة الجمعية يف ذكرى تأسيسها ال 20، 
كرونولوجي  استعراض  تقديم  فيها  تم  والتي 
الحركة  وعموم  الجمعية،  وتجربة  ملسار 
 .2012 اىل فرباير   1992 األمازيغية، من فرباير 
كما تميز هذا اليوم بلحظة االحتفاء باألستاذة 
من  تكريما  الجمعية  قبل  من  الدمناتي  مريم 
حيث  املناضلة،  األمازيغية  للمرأة  ماسينيسا 
األوىل من "وسام  بالنسخة  تم توشيح صدرها 

ماسينيسا الكبري" الخاص بالجمعية. 
طنجة،  مدينة  جمهور  كان  املوايل  اليوم  ويف 

بقاعة املرسح البلدي محمد الحداد، مع أمسية 
كما  فقراتها  تنوعت  كربى،  وموسيقية  فنية 
الثقافة  تنويعات  بني  فما  رسائلها.  تنوعت 
األمازيغية، والرقص اإلفريقي املعارص، وما بني 
جيل الرواد وجيل الشباب، يف الشعر واملوسيقى 
انتىش جمهور طنجة، نساء ورجاال،  واملرسح، 
بهم  غصت  الذين  وشيوخا،  وشبابا  أطفاال 
ومن  آخرها.  عن  البلدي  املرسح  قاعة  جنبات 
أبرز املشاركني يف تخليد الذكرى ال 20 لتأسيس 
أعضائها،  بكافة  تواتون  مجموعة  الجمعية 
حيث تجاوب الجمهور بشكل كبري مع أغانيها 
الخالدة. كما كانت املوسيقى املعارصة حارضة 
البقايل،  نارص  الجمعية  فنان  شخص  يف 
من  وماسني  ماسيور  الصاعدين  والفنانني 
من  "مريكوريو"  الفنان  ومجموعتي  ميضار، 
افريقية،  موسيقية  بوصلة  االستوائية  غينيا 
األمازيغي  للراب   dinamo-rif ومجموعة  
الشبابية  واملوسيقى  طنجة.  من  امللتزم 
بالقضية  امللتزمة 
األم��ازي��غ��ي��ة يف 
الفنانني  شخص 
 K A W S S E N
من   ،& IMAL
الرشقي،  الجنوب 
وامل��ج��م��وع��ة 
املتألقة  الشبابية 
من   "AGRAF"
هذه  الحسيمة، 
لم  التي  املجموعة 
الجمهور  يتمالك 
نفسه من التفاعل 
إيقاعاتها  م��ع 
وتمجيد  النضال  بروح  املفعمة  وكلماتها 

إنسانية اإلنسان. 
كما كان ضيوف جمعية ماسينيسا الثقافية مع 
وصلة تراثية أمازيغية ملجموعة أحواش طنجة، 
من  مجموعة  هم  الذين  أعضائها،  أتحف  حيث 
الجميع  طنجة،  شباب  ومن  الجمعية  مناضيل 

بوصلة موسيقية رائعة.
القادم  اليحياوي،  خالد  وامللتزم  املبدع  الشاعر 
ماسينيسا  جمعية  أيضا  شارك  كطلونيا،  من 
الجمهور  انتباه  أثارت  بقصائد  احتفاالتها 
كذالك  الشأن  كان  كما  معها،  الكبري  وتجاوبه 
مع الشاعر الشاب رشيد الغرناطي من منطقة 

بنطيب بشعره امللتزم وبرسائله الدالة.
الكربى عرفت  الفنية واملوسيقية  هذه األمسية 
ماسينيسا  جمعية  مؤسيس  تكريم  حفل  أيضا 
وأحمد  املوساوي  عالل  األستاذين:  الثقافية 
والسينمائي  املرسحي  الفنان  وكذا  الطاهري، 
املقتدر فاروق أزنابط حيث تم تقليدهم جميعا 
أحدثته  الذي  الكبري"   ماسينيسا  "وس��ام 

الجمعية خصيصا للمناسبة.

ماسينيسا ختلد ذكرى تأسيسها ال 20 وتناقش األمازيغية  بني 
رؤية احلركة األمازيغية والقانون التنظيمي
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درعة،  ماسة  سوس  بجهتي  مناطق  عدة  ستشهد 
إىل   06 بني  املمتدة  الفرتة  خالل  السمارة،  وكلميم 
لسباق  عرشة  الثانية  الدورة  منافسات  مارس،   10
أكادير  »أوندورو  باسم  املعروف  النارية،  الدراجات 
2012« لحاق الصداقة ألكادير، تحث شعار : »الرياضة 

والسياحة لتحقيق التنمية املستدامة«.
ويسهر عىل تنظيم هذا العرس الريايض نادي الدراجات 
النارية بأكادير، برشاكة  مع » نادي نورتون« للرياضة 
الجامعة  إرشاف  تحت  السويرسية   جنيف  بمدينة 
والية  مع   بتعاون  النارية،  للدراجات  املغربية  امللكية 
جهة سوس ماسة درعة، عمالة أكادير إداوتنان، عمالة 
أيت  انزكان  عمالة  باها،  أيت  شتوكة  عمالة   ، تيزنيت 
باإلضافة  طاطا  عمالة  و  افني  سيدي  عمالة  ملول، 
للجماعة القروية للشاطئ األبيض التابعة لوالية جهة 

كلميم السمارة.
وستعرف هذه التظاهرة مشاركة أكثر من 170 مشارك 
ومتطوع، من مختلف األعمار والجنسني، ينتمون لدول 
سويرسا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا،  الربتغال،  باإلضافة 
هذا  منافسات  وستجري  املستضيف،  البلد  للمغرب 
الطرق  منها  مختلفة،  طرقية  مسارات  يف  اللحاق 
الرملية، والطرق  الجبلية، والكثبان  الوطنية، واملسالك 
غري املعبدة املوزعة عىل مناطق عدة برتاب عمالة أكادير 
التابعة  األبيض  الشاطئ  جماعة  إىل  وصوال  إداوتنان 
ملدينة كلميم  خالل اليوم األول، ثم نواحي عمالة طاطا 
الثاني، مرورا بعدة دواوير وجماعات قروية،  اليوم  يف 
للوصول إىل مدينة تفراوت يف اليوم الثالث الذي يصادف 
اليوم  يف  أكادير  ملدينة   للوصول  للمرأة،  العاملي  اليوم 
وسيختتم   ، اللحاق  مجريات  ستستمر  حيث  الرابع 
العرس الريايض يوم 10 مارس2012 ابتداء من الساعة 
أكادير،  بمدينة  الكربى  الفنادق  بأحد  مساءا  الثامنة 
بتكريم الصحفي واإلذاعي السيد رشيد عبد الواحد وكذا 

بإعالن نتائج توزيع الجوائز عىل الفائزين. 
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة ضمن الجهود التي يبذلها 
مكتب نادي الدراجات النارية بأكادير، من أجل الرتويج 
من  بعدد  الصحراوي  الطابع  ذات  الجبلية  بالسياحة 
البوادي و املدن املغربية باعتبارها تتوفر عىل مؤهالت 

الشاطئية،  السياحة  بني  تجمع  متكاملة  سياحية 
والجبلية، والبيئية و الكثبان الرملية وغريها.

2012 ستكون  06 مارس   الثالثاء   املرحلة األوىل: يوم 
حوايل  يف  املشاركون  لينطلق  اكادير  من  االنطالقة 
كلم   256 لقطع ما مجموعه   الثامنة صباحا  الساعة 
أشجار  وسط  والوعرة  الضيقة  الجبلية  املسالك  من 
األركان و بحلبة مغلقة بشاطئ أكلو، ليكون الوصول 
مساءا،  الخامسة  الساعة  حدود  يف  كلميم  مدينة  إىل 
وخالل مسار اللحاق سيتم توزيع مجموعة من األلبسة 
واللوازم املدرسية بالقرى النائية جدا التي سيمر منها 

املشاركون.
 2012 07مارس  الثانية: ستجرى يوم األربعاء  املرحلة 
ويتضمن برنامجها قطع ما مجموعه   214  كلم غري 
معبدة حيث ستكون االنطالقة من كلميم مرورا بطرق 
حيث  الخيام،  يف  للمبيت  رملية،  كثبان  و  معبدة..  غري 
وسيتخلل  املشاركني،  رشف  عىل  فني  حفل  سيقام 
الحفل مشاركة مجموعة من فرق أحواش منطقة فم 

الحصن و طاطا.
املتسابقني  سيقطع  مارس   08 يوم  الثالثة:  املرحلة    
جبال  و  ووديان  بواحات  مرورا  كلم   219 مسافة 
األطلس الصغري بنواحي إقليم طاطا للوصول إىل مدينة 

تافراوت.
صباح  من  الثامنة  الساعة  حدود  يف  الرابعة:  املرحلة 
مدينة   نحو  اللحاق  سينطلق   2011 مارس   09 يوم 
بحيث  الصغري  األطلس  جبال  بسلسلة  مرورا  أكادير 
كلم من طرق جبلية   192 املشاركني مسافة  سيقطع 
غري معبدة وصعبة مرورا  بنواحي مناطق تابعة لنفوذ 
عمالة شتوكة أيت باها انزكان ايت ملول و صوال ملدينة 

أكادير.
اختتام لحاق الدورة الثانية عرشة: يوم 10 مارس2012 
ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بأحد الفنادق الكربى 
بمدينة أكادير، بتكريم الصحفي واإلذاعي السيد رشيد 
عىل  الجوائز  توزيع  النتائج  بإعالن  وكذا  الواحد  عبد 

الفائزين
 * عن اللجنة اإلعالمية:
إبراهيم فاضل

النسخة الثانية عشرة من حلاق الصداقة 
ألكادير سباق التحمل، للدراجات النارية

    *  أكادير : إبراهيم فاضل

البيئة  عىل  واملحافظة  للتنمية  دارنغ  جمعية  عقدت 
يوم السبت 11 فرباير 2012 يوما دراسيا يف موضوع: 
باها«  أيت  أشتوكن  بمنطقة  الغابوي  املجال  تدبري   «
اللقاء  وحرض  بيوكرا.  ببلدية  الثقايف  باملركب  وذلك 
ممثيل جمعيات املجتمع املدني املهتمة، وبعض ممثيل 
وكذا  املحلية،  الرتابية  والجماعات  بالربملان  السكان 
ممثيل بعض اإلدارات املعنية، كاملندوب اإلقليمي للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر، والوكالة الوطنية لحماية 
هذا  خالل  وقدمت  »أركان«.  ومجال  الواحات  وتنمية 

امللتقى عروض تتمحور حول: 
للخنزير  موقع  أية  ألركان:  البيئي  املجال  تدبري   -1
للسيد عبد الرحمان أيت الحاج أستاذ باملعهد الوطني 

للبحث الزراعي بأكادير. 
لحماية  الوطنية  الوكالة  إحداث  وأهداف  سياسة   -2
وتنمية الواحات ومجال شجر أركان، للسيد سعيد براو 

عن الوكالة الوطنية لتنمية الواحات ومجال أركان.  
والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  سياسة   -3
وحصيلة منجزاتها يف مجال التجديد الغابوي باملنطقة 
والغابات  للمياه  الجهوي  املدير  صقران  رشيد  للسيد 

ومحاربة التصحر بإقليم أشتوكن أيت باها.  
4- تعديل املقتضيات املنظمة لتحديد األمالك الغابوية 
بهيئة  املحامي  امللكي  الحسني  لألستاذ  مرشوعية  أية 
وبعد  للتنمية.  الخصاص  جمعية  وعضو  الرباط 
أساليب  مواجهة  يف  وحادة  مستفيضة  مناقشة 
باملنطقة  والغابات  السامية  املندوبية  واختيارات 
التوصيات  إىل  اللقاء  لهذا  املنظمة  الجمعية  خلصت 

التالية:
الغابوية  األمالك  تحديد  عمليات  بخصوص   : أوال    

للدولة :
هي  كما  االنسان،  حقوق  احرتام  عىل  التأكيد   )1
متعارف عليها عامليا ومرسخة يف دستور2011، والتي 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  بينها  من  يوجد 
األعراف  دور  تعزيز  مع  واللغوية،  والثقافية  والبيئية 
وتنظيم  »أركان«   شجر  حماية  يف  املحلية  واألنظمة 
بني  الشخصية   املنازعات  حسم  يف  وكذا  استغالله  
اعتماد  رضورة   )2 غالته.  بشأن  الحقوق  أصحاب 
قواعد الحكامة الجيدة وفق مقاربة تشاركية حقيقية 
»أركان«  شجر  بمجال  املعنيني  كافة  بني  وفعالة 
التنمية  يستهدف  بشكل  تدبريه  حسن  عىل  والعمل 
البرشية والبيئية. 3( إعادة النظر يف اإلجراءات اإلدارية 
الذي  يجعلها  بالشكل  الغابوي  امللك  آليات تحديد  ويف 
منسجمة مع قواعد الشفافية والنزاهة وروح القانون 
وفلسفة املرشع يف الترشيعات  املنظمة لذلك، وبصفة 
أساسية مقتضيات الدستور  املغربي الجديد - يوليوز 
التي تم  النظر يف وضعية املجاالت  -2011.  4( إعادة 
تحديدها إداريا، وكذا يف مراسيم املصادقة عىل عمليات 
أجل  من  للدولة(  الغابوية  )لألمالك  اإلداري  التحديد 

إنصاف ذوي الحقوق املترضرين منها.  5( العمل عىل 
جرب الرضر - الشخيص أو الجماعي- للمترضرين من 
عمليات التحديد اإلداري املجراة عىل أساس مقتضيات 
أوغريه  تعديله(  وقع  ـ)كما   03/01/1916 ظهري 
التحديد  مراسيم  بعض  يف  املعتمدة  الترشيعات  من 
اإلداري، وذلك ضدا عىل مبادئ وقواعد املرشوعية.  6( 
دعوة كافة املنتخبني من برملانيني وأعضاء الجماعات 
ومنظمات  وجمعيات   ) املحلية  الجماعات   ( الرتابية 
الجهود  وتنسيق  التعبئة  من  مزيد  إىل  املدني  املجتمع 
لبلورة  تصورات ومقرتحات فعالة لوضع حد لألوضاع 

املندوبية  عمل   وأساليب  السياسة  بسبب  املختلة 
»تحديد  والغابات بخصوص موضوع  للمياه  السامية 
للدولة«.7( دعوة كافة الجهات اإلدارية  الغابوي  امللك 
البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  خصوصا  والوزارية، 
)أرشيف(  محفوظاتها  فتح  إىل  الداخلية   ووزارة 
بخصوص الوثائق والخرائط املنجزة تنفيذا ملقتضيات 
لألمالك   وطني  سجل  بوضع   1962  /07/  19 ظهري 
بمثابة     1973    05//  31 بظهري  املعوض  العقارية، 
لألمالك   الوطني   السجل  وحفظ   بوضع   قانون  

العقارية   .
الفالحة  ووزارة  الحكومة  رئيس  من  كل  دعوة   )8
والصيد البحري ووزارة الداخلية إىل تحمل مسؤولياتها 
كاملة  ملواجهة اإلختالالت الناجمة عن بعض أساليب 
للمياه  السامية  املندوبية  طرف  من  املعتمدة  التدبري 
للمجال  تدبريها   يف  التصحر  ومحاربة  والغابات 
املجاالت  من  وغريه  »أركان«  شجر  بشأن  الغابوي 
الظهري  مقتضيات  مع  مالءمتها   وسوء  الغابوية، 

»ميثاق  بمثابة   )1969 يوليوز    25(  69.25 رقم 
لالستثمارات الفالحية«، والرتسانة القانونية  الصادرة 
.  9( دعوة كل  يف إطارهـ  كما وقع تعديلها أو تتميمهاـ 
البحري  والصيد  الفالحة  ووزارة  الحكومة  رئيس  من 
ووزارة الداخلية و بمشاركة  منظمات املجتمع املدني  
إىل   )... فيدراليات  تعاونيات،  جمعيات،   ( املهتمة  
مقتضيات   وتطبيق  لتفعيل  موضوعي   تقييم  إجراء 
شتنرب   20  (   1.76.350 رقم  قانون  بمثابة  الظهري 
1976( املتعلق ب : » تنظيم مساهمة السكان يف تنمية 

االقتصاد الغابوي«. 

الجهة  بصفته  ـ  الحكومة   رئيس  مطالبة   )10  
املصادقة عىل مراسيم التحديد ـ  بإعادة فتح ملفات 
عليها  املصادق  للدولة  الغابوي  للملك  اإلداري  التحديد 
بمرسوم  قصد بحث السبل الكفيلة بتدارك ما تضمنته 
لرفع  تجاوزات   أو  تعسفات  من  إنجازها  شاب  أو 
املظالم عن املظلومني بشأنها، ورد الحقوق ألصحابها  
.   11( مطالبة الربملان ـ بغرفتيه ـ  بمدارسة  تقرير 
بخصوص    2008 لسنة  للحسابات   األعىل  املجلس 
الذي  والغابات   للمياه  السامية  املندوبية  عمل  تقييم 
نرش معه )رد وتعليق أو اعرتاض ( من طرف املندوب 
تقييم  يستوجب  بشكل  والغابات  للمياه  السامي 
املوقفني من طرف جهة محايدة  للموضوع واتخاذ ما 

يتطلبه األمر.
العمل  الغري منظم:  الرعي  : بخصوص عمليات  ثانيا   
الجماعي-للمترضرين  أو  الرضر-الشخيص  جرب  عىل 
من الرعي العشوائي الجائرـ مطالبة السلطات املحلية 
واألمنية بتحمل مسؤولياتها  وممارسة اختصاصاتها 

املواطنني  وممتلكاتهم ومواجهة  القانونية يف حماية 
وتحقيق  بأنانية   الترصف  أنفسهم   لهم  تسول  من 
مصالحهم وأغراضهم  املادية ) الظاهرة ( عىل حساب 
حقوق  ومصالح غريهم يف استخفاف واضح بالقانون  

وضوابطه. 
 ثالثا : بخصوص شجرة« أركان » ومجالها أو منابتها 

) غاباتها(: 
لحماية   واألسايس  الرئييس  املدخل  أن   عىل  التأكيد   -
شجرة  أركان يتمثل يف  إعمال ديباجة  ظهري 4/ /03 
1925  قبل فصوله باعتبار تلك الديباجة هي الضابط 
األسايس  فيتحديد غابات »أركان« تحت رشط قانوني 
ملالكي  الترصف   حقوق   وبقاء  »حفظ   هو:  رصيح 
تلك األشجار مع التوفيق  بني  حقوق  الترصف الثابتة 

ألصحابها وبني الحقوق العليا  للدولة« .
- دعوة  الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 
  06/2010   : رقم  القانون   بمقتىض  املحدثة  أركان، 
2010 ( إىل تنسيق جهودها  املنفذ بظهري )13 دجنرب 
املدني  املجتمع  فعاليات  مختلف  مع  التأسيسية 
وغريها  لتأسيس  أساليب وتجارب ميدانية فعالة يف 
 « التشاركية  »املقاربة  ملفهوم  الصحيح  الفهم  إطار 

لتنفيذ  أهدافها  التنموية، االقتصادية واالجتماعية.  
كل  طرف  من  والحازم  املستعجل  التدخل  -رضورة  
 « »أركان  أشجار  حماية  أجل  من  املعنية   األجهزة 
ومجاالتها من مختلف أساليب التعدي عليها من قبيل : 
* القطع الجائر لها أو اجثتاتها  للمتاجرة يف أخشابها، 
العمراني بمختلف أشكاله ) ومنه  التوسع  أومن أجل 
املنظم أو املرخص(  .  *  األرضار الناجمة عن الرعي 
بعض  طرف  من  املفرط  االستغالل  أو  املنظم،  غري 
املضاربني يف تجارة اإلبل  واملاعز. * وضع حد لألرضار 
املادية واملعنوية والبيئية الناجمة عن حماية الخنزير 
الربي)الحلوف( باملنطقة،و الذي يهدد حياة املواطنني.  
* رضورة إنجاز دراسات ميدانية علمية ومتخصصة 
بخصوص آثار انتشار الخنزير بشكل  واسع، خصوصا 
اآلثار البيئية واالقتصادية والتنموية، وذلك بتعاون مع 
مؤسسات متخصصة كاملعهد الوطني للبحث الزراعي 

بأكادير.
  توصيات خاصة  :   

والفاعلني  والحقوقيني   القانونيني  الخرباء  دعوة     
املهتمني باملوضوع إىل التعاون والتنسيق مع  » اللجنة 
طرف  من  تكوينها  »املعتزم  امُلشرتَكة  املوضوعاتية 
جمعية »دارنغ« إلعداد دراسات ومقرتحات بخصوص 
مكوناته  بمختلف  »أركان«  شجر  مجال  تدبري  حسن 
الذي  الدستور  مقتضيات  تفعيل  أفق  يف  ومشتمالته، 
مقرتحات  بإعداد  املدني  املجتمع  ملنظمات  سمح 
قوانني   .  . ـ دعوة كافة الهيآت املنتخبة  ) الجماعات 
املهتمة)جمعيات،  املدني  املجتمع  وهيآت  الرتابية 
أعاله  التوصيات  ملدارسة   ).... فيدراليات  منظمات، 

إلغنائها ودعمها والعمل عىل دخولها حيز التنفيذ. 

مجعية » دارنغ« تقدم توصياهتا بشأن حتديد األمالك الغابوية

يف  املغرب  العالم-فرع  جبال  سكان  جمعية  أدانت 
ذات  حسب  و  بتنغري  لها  ناشطني  اعتقال  لها  بيان 
نائب  واسو  جمال  من  بكل  يتعلق  األمر  فإن  البيان 
األطلس  العالم-فرع  جبال  سكان  جمعية  رئيس 
العضو  بها  أيت  والحسني  بتنغري  الكائن  و  الصغري 
الفتنة  عىل  التحريض  بتهم  وذلك  الجمعية،  بنفس 

واملشاركة كما جاء يف بيان الجمعية.
بيانها،  يف  الجمعية  طالبت  فقد  ذلك  إثر  وعىل 
الفوري عن  باإلفراج  الجريدة بنسخة منه،  توصلت 
وأيت  واسو  جمال  األستاذين  الجمعويني  الناشطني 
بها الحسني، اللذين لم يتجاوزا مهمتهما الجمعوية 

املتمثلة يف التوفيق واملصالحة بني القبائل املتنازعة.
وأعلنت عن تضامنها التام معهما وتشبثها بحقهما 
األهداف  مع  تتماىش  التي  األنشطة  كل  ممارسة  يف 
الواردة يف قانونها األسايس. وتدين كل أشكال العنف 
الذي  واالحتقار  وممتلكاتهم  باألشخاص  املاسة 

السكان كلما عربوا عن  السلطات مطالب  به  تقابل 
حقهم يف االحتجاج ضد التهميش واإلقصاء.

املواطنني  حريات  احرتام  إىل  الدولة  الجمعية  ودعت 
أو  تمييز  دون  والجماعية  الفردية  وحقوقهم 
الجمعويني  الفاعلني  كل  إىل  نداءها  استثناء.وتوجه 
والحقوقيني والديمقراطيني وذوي الضمائر الحية إىل 

التضامن مع هذين املعتقلني.
توفر  قوانني  وضع  إىل  والربملان  الحكومة  ودعت 
القيام  أثناء  الجمعويني  للفاعلني  القانونية  الحماية 

بمهامهم يف تأطري املواطنني.
بورزازات  اإلبتدائية  املحكمة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
درهم   3000 و  نافذا  سجنا  سنتني  بالحكم  قضت 
غرامة مالية لكل متهم عىل حدة، مما أثار استغراب 
عادل   وغري  جائرا  الحكم  اعتربت  التي  الدفاع  هيئة 
أن يفرج فيه  الذي يؤمل  انتظار االستئناف  وذلك يف 

عن املعتقلني. 

مجعية سكان جبال العامل-فرع املغرب تدين
 اعتقال ناشطني هلا بتنغري

الثانية  القناة  بمقر  فرباير   16 الخميس  مساء  تم 
اإلبداع  مسابقة  نتائج  عن  اإلعالن  البيضاء  بالدار 
األدبي التي تنظمها هذه القناة سنويا إسهاما منها 

يف النهوض بالطاقات الشابة يف املجال األدبي.
عرفت  املسابقة  هذه  من  السادسة  الدورة 
األدبية  األجناس  مختلف  يف  مشاركا   16 مشاركة 
هي  ثالث  وبلغات  والرواية  القصرية  الشعر،القصة 

األمازيغية،العربية والفرنسية.
يذكر أن جائزة الشعر األمازيغي تنافست عليها كل 
من  زاهيد  وسناء  تزنيت  من  املودن  إد  لطيفة  من 
 Talalit”»أكادير،حيث فازت هذه األخرية عن ديوانها
izwarn ،أما القصة القصرية باألمازيغية فقد تنافس 
عليها كل من محمد الداهوز من تزنيت و مصطفى 
ملو من الرشيدية،وقد فاز هذا األخري بهذه الجائزة 
 Tiwtmin yufen irgzen» القصصية  بمجموعته 

«،ويشار إىل أن هذين الفائزين تسلما جائزتيهما من 
أحمد بوكوس عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

الرواية  غياب  هو  املسابقة  هذه  يف  واملالحظ 
هو  ذلك  يف  السبب  كان  إن  يعرف  وال  األمازيغية 
غياب مشاركني يف هذا الجنس األدبي أم أن األعمال 

الروائية املشاركة لم ترق إىل املستوى.
توزيع  كذلك  عرفت  الختامية  السهرة  أن  يذكر 
األدبية  األجناس  يف  الفائزين  بقية  عىل  الجوائز 
املختلفة باللغتني العربية والفرنسية، وذلك بحضور 
نقاد وشعراء وأدباء ومثقفني، أثنوا عىل هذه املبادرة 

واستحسنوها.
تميزت  الدورة  هذه  أن  إىل  كذلك  اإلشارة  وتجدر 
بتمديد السن املسموح به للمشاركة إىل حدود أربعني 
السابقة ثالثني  الدورات  يتجاوز يف  لم  عاما،يف حني 

عاما. 

اإلعالن عن نتائج مسابقة اإلبداع األديب للقناة الثانية
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* رشيدة إمرزيك  

للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  بوكوس  أحمد  قال 
نظمها  لندوة  االفتتاحية  الجلسة  يف  األمازيغية 
املعهد يوم21 فرباير بالرباط بمناسبة ليوم العاملي 
للغة األم، تحت شعار »ترسيم اللغة األمازيغية دعم 
يكتيس  اليوم  هذا  إن  باملغرب«  التنوع  يف  للوحدة 
أهمية قصوى بالنسبة للمعهد امللكي الذي يحتفي 
الشخصية  رموز  من  كرمز  األمازيغية  باللغة 

الثقافية الوطنية.
اللغة  وظيفة  أن  ذاتها،  الندوة  يف  بوكوس  وأكد 
للثقافة  امللكي  املعهد  إحداث  قبل  األمازيغية 
لغة  باعتبارها  التواصل  وظيفة  هي  األمازيغية 
وإدراج  املعهد  إحداث  وبعد  األوىل،  بالدرجة  أم 
والتكوين  للرتبية  الوطنية  املنظومة  يف  األمازيغية 
تدرس  فإنها  أخرى،  وظائف  اللغة  لهذه  أصبحت 
وتوظف كلغة تدريس اليشء الذي ساهم يف توسيع 

الوظائف االجتماعية واملعرفية لهذه اللغة.
تعميق  السنة  هذه  يف  يعتزم   املعهد  أن  وأضاف 
امللكي،  باملعهد  الباحثني  مع  بالرشاكة  الدراسة، 
عن طريق بحوث يف وظائف اللغة األمازيغية بغية 
توسيعها لتشمل الوظائف التقليدية وكذا الجديدة 
الجديد،  الدستور  يف  ترسيمها  ظل  يف  السيما 
موضحا أن خرباء اليونسكو يؤكدون عىل أن اللغة 
بناء الشخصية األساسية  األم تلعب دورا مهما يف 
االجتماعية  التنمية  يف  مهما  دورا  وتلعب  للفرد 

للطفل واملواطن.
للجنة  العامة  الكاتبة  مجدولني  ثورية  ورصحت 
لليونسكو،  ل«العالم األمازيغي«  املغربية  الوطنية 
هو  ككل  العاملية  باأليام  االحتفال  من  »الغاية  أن 
يف  أم   لغة  أي  حققته  ما  عند  والوقوف   التذكري 
أن  مجدولني  وأضافت  واهتمام،  تطور  من  العالم 
عند  للوقوف  فقط  ليس  الندوة  هذه  يف  حضورها 
حصلنا  ما  عىل  أنفسنا  لنهنئ  وإنما   ، اللغة  هذه 
واعتربت  رسمية  كلغة  دسرتتها  خالل  من  عليه 
رسمية  لغة  األمازيغية  باعتبار   كبريا  تطورا  ذلك 
املدارس  اللغة يف  تأهيل هذه  والتأكيد عىل رضورة 
ويف جميع املؤسسات بشكل عام حتى تقوم بالدور 
املنوط بها يف تدبري الحياة اليومية للمواطنني الذين 
يريدون التحدث والتخاطب يف املؤسسات الرسمية 

باللغة التي تعودوا عليها يف البيت«.
املغربية  الوطنية  للجنة  العامة  الكاتبة  وقالت 
لليونسكو أنه رغم التنصيص عىل اللغة األمازيغية 
مجرد  تبقى  الخطوة   هذه  أن  إال  رسمية  كلغة 

خطوة أوىل وليست نهائية.

وترى أنه قد حان الوقت للعمل الجاد من أجل إدراج 
وليس  فعالية  أكثر  بشكل  التعليم  يف  األمازيغية 
بشكل عشوائي، ويجب أن تخضع هذه الرغبة إىل 
فعاليات  جميع  فيه  تشارك  شامل  علمي  تصور 
املجتمع سواء املدنية أو الحزبية السياسية وتكون 
مبنية عىل دراسة دقيقة ومدققة لكيفية جعل هذه 
أو  كالعربية  اللغات  باقي  مثل  بها  نتعامل  اللغة 

اللغة األجنبية يف املدارس وغريها.
األم يف  اللغة  استعمال  الحق يف  إذا كان  أنه  وأكدت 
األمور الحياتية املختلفة ويف تدبري املعيش اليومي، 
الهوية،  من  جزءا  اللغة  باعتبار  مرشوع  حق  هو 
فان صون هذا الحق والعمل عىل تفعيله يتطلب منا 
تضافر الجهود والتفكري الجماعي املشرتك يف سبيل 

صون الهوية املغربية املتعددة املكونات.
للتواصل  أداة  مجرد  ليست  »اللغة  أن  وأشارت 
تؤرخ  التي  الحضارية  الذاكرة  هي  وإنما  فحسب 
تطوره  وتسجل  العصور،  مر  عىل  اإلنسان  لوجود 
التاريخي وتحافظ عىل تراثه اإلنساني من الضياع«.

بهذا  االحتفاء  فكرة  بنت  هذا  ألجل  أنه  وأضافت 
اليوم، فهو ليس احتفاء باللغة يف حد ذاتها، ولكن 
ملا تمثله من وسيلة أساسية للتعبري عن الثقافات 
املتنوعة ، ولكونها أداة للحفاظ عىل التنوع البرشي 
من  اللغة  تحتضنه  ما  عىل  الحفاظ  خالل  من 
تراث وعادات وما تفرزه من اختالف عىل مستوى 

الثقافات اإلنسانية الواسعة.

السنة   األمازيغية هذه  باللغة  االحتفاء  أن   وأكدت 
يكتيس طابعا خاصا يف ظل املكتسبات الجديدة التي 
تحققت يف املغرب بوجود الدستور الجديد ل2011. 
والذي جعل اللغة األمازيغية رسمية إىل جانب اللغة 
العربية، مما يدل عىل املكانة التي تحتلها اللغة األم 

يف أذهان صانعي القرار السيايس باملغرب.
وقالت أن »اللغة كنسق فكري، تعكس نظرة معينة 
إىل العالم وتتيح إمكانية النظر من منظور خاص، 
تشويه  إىل  حتما  يؤدي  ما  لغة  زوال  فان  وعليه 
نبدع بها ونفكر  التي  األم هي  اللغة  أن  إذ   العالم. 
بها وسوف نضيع يف النمطية واالبتذال إذا اعتقدنا 
غري  واعتبارها  ما  لغة  عن  االستغناء  بإمكاننا  أن 
قابلة لإلبداع واالبتكار. فكل لغة هي باب من أبواب 
التواصل الفكري بني الشعوب، واالعرتاف بها غري 
كاف، بل من واجب القائمني عىل التنمية الثقافية 
تعبيد الطريق أمامها لتمكينها من مسايرة التطور 

والركب الحضاري«
وأردفت أنه ومن هذا املنطلق احتل االهتمام باللغة 
العاملية  املنظمة  انشغاالت  يف  هامة  مساحة  األم 
للغة  يوما  21 فرباير  يوم  اعتماد  فبعد  لليونسكو، 
األم، وإصدار أطلس اللغات الذي دق ناقوس الخطر  
باالنقراض،  املهددة  اللغات  من  للعديد  بالنسبة 
أصدرت اليونسكو تقريرا هاما عن التعدد الثقايف، 
لليونسكو،  املغربية  الوطنية  اللجنة  أن  وأضافت 
إسبانيا  بكاطالونيا  اليونسكو  مركز  مع  وبتعاون 

واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية، عملت عىل ترجمة 
هذا التقرير إىل اللغة األمازيغية، وسيخصص لهذا 
لتقديمه  القادم  ماي  شهر  يف  كامال  يوما  التقرير 
والكاطالنية  واألمازيغية  العربية  الثالث:  باللغات 

بمناسبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف.
يف  بوكوفا،  إيرينا  لليونسكو  العامة  املديرة  وأكدت 
األم  للغة  العاملي  اليوم  بمناسبة  السنوية  رسالتها 
الذي يصادف ال21 من كل سنة، أن التعدد اللغوي 
هو الحليف للسعي إىل ضمان توفري التعليم الجيد 
أشكال  ومكافحة  االستيعاب  وتيسري  للجميع 
إال  حقيقي  حوار  إقامة  يمكن  ال  وبأنه  التمييز، 
وحمايتها  البرش  تمثل  فاللغات  اللغات،  باحرتام 

بمثابة حماية هؤالء البرش.
وأضافت يف كلمتها التي  ألقاها فليب إيكو، ممثل 
وثرية  يرسع  اللغوي  التنوع  أن  باملغرب،  املنظمة 
األم  اللغة  استخدام  وأن  اإلنمائية  األهداف  تحقيق 
يف املدرسة  يمثل عالجا قويا ملكافحة األمية، إال أن 
الدرايس  الصف  يف  واقع  إىل  الحقيقة  هذه  تحويل 

يمثل تحديا.
وأكدت الرسالة أن الشعوب األصلية هم غالبا الذين 
إىل  مشرية  التعليمية،  النظم  يف  األم  لغاتهم  تهمل 
التي يفهمها األطفال والتعليم  باللغات  التعليم  أن 
من  للحد  املفتاح  هو  املتعددة  واللغات  األم  باللغة 

التمييز وتعزيز للمساواة واالندماج االجتماعي.
يف  املحكية  اللغات  نصف  مايقارب  أن  وأشارت 
العالم، التي يزيد عددها عىل  6 آالف لغة يف العالم، 
يمكن أن تندثر قبل نهاية هذا القرن، فضال عن أن 
من  سوى  تستخدم  ال  اللغات  هذه  من  باملائة   96

قبل 4 باملائة من سكان العالم.
تدريس  ندوة علمية حول  وموازاة مع هذا نظمت 
األساتذة  من  مجموعة  فيها  شارك  األمازيغية 
بمداخالت قيمة والتي سنحاول أن نتطرق اليها يف 

العدد القادم.
املعهد  انفتاح  إطار  ويف  تم  الندوة  هامش  وعىل 
مع  والتعاون  الرشاكة  مستوى  عىل  محيطه  عىل 
األمازيغية  بتدريس  املهتّمة  والهيئات  املؤسسات 
وإدماجها يف املنظومة الرتبوية،  تم توقيع اتفاقية 
رشاكة بني املعهد والنيابة اإلقليمية لوزارة الرتبية 
السيد   املعهد  جانب  من  وقعها  بصفرو،  الوطنية 
العميد أحمد بوكوس ومن جانب النيابة اإلقليمية 

السيدة النائبة فائزة السباعي
 وتوجت أشغال هذه الندوة العلمية بقراءات شعرية 
للشاعر عبد السالم بومرص ومقطوعات موسيقية 

لألستاذ كريم املريس والفنان سيمو باعزاوي.

مبناسبة اليوم العاملي للغة األم
بوكوس: قبل إحداث املعهد امللكي اقتصرت وظيفة االمازيغية على التواصل فقط

جمدولني: رمسية األمازيغية يف الدستور تدل على مكانة اللغة األم يف أذهان صانعي القرار السياسي باملغرب
إيرينا بوكوفا: 6 آالف لغة يف العامل ميكن أن تندثر قبل هناية هذا القرن

انه الواحد و العرشين من شهر فرباير...هل يعني 
نوقف  أن  علينا  ان  شك  ال  شيئا؟؟؟  التاريخ  هذا  لك 
الزمن يف ذكرى تخليدنا لليوم العاملي للغة األم و نتوقف 
قليال، قد يعترب البعض االمر مبالغة  لكن االمر أكثر من 
اإلنسان  وفكر  الحياة  مقومات  من  بكثري،فاللغة  ذلك 
حيث ال يمكن للغة شعب ما أن تبقى حية وأن تتطور 

إذا لم يستخدم هذا الشعب لغته األم كلغة للحياة  اليومية.
* متى تم الحديث عن اللغة األم ؟

)جمهورية  الرشقية  بنغال  يف  الناهضة  الوسطى  الطبقات  قامت 
الرشقي  واإلقليم  الباكستان،  عن  انفصالها  قبل  الحالية  بنغالديش 
بالرشوع   ،  1950-1952 سنتي  خالل  اإلستقالل(  بعد  لباكستان 
بانتفاضة ُعرفت الحقاً بـ«الحركة اللغوية البنغالية«. قامت الحكومة 
املركزية الباكستانية املرتكزة يف غرب الباكستان وعىل لسان محمد عيل 
جناح ، الحاكم العام للبالد يف اجتماع جماهريي يف 21 آذار عام 1948 
باعالن فرض اللغة األُوردية  مما دفع البنغاليني اىل خلق هذه الحركة 
كرد فعل ، وكانت االوردية لغة األقلية ولغة النخبة آنذاك، اال أنه فرضت 
لغة وطنية وحيدة يتم التداول بها عىل األرايض الباكستانية. هو القرار 

الالديمقراطي  الذي باركه حاكم بنغال الغربية خواجة نظام الدين. 
يف  عام  وطني  ارضاب  يف  بالتظاهر  الطلبة  قام  القرار  عىل  واحتجاجاً 
راح  عليهم.  النار  بفتح  الباكستانية  الرشطة  وقامت  الرشقية  بنغال 
ضحية هذا العنف خمسة من الطلبة البنغاليني بالقرب من كلية الطب يف 
مدينة داكا، العاصمة الحالية لجمهورية بنغالديش. ونتيجة لذلك العنف 
األقاليم  سائر  لتعم  العارمة  االحتجاجات  أمتدت  البوليس،  جانب  من 
البنغالية ، مما أضطر الحكومة املركزية عىل االعرتاف باللغة البنغالية 
وقد  الباكستان..  يف  األوردية  اللغة  مع  املساواة  قدم  عىل  تتداول  كلغة 
قامت الحكومة البنغالية بتشييد نصب لشهداء الحركة أمام كلية الطب 

يف داكا، يعرف بنصب شهيد منار.
* متى رشع يف تخليد اليوم العاملي للغة األم؟

سعيا منها اىل تشجيع التنوع اللغوي والثقافة املتنوعة، إىل جانب حفظ 
يؤسس  و  البرش  بني  التضامن  يعزز  بشكل  اللغوي  والرتاث  التقاليد 
هذا  تخليد  إىل  اليونسكو  والتسامح،بادرت  والحوار  املتبادل  للتفاهم 
اليوم تحت عنوان »اليوم العاملي للغة األم بعد مرور عدة عقود عىل هذا 
الحدث وذلك يف 17 نونرب عام 1999، حينما جاء اقرتاح من بنغالديش 
وافقت املنظمة عليه وبدعم من 28 دولة باالحتفال بهذا اليوم. وبدأت 
هذه  اعضاء  جميع  وتدعو  كمناسبة  العيد  بهذا  تحتفل  اليونسكو 
املنظمة الدولية للمشاركة يف هذا االحتفال من أجل الحفاظ عىل التنوع 
الثقايف واللغوي وتعدد اللغات. وأصبحت اللغة يف صلب أهداف منظمة 

»اللغويني  عىل  اليوم  هذا  يف  توزع  جائزة  خصصت  كما  اليونسكو. 
والباحثني ونشطاء املجتمع املدني لقاء عملهم يف مجال التنوع اللغوي 
 ،2002 الجوائز منذ عام  بتوزيع هذه  اللغات«. ورُشع  املتعدد  والتعليم 
11 بلداً. وراح الجميع  13 شخصاً ومؤسسة تعليمية من  وحاز عليها 

يبدون اهتمامهم بحفظ لغة األم . 
* ماذا لو أهملنا اللغة االم؟؟

لغة،   6000 عن  يزيد  بما  سكانه  يتكلم  عالم  عن  يدور  الحديث  ان 
وبعضها يتهددها االنقراض وخاصة يف منطقة الرشق األوسط، إضافة 
واألرجنتني.  واملكسيك  وماليزيا  واليابان  وكندا  والهند  سكوتالندا  إىل 
لالشارة،فقد انمحت يف العهود املاضية من ميدان التداول أكثر من 200 
جراء  بأكملها  وثقافية  لغوية  منظومات  البرشية  خرست  وبذلك  لغة. 

تعامل بعض البرش بفظاظة وتعصب مع اللغات والثقافات.
اننا نحتاج يف عالم اليوم إىل العناية والبحث يف إحياء اللغات والثقافات 
التي تتعرض لالندثار والنسيان فما بالك بمن يمارس االقبار و الطمس 
من  أنه  كما  الضيقة.  الحسابات  يتجاوز  انساني  موروث  حق  يف 
الرضوري الضغط عىل املسؤولني الذين يرصون عىل تجاوز هذا الرتاث 
اإلنساني بدوافع عنرصية أو دينية متطرفة تارة، أو بدعاوى بناء دولة 

القومية العرقية والدينية تارة أخرى. 
وانسجاماً مع »يوم لغة األم العاملي« وتوصيات اليونسكو يف هذا املجال، 
يتوجب عىل السلطات، وخاصة املؤسسات التي تعني بالرتبية والتعليم 
والعلوم واألدب والثقافة، أن تعري أهمية خاصة للغة األم وتجلياتها يف 

بلد كاملغرب الذي يتسم بالتعددية اللغوية والثقافية
 اللغة األم يف النهاية مسؤولية الجميع، سواء اعتربناها لغة غري قابلة 
للتطور أو عكفنا عىل الرتاث وكأنه الكنز الوحيد الذي نملكه، فتفكرينا 
هو نقطة االرتكاز يف هذه اللغة املستمرة فينا ، لكنها يف النهاية تحلق 
بنا عندما نقرر أن نتحرر من نمطية املفردات ووضعها يف مساحة من 

الدهشة. فعندما نقلق عىل اللغة يبدأ اإلبداع بالظهور.
* ملاذا اليوم العاملي للغة األم؟

االم   للغة  الكربى  االهمية  يف  يتلخص  الذكرى  بهذه  االحتفال  مربر  ان 
أهمية  الدراسات  نتائج كثري من  أظهرت  الطفل،فقد  بناء شخصية  يف 

تعلمه  يف  الرشوع  قبل  االم  لغته  الطفل  تعلم 
إىل   )2001( جاالجر  أشارت  فقد  االجنبية.  اللغة 

يف  الصغار  األطفال  بوضع  الدولية  املدارس  قيام  أن 
له  األم  اللغة  من  دعم  دون  املبكرة  الطفولة  برامج 
آثار سلبية عىل األطفال. وأشاردولسون )1985( إىل 
أن تعلم األطفال للغتهم األم من شأنه أن يساعدهم 
يف بناء األساس األكاديمي الذي سيساهم يف نجاحهم الدرايس واملهني 
عىل   )1998( واجنر  أجراها  دراسة  نتائج  وأظهرت  املستقبل.  يف 
أن  العربية،  هي  الثانية  ولغتهم  االمازيغية  هي  األم  لغتهم  طفال   186
التي يبني عليها  الهامة  القاعدة  القراءة باللغة األم تشكل  القدرة عىل 
نتائج دراسة أجراها  الثانية. وأظهرت  باللغة  القرائية  الطفل مهاراته 
الجيدة  القدرة  أن  األول  الصف  يف  طفال   46 )1998(عىل  ديرجونوجلو 
عىل القراءة باللغة اإلسبانية )اللغة األم( قد انتقل أثرها وساعدت عىل 
ووجد  الثانية(.  )اللغة  اإلنجليزية  باللغة  القراءة  عىل  قدرتهم  تنمية 
اإلسبانية  باللغة  الناطقني  من  الروضة  أطفال  أن    )2002( هانكوك 
اختبار  يف  درجات  عىل  حصلوا  اإلسبانية  باللغة  لكتب  تعرضوا  الذين 
مهارات التهيؤ للقراءة أعىل من أقرانهم الناطقني باللغة اإلسبانية ممن 
تعرضوا لكتب مكتوبة باللغة اإلنجليزية. ولم توجد فروق دالة إحصائيا 
بينهم وبني أقرانهم من الناطقني باللغة اإلنجليزية الذين تعرضوا لكتب 

مكتوبة باللغة اإلنجليزية. 

عفوا...هل خلدت اليوم العاملي للغة األم؟

 نظمت منظمة تاماينوت فرع بويزكارن بتنسيق مع  منظمة تاماينوت  
فرع تكانت، يوما ثقافيا وتكوينيا بمناسبة اليوم العاملي للغة األم تماشيا 
مع توصيات هيئة األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو، وذلك يوم الجمعة 24 

فرباير 2012 بمدينة بويزكارن.
أبجدية  يف  التكوينية  الورشات  من  مجموعة  تنظيم  النشاط  هذا  وعرف 
املجال. كما عرف  املختصني يف  األساتذة  تأطري مجموعة من  تيفيناغ من 
النشاط أيضا  تنظيم ندوة فكرية حول »اللغة االمازيغية تاريخ وذاكرة« 
بمشاركة مجموعة من األساتذة الباحثني يف الثقافة االمازيغية. كما أقيم  
معرض للكتاب االمازيغي، حيث دأبت املنظمة وعىل غرار جميع أنشطتها 

الثقافية واإلشعاعية إىل إحياء هذا اليوم الهام.  

تامينوت بويزكارن وتكانت حتتفيان 
باليوم العاملي للغة األم

* لحسن أمقران )أنمراي( / تنجداد
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* حاورتها رشيدة إمرزيك

بالحسيمة  املعطلني  وضعية  هي  ما   *
وما  عام؟  بشكل  والريف  خاص  بشكل 
هو موقف معطيل الحسيمة حول عملية 

التشغيل املبارشة األخرية؟
جريدة  اشكر  أن  أود  البداية  يف   **
يل  أتاحت  التي  األمازيغي«  »العالم 
الفرصة كمناضلة من داخل الجمعية 
املعطلني  الشهادات  لحملة  الوطنية 
اإلقليمي  التنسيق  فروع  باملغرب 
الضوء  تسليط  أجل  من  بالحسيمة 
بالر البطالة  البس عن قضية  وازالة 
يف.                                                                                  
يف  التأكيد  أود  بسؤالك  وعالقة 
البداية عن غياب تام ملصادر الشغل 
صناعية  لوحدات  تفتقر  فاملنطقة 
أفواج  لتستوعب  رشكات  أو 
سياسة  إىل  باإلضافة  العاطلني  
أبناء  بمصري  واالستهتار  التماطل 
وبنات  الشعب وحقهم يف التشغيل 
إلسكات  القمعية  املقاربة  وانتهاج 
يف  بحقهم  املطالبة  األصوات 
املتابعات  وكذا  والتشغيل  التنظيم 
مناضيل  صفوف  يف  واالعتقاالت 

الجمعية الوطنية.                
يف  التشغيل  عملية  عن  أما 
الزبونية  سياسة  أن  نؤكد  املنطقة 
املسيطرة  زالت هي  واملحسوبية ال 
يف الريف و ما حدث مؤخرا يف مباراة 
إضافة  املحلية  والجماعات  التعليم 
إىل عملية التوظيف الغري القانونية 
بلدية  املصالح  من  مجموعة  يف 
الحسيمة نيابة التعليم وكذلك جهة 

تازة الحيسيمة تاونات. 
مطلبي  برنامج  لها  املعطلة  األطر   *
مرتابط أهمها اإلدماج املبارش والشامل يف 
أسالك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين 
888.99 وهناك  695.99 و   الوزاريني 
أيضا العديد من املطالب، ماهي مطالبكم 
وكيف يمكن التجاوب مع هذه املطالب يف 

ظل الحكومة الحالية؟ 
وطنية  كجمعية  مطالبنا  أهم   ***
يف  الحق  هو   1991 منذ  تأسست 

تعرضت  تأسيسنا  فمنذ  التنظيم 
الجمعية النتهاك سافر وبدون مربر 
ذات  الجمعيات  يف  تصنيفها  رغم 
حقنا  عىل  ونؤكد  العامة  املنفعة 
االستالم  وصل  عىل  الحصول  يف 
والدستور بني قوسني يف الفصل 29 
أكد عىل الحق يف االجتماع والتظاهر 

السلمي.     
يف  اإلدماج  فهو  املادي  مطلبنا  أما 
يتناسب  بما  العمومية  الوظيفة 

والشواهد املحصل عليها.
التي تودون توجيهها  * ما هي رسالة 
إىل السلطات املسؤولة عن هذا الوضع ؟
ال  هي  وضوح  بكل  رسالتنا   **
يف  حقنا  عن  تنازل  وال  مساومة 
تكسري  وال  الرضب  فال  التشغيل 
بأمر من  دمائنا  وإباحة  جماجمنا 
الحسيمة  تازة  جهة  ورئيس  وايل 
تاونات جرسيف تثنينا عن مواصلة 
املطالبة بحقنا العادل واملرشوع يف 
الشغل والتنظيم وال حتى الخرجات 
وال  الحكومة  لرئيس  الغوغائية 
يتبناه يف حل  الذي  القمعي  التوجه 

كل امللفات. 
اإلعالن  تم  بما  مقتنعون  انتم  هل   *
الدستورية  التعديالت  بخصوص  عنه 
االقتصادية  الحقوق  بخصوص 

واالجتماعية؟
)للتعديالت  بالنسبة   **
عن  البداية  يف  نؤكد  الدستورية( 
تعيني  تم  التي  للطريقة  رفضنا 
)الدستور(  بتعديل  املكلفة  اللجنة 
اإلطراف   جميع  تمثيلية  وغياب 
ناحية  من  أما  ناحية،  من  هذا 
أخرى نسجل كل الحقوق مرتبطة 
كيف  ندري  ال  تنظيمية  بقوانني 
الحقوق  يخص  فيما  ومتى...أما 
االقتصادية واالجتماعية  التي جاء 
نقول  أن  فيكفي  )الدستور(   بها 
عن  يتحدث  الذي   19 الفصل  أن 
املناصفة فقد تم رميه يف املهمالت 
أما  الجديدة  الحكومة  تشكيل  مع 
يف  بالحق  يقول  الذي   31 الفصل 
يف  والحق  الالئق  والسكن  التعليم 

العبارة  برصيح  فيه  وجاء  الشغل 
البحث  يف  العمومية  السلطة  )دعم 
التشغيل  أو  الشغل  مناصب  عن 
الذاتي( لكن الواقع هو أن السلطة 
العمومية تستبيح أجسادنا كل ما 
الذاتي  علت حناجرنا، أما التشغيل 
فاملؤسسة  قامت برمي كل االوراق 
أن  بحجة  الشارع  اىل  والشواهد 

املكان ال يتسع. 
* أنت عضو يف التجمع العاملي األمازيغي 
املنظمة؟  هذه  عن  تقوله  أن  يمكن  ماذا 
عن  الدفاع  عىل  قادرة  أنها  ترين  وهل 
ويف  النتائج؟  وتحقيق  املعطلني  ملف 
نظرك كيف يمكن التعامل مع هذا امللف 
أو  الحكومية  الهيئات  صعيد  عىل  سواء 

عىل مستوى املجتمع املدني؟
التجمع  إىل  االنتماء  مسألة   **
مسألة  هي  األمازيغي  العاملي 
للتجمع  يمكن  كيف  أما  قناعة، 
فنحن  املعطلني  قضية  يخدم  أن 
عنرصية  ملمارسات  يوميا  نتعرض 
إضافة  القمع  قوات  طرف  من 
الجسدية  السالمة  إنتهاك  إىل 
اللحظة  حدود  فإىل  واملمتلكات 
نهبها  تم  التي  ممتلكاتنا  الزالت 
من اعتصام نيابة التعليم يف حوزة 
الرشطة بما فيها البطانيات األدوية 

الهواتف الحواسب والنقود.....                
اإلطارات  كل  من  نتمنى  ونحن 
تتبنى ملف  أن  التقدمية  الحقوقية 
كل  اىل  صوتنا  وايصال  املعطلني 
املنابر يف غياب املنابر الوطنية التي 
أبناء  يقع يف حق  بما  لها  ال عالقة 
الرفيق  حالة  خصوصا  الشعب 
به  اإللقاء  تم  الذي  العبوتي  قتيبة 
من نيابة التعليم بالحسيمة والذي 
تهشيم  تم  أن  بعد  إلعاقة  تعرض 
أو  انسانية  أي  دون  القدم  مفصل 

ضمري.
* كامرأة هل تم إرشاك املرأة القروية يف 

الحراك الذي عرفها املغرب مؤخرا؟
** كفاعلة جمعوية أؤكد أن املرأة 
رغم القهر والفقر الذي تعيشه إال 
تواكب  أن  تستطع  لم  زالت  ال  أنها 
االجتماعي، وذلك ملجموعة  الحراك 
والتي  الذاتية  الغري  االسباب  من 
التأطري  بغياب  خصوصا  تتعلق 
عدم  اىل  راجع  وذلك  السيايس، 
التأطري  يف  بمهمتها  األحزاب  قيام 
والتكوين وكذلك املضايقات ممن ال 
الذكورية،  النزعة  فيه  تتحكم  تزال 
ويعترب أن النضال حكر عىل الرجال 
واملتابعات  االستفزازات  نغفل  ولن 
والتخويف من طرف النظام يف حق 

النساء املناضالت. 
املغربية  املرأة  وضعية  ترين  كيف   *
األخرية؟  الدستورية  التعديالت  بعد 
به  أتى  الذي  االيجابي  ما  نظرك  ويف 
بصفة  األمازيغية  للمرآة  الدستور 

خاصة واملغربية بصفة عامة؟
** وضعية املرأة املغربية رغم كل 
التعديالت  حاولت  التي  املساحيق 
أنها لم  إال  أن تضيفها،  الدستورية 
املرأة  معاناة  إىل  الوصول  تستطع 
أما  بمكانتها  والنهوض  املغربية 
يف  الدستور   به  أتى  الذي  االيجابي 
نظري هو التأكيد عىل املناصفة يف 
وكذا  العبارة  برصيح   19 الفصل 
دسرتة االمازيغية وهي الورقة التي 
الحقوقي  املجال  يف  الفاعلني  عىل 

والسيايس واالمازيغي الرتافع بها.

حنان الغافري املناضلة األمازيغية ومناضلة داخل اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني فرع احلسيمة لـ »العامل االمازيغي«: 
سياسة الزبونية واملحسوبية ال زالت هي املسيطرة يف عملية التشغيل بالريف
على  AMA وكل اإلطارات احلقوقية التقدمية تتبىن ملف املعطلني و ايصال صوتنا اىل كل املنابر

مل تستطع املرأة مواكبة احلراك االجتماعي لعدم قيام األحزاب مبهمتها يف 
التأطري والتكوين

قررت نقابة تلمسان أن تحيل األستاذة زكية بن ميمون  عىل املجلس 
 .1995 منذ  بالجزائر  املحاماة  مهنة  تمارس  مغربية  التأذيبي،وهي 
مما دفع بها إىل توجيه رسالة تظلم إىل ملك املغرب محمد السادس 

وهذا نصها:
جاللة املـلك محمد السادس

حفظكم الله

املوضوع: شكوى مع طلب التدخل
جاللة امللك السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته

أما بعد:
أترشف جاللة امللك محمد السادس حفظكم الله أن أتوجه إىل مقامكم 
العايل بالله فأضع بني أيديكم هاته الشكوى فالتمس منكم التدخل 
وبصفة مستعجلة بقضيتي والتي تعود أسبابها إىل سنة 2001 وذلك 
ظلما  مكتبي  وغلق  توقيفي  إىل  أدت  التي  الجزائية  املتابعة  إثر  عىل 
»ن.ب«  األستاذ  جزائري  محامي  أن  آنذاك  تبني  والتي  أشهر  ولعدة 
هو الذي كان وراء حبك تلك املؤامرات وذلك ما أكدته أنداك املخابرات 

املغربية والجزائرية عىل السواء.
وحيث غري أن صمت السلطات دفع بهذا األخري إىل التمادي والتحرش 
عىل  املهنة  زمالء  وكذا  الزبائن  تحريض  خالل  من  سواء  بشخيص 
تقديم شكاوي تعسفية ضدي عىل مستوى نقابة املحامون بتلمسان.
املحامون  بنقابة  األخري هو عضويته  ما عزز موقف هذا  أن  وحيث 
والتي أصبحت أقوى بعد تويل األستاذ« ر.ط« ملنصب النقيب ومنحه 
له كل الصالحيات كمندوب النقيب وقد شكل ذلك تحالفا وتواطئا مع 
البعض اآلخر من أعضاء النقابة املعروفون بعنرصيتهم وكراهيتهم 

ألبناء املغاربة.
جاللة امللك محمد السادس حفظكم الله

وهو  »ب.ا«  كاألستاذ  الزمالء  من  بالبعض  دفع  النقابة  تواطئ  أن 
محامي مبتدئ إىل تقديم شكوى تعسفية ضدي يتهمني فيها بأقوال 
غري صحيحة بل أكثر من ذلك راح يعتدي عىل الزمالء بالرضب والسب 
أبعد  األخري  هذا  وقد ذهب  لصالحه  الشهادة  والتهديد ألنهم رفضوا 
من ذلك فقد تقدم بشكوى ثانية ضدي ومنعي من املرافعة يف قضايا 

تأسست فيها بصفة قانونية وكل ذلك عىل مرأى النقابة.
مثل  الزمالء  من  اآلخر  البعض  شجع  قد  النقابة  تواطئ  أن  حيث   -

األستاذ »ب.م« إىل التحريض عىل تقديم شكوى ضدي وعىل الرغم من 
جميع األدلة املادية التي تقدمت بها إال أن موقف النقابة ظل منحازا 
املجلس  إىل  إحالتي  أخريا  تقرر  وقد  الجزائريني  املحامني  كفة  إىل 

التأديبي لتاريخ: 12/03/2012.
وحيث إني جاللة امللك محمد السادس حفظكم الله إذ أتوجه إليكم 
بهذا النداء فأنا أرجو وألتمس منكم مؤازرتي والتدخل بقضيتي أمام 
السلطات الجزائرية بما يحفظ حقوقي وكرامتي كمواطنة ومحامية 
مغربية أمارس مهنة املحاماة بدولة اإلقامة)الجزائر( ضمن اإلتفاقية 
بتاريــخ:15/03/1963  البلدين واملوقع عليها  املربمة بني حكومة 
والتي   20/09/1969 ليوم:  رقم:89/68  باألمر  عليها  واملصادق 
تنص يف مادتها السادسة عىل أن يزاول املحامون لكلتا الدولتني مهنة 
ويف  الوطني  للترشيع  وطبقا  الحرية  بكامل  اإلقامة  بدولة  املحاماة 

دائرة احرتام تقاليد املهنة وبدون أن يتخذ بحقهم أي تدبري مميز.
كما أنه ال يسعني جاللة امللك حفظكم الله وأطال عمركم ورحم الله 
جاللة امللك الحسن الثاني سوى أن أرجو من الله سبحانه وتعاىل أن 
يحفظكم ويحفظ ويل العهد األمري موالي الحسن وكذا سائر العائلة 

املالكة.
كما أقول أن املغرب سيبقى قويا وشامخا وعزيزا عىل قلوبنا إن شاء 

الله.
مع الشكر والتقدير لجاللتكم.

ندرومة يوم:29/02/2012
األستاذة: بن ميمون زكية

محامية لدى املجلس
مقرها بشارع سيدي يحي

ندرومة والية تلمســـان
الهاتف رقم:043.35.77.17
النقـال: 06.61.22.22.69 

نقابة  من  كل  محنتها  يف  راسلت  قد  ميمون  بن  األستاذة  أن  ويذكر 
الرباط  لنقيب  تتقدم  فهي  املناسبة  وبهذه  والدارالبيضاء،  الرباط 
السفارة  موظفي  الزمالء  جميع  وكذلك  بتشكراتها  والدارالبيضاء 
الذين  بلعباس  املغربية بسيدي  القنصلية  بالجزائر وأعضاء  املغربية 
ليوم  التضامن  من  املزيد  منهم  تهيب  كما  محنتها  يف  معها  وقفوا 

إحالتها عىل املجلس التأديبي يوم 12/3/2012.

حمامية مغربية باجلزائر تراسل مـلك املغرب
بالحقوق  وجهل  محافظة،  عقليات 
والقانونية  اإلدارية  وباإلجراءات 
وبالبعد  بالتعقيدات  تمتاز  التي 
القروية،  املناطق  يف  الساكنة  عن 
إىل قوانني ال تنطبق بشكل  باإلضافة 
البالد،  مناطق  مختلف  يف  موحد 
احرتام  دون  تحول  معيقات  كلها 
مواجهة  أجل  ومن  النساء.  حقوق 
الجهوي  املكتب  قام  التحديات،  هذه 
بنرش   Global Rights ل  املغاربي 
تطوير  من  املنقحة  الثانية  النسخة 
دليل  باملغرب:  للعدالة  النساء  ولوج 

عميل لفائدة الجمعيات باملغرب. 
املنسقة  كوزي  سعيدة  وقالت 
 ،Global Rights لربامج  القانونية 
قدرات  تقوية  إىل  يهدف  الدليل  أن 
املشتغلة  حكومية  الغري  الجمعيات 
أجل  من  القاعدة،  مستوى  عىل 
تقديم الخدمات للنساء يف مناطقهن 
القانونية،  املشاكل  ومواجهة 
بشكل  للتعاون  املحامني  وتعبئة 
النساء  لفائدة  أنشطة  يف  تطوعي 
تقنيات  أيضا  يتضمن  املهمشات. 
لتسهيل إنجاز برامج مرافقة النساء 
واإلرشاد  الدعم  وتقديم  للمحاكم 
عملية  آليات  إىل  باإلضافة  القانوني، 
القانون  تطبيق  وتوثيق  ملراقبة 
املنظومة  داخل  من  النساء  ومعاملة 

القضائية«. 
توزيع  عملية  إطالق  أجل  ومن 
وتشجيع  الدليل  من  الثانية  النسخة 
الربامج  هذه  ملثل  دائمة  هياكل  خلق 
يف  املحلية  الجمعيات  داخل  من 

فريق  نظم  البالد،  جهات  مختلف 
دورة  املغاربي،   Global Rights
 13 من  للمرافقات  وطنية  تكوينية 
 30 ضمت  بالجديدة،  فرباير   17 إىل 
من  محلية  جمعيات  تمثلن  مشاركة 
سيدي  شواطر،  عني  أنيف،  من  كل 
أكدز،  زاكورة،  الريصاني،  إفني، 
الخميسات،  آسفي،  بنور،  سيدي 
أكادير،  كيكو،  مراكش،  تيفلت، 
املهاية،  تازة،  الحاجب،  الناضور، 
صفرو، عقا، طاطا، تنغري، تارودانت، 
تندرارا،  الصويرة،  الكبري،  القرص 

أزيالل، مارتيل، الرباط. 
من  األوىل  النسخة  إصدار  ومند 
 Global أرشف   ،2007 يف  الدليل 
مئات  تكوين  عىل  ورشكائه   Rights
النشيطات من داخل جمعيات محلية 
الدعم  برامج  وأنجزوا  كمرافقات، 
يف  النساء.  لفائدة  القانوني  واإلرشاد 
نسختني  صياغة  تمت  السياق  نفس 
تونس  من  بكل  خاصة  الدليل  من 

والجزائر. 
Global Rights ورشكائه سيبارشون 
توزيع  عىل  املقبلة  األسابيع  خالل 
لفائدة  الدليل  من  نسخة   1000
الجمعيات يف مختلف مناطق املغرب. 
يمكن أيضا االضطالع وتحميل نسخة 
ل  اإللكرتوني  موقع  من  الدليل  من 

  : Global Rights
http://www.globalrights.org

وقد تم إنجاز الربنامج بفضل تمويل 
الهولندية  الخارجية  وزارة  من 

وسفارة هولندا بالرباط. 

إنطالق برنامج مرافقة النساء إىل املحاكم
من أجل ضمان حتقيق العدالة 

كتب :  حممد لبيب الزياين  

تحمل يف عيونها أحزانا بعمق البحار وحرية بشساعة السماء ..
نحافة جسمها تحيلك مبارشة عىل معاناة  قاسية، معاناة ال بداية 
وال نهاية لها، ألن مرارة الزمن وقساوة األيام التي تعانق اإلنسان 

تؤثرسلبا عىل الجسد والعقل معا.  
بعض  صوت  إال  اليسمع  هادئة  فيها  السماء  كانت  الليلة  تلك 
العصافري، تحكي للخريف حكايات ألف ليلة وليلة عىل أنغام ريح 
شتوية خفيفة. كل مرة تنظر إيل نظرة املتسائل ملعرفة هذا اللقاء، 
وأسئلة تدور يف ذهن كل واحد منا ألنه أول لقاء. خيم علينا صمت 
رهيب لكني كرست طوقه بسؤال بديهي عن إسمها.                                                          
نظرت إيل بعينني مغرورقتني بالدموع قائلة: إسمي ماعاد يفيد.. 
حقيقة   ... تفيد  عادت  حياتي  وال  يفيد..  عاد  ما  ميالدي  تاريخ 
إسمي يحمل يف ذاته معاني كثرية لكني لم أعره أي اهتمام لسبب 
يف  ومشاكل  مضايقات  من  له  تعرضت  ما  هول  يف  يتمثل  بسيط 
حياتي. أما من أكون فهذا يتطلب منك ومني سجال ضخما لتدون 
منذ  الشقاء  عرفت  هدرا.  مني  ضاعت  التي  العمر  سنوات  عليه 

نعومة أظافري. 
 هناك من يأتي  إىل هذه الدنيا يحمل يف  فمه ملعقة ذهب وهناك 
من يأتي لنفس الدنيا يحمل معه شقاء ال مثيل له. أنت تنتظر أن 
صعبة  أرجوانية  أحالم  هو  شديد  باختصار  إسمي،  عن  لك  أبوح 
يرتكب  الفقري  الغني لني وطيب، ومع  املنال يف وقت شاذ هو مع 
أن  باستمرار  أحلم  كنت  الصبا  يف  لها.  حماقات وخطايا ال حرص 
أصبح مواطنة مغربية فاعلة وذات منصب هام لكن تجري  الرياح 
بما ال أشتهيه أنا الصبية الحاملة الصبورة.                                                                                                                                        
أنا لست حكاية، بل واقعا مريرا ال يستطيع املرء تذوقه أو التقرب 
أتعلم مايعنيه هذا اإلسم لغة؟ أظنك  منه. هاك إسمي اآلن، نورا، 
إطار  داخل  ولست  فيها  مرغوب  غري  عملة  فأنا  يهم  ال  تعلمه. 

عمالت  األورو والدوالر...   
برش  اللعينة.  لحياتي  حدا  يضع  ويكاد  يخنقني  هنا  أعيشه  ما 
أنت يف إحدى مقاالتك  املرأة نظرة دونية، الكما كتبت  إىل  ينظرون 
أكثر  الكالم واملبدع هو  »املرأة تشكل بقلبي كالما ال يشبه  وقلت: 
الناس إيمانا بقيمة املرأة، القطعة الفنية النادرة من فنون السماء 
ومعنى  الحب  سعادة  جنبيه  بني  يحمل  الذي  الساحر  ،واملخلوق 
األمومة وهما أقدس ما يف الوجود«.                                                                                                                                        
يف املقابل نجد املرأة عند هؤالء لها وظيفة محددة املنزل ثم اإلنجاب 
التعامل رسخوا لدي فكرة  اإلحتقار  وبعد ذلك نقطة كبرية. بهذا 
وجل  عز  الله  أن  من  بالرغم  املكبوتات،  إلفراغ  وعاء  مجرد  وأني 
الحضن  هي  دائما  املرأة  الكريم.  القرآن  يف  النساء  بسورة  كرمنا 
عرص  يف  الحماية  والحضن  حدود،  دون  الحب  يمنح  الذي  الدافئ 
إحترضت فيه كل أنواع األمان.                                                                                                                                     
يف  ألن  كالم،  أي  عنها  نتكلم  أن  تحتاج  ال  »اإلنسانية  نورا:  تقول 
مفهومها هي ذاك اإلحساس الرائع املرهف والخلق العظيم املزروع 
فينا منذ أول قطرة حليب دخلت جوفنا من ثدي أمهاتنا.                                                              
عرب »العني الثالثة« أرسمك يا نورا حروفا أبجدية ال تطولها الغيوم 
ذكرياتنا  مكامن  يف  موشومة  حية  ستظلني  نورا   .. والسحاب  
اإلصالح  عرب   .. والفالح  بالهداية  لك  ندعو  اإلصالح  عرب  جميعا.. 
سيظل حنيني إليك أنقى من نسيم الصباح وأطول من مدى الرياح، 
كما سيظل إحرتامي لك خالد أكثر من الخلود وأبعد من كل الحدود . 

العين الثالثة    
و يستمر اجلرح ...
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حاوره لحسن أمقران 

رئيس  باعيل  سعيد  باألخ  نرحب  بداية 
الرتاث  عىل  للمحافظة  فركلة  جمعية 
»العالم  جريدة  صفحات  عىل  الكناوي 
حفاوة  عىل  ونشكره   ، االمازيغي« 
من  ونتمنى  الصدر  وسعة  االستقبال 
قراءنا  نطلع  أن  الجلسة  هذه  خالل 
األصيل وروحانيته  الفن  عىل أرسار هذا 

وعالقته باإلنسان واألرض.
عرفتمونا  هال  الكريم،  أخي  بداية   *

بشخصكم وبجمعيتكم؟
مواليد  من  باعيل  سعيد   **
فركلة  السات  بقرص   14/09/1974
حاصل  الرشيدية،  باقليم  تنجداد  العليا 
عىل اإلجازة بكلية الرشيعة بفاس سنة 
ورئيس  مكتبي  مهنة  أزاول   ،2000
تراث  عىل  للمحافظة  فركلة  جمعية 

كناوة.
تأسست  فقد  للجمعية  بالنسبة  أما 
الجمعـوي  العمل  يمليه  ملا  مواكبة 
فجاءت  ومجاالتـه   أشكاله  بشتـى 
ثمرة هذا التأسيس نتيجة لوعي عنارص 
تكتسيهـا  التي  باألهمية  كناوة  فرقة 
واالهتمام  العنايـة  وكذا  الجمعيـات 
للمجتمع  املسؤولة  الجهات  توليه  الذي 
املكتب  أتخذ  فقد  لهذا  ونظرا  املدني. 
تنظيمية  إجراءات  عدة  للجمعية  املسري 
معمقة،  وقراءات  لقاءات  عدة  بعد 
مفعمة  خطوات  اإلتجاه  هذا  يف  فخطى 
بالحيويـة والنشاط رغبة يف السري قدما 
إذكاء  يف  تتمثل  مكاسب  تحقيق  وراء 
يمكن  التي  املشاريع  ودراسة  األنشطة 

العمل بها.
* كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية من هذا 

النوع و ما هي أهم أهدافها ؟
بالسات عىل  الفرقة  أفراد  لقد عمل   **
عودة  فكرة  لتحقيق  األوىل  اللبنة  وضع 
فرقة كناوة السات إىل الساحة بعد غياب 
إنشاء  طريق  عن  النسيان  طاله  طويل 
تتقن  أصواتا  تضم  صوتية  مجموعة 
الغناء وأفراد يعشقون الكلمـة الهادفـة 
العزم  عقد  ولقد  املنسجمة،  األلحان  و 
عىل  الجمعية  أعضاء  معظم  طرف  من 
اجتماعات  بعد  القرار  هذا  مسؤولية 
لجمع  السبل  وتيسري  املسري،  للمكتب 
التمكن  بموصفات  الفرقة  أعضاء 
والسلوك  الفاضلة  باألخالق  وااللتزام 
وتحديد  الصوت  جمال  مع  الحسن  
وسلوكا  ثقافة  املؤهلني  أعضاءها 
وانسجاما وقد سطر األعضاء من ضمن  
الجمعوي،  نشاطها  تطوير  أهدافها 

وهي  الشعبي  موروثها  عىل  املحافظة 
ثقايف  كموروث  الكناوية  الرقصة 
وتشجيع  إيجاد  عىل  العمل  أسايس، 
أصولها  أساس  عىل  أنشطتها  كافة 
التنسيق  الحضارية،  وقيمها  الروحية 
والهيئات  واملنظمات  الجمعيات  مع 
الطابع  ذات  واملؤسسات  املختصة 
ووطنيا  محليا  واالجتماعي  الثقايف 
األمسيات  تنشيط  يف  ودوليا،املساهمة 

ذات الطابع االجتماعي.
ومن أجل تحقيق أهداف الجمعية عملنا 
عىل املعطيات التالية : التفكري يف تأسيس 
شبكة  عىل  موقع  فتح  كناوة،  متحف 
االنرتنيت، ربط عالقة التعامل والتواصل 
السياحي، الرتكيز عىل الطرف اإلشهاري 
التواصل  عالقة  ربط  وتربويا،  فكريا 
وجهويا  إقليميا  املهرجانات  مديري  مع 
الكناوية  املنتوجات  استعمال  ووطنيا، 
CARTE POS�  اات الدخل املحدود مثل

TAL وLES MANETTES .االعتماد عىل 
ثم  التشكيلية  الكناوية  الفنية  اللوحات 
عىل  كناوة  تواجد  خرائط  عىل  االعتماد 

الصعيد اإلقليمي.
* ماذا يمثل لكم الفن الكناوي؟ هال أطلعت 
واإليقاعات  اآلالت  ورمزية  داللة  عىل  قرائنا 

والرقصات؟
** إن فن كناوة قد حظي باهتمام عاملي 
مميز كنوع من أنواع الرتاث املغربي ليتم 
التعمق فيه عن كثب بعد أن حاز اهتمام 
فريتقي  والدارسني  املهتمني  من  العديد 
الروحية  املوسيقى  مصاف  إىل  ذلك  بعد 
أو الروحانية بل إن هناك من يطلق عليه 
قدمه  ملا  بالنظر  الطبية  املوسيقى  فن 
من فوائد تطبيبية ساهمت يف استشفاء 
محط  صار  وبالتايل  الحاالت  من  العديد 
اهتمام وتقدير ودراسة دقيقة ملكوناته 
ومن  الخفية،  أرساره  و  أنماطه  و 
يف  كناوة  عليها  يعتمد  التي  اآلالت  أهم 

رقصهم نجد:
خشبي  إطار  »الكانكا«  الطبل:   -  1
وجهيه  عىل  يشد  عريض،  أسطواني 
بواسطة  يثبتان  جلديان  غشاءان 
خيوط متينة، يحمله الراقص عىل كتفه 
وجهه  عىل  ويرضب  حبل،  بواسطة 

العلوي بعصوتني خشبيتني.
صفيحتني  عن  عبارة  هي  2–القراقب: 
تمسك   )8 العدد  شكل  )عىل  حديديتني 
كل منهما من وسطها من خالل إدخال 
يستخرج  حيث  مقبض،  يف  األصابع 
الصفيحتني  قرع  خالل  من  الصوت 

ببعضهما.
3 – الكمربي:آلة وترية تتكون من ثالثة 

أوتار، يجمع الباحثني عىل أنها إفريقية 
عن  األشجار  جذوع  من  تصنع  األصل، 
يثبت  الذي  املاعز  وجلد  الحفر،  طريق 
ويسمى  محكمة.  بطريقة  اإلطار  عىل 

الكمربي أيضا »الهجهوج« .
أعضاء  يرقص  اآلالت  هذه  إيقاع  وعىل 
متقابلني  صفني  يف  الكناوية  الفرقة 
يتكون األول من األعضاء الذين يحملون 
القراقب ويصل عددهم إىل عرشة أو أكثر 
أحيانا، بينما يتكون الثاني من األعضاء 
الذين يحملون الطبول ال يتجاوز عددهم 
الذي  الفرقة  مسري  أبرزهم  أفراد،  ثالثة 
يف  االعضاء  لريددها  األبيات  بإلقاء  يبدأ 
إطار حركات تربز مدى الحضور الفعيل 
من  الكناوي  الرقص  يف  للجسد  املتعدد 
الركبتني  وحركة  االنحناءات  خالل 
والساقني، وامليش تارة إىل األمام وتارة إىل 
الخلف، ودك األرض والقفز يف الهواء وما 
متعددة  وإيماءات  حركات  من  ذلك  إىل 
امللل يف نفوس  ومتكررة بشكل ال يخلق 
الذين   ، أنفسهم  والراقصني  املتفرجني 
التكرار  ظاهرة  رقصتهم  عىل  تهيمن 
وإنشاد  عزف  من  عنارصها  بجميع 
مجاال  تدع  ال  مثرية  وحركات  ورقص 
من  يذكرون  الراقصني  أن  عىل  للشك 
خاللها بماض أسالفهم نيابة عن القلم  .

* ما عالقة الفن الكناوي بالرتاث االمازيغي 
يف نظركم؟

مع  وافد  فن  هو  الكناوي  الفن  إن   **
خصائصه  عىل  حافظ  البرشي،  رافده 
األصلية اإلفريقية، وتلون  بخصوصيات 
فنا  وأصبح  والدينية،  الثقافية  املغرب 
والثاني  إفريقي  األول  ملزاجني  حامال 
مغربي بمرجعياته األمازيغية اإلسالمية. 
بهذا التصنيف نكون أوجدنا مكانا علميا 
لهذا الفن الحامل أيضا لجراحات املايض 
وآالمه، موظفا إياها يف حاجياته الفنية، 

خالقا بذلك فرجة تنفيسية .
نشأ  العريق  الفن  هذا  يكون  بهذا 
للمحيـط  الخارجيـة  التأثريات  عىل 
االندمـاج واالنصهار  الجديـد يف مراحل 
الهوية  بذلك  ونعني  االجتماعي  والتأثر 
والخصوصية االمازيغية التي اندمج فيه 

هذا الفن بكل سالسة .
* كيف تنظرون إىل االمازيغية وما موقعها 

من الفن الكناوي؟
يتعلق  أمر  االمازيغية  إىل  النظر   **
االرض،  والتاريخ،انها  والهوية  بالوجود 
الفعيل  واالنصهار  االندماج  مرادف 
بغض  كمغاربة  تجمعنا   االمازيغية 
والعرق  واللسان  اللون  عن  النظر 
واالصل، فأنا شخصيا ال أحب من يسئ 

االعرتاف  عدم  اكره  كما  االمازيغية،  إىل 
تهميشا  ذلك  واعترب  االمازيغية  بالهوية 
لغة رسمية  بتاتا، وجعلها  غري منطقي 
أمر جميل جدا يفرح القلوب ونتمنى أن 

يتم تفعيله يف القريب.
الفن  من  االمازيغي  الفن  موقع  أما 
أصل  أن  إىل  ذهب  من  فهناك   ، الكناوي 
هو  والذي  أمازيغي،  »كناوة«  مصطلح 
 ، األبكم  أي  اكناو«   « كلمة  من  مشتق 
املفهومة،  الغري  الكلمات  تلك  إىل  نسبة 
التي ينطقونها »الكناويون يف أغانيهم« .

»أكناو«  كلمة  إن  قال  أن هناك من  كما 
وكلمة   «  AGNAW  « لكلمة  تحويل  هو 
للوافدين  االمازيغ  يطلقها  كان  أكناو 
مختلفة  لغة  يتكلمون  الذين  األفارقة 
العجم.أما  بالعربية  الحقيقي  ومعناها 
باملقارنة  تسمية حديثة  فهذه  اسمخان 

مع أكناو ولها ارتباط باللون .
* ما املعيقات التي تواجهكم كفرقة كناوية 

باملغرب العميق؟
** إن فن كناوة يتخبط يف مجموعة من 
املشاكل ولكن ال حياة ملن ... تنادي  ، إن 
الفقر  و  التهميش  من  يعاني  الفن  هذا 
يف  الظروف  هذه  له  تسمح  ال  بالتايل  و 
حفظ  عىل  مقترصا  يجعله   مما  اإلبداع 
تقليدية،و  بطريقة  أصواته  وجمع 
الطني  يزيد  العميق  املغرب  يف  وجودنا 
اعالم  وسائل  بعد  نعرف  لم  ،فنحن  بلة 
و  بنا  تحتفي  مهرجانات  و  بنا  تعرف 
تساعدنا  منطقتنا  خارج  مشاركات  ال 
عىل النجومية،نتمنى أن نتجاوز مرحلة 
تستحق  امكانياتنا  ألن  هذه  الكمون 

االلتفاتة .
املوسم  خالل  تدعمكم  جهات  هناك   هل   *
مارس  شهر  من  أسبوع  أول  ينظم  الذي 

بالتقويم االمازيغي؟
** ليس هناك أي دعم يذكر سوى 500 

درهم من مندوبية الثقافة بالرشيدية .
اىل  به  التوجه  تود  التي  النداء  هو  ما   *
املسؤولني يف الجهات الرسمية محليا واقليميا 

و جهويا؟
أن هناك تقصيـرا فيما يخص  أرى   **
خصوصا  الزاخر  الفـن  بهذا  االهتمام 
إذ أصبحنا نرى  لدينا أصوات فنية،  وان 
فرقا- غري محلية- تساهم يف مهرجاناتنا 
واحتفاالتنا يف حني يتم تغييبنا؟؟؟ أليس 
املحلية  الفرقة  قيمة  من  بتقليل  هذا 
مايل  دعم  بتخصيص  نطالب   لهذا  ؟ 
لجمعيات و فرق هذا الفن الذين يعملون 
بعيدا  املوسيقي  بلونهم  شغفا  و  حبا 
الشأن  كماهو  الربح،  و  التسويق  عن 
لبعض املجاالت اإلبداعية األخرى وللفرق 

بخلق  نطالب  كما   ، األخرى  املوسيقية 
معهد للرتاث املوسيقي الكناوي  من أجل 
التعريف بأعـالم هذا الفن يف منطقتنا و 
 ، ذاكرتهم  يف  يحملونه  مما  االستفادة 
فهذا املعهد يمكن أن يضم خزانات توثيق 
عرضة  أصبح  الذي  الكناوي  للموروث 
هذا  شتات  لجمع  الوقت  وحان  للضياع 
النمط الرتاثي وخروج البحوث الجامعية 
هذا  لتسويق  طرق  عن  البحث  و  حوله 

املنتوج بشكل عقالني وطرق حديثة .
للفن  فركلة  مهرجان  تنظيم  تعتزمون   *
فقيدين  لروح  تكريما  السنة  هذه  الكناوي 
،لك  باملنطقة  الكناوي  للوجود  نواة  بمثابة 

بكلمة حول املرحومني؟
** املرحومني جدي بوجمعة بن مبارك 
إنهما  مبارك،  بن  بلخري  عمي  وشقيقه 
شخصان حظيا بتقدير وإحرتام كبريين 
لدن سكان فركلة وبشعبية واسعة  من 
واقتحامهما  املرحة  لشخصيتهما  نظرا 
باإلضافة  والحرف،  املهن  من  ملجموعة 
الزاخر  الفني  برتاثهما  تمسكهما  اىل 
التاريخ  أعماق  يف  بجذوره  يرضب  الذي 
وعىل منوالهما سار الخلف الذين أبوا إال 
من  الفني  اإلرث  لهذا  أوفياء  يضلوا  أن 
خالل تطويره وهيكلته والبحث يف عوامله 
املشتغلني  مع  التواصل  جسور  وربط 
للحفاظ  التحدي  قطار  وركوب  عليه، 

عىل عاداته وتقاليده وطقوسه.
ملهرجان  الخامسة  النسخة  يف  الجديد  ما   *

فركلة للفن الكناوي؟
السنة  هذه  مهرجان  يميز  ما  إن   **
رقصة  عرض  عىل  يقترص  ال  أنه  هو 
السنة  هذه  يتميز  بل  فقط  كناوة 
سوف  والتي  فيه  األنشطة  بتنويع 
والثقافية  االجتماعية  األنشطة  تشمل 
إنها  واإلبداعية،  والفنية  والرياضية 
تجربة تفاعلية، فيها الكثري من املتعة و 

اإلثارة .
* نشكركم أخي سعيد ...ما هي الكلمة التي 

تختمون بها هذا اللقاء ؟
يف  بوضعه  ليس  الفن  عىل  الحفاظ   **
خانة التحف املعروضة باعتباره ما تبقى 
لنا من االمس، بل أن نعمل عىل استمراره 
الفنية  الساحة  يغني  فكري  كمشوار 
قاطرة  نوقف  أن  لنا  اليحق  إذ  واألدبية، 
باعتباره  العاملي  اإلنساني  الرتاث  هذا 
التاريخي  الرتاث  من  يتجزأ  ال  جزء 
»العالم  جريدتنا  بشكر  اإلنساني.أختتم 
لحسن  االخ  ومراسلها  االمازيغي« 
التي  الكبرية  االلتفاتة  هذه  عىل  أمقران 
تثلج الصدر ونتمنى أن نكون عند حسن 

الظن.

سعيد باعلي رئيس مجعية فركلة للمحافظة على التراث الكناوي
االمازيغية جتمعنا  كمغاربة بغض النظر عن اللون واللسان والعرق واالصل

* حاورته رشيدة إمرزيك

* أوال من هو محمد نوميديا؟ وكيف كانت انطالقتك الفنية؟
الريفيني  كسائر  عادي  مواطن  نوميديا  محمد   **
موهبتي  بدأت  الحسيمة،  مدينة  مواليد  من  البسطاء، 
الغنائية تربز منذ الطفولة وإتخذتها كوسيلة للتعبري عن 
الريفي بصفة  املواطن  بايل وبال  التي كانت تشغل  ذاتي 
املغربية  الجامعة  قلب  من  كانت  الفنية  وبدايتي  عامة. 
لقاءاتي  أوىل  الثقافية وهنا كانت  الجمعيات  ومن منابر 
الكثري  الدعم  من  يل  وقدم  شجعني  الذي  الجمهور  مع 

وخاصة دعم الطلبة الذين أود باملناسبة أن أشكرهم. 
* برأيك هل هناك مساحة أرحب لإلبداع بالريف؟ وما املشاكل 

التي يعاني منها املبدعون باملنطقة؟
** بالطبع فالريف يف حد ذاته يعترب مدرسة لكل فنان 
ومالحمه  املجيد  فتاريخه  وتنوعها،  الفنون  بإختالف 
البطولية وكذا بجباله الشاهقة وبحاره تلهم مشاعر أي 
ناحية  أما من  اإلبداع،  النزعة نحو  شخص وتوقض فيه 
املشاكل التي تواجه الفنان بمنطقة الريف فهي ال تختلف 
كثريا عن تلك التي يعاني منها أي فنان مغربي، فالفنان 
املغربي لم يأخذ موقعه بعد يف الساحة الوطنية ويعامل 

بإهمال والنقص يف التأطري والدعم.
* ما طبيعة املواضيع والتيمات التي تتناولها يف أغانيك؟

** أنا دائما أعترب الفن رسالة، والرسالة يجب أن تجسد 
واقع وطموح املواطن، لذلك فأنا لم أجد أفضل من األغنية 
امللتزمة الهادفة لرتجمة القضايا السياسية واإلجتماعية 
املواطن االمازيغي  التي تشغل بال  والثقافية والتاريخية 

البسيط.
معني،  غنائي  بنوع  تأثرت  هل   *
موسيقية  مجموعة  كان  سواء 
مسريتك  يف  عاما  فنيا  توجها  أو 

الغنائية؟
وأنا  طفولتي  فمنذ  نعم   **
ذات  امللتزمة  األغنية  أعشق 
تعرب عن  التي  الراقية  الكلمات 
التي  وهي  املواطنني  هموم 

كانت مصدر إلهامي.
األمازيغي  الفنان  بإمكان  هل   *
تطلعات  يف  ويساهم  يعرب  أن 

ونضاالت الشعب؟ 
** بالطبع فالفنان األمازيغي 
ويف  قضية  صاحب  كان  دائما 
فهو  ولذلك  األحداث،  قلب 
التعبري  يف  يساهم  ما  دائما 
الشعب  ونضاالت  تطلعات  عن 

بصوته وإبداعاته.
للفن  قدمِت  ماذا  كفنان،   *

األمازيغي؟ وماذا قدمت األمازيغية بدورها لك؟
من  الكثري  قدم  األمازيغي  الفنان  الحقيقة  يف   **
التعريف  يف  دوره  تجاهل  أبدا  يمكن  وال  التضحيات 
أكثر  اآلن  أصبح  الذي  الشباب  عند  خصوصا  بالقضية 
الثاني من  الشق  أما عن  أي وقت مىض،  بذاته من  وعيا 
السؤال فأنا ال أنتظر من األمازيغية أن تقدم يل شيئا، بل 

قربانا  نفيس  لها  قدمت  إنني 
وال زلت عىل عهدي ووعدي ما 

إستطعت.
* الفنان األمازيغي هل وصل إىل 
املكانة التي تليق به؟ وما موقعه 

داخل الساحة الفنية املغربية؟
األمازيغي  الفنان  لألسف   **
تليق  التي  املكانة  إىل  يصل  لم 
به بل عىل العكس تم تهميشه 
وسائل  طرف  من  وإقصائه 
باإلضافة  العمومية  اإلعالم 
واإلقصاء  الدعم  غياب  إىل 
املهرجانات  يف  املشاركة  من 

الوطنية.
املوسيقى  واقع  ترى  كيف   *

األمازيغية؟
املوسيقى  الواقع  يف   **
عن  بمعزل  ليست  األمازيغية 
دائما  فهي  العاملية  املوسيقى 
وتواكب  مستمر  تطور  يف 
اآلالت  أو  األلحان  ناحية  من  سواء  املسجدات،  أحدث 
يف  عاملي  إقبال  له  األمازيغي  فالفنان  لذلك  املستعملة، 

الكثري من األحيان.
الدستوري  التعديل  بعد  األمازيغية  واقع  إىل  تنظرون  * كيف 

األخري ؟
فذلك  األمازيغية  ترسيم  مسألة  تقصدين  كنت  إن   **

ناضلنا  املكتسب  فهذا  األمام  نحو  مهمة  خطوة  بالطبع 
أن  غري  يتحقق  لنراه  األوان  وأتى  زمن  منذ  أجله  من 
الطموح والرغبة تبقى يف تطبيق وتجسيد هذه املكتسبات 

التي هي يف الحقيقة مكتسبات لكل الشعب املغربي.
باملغرب  ما يعرف  الدائر مؤخرا حول  النقاش  رأيكم يف  ما   *

العربي؟ 
العربي((  ))املغرب  فتسمية  يشء  كل  وقبل  أوال   **
الحيف  من  الكثري  عىل  تنطوي  فهي  القرن،  مهزلة  تعد 
والظلم، وتقيص أهم وأكرب مكون عرقي ثقايف وتاريخي 
باملنطقة، فهذه التسمية تعد تتويجا للعديد من الجرائم 
التي إرتكبت يف حق السكان األصليني واألغلبية الساحقة 
وإستمرار هذه التسمية ال يتماىش مطلقا مع ما يسمى 

بربيع الشعوب.
وباملناسبة فقد تتبعت بكل إهتمام اإلجتماع األخري الذي 
هنا  وأنوه  الكبري،  املغرب  دول  خارجية  وزراء  بني  ربط 
الدستور  روح  مع  منسجما  جاء  الذي  املغربي  باملوقف 
لم  الذي  املغربي  النظام  حقيقة  ننكر  أن  دون  الجديد. 
عىل  سواء  الظلم  هذا  لرفع  ملموسة  بإجراءات  بعد  يقم 

املستوى املحيل أو املستوى اإلقليمي.
* ما هي مشاريعك املستقبلية؟

الذين  املناضلني  كباقي  نفيس  أعترب  كفنان  أنا   **
فأنا  لذلك  عنه  والتعبري  املواطن  صوت  إيصال  يحاولون 
دائما ما أحاول أن أراعي الزمكان يف أعمايل سواء السابقة 
للتحوالت  تأتي طبقا  فإبداعاتي  بعد  التي ستأتي من  أو 

التي تشهدها الساحة.

الفنان األمازيغي الريفي حممد نوميديا يف حوار مع العامل األمازيغي
الفنان األمازيغي يعاين اإلقصاء من طرف وسائل اإلعالم العمومية واملهرجانات الوطنية 

تسمية »املغرب العريب« تعد تتوجيا للعديد من اجلرائم اليت ارتكبت يف حق السكان األصليني واألغلبية 
الساحقة
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