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إنها لمفارقة عجيبة و غريبة أن يتم اإلصرار 
و اإللح�اح و كذال�ك التس�رع ف�ي وض�ع 
قانون حصانة المؤسسة العسكرية، قصد 
حمايتها من المتابعة و اإلفالت من العقاب 
ف�ي ح�ال ت�ورط عناصرها ف�ي انتهاكات 
حقوق اإلنس�ان . في الوقت ال�ذي يتم فيه 
الس�كوت المطبق على القان�ون التنظيمي 
الخ�اص بتفعي�ل دس�ترة األمازيغي�ة مما 
يعطي الفرصة لكل من هب و دب من خونة 
األم�س للنب�اح ض�د أي مش�روع إصالحي 
يض�ع بي�ن أولويات�ه اإلعت�راف بأمازيغية 

المغرب. 
فال يمكن إال أن ندد بهذا التماطل المقصود، 
ألنه عوض ش�روع البرلم�ان في وضع هذا 
القانون، نج�ده بالعكس يمن�ع التحدث أو 
ال�كالم باألمازيغي�ة، بل أكثر م�ن ذالك يتم 
الهجوم على المتكلمين بها، كما هو الحال 
بالنس�بة لس�يدة الطرب األمازيغي السيدة 
فاطم�ة تاباعمرانت التي تج�رأت كعادتها 
وطرحت سؤاال حول المشاكل التي تتخبط 
فيه�ا األمازيغي�ة في المنظوم�ة التعليمية 
و ع�وض اإلجابة عل�ى الس�ؤال الجوهري 
ذه�ب النقاش بنا إلى نقطة الصفر بش�أن 
ه�ذا الموضوع. ففي الوق�ت الذي كان فيه 
الجميع ينتظ�ر الجواب من وزي�ر التعليم، 
جاء الجواب من الحكومة و البرلمان،أغلبية 
ومعارض�ة، مضمونه أنه :«لي�س لكم بعد 
الحق في أن تتكلموا باألمازيغية و باألحرى 
تعليمه�ا ف�ي الم�دارس، إنك�م ته�ذون يا 
معش�ر األمازي�غ وتريدونها فتن�ة و حربا 
أهلي�ة« كم�ا جاء ف�ي عنوان مقال�ة فقيه 
الصحفيي�ن المس�مى مصطف�ى العل�وي 
»الحقيقة الضائعة« التي أصبح المس�كين  

يلعبها في وقته الضائع.
فب�دل أن ينبش هذا الش�خص في حقيقته 
الضائعة الت�ي تؤرخ لتاريخه المش�ؤوم و 
الموش�وم بالعمالة مع اإلس�تعمار بوثائق 
coteDAI/ رس�مية تحمل مل�ف عدد: ف�ي

SG,147/B
  أنظر جريدة العالم األمازيغي  عدد23_ 24 
27_23 _1998وصحيفة  لس�نة2002 عدد 
la voix du centre و الت�ي كتب�ت م�ا يلي« 
عندم�ا كان أوفقير ضابط�ا يعمل باإلقامة 
العام�ة الفرنس�ية كان مصطف�ى العلوي 
واح�دا م�ن المخبري�ن التابعين ل�ه و كان 
يتقاض�ى أجرا على ذال�ك وكان يعمل تحت 

 coteDAI/SG,147/B : ملف عدد
هذا هو مصطفى العل�وي الذي يتبجح في 
كل مرة وحي�ن بانتمائه للجزي�رة العربية، 
ونحت�رم حقه  في اختي�ار أي قومية أو أي 
تيار عرقي أو مذهبي، يريد اإلنتس�اب إليه، 
ش�ريطة احترامه، لهويتن�ا و لغتنا التي لن 
نتنازل عنها مهما طال الزمن و مهما بلغت 
عنصريتك ضدنا ألنك بالنس�بة لنا ال ش�يء 
و ل�ن نس�مح لك  ب�أن تعطي  لن�ا الدروس 
ف�ي الوطني�ة، ألنك آخ�ر  من ل�ه الحق في 
الكالم و أمثالك في الدول الديمقراطية التي 
تتحدث عنها، مصيرهم القضاء لما تحمله  
حقيقتك من عنصري�ة مقيتة ضد األمازيغ 
بتفضي�ل آل بنان�ي و بوعبي�د و الراضي و 
اليازغ�ي و بنجل�ون على أي�ت حمو و عقا 
و ح�دو و جميع الش�لوح كم�ا يحلو لك أن 

تسمينا نحن األمازيغ  األحرار.
أليس م�ا ورد في مقال�ة مصطفى العلوي 
عنصري�ة مقيت�ة ي�راد منها إش�عال حرب 
أهلي�ة بي�ن ه�ؤالء و أولئ�ك و كي�ف له�ذا 
الش�خص الذي اقترن تاريخه باالس�تعمار 
وتعامل معه بالوثائق الرس�مية أن يس�مح 
لنفسه  ويشكك في وطنية األمازيغ األحرار 
و مقاومتهم لالستعمار و جريدته السابقة 

»الكواليس«شاهدة على ذالك.
نق�ول ذل�ك ألنن�ا مقتنعي�ن بأن مؤس�س 
مذهبكم هو ش�كيب أرس�الن و جمال عبد 
الناص�ر و غيرهم م�ن القوميين العروبيين 
الذين أسسوا للحزب الواحد و الفكر الواحد، 
لذال�ك نحن لكم بالمرصاد لحماية بلدنا من 

تلك القومية العربية العنصرية. 
تكلم�ت، ي�ا مصطف�ى العلوي، عن بش�ار 
األس�د و لكن كن جريئا وخض في أس�باب 
م�ا وصلت إليه س�وريا، إذا كن�ت ال تعرف، 
فأق�ول ل�ك أن الس�بب ف�ي ذالك ه�و ظلم 
الطبق�ة الحاكم�ة التي تش�بعت بالقومية 
العربية مثلك وتقصي كل صوت حر يرفض 
التبعية و العبودية  وفي مقدمتهم العلويين 
الذي�ن تحم�ل إس�مهم و تتبج�ح باالنتماء 
إليهم ، فأكيد أن لو كانت الس�لطة بيدك في 
المغ�رب لفعلت بنا ما فعل�ه أبناء عمومتك 
بالس�وريين المارونيين و األكراد و غيرهم 

من القوميات غير العربية. 
أما الرايسة فاطمة تابعمرانت سيدة الطرب 
المغرب�ي األمازيغي، فتاريخه�ا النضالي و 
الفني هو الذي س�يدافع عنها، فأنا التمس 
لك العذر في مهاجمت�ك لها، ألن العنصرية 
و الش�وفينية أعمت بصيرت�ك فأصبحت ال 
تع�رف  معن�ى الفن و دالالت�ه وحتى وقعه 
على نفس�ية و حياة اإلنسان، ألنك يا فقيه 
زمان�ه خارج التغطية، إعل�م أن األمازيغية 
أصبحت لغة رس�مية في الدس�تور الجديد 
و ذال�ك بفض�ل نض�االت األمازي�غ األحرار 
الذي�ن حارب�وا و قاوم�وا اإلس�تعمار الذي 
كنت تش�تغل لصالحه ض�د مصالح وطنك، 
و اعل�م أنك آخر من له الحق في أن يش�كك 
ف�ي نضالي�ة و وطنية الش�لوح، كما تحب 
أن تس�ميهم. و بحكم هذا الدستور و حتى 
تنس�جم الدولة مع نفس�ها ال يمكن  قبول 
أشخاص ال يعرفون األمازيغية  في مناصب 
المس�ؤولية دفاعا عن كرامة هذا الوطن و 
الستفاء شروط هذه المواطنة البد من تعلم 
لغة ه�ذه األرض و هي األمازيغية أحب من 

أحب و كره من كره.
و قديما قال الحكيم األمازيغي: 

brkat a yirgazn tuf tmvart
brkat a yirgazn tuf tmghart
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* ياسني عمران

األمازيغية  الثقافية  الحركة  إستضافت 
األمازيغي  الناشط  راخا،  رشيد  وجدة  موقع 
والرئيس املنتدب املكلف بالعالقات الخارجية 
وقد   ،  ama األمازيغي  العاملي  التجمع  لدى 
استهل هذا النشاط برتديد شعارات أمازيغية 
أمازيغي  400 طالب  من  أكثر  لدن  قوية من 
حول  تمحورت  التي  الندوة  هذه  يف  حرضوا 

القومية األمازيغية .
بمستوى  إنبهاره  أبدى  كعادته  راخا  رشيد 
األمازيغ  الطالب  إليه  وصل  الذي  الوعي 

عىل  أثنى  و   ، األمازيغية  قيمهم  بخصوص 
بقضيتهم  األمازيغ  الطالب  توعية  يف   mca دور 

األمازيغية . 
أنها  أوضح  األمازيغية،  القومية  ويف حديثه حول 
تهدف إىل بناء خطاب قومي يحرر األمة األمازيغية 
مصالح  عن  وتدافع  العروبية  القوى  هيمنة  من 
إيمازيغن، وأكد أن القومية األمازيغية تهدف أيضا 
الكربى  الحضارية  والتجمعات  املدن  تمزيغ  إىل 
أغلبية  عربت  قد  املدن  ألن  نظرا  وذلك  بثامزغا، 

السكان األمازيغ.
وأضاف أن القومية األمازيغية يجب أن تبنى عىل 
لألمازيغ  أن  عىل  مؤكدا  العرق،  عىل  وليس  اللغة 
لغتهم القومية وحرفهم العريق املتمثل يف تيفيناغ، 
رمز  هو  األجداد  إخرتعه  الذي  األمازيغي  الحرف 

وجود إيمازيغن يف ثامزغا. 

فيما شدد راخا عىل أن كل التحركات التي تهدف 
من  إجهاضها  يتم  األمازيغي  املرشوع  خدمة  إىل 
األحزاب  وبيادق  باإلنتهازيني  أسماهم  من  طرف 
اليسارية، الذين يدجنون العمل األمازيغي لخدمة 
بأجندة  ارتباطات  لها  ضيقة  حزبوية  أغراض 
أحزاب سليلة القومية العربية. ودافع راخا بشدة 
عن فكرة القومية األمازيغية وعن رضورة إحياء 
مقومات الوجود الحضاري إليمازيغن، ومقاطعة 
البضائع و املنتوجات الفرنسية بإعتبار أن فرنسا 

تناهض املشاريع التحررية إليمازيغن .
وتجدر اإلشارة، عىل أن هذه الندوة جاءت يف سياق 
الثقافية  الحركة  تنظمها  التي  الثقافية  األيام 
الحركة  شعار  تحت  وجدة،  موقع  األمازيغية 
ونضال  ومواقف  مبادئ،  األمازيغية  الثقافية 
ملتزم ومتواصل ضد النظام املخزني ومخططاته. 

رشيد راخا׃ حترر إميازيغن رهني بتبلور اخلطاب 
القومي األمازيغي 

املتواصلة  النضالية  اشكالها  إطار  يف 
املغربية،نظمت  الجامعة  داخل  من 
موقع  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
 : شعار  تحت  ثقافية  أياما  وجدة 
الحركة الثقافية األمازيغية : مواقف 
،مبادئ ونضال ملتزم ومتواصل ضد 
وذلك  ومخططاته.   املخزني  النظام 
غاية  اىل  ماي   22 الثالثاء  يوم  من 
 ،  2012 الشهر  ذات  من   26 السبت 
و قد تخللت هذه األيام مجموعة من 
عىل  كانت  التي  النضالية  األشكال 

الشكل التايل : 
معرض   : األداب  بكلية  الثالثاء  يوم 
الكتاب،منشورات،أرشطة،الفتات، 
بالحي  ليال  و  دردشات...  ملصقات 
و  املعرض  إىل  باإلضافة  الجامعي 
حلقية  هناك  كانت   ، املنشورات 

نقاش حول شعار األيام. 
معرض   : العلوم  بكلية  األربعاء  يوم 
الكتاب،منشورات،أرشطة،الفتات 
بالحي  ليال  .و  ،دردشة  وملصقات 
حول  ندوة  هناك  كانت  الجامعي 
الخطاب  : »نقاش يف تطور  موضوع 
رشيد  األستاذ  تأطري  من  األمازيغي« 
للكتاب  معرض  إىل  ،إضافة  راخا 
وأرشطة،الفتات  املنشورات....   و 
حلقية  إىل  باإلضافة  وملصقات..، 
ندوة  كانت  حني  ذلك،يف  بعد  نقاش 
حول  الجامعي  بالحي  فكرية 
للقضية  الراهن  الوضع   : موضوع 
من  مجموعة  أطرها  األمازيغية 
الثقافية  الحركة  خريجي  األساتذة 
 ، املرابط  سمري   : وهم  االمازيغية 
بنيوسف  محمد   ، التغدويني  سعيد 
الندوة  عرفت  ،وقد  مصلوح  وكريم 
متأخر  وقت  اىل  استمر  مثمرا  نقاشا 

من الليل 
يوم الجمعة بالحقوق : باإلضافة إىل 
معرض الكتاب و املنشورات.... كانت 
هناك حلقية نقاش بالكلية، وتظاهرة 
و  بالتهميش  تنديدية  احتجاجية 
اإلقصاء املمارسني يف حق  إيمازيغن 
صفوف  يف  السيايس  اإلعتقال  كذا  و 
قد  ،و  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
مشاركة  التظاهرة  هذه  عرفت 

جماهري طالبية غفرية. 
الثقافية  األيام  هذه  اختتمت  وقد 
بمشاركة  ملتزمة  فنية  بأمسية 
األمازيغية  الفعاليات  من  مجموعة 
،املرسحية  املوسقية  امللتزمة 

والشعرية .
موقع  الثقافية  الحركة  وأصدرت  
باإلفراج  فيه  تطالب  بيانا  وجدة  

املعتقلني  عن  والالمرشوط  الفوري 
االمازيغية،  للقضية  السياسيني 
دستور  يف  األمازيغية  وترسيم 
ديمقراطي شكال ومضمونا، وتدريس 
لكافة  تيفيناغ  وبحرفها  األمازيغية 
التعليم  اسالك  جميع  ويف  املغاربة 
املؤسسات  مختلف  يف  وإدماجها 
)القضاء،اإلعالم..(،  واإلدارات 
للدراسات  مستقلة  معاهد  وإخراج 
خاصة  أكاديمية  وإنشاء  األمازيغية 
باللغة االمازيغية بعيدا عن كل أشكال 
وإعادة  املخزنية،  واإلحتواء  املراوغة 
علمي  بشكل  املغربي  التاريخ  كتابة 
لرموز  اإلعتبار  وإعادة  وموضوعي 
جيش  وأعضاء  املسلحة  املقاومة 
التحرير وكافة الوطنيني الحقيقيني، 
موحند  موالي  الشهيد  رفاة  وإعادة 
استغالل  أي  دون  رأسه  مسقط  اىل 
عن  والكشف  للحدث،  سياسوي 
كل  مقدمتهم  ويف  املختطفني  مصري 
أقشيش،  وحدو  الهباز  بوجمعة  من 
وإعتبار السنة األمازيغية عيدا وطنيا 
األجهزة  كل  وإجالء  املغاربة،  لجميع 
الجامعة  عن  والقمعية  املشبوهة 

املغربية.
بملف  املسرتزقة  اإلطارات  وتدين 
القضية  وكذا  السياسيني  معتقلينا 
الركوب  محاوالت  وكل  األمازيغية، 
من    MCA ل��  النضايل  اإلرث  عىل 

داخل الجامعة.
رضورة  إىل  البيان  نفس  يف  ودعت 
اإلقصاء  ضد  وطني  ميثاق  وضع 
املكونات  بني  حوار  وفتح  والعنف 
أوطم  ازمة  تجاوز  أفق  يف  الطالبية 
ووضع  البناء  اإلختالف  قاعدة  عىل 
اعتبار،  كل  فوق  الطالب  مصلحة 
لتحقيق  الطالبي  الصف  وتوحيد 
للطالب  واملعنوية  املادية  املطالب 
مكونات  كل  تطالب  كما  املغربي، 
الشمل  لجمع  األمازيغية  الحركة 
املعتقلني  للدفاع عن  الحقوقيني  وكل 

السياسيني للقضية االمازيغية 
النضاالت  كل  مع  تضامنها  وأعلنت 
الشعبية للشعب املغربي ومع املعتقلني 
وعىل  املغربي  للشعب  السياسيني 
)أسايا،أعضوش  معتقلينا  رأسهم 
التواقة  الشعوب  وعاهد(وكل 
الشعب  )إيموهاغ،  واإلنعتاق  للتحرر 
 ، لفلسطيني ا ، ي د لكر ا ، ي ر لسو ا
بالدور  الشيشاني...(.وأشادت 
نضالها  يف  االمازيغية  للمرأة  الفعال 

عىل القضية االمازيغي.

 MCA
 موقع وجدة ختتتم أيامها الثقافية

أفادت مصادر مطلعة واردة من 
لقيادة  التابعة  تازواليت  بلدة 
بالجنوب  تنغري  عمالة  ألنيف 
اكتشاف  عن  للمغرب  الرشقي 

حقل برتويل باملنطقة.
وأضافت نفس املصادر أن رشكة 
إسبانية مختصة يف التنقيب عن 
آليات  استقدمت  قد  البرتول 
عمليات  يف  للرشوع  ومعدات 
وفرة  من  التأكد  بهدف  الحفر 
البرتول ومدى جودته وإمكانية 

االستثمار فيه.
أمينة  أن   هنا  ذكره  وجدير 
العامة للمكتب  املديرة  بنخرضا 
واملعادن،  للمحروقات  الوطني 
عن  سابق  وقت  يف  أكدت  قد 
للبرتول  جديدة  آبار  اكتشاف 
من  بعدد  الطبيعي  والغاز 

املناطق باملغرب دون الكشف عن مكان اكتشافها 
بالتحديد.

قد  املنطقة  سكان  أن  يذكر 
االكتشاف  بهذا  خريا  استبرشوا 
الجديد الذي اعتربوه معجزة لم 
يكونوا يتوقعونها، لكن السؤال 
هل  هو:  مطروحا  يبقى  الذي 
سيساهم هذا االكتشاف الجديد 
يف إخراج املنطقة مما تعانيه من 
فقر وتهميش، أم أنه سينضاف 
الطبيعية  والثروات  الخريات  إىل 
التي تزخر بها املنطقة والتي ال 
قليلة  فئة  سوى  منها  يستفيد 
عىل  تعد  املغرب  سكان  من 
األمر ال  أن  أم  األصابع؟  رؤوس 
المتصاص  شائعة  مجرد  يعدو 
الشعبيني  والغضب  االحتقان 
كما كان الحال أيام ما عرف ب 

»ببرتول تالسينت«؟
بالكشف  كفيلة  األيام  وحدها 
عن  جديد  بكل  فنعدكم  نحن  أما  الحقيقة،  عن 

املوضوع حال توصلنا به.

أنباء عن اكتشاف حقل للبترول بنواحي تازواليت



لرتسيم  األمازيغية   الحركة  خاضتها   التي  الدستورية  املعركة  بعد 
مناحي  مختلف  يف  وتعزيزها  املغربي  الدستور  يف  األمازيغية  اللغة 
الحياة ، وبعد نضال مرير إليمازيغن حول هذا املطلب الديموقراطي 
قايض  أمثال   من  القضية  شهداء  األمازيغية  الحركة  كلف  الذي  و 
قدور، بوجمعة هباز ، صاغرو ، والذين إسرتخصوا حياتهم من أجل 
الديموقراطي  بالفكر  مؤمنون  وهم  إستشهدوا  و  وقيمها  ثمازيغت 
معتقلني)أعظوش،  أيضا  األمازيغية  الحركة  وكلف  إليمازيغن.  الحر 
أوسايا و عاهد ( ال زالوا قابعني يف سجون النظام املخزني العروبي، 

حيث تعرضوا ألبشع محاكمة عنرصية ملغرب العهد الجديد.
الشوارع  يف  و  الجامعات  يف  املناضلني   و  املناضالت  دماء  وقد سالت 
ويف القرى و املدن من أجل إعادة اإلعتبار للغة األمازيغية وجعلها لغة 
رسمية تتمتع بالحماية القانونية .وبعد هذا النضال املرشق للحركة 
بإستجابة  توج   الذي  و  الديموقراطي،  املطلب  هذا  حول  األمازيغية 
مقرونة  جعلها  و  األمازيغية  لرتسيم  املغربي  للنظام  مرشوطة 
غرف  إىل  املعركة  إنتقلت  بها،  الخاص  التنظيمي  القانون  بصدور 
الربملان املغربي وقد قاد هاته املعركة، نائبات و نواب أمازيغ إختاروا 
هويتهم  عن  الدفاع  و  األمازيغي  الديموقراطي  الصوت  إىل  اإلنضمام 
تابعمرانت  فاطمة  األمازيغية  الربملانية  طرحت  وهكذا   ، األمازيغية 
وزير  عىل  األمازيغية  تدريس  وضعية  حول  األمازيغية  باللغة  سؤاال 
الرتبية الوطنية املنتمي إىل حزب اإلستقالل ، هذا السؤال باألمازيغية  
 ، ومعارض  مؤيد  بني  النيابة  الفرق  بني  متباينة  أفعال  ردود  خلف 
 ، لألمازيغية  التاريخي  بعدائها  يمينية محافظة معروفة  أحزاب  بني 
و بني بعض األحزاب التي راجعت مواقفها مؤخرا وتبنت األمازيغية 
للربملانية  الشجاعة  و  الوطنية  الخطوة  هذه  السياسية.  برامجها  يف 
األمازيغية فاطمة تباعمرنت وضعت الرأي العام الوطني و الدويل أمام 
الصورة الحقيقية لألمازيغية ، فالحكومة  تتبجح لدى املنتظم الدويل 
املقابل  يف  لكن   ، املغربية  للدولة  رسمية  كلغة  باألمازيغية  باعرتافها 
لم نشهد مالمح هذا الرتسيم و إنعكاساته اإليجابية عىل األمازيغية 
، سوى الشعارات و الخطابات و املجامالت ، بحيث لم تقم الحكومة 
تعزيزها يف مختلف مناحي  و  األمازيغية  ترسيم  لتفعيل  بأي خطوة 
وجعلها  باملغرب  األمازيغية  تطور  عىل  سلبا  إنعكس  مما   ، الحياة 
مكتب  أقدم  قد  بل   ، جوع  من  تغني  ال  و  تسمن  ال  خطابات  رهينة 
مجلس النواب يف خطوة غري بريئة عىل منع إستعمال اللغة األمازيغية 
هذا   ، اللوجيستيكية  الوسائل  توفر  غاية  إىل  بالربملان  األسئلة  لطرح 
القرار يجعلنا نقف وقفة تأمل ملعرفة دواعيه و املغزى منه  و تأثريه 

املستقبيل عىل األمازيغية .
أوال׃ هذا القرار نعتربه قرارا سياسيا يستهدف إيمازيغن و يهدف إىل 
عرقلة أي خطوة وطنية تعيد  اإلعتبار لألمازيغية و ذلك للحفاظ عىل 

الهيمنة املطلقة للعربية و الفرنسية عىل املشهد اللغوي .
باحتقارهما  معروفان  حزبان  يقودها  املغربية  ثانيا׃الحكومة 
لألمازيغية وبالخرجات املضحكة لزعمائهما التي تستهدف األمازيغية 
مرشوعهما  الحزبان  وهذان  واإلستقالل،  البيجيدي  حلقيات  يف 

السيايس يتنكر لألمازيغية ويدعو إىل التعريب املطلق إليمازيغن . 
إذا تم طرح األسئلة باللغة  ثالثا׃ وهي الطامة الكربى إذ يف حالة ما 
األمازيغية يف الربملان ، سيتبني للمغاربة أن أغلبية وزراء حكومتهم ال 
يجيدون إستعمال اللسان األمازيغي وال يقدرون عىل الرد عىل األسئلة 
األمازيغية، وال يستطعون التواصل مع أكثر من نصف الشعب املغربي 
املستعملني لألمازيغية ، مما سيخلق فضيحة سياسية عىل إعتبار أن 
الرسمية و إستعمالها يف  اإلدارة  اللغات  من واجب الحكومة صيانة 

والتواصل مع الشعب بلسان الشعب .
الدستور  مضامني  تنزيل   عىل  تقدر  ال  الحالية  الحكومة  ׃  رابعا 
ومتورطة يف الرتاجعات الخطرية مللف حقوق اإلنسان باملغرب، وفاقدة 
ألي مبادرة لحفظ ماء وجهها أمام الشعب املغربي الذي فقد ثقته يف 

املؤسسات و أحزاب القومية العربية باملغرب ،
أحالمهم  ويزعج  العروبيني  بال  يؤرق  الذي  الهاجس  وهو  ׃  خامسا 
القومجية ، هذا الهاجس يتمثل يف كون الربملان يضم أكثر من٪ 80 من 
أمازيغوفونية   مناطق  إىل  ينتمون  و  باألمازيغية  الناطقني  الربملانيني 
وهو ما يعني يف حالة تم طرح األسئلة باللغة األمازيغية يف الربملان، 
سيتبني للعالم أن املغرب تسكنه أغلبية أمازيغية مما سيفنذ إدعاءات 

القومجيني يف كون املغرب بلد عربي تسكنه أقلية أمازيغية 
، إستمر  الربملان  األمازيغية يف  إقصاء  التحليل حول دواعي  أمام هذا 
النضال األمازيغي داخل قبة الربملان لفضح مؤامرة القوى  العروبية 
الربملاني  أقدم  حيث   ، بالدنا  يف  األمازيغي  املرشوع  إلفشال  املاضوية 
األمازيغي أحمد أيث باها  بكل شجاعة إىل تحدي القوانني العنرصية 
املخالفة للدستور املغربي وعقب عىل وزير التشغيل و التكوين املهني  
 ، املواطنني  إىل  باألمازيغية  الحديث  يود  أنه  قال عىل  و   ، باألمازيغية 
و  باألمازيغية  تحدث  بالفعل  و  الربملان،  يف  يجري  ما  يستوعبوا  كي 
انتقد آيث باها مكتب مجلس النواب ، ألنه لم يهيء وسائل الرتجمة  
الرضورية للتواصل مع جميع املغاربة ، ودعا مكتب املؤسسة الربملانية 
باألمازيغية  إعرتف  الذي  الدستور  لتنزيل  الالزمة  اإلجراءات  إلتخاذ 
التي  املناطق  وممثيل  األمة  نواب  أن  عىل   أضاف  و    ، رسمية  كلغة 
و  همومهم  برشح   مطالبني  األمازيغية  إال  السكان  فيها  يتكلم  ال 
مشاكلهم باللغة التي يفهمونها  أي  باللغة األمازيغية ، هذا التحدي 
الوطني الكبري للربملانيني األمازيغ يجب أن يساند من طرف الحركة 
الهادئة  األمازيغية  الثقافية  الثورة  إلنجاح  أطيافها  بكل  األمازيغية 
و  التحرر  إختارت  التي   ، األمازيغية  لألمة  املرشوع  الرهان  و لكسب 

التشبث بالذات الوطنية .
اليوم، من واجب الحركة األمازيغية أن تتوهج من جديد ، ألننا يف مسار 
إليمازيغن  اآلوان  آن  أحدا،  يرحم  لن  والتاريخ  حساس  جد  تاريخي 
للتوحد من جديد ألن الخصوم يرتبصون بلغتهم و ثقافتهم وكيانهم 
»األمازيغية  عنوان  تحت  ثالثة  تاوادا  يف  للرشوع  اآلوان  آن  الوطني، 
كل  لفضح  هادئة  أمازيغية  مسرية  إىل  حاجة  يف  نحن  نعم  اآلن«، 
املتآمرين ألنه قد مرت سنة تقريبا عىل رسمية األمازيغية يف دستور 
يوليوز 2011، ومازالت األمازيغية تكابد املعاناة ولم نشهد أي مبادرة 

ألجرأة ترسيمها عىل أرضية الواقع.
إعتصام  إىل  األمازيغي  الربملاني  التحدي  يتحول  أن  يجب  املقابل،  يف 
أجرأة  غاية  إىل  األمازيغ  الربملانيني  طرف  من  الربملان  داخل  مفتوح 
ترسيم األمازيغية، كيف يعقل أن تكون األمازيغية لغة رسمية للبالد 
ويف نفس الوقت يتم منعها من أن تؤدي وظيفة اللغة الرسمية، أي أن 
ننتظر  أن  املقبول  إنه من غري  والحكومة  واإلدارة  الربملان  لغة  تكون 
صدقات الحكومة امللتحية والتصدق علينا، كأننا فقراء ننتظر الزكاة 

من بيت مال املسلمني . 
امللتحية،  الحكومة  لنا بصدقات ووعود  لنا وال حاجة  األمازيغية  إن   
يدفعون  مواطنون  ألنهم  لغتهم  يستعملوا  أن  يف  أحرار  األمازيغ 
مواطنيها  تخاطب  أن  الحكومة  واجب  ومن  للحكومة،  الرضائب 
جيدة  حكامة  أية  بها،  يتواصلون  والتي  يفهمونها،  التي  بلغتهم 
املغاربة  بني  التواصل  الجيدة،وتعرقل  الحكامة  شعار  ترفع  لحكومة 
يف غرفة الربملان التي يجب أن تكون مبنية عىل التواصل، ألنها تناقش 
يف  الثقة  يستعيدوا  أن  املغاربة  من  يطلب  كيف  والعباد  البالد  أمور 
داخل  املغاربة  لغة  إقصاء  يتم  الوقت  نفس  ويف  الترشيعية  املؤسسة 
املؤسسة الترشيعية، إنها مفارقة عجيبة لسياسة حربائية، وأية ثقة 

بقيت و ستبقى بني الحكومة و الشعب .
نزعة  أو  سيايس  بوليميك  ليست  الربملان  يف  األمازيغية  معركة  إن 
هويته  يسرتجع  أن  يريد  شعب  قضية  هي  بل  ضيقة،  إنتخابوية 
الوطنية و أن يحيها يف ظل الربيع الديموقراطي.إنه ال معنى لربملان 
ما  يدري  أن  دون  املستقبيل  مصريه  يحدد  و  الشعب  قضايا  يناقش 
يجري داخل الربملان  و يتفاعل مع كل املستجدات الربملانية ، فاملغرب 
الذي  البسيط  املواطن  تالمس  ال  ألنها  الكربى  األوراش  كل  سيخرس 
أقيص من الحق يف املعلومة و املعرفة نتيجة إقصاء لسانه و لغته التي 
يفهمها و يتواصل بها . إذن فعىل الحكومة أن تختار بني األمازيغية 
يعني  والذي  اإلقصاء  وبني   ، التقدم  و  التطور   ، النماء  تعني  التي 

بالرضورة التيه والتخلف والرجعية .
* ياسني عمران                                          

إعداد:
ياسني 
عمران
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أثارت األسئلة املطروحة  باألمازيغية يف قبة الربملان نقاشا سياسيا حادا بني خمتلف الفرق النيابية ، و قد واكبت  اجلريدة خمتلف املستجدات السياسية 
املترتبة عنها، و اتصلت بالسادة النواب املنتمني ملختلف احلساسيات السياسية املمثلة يف الربملان لتستقي مواقفهم جتاه هذه القضية ، وفضل العديد 

منهم التهرب من املسؤولية ، وفيما اختار  آخرون تقدمي وجهات نظرهم جتاه القضية  و إغناء النقاش السياسي الربملاين.

تباعمرانت  فاطمة  الربملانية  طرحت   *
باللغة  سؤاال  تاريخية  خطوة  يف 
فماهو   ، املغربي  الربملان  يف  األمازيغية 

تعليقكم حول نوعية هاته األسئلة؟
هو  موقفنا  أن  نعترب  نحن  ٭٭  
الذي  املغربي  الشعب  كل  موقف 
ترسيم  عىل  بنعم  التصويت  اختار 
اللغة األمازيغية يف الدستور املغربي 
ما  لكن  الالئقة،  مكانتها  لتتبوأ 
يفرض  أن  يجب  الربملان  يف  حدث 
وضع  يف  ترشع  أن  الحكومة  عىل 
وأن  لألمازيغية  التنظيمية  القوانني 
للحوار، ألن  الضامنة  اآلليات  تخلق 

املطلوب يف الربملان هو البحث عن آليات داخل املجلس الربملاني، ونحن 
التنظيمي  القانون  إعداد  يف  ترشع  أن  الحكومة  عىل  أن  كذلك  نرى 
لألمازيغية، ألن األمازيغية تعرف تعدد عىل مستوى اللهجات، إذ ال 

يعقل أن يقع تمييع داخل الربملان.
* إعتربت مكونات عديدة داخل الحركة األمازيغية أن قرار مكتب مجلس 
الربملان تعليق كل األسئلة باللغة األمازيغية يعيق كل املكتسبات و يشكل 

وصمة عار يف جبني كل اإلقصائيني. فكيف تنظرون إىل هذا القرار؟
لتدبري  للرتجمة  ووسائل  السبل  إيجاد  الرضوري  من  مرحليا  ٭٭ 
يجب  أنه  نرى  اإلستقاليل   الفريق  يف  فإننا  وعليه   ، الحوار  مرحلة 
اإلعتماد عىل اللغة العربية يف تدبري املرحلة إىل غاية صدور القانون 
و  بالريفية  أسئلة  خمسة  طرح  عىل  سنقدم  أننا  كما   ، التنظيمي 
األطلسية و السوسية و الحسانية و العربية مع إمكانية طرح سؤال 
باليزناسية ، و هذا ما قد سيؤدي إىل تمييع جلسات مجلس النواب. 
حني  إىل   ، حاليا  العربية  اللغة  عىل  نعتمد  أن  إال  لنا  مناص  ال  لذلك 

التوفر عىل آليات التواصل البناء .
و  األمازيغية  ترسيم  أجرأة  إىل  تهدف  عملية  إقرتاحات  أي  لحزبكم  * هل 

إعتمادها كلغة رسمية لطرح األسئلة ؟
لتجاوز  الدستور  مضامني  وتنزيل  الرتجمة  عىل  التوفر  يجب  ٭٭ 
الفوىض و التمييع ، لذلك ندعو  إىل الحفاظ عىل قيمة الحوار و يجب 
أن تكون مفهومة لدى الجميع ، ألن الربملان املغربي يجب أن يتحول 

إىل آلية بناءة للحوار و التفاهم . 

املعركة األمازيغية يف الربملان

3 ــــلـــــة لـأسئـ
نورالدين  مضيان برملاين عن 
الفريق اإلستقاليل باحلسيمة

فاطمة  الربملانية  طرحت   *
تباعمرانت يف خطوة تاريخية سؤاال 
باللغة األمازيغية يف الربملان املغربي 
، فماهو تعليقكم حول نوعية هاته 

األسئلة؟
األوىل  املرة  هي  ليست  أوال  ٭٭ 
األسئلة  طرح  فيها  يتم  التي 
سبق  فقد  األمازيغية،  باللغة 
أن  سوس  جهة  من  لربملاني 
األمازيغية  باللغة  سؤاال  طرح 
قبل  وذلك  الربملانية،  الغرفة  يف 
أن تكون األمازيغية لغة رسمية 
يميز  ما  لكن  املغربية،  للدولة 
أنها  تباعمرانت  فاطمة  مبادرة 
طرحت سؤاال باللغة األمازيغية 
يف ظل الدستور الجديد الذي منح 
الرسمية،  صفتها  لألمازيغية 
انتخبت  الربملانية  هذه  وأن 
بشكل ديموقراطي وتمثل جهة 
فيها  النساء  غالبية  أمازيغية، 
اللغة  استعمال  إال  يجيدون  ال 
يف  حدث  ما  لكن  األمازيغية. 
بشدة،  قمعها  تم  أنها  الربملان 
عن  بغريب  ليس  األمر  وهذا 
السياسية  املؤسسات  بعض 
وتعرقل  لألمازيغية  املقاومة 
لتطورها،  إيجابية  خطوة  أي 
فلنكن واضحني فاألمازيغية لغة 

فوق  والدستور  للبالد  رسمية 
تنزيل مضامني  الجميع، ويجب 

الدستور املتعلقة باألمازيغية .
أكثر،  التوضيح  سبيل  فعىل 
إحدى  يف  الحكومة  فرئيس 
مداخالته يف الربملان، قام بإدخال 
يف  الفرنسية  املفردات  بعض 
قاموسه اللغوي، وال أحد تحرك 
أيضا  وأشري  الحديث،  من  ملنعه 
لست  املبدئية  الناحية  من  أني 
ما  بقدر  الفرنسية  اللغة  ضد 
الثقافة  روافد  من  رافد  أعتربها 
الناحية  من  لكن  الوطنية، 
رسمية  لغة  ليست  القانونية 
للبالد، كما أشري أيضا عىل كون 
يلقون  الربملانيني  من  العديد 
املغربية  بالدارجة  أسئلتهم 
وال  فرنسية  بمفردات  املمزوجة 
عىل  التعبري.  من  منعهم  أحد 
هناك  سابقا،  قلت  كما  العموم 
جيوب للمقاومة تستهدف اللغة 

األمازيغية.
داخل  عديدة  مكونات  إعتربت   *
مكتب  قرار  أن  األمازيغية  الحركة 
األسئلة  كل  تعليق  الربملان  مجلس 
كل  يعيق  األمازيغية  باللغة 
عار  وصمة  يشكل  و  املكتسبات 
فكيف   . اإلقصائيني  كل  جبني  يف 

تنظرون إىل هذا القرار؟
جيوبا  هناك  أن  أعترب  ٭٭ 
و  األمازيغية  تقاوم  للمقاومة 
لتنزيل  آليات  خلق  يف  تتماطل 
فتقنية   ، الدستور  مضامني 
الرتجمة عىل سبيل املثال ليست 
تماطل  هناك  ما  بقدر  مشكل 
أشك  شخصيا  يجعلني  واضح، 
لتنزيل  الحقيقية  نواياهم  يف 
الوجود  حيز  إىل  األمازيغية 
والقضاء  اإلدارة  لغة  لتصبح 
كربملاني  فأنا  التدريس...  ولغة 
نصف  أمازيغية  منطقة  أمثل 
يجري  ما  يفهمون  ال  سكانها 
تضيع  وبالتايل  الربملان،  داخل 

مصالحهم اليومية.
فعىل الرغم من مرور أكثر من 10 
سنوات عىل خطاب أجدير والذي 
يعترب قانونا أساسيا يفرض عىل 
الطبقة السياسية اإلنقياد له، إال 
أنه ذات الحساسيات السياسية 
تريد أن تضع تعجيزات للقانون 
باألمازيغية.  الخاص  التنظيمي 
وعليه فإني أرى أنه كان عليهم 
وال  يمر  السؤال  يرتكوا   أن 
لغة  األمازيغية  ألن  يقاطعوه 

رسمية للدولة.
البيجيدي  أن  أؤكد  وبالتايل 

من  يغريا  لم  واإلستقالل 
مواقفهما بخصوص األمازيغية 
خالل  من  جيل   بشكل  ويتضح 
كان  الذي  الحكومي  الربنامج 
غارق يف الضبابية ، أما ما يسمى 
فمازالت  اليسار  بمكونات 
القومجية  إليديولوجية  تسوق 

العربية . 
أي  لديك   هل  كربملاني  أنت   *
أجرأة  إىل  تهدف  عملية  إقرتاحات 
ترسيم األمازيغية و إعتمادها كلغة 

رسمية لطرح األسئلة ؟  
٭٭ بخصوص هذا السؤال أعيد 
الحكومي  الربنامج  أن  وؤأكد 
غري واضح يف اإلجراءات العملية 
خال  فهو   ، األمازيغية  لرتسيم 
من أي جدول زمني واضح املعالم 
، فبالتايل يجب عىل الحكومة أن 
تعرب عن نواياها الحسنة إلنجاح 
التوفر  الكبريو  الورش  هذا 
عىل  تقوم  سياسية  إرادة  عىل 
امللكي  املعهد  مع  التعاون  مبدء 
للثقافة األمازيغية ، و جمعيات 
املجتمع املدني العاملة يف الحقل 
األمازيغي، واملؤسسات املنتخبة 
يعيد  وطني  إتجاه  يف  السري  و 

اإلعتبار لألمازيغية.  

حلو املربوح برملاين عن حزب التجمع الوطين لألحرار  جهة مكناس تافيالالت، للعامل األمازيغي:
 هذا األمر ليس بغريب عن بعض املؤسسات السياسية املقاومة لألمازيغية 

األمازيغية لغة رمسية للبالد و الدستور فوق اجلميع ، و جيب تزنيل 
مضامينه اخلاصة باألمازيغية
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طاملا استبرش املغاربة برياح التغيري التي هبت 
عىل املغرب، والتي نتج عنها مخاض عسري من 
بمشوار  تدشينها  تم  واملشاورات،  املناوشات 
تغيري أسمى  جديد وأوراق جديدة، وصلت حد 

قانون يف البالد، أال وهو الدستور.
ألول مرة يف تاريخ املغرب، وشمال أفريقيا تتم 
خطوة  رسمية،  لغة  األمازيغية  اللغة  دسرتة 
بني   .2011 سنة  تسجله  مقدام  وقرار  جبارة 
الدستور  رسالة  حملته  ملا  ومعارض  مؤيد 
تجد  لم  األسئلة  من  مجموعة  تبقى  الجديد، 
والتي  املغاير،  الواقع  شباك  نحو  طريقها 

سنرسدها يف ما ييل.

* املغرب الكبري
يف الوقت الذي نجد أسمى قانون يف البالد يقر 
الكبري" والذي، غالبا ما تم  بمفهموم "املغرب 
والتاريخية  الجغرافية  داللته  عىل  "السطو" 
املفروغ  العربي"  "املغرب  باسم  تعويضه  وتم 
هذا  استعماالت  مازالت  وداللته،  محتواه  من 
إىل حدود  املفعول  االيديولوجي سارية  املفهوم 
كتابة هذه األسطر، وال أدل عىل ذلك ترصيحات 
بعض وزرائنا، واستمرار استعمال لفظ "وكالة 
أسماء  تغيري  وعدم  لألنباء"،  العربي  املغرب 
بعض الشوارع التي تحمل هذه التسمية ...من 
هو  ما  بني  ورشخا  تناقضا،  نجد  أن  البديهي 
الدستور  كان  إن   Kمسموع هو  وما  مكتوب 
يقر بذلك فلماذا يستمر استعمال هذا اللفظ؟ 

* تدريس األمازيغية 
بالرغم من بعض الخطوات االيجابية التي أتى 
بها العهد الجديد، والتي من بينها تعميم تدريس 
اللغة األمازيغية ألبناء املغاربة قاطبة... إال أننا 
سنفاجأ بالسيد الوزير يعلق تعليمها يف بعض 
ندري  وال  مثال"  البيضاء  لدار  املناطق"حالة 

الساعة  حدود  إىل 
أدت  التي  األسباب 
ال  كما  ذل��ك.  إىل 
الفرصة  تفوتنا 
أن  إىل  ننبه  لكي 
األمازيغية  تدريس 
أصحاب  إىل  تفتقر 
ال��ت��خ��ص��ص و 
املسؤولية  تغيب 
واالل����ت����زام يف 

تدريسها.

* استعمال األمازيغية يف احلياة 
اليومية

اليومية  الحياة  يف  األمازيغية  استعمال  إن 
املغاربة  عنها  يرتاجع  ال  أن  يجب  رضورة 
اللغة  رسمية  عىل  نص  الجديد  الدستور  ألن 
"عنرصي"  بقرار  سنفاجأ  لكننا  األمازيغية.  
قي  يحمل  والذي  الدستور  فحوى  يناقض 
يف  األمازيغية  اللغة  استعمال  عدم  طياته 
الربملان  جلسة  رئيسة  أقرته  والذي  الربملان، 
إعطاء  تم رفض  بعدما  7 ماي،  االثنني    ليوم 
أن  مخافة  أمازيغية  برملانية  لعضوة  الكلمة 
تتحدث باألمازيغية. قرار غري صائب وصفعة 

جديدة باردة للشعب املغربي. 
ترسيم  بأن  نقر  أن  من  مناص  ال  الختام،  ويف 
األوراق  يف  بسجنها  يتأتى  لن  األمازيغية  اللغة 
وخطها باألقالم. وعليه فالرتسيم يفرض تنزيل 
ما تم إقراره ومعايشته يف الواقع ومحو كل ما 
الواعني  املغاربة  مشاعر  يستفز  ان  شأنه  من 

منهم بأمازيغيتهم أو الغري الواعني.  

* بقلم : حسن سفري

ألقتها  التي  املداخلة  أن  فيه  شك  ال  مما 
امللقبة  شاهو،  فاطمة  األمازيغية  املناضلة 
بتابعمرانت، بمجلس النواب يف إطار األسئلة 
الشفوية والسؤال الذي وجهته للسيد وزير 
وضعية  حول  الوفا  محمد  الوطنية  الرتبية 
املؤسسات  يف  األمازيغية  اللغة  تدريس 

التعليمية .
تطرح  ما  جدا  نادرا  األسئلة  هذه  ومثل  
وغالبا  املغربية   الترشيعية  املؤسسة  يف 
يف  األمازيغية  وضعية  مناقشة  تتم  ما 
املنظومة التعليمية والواقع املر الذي تعيش 
القومية  ملريدي  واألمر  األدهى  ولكن  فيه. 
والحاقدين  الفايش  الفكر  ومتبني  العروبية 
عالقة  له  ما  وكل  األمازيغي  االنسان  عىل 
أو  بعيد  من  املتصلة  الحضارية  باملقومات 
قريب بهذا االنسان هو اللغة أوالقالب الذي 
الشفوي  سؤالها  تابعمرانت  فيه  طرحت 
األمازيغية  باللغة  السؤال  هذا  جاء  حيث 
القانون  إلخراج  وتمهيدا  تحضريا  وذلك 
الخصب  املجال  وبناء  لألمازيغية  التنظيمي 
ولألم  لألمازيغ  النفس  يف  الثقة  وتكريس 
األمازيغية لتستعد للتحدث بلغتها األم اللغة 
القبلية  واملناطق  البيوت  رهينة  ظلت  الذي 
املؤسسات  عن  الغياب  كل  وغائبة  واألحياء 

واإلدارات العمومية والفضاء العام.
العمياء  العربية  يف  بتلعتمنا  كثريا  عانينا 
ومتابعة األرشطة الفنية بالعربية الفصحى، 
عانينا أمام املوظفني املعربني بتهجينا للغة 
ليست لغتنا األم كلما تعلمنا تلك اللغة زادت 
هوتنا بلغتنا األم ألن اللغة األم هي أساس أي 
تعلم للغة أخرى والكتساب العلوم واملعارف. 
ضحك منا العروبني بمحاوالتنا تكلم لغتهم يف 
أرضنا أكدوا لنا مرارا أننا أمازيغ انطالقا من 
ببداهتهم  وذلك  باألمازيغية  تحدثنا  طريقة 
أننا  اكتشفوا  واالقصائية  السادية  املريضة 

ال  ملاذا  ولكن  عنرصي  موقع  من  أمازيغ 
وتعلمها  بلغتنا  واإلعرتاف  التحدث  يريدون 
ومحاولتهم  املجال  هذا  يف  األمية  ومحاربة 
شعب  لغة  حية  لغة  بكونها  بها  التحدث 
لغة تواصل، فلماذا نحن نحاول التعلم وهم 

يحاولون العرقلة ومنعنا فلماذا؟؟؟.
الوعي األمازيغي العرصي يجب أن يبدأ وذلك 
الدولة  دواليب  يف  األمازيغية   اللغة  بإقحام 
شجاعني  ولنكون  العمومي  الفضاء  ويف 
بالتحدث بلغتنا األم ولنرفع رؤوسنا ونتقدم 
إىل األمام ونعتز بانتمائنا وتاريخنا ونفتخر 
بلغتنا وحضارتنا العريقية . ولنطالب بمعهد 
ببحوث  يقوم  األمازيغية  للدراسات  مستقل 
لعموم  ميدانية  لسانية  انرتوبولوجية 
الرتاب املغربي ويقوم بجمع جميع البحوث 
للعمل من أجل  إنتاج لغة أمازيغية ممعرية  
مناطقه  بمختلف  املغرب  يف  بها  مرحب 
ونعممها  الرشقي(  )الريف.سوس.الجنوب 
وتعميق  بتكوينات  املواطنني  عموم  عىل 

للدراسات.
)تابعمرانت(  األمازيغية  للمناضلة  فتحية 
أدبياتها  من  انطالقا  نضالها  ألفنا  التي 
امللتزمة  املوسيقية  ومقاطعها  الفنية 
ووعي  فكري  لتنظري  املكرسة  والراقية 
وليس  الهموم  عن  وتعبري  والوجود  بالذات 
امليوعة  ملجتمع  مكرسات  كمغنيات 

واالنحالل األخالقي.
فيجب تثمني هذه االلتفاتة والعمل عىل املزيد 
األمازيغية  وضع  إىل  الهادفة  املبادرات  من 
األمازيغي  امللف  الصحيح  وإدراج  املسار  يف 
االقتصادية  و  األخرى  امللفات  ضمن 
والعمل  والسياسية   منها  االجتماعية 
الديمقراطني  الفرقاء  جميع  مع  والتنسيق 
واملتشبعني  والتعددية  باالختالف  املؤمنني 
أجل  من  والعمل  االنسان  حقوق  بثقافة 
ديمقراطية  بروح  أمازيغية  حركة  تكريس 

وبفكر تقدمي . 

الترسيم ها هو ....التطبيق فينا هوفاطمة شاهو )تابعمرانت( والوعي بالذات

* حسـن أبـراهـيم 

املغربي  بالربملان  الشفوية  األسئلة  جلسة  شهدت 
الشفوي  السؤال  إثر  عىل   ،2012 أبريل   30 يوم 
شاهو  فاطمة  الربملانية  النائبة  طرحته  الذي 
باألمازيغية، حدثا غريبا، بسبب ما أثاره هذا السؤال 
شكل  عىل  الربملانية،  الفرق  مختلف  تدخالت  من 
اعترب  تيار  بني  والجذب  الشّد  ميزها  نظام،  نقط 
واالهتمام،  التنويه  يستحق  تاريخيا  حدثا  الواقعة 
اللغط واملزايدات السياسية  بينما أغرق تيار آخر يف 
والحزبوية الضيقة، التي أظهرت بامللموس أّن بعض 
ال  بالبالد  العمومية  السياسات  تنفيذ  عىل  القيمني 
الرسمي  االعرتاف  قبل  ما  مرحلة  يعيشون  يزالون 
الحراك  وخارج  الدستور،  يف  وترسيمها  باألمازيغية 
ترتجم  كما  الشامل.  التغيري  إىل  يرنو  الذي  الشعبي 
السياسية  القوى  بعض  استعداد  عدم  الواقعة  تلك 
الحاكمة الستلهام روح الديموقراطية الحقة، والتي 
ال يمكن أن تتأسس فعال، من دون اعتماد سياسة 
للتنوع واإلختالف، وإعطاء كل  الديمقراطي  التدبري 
وازدواجية  الديماغوجية  عن  بعيدا  حقه  حق  ذي 
الخطاب التي سئم منها الشعب املغربي، والتي تؤدي 
الحزبي  التصادم  ملنطق  الثابتة  الحقوق  إخضاع  إىل 

السلبي والضيق.
الديمقراطية  لروح  واستلهاما  املنطلق،  هذا  ومن 
الحقوق،  يف  التامة  املساواة  ملبدإ  وإعماال  الحقة، 
الدستور  يف  األمازيغية  اللغة  ترسيم  عن  املرتتبة 
املغربي إىل جانب اللغة العربية، اجتمعت الجمعيات 
تدارسها  وبعد  بالرباط،  األمازيغية  والتنسيقيات 
إدانتها  عن  عربت  املوضوع،  هذا  أبعاد  ملختلف 
الشديدة لتعليق استعمال اللغة األمازيغية يف الربملان 
بحجة انتظار توفري وسائل الرتجمة، وبذريعة عدم 
استيعاب تعابري األمازيغية من طرف بعض “نواب 
التي سبّبها عدم فهم  املعاناة  وتنايس مدى  األمة”، 
املغاربة  واملواطنني  املواطنات  من  عريضة  رشيحة 
طويلة.  عقود  مدى  عىل  النواب  بني  املتداولة  للغة 
األمازيغية،  اللغة  موضوع  يف  الدستور  تنزيل  وعدم 
وربط ذلك بانتظار القانون التنظيمي الذي سيؤدي 
ال محالة إىل مزيد من التماطل كلما تعلق األمر بشأن 

من شؤون األمازيغية.
التعامل  األمازيغية  الجمعيات  بيان  أدان  كما 

اإلرادة  وتغييب  األمازيغية،  مع  الضيق  السياسوي 
مع  القطع  شأنها  من  التي  الحقيقية  السياسية 
يعترب  الذي  واالختالف  للتنوع  اإليديولوجي  اإلقصاء 

السمة األساسية للشعب املغربي عرب التاريخ.
الالدستوري  القرار  عن  الفوري  بالرتاجع  مطالبة 
 .2012 ماي   07 ليوم  الربملان  يف  الرؤساء  لندوة 
الوصول  حق  وتفعيل  العمومي  الشأن  ودمقرطة 
وتفعيل  للبالد.  الرسميتني  باللغتني  املعلومة  إىل 
يقر  الذي  املغربي  الدستور  من  الخامس  الفصل 
باألمازيغية لغة رسمية، وتمكينها من جميع فرص 
لتؤدي  العربية  كمثيلتها  والنجاح  والتطور  النماء 
للبالد.ورضورة  رسمية  لغة  باعتبارها  وظائفها 
بتفعيل  الخاص  التنظيمي  القانون  بإخراج  اإلرساع 
الوجود،  حيّز  إىل  األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع 
ونبذ أساليب املماطلة لتأجيل هذا املوضوع وإضاعة 
من  أزيد  بعد  تداركه  ينبغي  الذي  الثمني  الوقت 
الجمعيات  وإرشاك  امليز.  سياسات  من  قرن  نصف 
األمازيغية يف صياغة القوانني التنظيمية ذات الصلة 
بتفعيل  الخاص  التنظيمي  )القانون  باألمازيغية 
للغات  األعىل  باملجلس  املتعلق  والقانون  الرتسيم 
ماسرت  خريجي  توظيف  عىل  والعمل  والثقافات(، 
ومسالك الدراسات األمازيغية من ذوي اإلختصاص 
األكاديمي والعلمي يف اللغة األمازيغية وثقافتها، من 
أجل القيام بمهام الرتجمة داخل الربملان بشكل دائم 
عىل  األمازيغية  باللغة  الكتابة  وتعميم  ومتواصل. 
بما  املغربية،  العمومية  املؤسسات  جميع  واجهات 

فيها الربملان، وبحرفها األصيل تيفيناغ.
كونفدرالية  من  كل  البيان  وقعت  فقد  ولإلشارة، 
تنسيقية  املغرب،  بشمال  األمازيغية  الجمعيات 
الجمعيات األمازيغية بوسط املغرب أميافا، تنسيقية 
تانسيفت  أطلس  تنسيقية  ءيفوس،  ن  تامونت 
الجمعية  تامينوت،  منظمة  األمازيغية،  للجمعيات 
األمازيغي  املرصد  الثقايف،  والتبادل  للبحث  املغربية 
الصيفية،  الجامعة  جمعية  والحريات،  للحقوق 
جمعية أفا للثقافة وحقوق اإلنسان، جمعية ثاويزا 
اإلنسان،  وحقوق  للثقافة  أفا  جمعية  بطنجة، 
جمعية  اإلنسان،  لحقوق  هولندا  مغاربة  جمعية 

أمغار بخنيفرة

اجلمعيات والتنسيقيات األمازيغية تدين تعليق 
تداول األمازيغية بالربملان

للعصبة  التنفيذي  املكتب  ندد 
الشهري  اجتماعه  يف  األمازيغية، 
 ،2012 ماي   28 االثنني  يوم  العادي، 
منع  بقرار  بويزكارن،  بمدينة 
األسئلة  طرح  من  األمازيغ  الربملانيني 
الشفوية، واملناقشة باللغة األمازيغية، 
تام  تناقض  يف  املغربي،  الربملان  داخل 
من  الثالثة  الفقرة  مقتضيات  مع 
الفصل الخامس من الدستور املغربي 
برضورة  مطالبتها  وتجدد  الجديد. 
التنظيمي  القانون  إصدار  يف  اإلرساع 
للغة  الرسمي  الطابع  سيفعل  الذي 

األمازيغية.
الحكومة  استمرار  واستنكرت، 
من  العديد  حق  مصادرة  يف  املغربية 
التنظيم  يف  األمازيغية  التنظيمات 

والوجود القانوني.
هذا وثمن البيان املذكور، العمل الدويل 
الدولية  التنظيمات  به  تقوم  الذي 
العاملي  )الكونغرس  األمازيغية 
األمازيغي، التجمع العاملي األمازيغي(، 
األمازيغية  املطالب  تحقيق  إىل  الرامي 
املرشوعة. وعرب ذات البيان عن رفضه 
من  السابعة  املادة  ملضمون  القاطع 
بالخدمات  املتعلق  القانون  مرشوع 
سياسة  تكرس  التي  العسكرية، 
مع  واملتناقضة  العقاب،  من  اإلفالت 

توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.
كما عرب عن تضامنه املطلق مع الفنان 
ودعت  كدار،  خالد  الكاريكاتوري 
اإلنسان  لحقوق  األمازيغية  العصبة 
يف  الحق  احرتام  إىل  املغربية  الحكومة 
الرأي والتعبري، ووقف جميع املتابعات 
الصحفيني  تطال  التي  القضائية 
املغربية  الحكومة  وطالبت  املغاربة، 

لحق  ضمانا  اإلعدام،  عقوبة  بإلغاء 
املواطنني املغاربة يف الحياة، وانسجاما 

مع مقتضيات الرشعة الدولية.
ملا  املقبول  غري  االقتحام  واستنكرت 
البوليساريو  بعصابات  البيان  وصفه 
املغربية،  القنصليات  إلحدى  بإسبانيا 
للصمت  الشديد  أسفها  عن  وعربت 
الرسمي اإلسباني تجاه هذا املوضوع.

الدويل  املجتمع  العصبة   وطالبت 
األخالقية  مسؤولياته  بتحمل 
ما  تجاه  والتاريخية  والقانونية 
األعزل  السوري  الشعب  له  يتعرض 
من عمليات التقتيل واإلبادة من طرف 
نظام بشار األسد اإلجرامي، والتدخل 
من أجل حمايته، ووقف جميع أشكال 
اإلطار  هذا  ويف  تطاله.  التي  العنف 
املجزرة  تدين  األمازيغية  العصبة  فإن 
يف  السوري  النظام  لقوات  األخرية 
حق ما يزيد عن 100 مواطن سوري، 
بمنطقة  طفال،   30 من  أكثر  بينهم 

الحولة بريف حمص. 
رسالة  األمازيغية  العصبة  ووجهت 
منه  تلتمس  النواب  مجلس  لرئيس 
اتخذته ندوة  الذي  القرار  الرتاجع عن 
القايض  النواب،  بمجلس  الرؤساء 
األمازيغية  اللغة  استعمال  بمنع 
توفري  وبرضورة  النواب.  بمجلس 
الالزمة  اللوجيستيكية  الوسائل 
من  املتتبعني  و  الربملانيني  لتمكني 
باللغتني  أفضل  بشكل  التواصل 
الرسميتني للبالد، و العمل عىل إصدار 
سيفعل  الذي  التنظيمي  القانون 
األمازيغية،  للغة  الرسمي  الطابع 
والذي ينص عليه الفصل الخامس من 

الدستور املغربي.

العصبة األمازيغية تندد بقرار منع الربملانيني األمازيغ 
من طرح األسئلة الشفوية، واملناقشة باللغة األمازيغية
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* حاورها : إبراهيم فاضل 

* األستاذة فاطمة تابعمرانت مرحبا بك يف جريدة العالم األمازيغي.
الفرصة  أعطانا  الذي  اإلعالمي  املنرب  لهذا   ** شكرا جزيال 

كي نلتقي مع جمهورنا الحبيب.
األغنية  يف  أبدعن  اللواتي  القليالت  املغربيات  الفنانات  من  أنت   *

امللتزمة، ما الرس يف ذلك؟
قبل أن أكون مغنية فأنا شاعرة، كتبت أول قصيدة شعرية 
برواد  جدا  معجبة  آنذاك  وكنت  سنة  و14   13 بني  وعمري 
الحاج  أنشاد،  وبوبكر  بلعيد،  كالحاج  األمازيغية،  األغنية 
الفنانني  ألبنسري، واألستاذ عموري مبارك، ومن بني  محمد 
جيدا  تأثرت  و  بهم  معجبة  كنت  الذين  األمازيغيني  الكبار 
بأغانيهم التي ستبقى إىل األبد هما األستاذ عموري مبارك، 
واملرحوم الحاج محمد ألبنسري، فهما فنانني أبدعا الكثري يف 
الفن امللتزم، فيما يخص الهوية والثقافة األمازيغيتني، لقد 

كانا منهاجي يف الطريق نحو الفن امللتزم .. 
* وماذا يعني الفن امللتزم للفنان؟

الذي  الذي يحمل يف طياته رسالة وهو  امللتزم هو  الفن   **
يتكلم عىل الهموم الحقيقية لإلنسان األمازيغي.

* وظفت يف أغانيك هموم األمازيغ ومطالب الحركة األمازيغية. ألم 
يسبب لك ذلك متاعب يف مشوارك املهني؟

** تعودت عىل أن أقوم دائما باليشء الذي أحس به، وكما 
ولكل  إحساس،  والرسالة  رسالة،  فالفن  سابقا،  لكم  قلت 
القلوب أحاسيس، يعني لكل قلب رسالة، والرسائل تقرأها 
األمازيغيتني،  والثقافة  بالهوية  أحس  أنا  األحاسيس، 
أفتخر  وأنا  الرسالة،  هذه  إيصال  يف  بالتعب  أبدا  أحس  ولم 
بإحسايس اتجاه هذه  الرسالة أكثر مما أحس بالتعب الذي 
أعيشه يف طريقي إليصال هذه الرسالة النبيلة، أحب رسائل 
الفن امللتزم الذي ستبقى من بعدي، فكيفما كان الحال فعمر 
يكون عمر  أن  أتمناه هو  الذي  اليشء  ولكن  اإلنسان قصري 

العمل الذي أقوم به طويل.
* وهل من املمكن أن يعرف قراء جريدة العالم األمازيغي بعض 
مسريتها  خالل  األمازيغي  الطرب  سيدة  وجدتها  التي  املشاكل 
الفنية وبالخصوص تلك التي سببت لك مشاكل من خالل دفاعك 

عن اللغة والثقافة األمازيغيتني؟    
الهوية  عن  تتحدث  قصيدة  أول  أصدرت   1991 عام  يف   **
والثقافة األمازيغيتني بشمال إفريقيا، ويف سنة 1994 قمت 
بإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان »واهيل، واهيل« وتحدثت 
من خاللها عن الشعب األمازيغي يف مايل والنيجر وبوركينا 
فاصو، والجزائر وليبيا، وقد قمت ببحث قبل إصداري لذالك 
األلبوم الغنائي، وكنت أقول لكل من التقيت به أن األمازيغ 
مازالوا موجودين يف عدد من الدول ولم يصدقوا، ومع مرور 
يف  معنا  وشاركوا  ذكرتها  التي  الدول  بأمازيغ  التقينا  األيام 
نظمته  الذي  اللقاء  هنا  وأذكر  بأكادير  وندوات  مهرجانات 
كنت  وآنذاك  األمازيغية،  الجمعيات  أم  الصيفية  الجامعة 
ضمن الحركة الثقافية األمازيغية سنة 1991 ، ولم أنخرط يف 
أي حزب وال يف أية جمعية ولكن أنا بنت هذه األرض وجذوري 
والتي   1994 سنة  أصدرت  التي  األغنية  وبسب  أمازيغية. 

إفريقيا، كنت ضيفة عىل  أمازيغ شمال  تتكلم عن 
التي أنجزت معي بحث  كوميسارية أمنية بإنزكان 
عىل مدى يومني وألربع ساعات من األسئلة كل يوم. 

* ماهي طبيعة األسئلة املطروحة عليك؟
والتهمة  واحدة،  خانة  يف  تصب  كلها  األسئلة   **
جاهزة تتعلق بالقصيدة التي أصدرتها بدعوى أنها 
البالد،  يف  واألمازيغ  العرب  بني  مشاكل  يف  تسببت 
وقلت لهم أنا لم أسبب أي مشكل ألحد لكوني أتكلم 
عن تاريخ األمازيغ بشمال إفريقيا، ولم نأت اليوم 
باملغرب  واألمازيغ  العرب  بني  بالتفريق  نقوم  كي 
الناطق  املغربي  اإلنسان  حتى  أصال،  أمازيغ  فكلنا 
بالعربية فهو من أصول أمازيغية، فأين املشكل إذن 

.
فاإلنسان يجب أن يعرف تاريخه ومن حقي الدفاع 
هذا  كان  األمازيغيتني...  والثقافة  الهوية  عن 
هو   1994 عام  فليس  سابق،  عهد  يف  االستنطاق 
اآلن 2012، من قبل كانت هناك حساسية تجاه كل 
إىل  لقد وصلنا  لله  والحمد  اآلن  أما  أمازيغي،  ماهو 
عهد جديد ومتفتح، والحمد لله أصبحت األمازيغية 

يف بلدنا تتحسن.
Adan n ima� »ووالزلت أتذكر حني كنت يف مهرجان 

zighen«  املسمى ليايل أمازيغية، الذي احتضنته كل 
أتصفح  كنت  رجوعي  وعند  وايطاليا،  فرنسا  من 
اسم  وجدت  ولألسف  بالطائرة  وأنا  العلم  جريدة 
ليايل   « هو  آخر  بعنوان  الجريدة  بهذه  املهرجان 
وكان   »Adan n imazighen« يبقى  لم  مغاربية« 

يومه األربعاء.
يوم بعد مهرجان ليايل أمازيغية توصلت باستدعاء من طرف 
أن  أتصور  أكن  بإنزكان يريدون مقابلتي، ولم  األمن  أجهزة 
أعتقد   كنت  لساعات،  باستنطاقي  سيقومون  األمن  رجال 
سيكون  وربما  أكادير  بزيارة  ستقوم  شخصية  هناك  أن 
استدعائي لدى مصالح األمن لغرض القيام بتنشيط جنبات 
اهتمام، فقد  أي  االستدعاء  أعر  لم  أي رسبيس«.   « الطريق 
إلحياء  البيضاء  بالدار  العائالت  إحدى  مع  التزام  لدي  كان 
حفل زفاف، ولم أذهب إىل رجال األمن، وخالل رجوعي قدم 
ثالثة أشخاص ملنزيل وقدموا يل أنفسهم بصفتهم صحافيني 
فقاموا بمحاوراتي يف مجموعة من املواضيع، لكن لم يكتبوا 
ولم يسجلوا أي يشء، وملا غادروا منزيل لم أفهم أي يشء، لكن 
يف اليوم املوايل إىل منزيل ليسلموا يل استدعاء إىل املصالح األمنية 
بإنزكان قصد حضوري لدى هذه املصالح يوم الخميس، فقد 
كشفوا عن صفتهم، وبالفعل حرضت وتم استجوابي ليومني 
نفس  ويف  ساعات،  ألربع  مساءا  الجمعة  إىل  الخميس  من 
اإلذاعات  فيها  بما  العمومية  اإلعالم  وسائل  قامت  الوقت 
بتوقيف ويفرض الحصار عىل جميع أغاني الفنانة فاطمة 
6 أشهر، وكتب فوق جميع أرشطتي عبارة  تابعمرانت ملدة 
» ال يذاع«، ورغم كل هذا لم أتخل عن األمازيغية وعن الفن 
امللتزم الذي يعترب الفن الحقيقي الراسخ يف ذاكرة اإلنسان.     
* تم تعيينك عضوا باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ما هي القيمة 
املضافة التي أضفتها إىل تجربتك النضالية وما هو تقييمك لحصيلة 

هذه املؤسسة؟
أعتربه  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  للمعهد  بالنسبة   **
هذه  داخل  سنوات  أربع  تجربة  وخالل  يل،  بالنسبة  مدرسة 
املؤسسة أعطتني تجربة كبرية، وعلمتني كيفية التعامل مع 
العمل السيايس، وقلت هذا خالل الدورة األخرية باملعهد بعد 
االنتخابات الترشيعية األخرية، واملعهد امللكي قام بمنجزات 
الكتب  كتوفري  األمازيغية،  للثقافة  الكثري  أعطى  فقد  كبرية 
الجمعيات  أنشطة  ودعم  األساتذة،  وتكوين  املدرسية 
أنشئت من  الذي  بالدور  املؤسسة تقوم  األمازيغية،... فهذه 

أجله.    
* يف استحقاقات 1997 تم االتصال بك للرتشح باسم حزب معني 
ورفضت، واآلن قبلت االنخراط يف العمل السيايس تحت مظلة حزب 
املشهد  يف  جد  ماذا  و  موقفك  غري  ماذا  لألحرار  الوطني  التجمع 

السيايس اآلن؟
امليدان  أدخل  كي   1997 سنة  الفرصة  جاءتني  بالطبع   **
املغربية،  السياسية  األحزاب  من  حزب  طرف  من  السيايس 
يكن  لم  لكن  الحزب  ذلك  من  موقف  لدي  ليس  آنذاك  ولكن 
أعرف  وأنا  السياسة،  ميدان  لدخول  يدفعني  سبب  هناك 
امليدان السيايس يومها، ولكن يف هذا الوقت يرشفني أن أدخل 
الجديد  الدستور  بعد  األخرية  الترشيعية  االنتخابات  غمار 
الذي وضع اللغة األمازيغية لغة رسمية للبالد إىل جانب اللغة 
لكل  ملك  هي  التي  وهويتنا  ثقافتنا  عن  ندافع  كي  العربية 

املغاربة و أمازيغ شمال إفريقيا.
* تعتربين أول برملانية طرحت السؤال باألمازيغية يف إطار األسئلة 

الشفوية. ماذا تعني هذه املبادرة بالنسبة إليك؟
** تضحك ... لو كان بإمكاني جمع تدخالتي خالل الحملة 
أناضل  التي  األمازيغية  باللغة  أنها كانت  االنتخابية لوجدت 
الجمعيات  جميع  يف  إخواني  بجانب  لسنوات  أجلها  من 
العاملي  الكونكريس  وكذا  األمازيغية  والحركة  األمازيغية، 
التي  الرياضية  املناسبات  وكذا  والجامعات،  األمازيغي، 
لقد وعدت  الشاشة.  تيفيناغ عرب  العالم حرف  فيها  يشاهد 
والثقافة  اللغة  عن  بالدفاع  العزيز  جمهوري  وكذا  نفيس 
املغربي  الدستور  يف  فاألمازيغية  حياتي،  طيلة  األمازيغيتني 
لغة رسمية، ويجب علينا الدفاع عن شكل تنزيلها، وخصوصا 
إىل  ستنزل  كيف  الدستور  من  الخامس  الفصل  3من  املادة 
يف  أم سنجعله  الدستور سنستعمله  هذا  فهل  الواقع،  أرض 
يف  سنضعه  الدستور  هذا  هل  سؤال:  أطرح  وهنا  الرفوف، 
الرفوف مثلما يضع بعض املسلمني القرآن الكريم يف رفوف 
منازلهم عىل شكل ديكور وال يقومون بقراءته؟  يجب علينا 
مواكبة العرص وليس البقاء تحت تأثري السياسات املاضية، 
املواطن املغربي األمازيغي لديه الحق يف السياسة، وأنا حينما 
دخلت ميدان السياسة كان من واجبي الدفاع عن األمازيغية، 
يف  لألحرار  الوطني  التجمع  لفريق  الثاني  االجتماع  ففي 
الربملان، صحبت معي ملف تدريس األمازيغية وقمت بطبع 
أعجبتهم  برصاحة  األحرار  نواب   عىل  وتوزيعها  نسخة   52
حزب  عام  أمني  قول  أذكر  أن  البد  وهنا  جميعا،  الفكرة 
التجمع الوطني لألحرار السيد صالح الدين مزوار الذي قال 
بالحرف »يل غايجيب لينا يش ملف إجيب لينا ملف يهم جميع 
تدريس  ملف   .. تابعمرانت  لجابت  بحال  املغاربة،  املواطنني 

األمازيغية«.

فاطمة تابعمرانت ، الفنانة والنائبة الربملانية يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

لن أطرح بعد اليوم األسئلة حتت قبة الربملان إال باألمازيغية
لن أختلى يوما عن الفن، وال عن النضال والدفاع عن الثقافة واهلوية األمازيغيتني

يف هذا احلوار الشيق تتحدث الفنانة الكبرية فاطمة تابعمرانت عن بداياهتا األوىل على درب الفن امللتزم، والنضال والدفاع عن اهلوية األمازيغية، وما القته بسبب ذلك من حترشات أمنية، انتهت 
باالستنطاق وحماصرةمجيع أغانيها باإلذاعات الوطنية، مع الكتابة على أقراصها عبارة » ال يذاع«. كما تتوقف الفنانة الربملانية عند جتربتها السياسية احلالية من خالل مؤسسة الربملان، وتتحدث 

عن حلظة طرح سؤاهلا الشهري باللغة األمازيغية وما أعقبه من تأييد وحتفظ، وتصر تابعمرانت على أهنا ستلتزم الصمت، ولن تطرح بعد اليوم أي سؤال بالربملان بغري اللغة األمازيغية.

“هل هذا  الدستور سنضعه 
يف الرفوف مثلما يضع بعض 

املسلمني القرآن الكرمي يف 
رفوف مكتباهتم”
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املغربي  للربملان  األخري  القرار  بعد   
الربملان  يف  باألمازيغية  الحديث  بمنع 
أربعة  قرابة  مرور  بعد  و  املغربي، 
املغربية  الحكومة  تنصيب  عىل  أشهر 
تأجيل  لسياسة  نهجها  و  الجديدة 
أشكال  كل  قمع  مقابل  يف  اإلصالح 
حقوق  إقرار  تأجيل  و  االحتجاج 
لدى  واضح  تصور  غياب  و  األمازيغ، 
مختلف  لحل  الحكومية  األغلبية 
القضايا و اإلشكاالت املطروحة عليها 

نعلن للرأي العام ما ييل ..
املغربي  الربملان  بقرار  نندد   .. أوال 
الربملان،  يف  باألمازيغية  الحديث  منع 
نية  يدل عىل  نعتربه مؤرشا خطريا  و 
بعض األطراف  اتخاذ غياب القوانني 
األمازيغية  ترسيم  لتنزيل  التنظيمية 
سياسة  مواصلة  أجل  من  ذريعة 
األمازيغية  ضد  العنرصية  و  اإلقصاء 
االهتمام  تركيز  و  األمازيغيني،  و 
جعل  و  ثانوية  أمور  و  قضايا  عىل 
أخرى  لسنوات  عرضة  األمازيغية 
للتهميش و اإلقصاء و قضية ثانوية 
و  معينة  أحزاب  أهواء  فيها  تتحكم 
الحكومة  عىل  مفروض  أولوية  ليس 

و الربملان  التعامل اإلستعجايل معها.
و  القمع  بسياسة  نندد  ثانيا: 
الحكومة  رشعنتها  التي  االعتقاالت 
الحالية، يف مواجهة كل  االحتجاجات 
حرب  ظل  يف  البالد  أنحاء  بمختلف 
ما  السرتجاع  متوهمة  و  مقدسة 
شهور  طوال  و  للدولة،  هيبة  يعترب 
شهدت البالد مسا خطريا و تجاوزات 
و انتهاكات لحقوق اإلنسان باملغرب، 
 20 حركة  مناضيل  اعتقاالت  أولها 
بني  من  كل  يف  املعطلون  و  فرباير 
بوعياش، تازة، سيدي ايفني، ايميرض 
املدن  من  وغريها  البيضاء....  الدار 
مدينة  شهدته  ما  آخرها  و  املغربية 
مناضيل  حق  يف  اعتقاالت  من  أرفود 
الحركة التالميذية للحركة األمازيغية 
بمطالب  املطالبني  السكان  قمع  و 
يف  يماطلون  مسؤولني  ظل  بسيطة 

االستجابة لها.
الحكومة و رشعنة  بدفاع  نندد  ثالثا: 
القمع  و   ، املواطنني  حرمات  انتهاك 
مصادرة  و  الحتجاجاتهم،  الرشس 
رئيس  اختباء  كذا  و  حقوقهم 
الله   أو  الدين  أو  امللك  وراء  الحكومة 
عليه  يفرض  الذي  واجبه  من  هروبا 
الحلول  إيجاد  يف  املسؤولية  تحمل 
ملشاكل الشعب املغربي ، بدل محاولة 
افتعال فقاعات إعالمية الغرض منها 

التنصل من املسؤولية.
الحاكم   الحزب  إلخالل  نأسف  رابعا: 
بكل وعوده و تكريسه لسياسة القمع 
ضحيتها  ذهب  التي  االعتقاالت  و 
الشعب  أبناء  خرية  من  عرشات 
سياسة  أن  عىل  نؤكد  و  املغربي، 
بالبالد  تدفع  تلك  الحقوق  خرق 
غري  احتقانا  تكرس  و  االنفجار  نحو 

مسبوق لألوضاع.
من  ينتظرون  املغاربة  إن  خامسا: 
عمل  خطط  رئيسها  و  الحكومة 
معلنة بأجندات زمنية محددة، تكون 
املغربي،  الشعب  تطلعات  مستوى  يف 
يدعون  فاملغاربة  الله  إىل  الدعاء  أما 
يف  مستمرون  و  عالنية  و  رسا  الله 
خوض  يكون  أن  دون  من  الدعاء 
االنتخابات و اإلستوزار دافعا أو هدفا 

لعرض إيمانهم و دعائهم.
 

 * عن التجمع العاملي األمازيغي   
                        أمينة ابن الشيخ

                       رئيسة منتدبة عن 
املغرب

جمعية  تأسست     »awal، akal، afgan« شعار   تحت 
فبعد   " األرض  حب    »Tayri n wakal  « إسم  تحمل 
يف  واسعا  جدال  خلقت  التي  األمازيغية"  "اللغة  أوال 
فاطمة  الربملانية  النائبة  طرحت  بعدما  املغربي،  الربملان 
تابعمرانت، سؤاال شفويا باللغة األمازيغية التي ناضلت 
الحديدية  املرأة  هذه  مبادرة  تأتي  لسنوات،  أجلها  من 
 Akal عن  لتدافع  األحمر،  الضوء  عند  تتوقف  ال  التي 
التابعة  الدراركة  جماعة  تراب  عىل  جمعية  وأسست 
الجمعية، االعتناء باملآثر  أكادير، ومن بني أهداف  لوالية 
والنخيل  والصبار  األركان  وبشجر  وترميمها،  التاريخية 
وجميع النباتات واألشجار البورية، وكذا تنمية الواحات 
ومحاربة التصحر وتهيئة األرايض الفالحية وإنقاذها من 
التهميش عن طريق تهيئتها، وتشجيع النشاط الفالحي 
والزراعي بها. وخالل الجمع العام رصحت سيدة الطرب 
األمازيغية، أن الجمعية سطرت أهداف مهمة، وستكون 
يف  واملساهمة  التنمية  يف  والشباب  والطفل  املرأة  بجانب 
واإلقصاء  والتهميش  واإلهمال  التمييز  أشكال  كل  رفع 

ستصهر  كما  والوطني،  والجهوي  املحيل  املستوى  عىل 
القروية  املرأة وخصوصا  الجمعية عىل توعية ومساعدة 
اليدوية  األعمال  وجميع  التقليدية  الحرف  تمارس  كي 
املرتبطة بالقطاعات التنموية املحلية، باإلضافة إىل توعية 
الساكنة املحلية والجهوية  والوطنية، عىل  روح املساعدة 
والتضامن  التعاون  بأهمية  والتحسيس  والتعاون 
األرض  لخدمة   "Tiwizi" بعملية  يعرف  ما  أو  الجماعي 
إعادة  يف  العمل  عىل  الجمعية  تقوم  املحلية،  واملنتجات 
باألنشطة  املرتبطة  والتقاليد  العادات  بعض  إىل  الحياة 

واملناسبات املحلية وحمايتها من االندثار.
ولإلشارة، فقد حرض37 شخص الجمع العام الذي انعقد 
يوم األربعاء 23 ماي 2012 عىل الساعة الثالثة بعد الزوال 
بمقر رشكة شيشونك فيزيون، واملنتمني ملختلف رشائح 

املجتمع.
 Tayri n wakal وخالل الجمع العام التأسييس لجمعية 
" حب األرض "، استهلت اللجنة التحضريية املكونة من 
كريم   ،" تابعمرانت  فاطمة  الفنانة   " فاطمة  شاهو   :

حسن و اليزيدي احمد، الجمع العام بالتعريف الجمعية 
امتد  وقد  أجلها،  من  أنشئت  التي  الغاية  و  أهميتها  و 
مساء  والنصف  الرابعة  الساعة  حدود  إىل  الحاد  النقاش 
املناقشة  عىل  األسايس  القانون  مرشوع  عرض  وبعد 
أجمع جل الحارضون عىل أن تصهر الجمعية عىل مبدأين 
يجعل  األول  والديمقراطية،  االستقاللية  هما  رئيسيني 
الجمعية إطارا مستقال " عن الحكومة وعن كل األحزاب 
 " النقابية  املركزيات  كافة  وعن  السياسية  واإلطارات 
القانون األسايس  كما تمت املصادقة عىل جميع فصول 
الجمع  انتقل  أهدافه  من  بعض  تعديل  بعد  باألغلبية، 
العام إىل انتخاب أعضاء املكتب عن طريق االقرتاع الرسي  

فجاءت تشكيلة املكتب وفق اآلتي :
فاضل،  إبراهيم   : نائبها    فاطمة،  شاهو   : الرئيسة   
الكاتب العام  : اليزيدي أحمد، نائبه   : أنجار محمد، أمني 

املال   : كريم حسن، سعيد باها

التجمع العاملي األمازيغي
 يدين  منع 

األمازيغية و قمع 
املحتجني من قبل 
احلكومة املغربية

» فاطمة تابعمرانت«
األمازيغية اليت ال تتوقف عند الضوء األمحر

لفريق  قلت  املوضوع  هذا  وبعد 
ليس  أنه  لألحرار  الوطني  التجمع 
بإمكاني طرح أي سؤال يف الربملان 
أناضل  فأنا  األمازيغية،  باللغة  إال 
سنة،   25 منذ  األمازيغية  عىل 
قبة  يف  سؤايل  طرح  املستحيل  فمن 
أنا  األمازيغية،  اللغة  بغري  الربملان 
نفيس  وبني  بيني  ملتزمة  فنانة 
الله،  وبني  العريض  وجمهوري 
امليدان  يف  حتى  ملتزمة  فسأكون 
السؤال  سلمت  فقد  السيايس، 
بالعربية  مكتوبا  الوزير  للسيد 
لكي ال يرتبك، ولكي يعرف قصدي 
حق  ومن  حقي  فمن  السؤال،  يف 
اإلنسان املغربي أن يعرف ماذا يدور 
يف  ارتباك  خلق  فسؤايل  الربملان،  يف 
املناسبة  بهذه  أحيي  لكن  الربملان 
فريق  عن  الروييس  خديجة  األخت 
حسن  والسيد  واملعارصة  األصالة 
االشرتاكي،  اإلتحاد  من  طارق 
والكثري  لشكر  إدريس  والسيد 
الدعم خالل طرحي  يل  قدموا  ممن 
فمن  األمازيغية.  باللغة  السؤال 
باألمازيغية  سؤايل  ألقي  أن  حقي 
الجديد  للدستور  قيمة  يعطي  فهذا 
املغربي  الشعب  عليه  صوت  الذي 
درسا  كذالك  ويعطي  باألغلبية، 
ألعداء اللغة األمازيغية. إننا وصلنا 
إىل مرحلة متقدمة للحرية يف بلدنا، 
كذالك  حقيقية  صورة  يعطي  فهذا 
لدولة مغربية ديمقراطية التي هي 
يجب  فال  والقانون،  الحق  دولة 
تعرضت  بالفعل  الحق،  معارضة 
البعض  قبل  املضايقات من  لبعض 
أغري  أن  يمكن  ال  لهم  قلت  لكن 
رأيي، وقلت لهم بالحرف ال يمكنني 
األمازيغية،  باللغة  إال  سؤيل  طرح 
وإال فسألتزم الصمت، ألن الصمت 
للصحافة  سأتجه  لكني  حكمة، 

يف  منعت  قد  بأنني  لهم  وأقول 
طرح سؤايل بلغتي األم، والحمد لله 
طرحت سؤايل بلغتي ولم يكن لدي 
أي إشكال مع الشعب املغربي ككل، 
لكل  شكري  أجدد  املنرب  هذا  فمن 
الناطقني  ولغري  األمازيغ  املغاربة 
بها، فالكثري من املغاربة اتصلوا بي 
من  ناطقني  وغري  ناطقني  أمازيغ 

طنجة إىل الكويرة.                 
* هناك ردود أفعال 
مؤيد  بني  متباينة 
لطرحك  ومعارض 
باألمازيغية،  السؤال 
هذه  عىل  تعليقك  ما 

املواقف؟
تضحك   **
الذي  كثريا... 
أعجبني هنا هو ما 
الصحافة  يف  جاء 
يعني  املكتوبة، 
الفعل  جاءت ردود 
إيجابية،  جد  كلها 
يف  كذالك  جاء  وما 
الشارع  فعل  رد 
التقيت  ممن 
ما  وكذلك  بهم، 
املواقع  خالل  جاء 
كلهم  اإللكرتونية 

مغاربة  وجدت  ايجابية،  ردود 
فالشعب  حرية،  بكل  يناقشون 
فرق  هناك  فليس  واع،  املغربي 
باللغة  يتكلم  الذي  اإلنسان  بني 
إن  األمازيغية،  اللغة  أو  العربية 
األمازيغية  ضد  الواقفني  هؤالء 
قالوا  من  فهم  اليوم  يعرفهم  الكل 
نعرف  لم  الربملان،  قبة  تحت  يل 
ماذا تقولني أيتها النائبة املحرتمة، 
إال  يعرف  ال  األمازيغي  فاإلنسان 
األمازيغية، فمنذ اإلستقالل إىل اآلن 
فريق عريض من املغاربة لم يعرفوا 
هذه  فهل  الربملان،  يف  يقال  ماذا 
ماذا  تعرف  ال  التي  العريضة  الفئة 
يقال يف الربملان املغربي، ليس لديها 

الحقوق.       
مجلس  موقف  استقبلت  كيف   *
النواب القايض  بتجميد وتعليق الكالم 
الوسائل  توفر  حني  إىل  باألمازيغية 

اللوجستيكية؟
وسائل  لدينا  ليست  قالوا    **
الله  أعباد  واش   « الرتجمة... 
30 مليون  أكثر من  تمثل  مؤسسة 
وسائل  ماعندهاش  مغربي 
خدامني  ذابا  »حنا  الرتجمة«،  
راه  وحنا  السبب،  هو  هذا  ميل 
يف  السبب  حنا  ميل  شيحاجا  درنا 

يعقل  فهل  الوسائل«،  هذه  توفري 
لديه  ليست  املغربي  الربملان  كون 
وسائل ترجمة إىل حني ترسيم اللغة 
األمازيغية، فقضية تأجيل الحديث 
مشكل  يعترب  األمازيغية   باللغة 
لدى البعض » أعداء اللغة والثقافة 
الوسائل  فتوفري  األمازيغيتني«  
الربملان  قبة  داخل  الوجيستيكية 
مجرد عذر بسيط، فلو كانت هناك 
ال  اإلمكانيات  فهذه  صادقة  نية 
فاللغة  أسبوع،  من  أقل  تتطلب 
عليها  صوت  أن  بمجرد  األمازيغية 
تكون  أن  فيجب  املغربي  الشعب 
العمومية  املؤسسات  جميع  يف 
والخاصة، فمن يعرقل مسرية هذه 
يؤمن  ال  فهو  وثقافة  هوية  اللغة 
باختيار الشعب املغربي الذي صوت 
عىل الدستور الجديد باألغلبية خالل 
السنة املاضية التي عرفت فيه عدد 
من الدول غضبا شعبيا مما أدى إىل 

إسقاط أنظمتها.        
نشيطة  وفنانة  جمعوية  فاعلة  أنت   *
وبرملانية وعضوة باملعهد امللكي للثقافة 
توفقني  كيف  وزوجة.  وأم  األمازيغية 

بني كل هذه االلتزامات؟
أعز  أعتربه  للفن  بالنسبة   **
مني  يتقبل  الذي  فهو  صديق، 
رسالة،  قلت  كما  الفن  كان،  أيا 
يشء  الفن  ثقافة،  حضارة،  آداب، 
حياة  يف  شخصيا  يل  بالنسبة  كبري 
فيما  أما  عامة،  بصفة  اإلنسان 
يخص الحياة الزوجية واألبناء فهي 
حياة خاصة، فأنا بخري والحمد لله، 
ولذي  الصغرية  عائلتي  مع  أعيش 
ذكر  ومولود  بنتني  أطفال،  ثالثة 
السيد حسن،  واحد، وعندي زوجي 
عىل  أشكره  أن  أود  املناسبة  وبهذه 
مسريتي  خالل  من  مساعدتي 

الفنية و السياسية، فهناك نوع من 
الحياة،  هو  واالنسجام  االنسجام، 
شكر  أوجه  أن  أود  املنرب  هذا  فمن 
الذي  الحبيب  لجمهوري  خاص 
وجعلني  الفني  امليدان  يف  ساعدني 
ال أحس بالتعب، فأنا مشتاقة جيدا 
يف  الحبيب  بجمهوري  ألتقي  كي 
الكثري  ألن  واملناسبات،  املهرجانات 
ممن يقولون أنني أصبحت برملانية 
فليطمنئ  الفن،  عن  وسأتخىل 
عنه  أتخىل  لن  الحبيب،  الجمهور 
النضال  عن  أتخىل  ولن  يوما، 
والثقافة  الهوية  عن  والدفاع 
كلها،  إفريقيا  بشمال  األمازيغيتني 
سواء يف الغناء أو تحت قبة الربملان 

ما دمت يف الحياة.                
* كلمة أخرية.

** أتمنى أن ال تكون كلمة أخرية ... 
الحوار،  أخرية يف هذا  وتكون كلمة 
األمازيغي  العالم  لجريدة  فتحية 
األمازيغي  اإلعالم  تمثل  التي 
باملغرب، فلحسن الحظ كانت هناك 
األمازيغية  الجرائد  من  مجموعة 
تستمر  لم  لكن  رائعة  تجربة  ذات 
خاصة  فتحية  مادية،  لظروف 
لطاقم جريدة العالم األمازيغي التي 
أتمنى لها من كل قلبي االستمرارية 
وأن تكون أسبوعية، وملا ال يومية، 
الشعب  ومشاكل  هموم  تحمل 
وهنا  إفريقيا،  بشمال  األمازيغي 
أهيب بجميع املناضلني والجمعيات 
هذه  جانب  إىل  ليقفوا  األمازيغية 
 « األمازيغية  اإلعالمية  التجربة 
كي   ، األمازيغي«  العالم  جريدة 
ذات  حرا  أمازيغيا  صوتا  تكون 
وتفرض  بلدنا  يف  أكثر  انتشار 
نفسها يف الساحة اإلعالمية، فتحية 

للقراء األعزاء .

» واش أعباد اهلل مؤسسة متثل أكثر 
من 30 مليون مغريب ماعندهاش 

وسائل الترمجة«
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عندما أطلق أجدادنا األمازيغ األماجد 
تس�مية »تامغ�ارت« عىل امل�رأة، لم 
يك�ن ذلك من أجل مطلق التس�مية، 
وإنم�ا للدالل�ة ع�ىل العلو والس�مو 
واالرتق�اء باملس�ؤولية والجدي�ة يف 
التعام�ل معه�ا من خ�ال مبادرات 
خاقة، ويف الوقت املناس�ب، تضفي 
عليه�ا س�مات الجمالي�ة واإلب�داع 
والج�رأة يف الط�رح والتن�اول، بعيدا 
عن األس�اليب النفاقي�ة التي تقدس 
املواقع وتتش�بث بها، األساليب التي 
تدف�ع بصاحبه�ا إىل   بي�ع املوق�ف 
ألن  والحم�ار«،  »البغل�ة  ب  ول�و 
الت�ي يف الربمل�ان ليس�ت » حج�و«، 
وإنما ه�ي نائبة برملاني�ة محرتمة، 
مارس�ت دوره�ا الس�يايس العادي 
وف�ق قناعتها التي م�ا فتئت تدافع 
عنها وهي مبدع�ة، وذلك بافتتاحها 
للمرحلة السياس�ية الحالية بتفعيل 

الفصل الخامس من الدستور .
يتعلق األم�ر باس�تعمال اللغة، نعم 
اللغ�ة األمازيغي�ة يف توجيه س�ؤال 
قب�ل  م�ن  ش�فوي  نع�م  ش�فوي، 
الربملانية فاطمة شاهو تباعمرانت، 
نس�بة إىل رمز الش�هامة والشموخ 
والتح�دي، الربملاني�ة الت�ي افتتحت 
بمبادرته�ا الخاق�ة ه�ذه سياس�ة 
لغوي�ة جديدة، إيذان�ا بمياد مغرب 
جدي�د، مغ�رب يقط�ع م�ع الري�ع 
اللغ�وي ال�ذي ح�ول بع�ض األقام 
إىل قطي�ع نمط�ي،ال ي�رى الوح�دة 
يف التن�وع وإنم�ا يف قال�ب انغاق�ي 
أحادي اس�تبدادي، املغ�رب الحاضن 
الحقيقي�ة،  لهويت�ه  وج�وده  من�ذ 
املغ�رب الذي ما انفك يتفاعل مع كل 
التجارب اإلنسانية اإليجابية، املغرب 
الذي صفق له الربملانيون املحرتمون 
س�ؤالها،  الربملاني�ة  أنه�ت  عندم�ا 
الربملانية التي استقبل الوزير املعني 
س�ؤالها بكام�ل التقدي�ر واالحرتام 
مخاطب�ا إياها ب » لا«، وهي صفة 
تنتم�ي إىل عال�م الرق�ي الحض�اري 

األمازيغي .
ال ته�م ال�ردود إياه�ا س�واء داخل 
الربملان أو خارجه من خال القنوات 
واملنابر اإلعامية املختلفة، ألنها تنم 
عن عقلية اإلفش�ال التي تم إعدادها 
عن طريق القنوات املمررة للس�موم 
اإليديولوجي�ة مل�ا بعد س�نة 1930 ، 
العقلي�ة اإلفش�الية املزروع�ة يف كل 
املواقع ملمارس�ة الدس والدسيس�ة 
ض�د كل تفكري متنور يزعزع ضباب 
الظام الذي ال يتس�اقط منه س�وى 
التخلف ، الظام الذي أريد له من قبل 
ه�ؤالء وأولئ�ك أن يظ�ل قائما حتى 
ول�و صار وك�را لكل أنواع األس�قام 

املتعششة يف واقعنا املوبوء .
متى س�يتبدد ه�ذا الظ�ام الدامس 
الوطنية  للكف�اءات  املج�ال  ليفت�ح 
املهمشة القادرة بمبادراتها الجريئة 
إىل  واقعن�ا  تحوي�ل  ع�ىل  واملبدع�ة 
أوراش للبن�اء والتأهي�ل واالرتقاء؟، 
الكف�اءات التي عربت يف مناس�بات 
العط�اء،  يف  مهم�ة  ق�درات  ع�ن 
ولي�س كأمث�ال الس�دج الذي�ن يتم 
استغالهم يف بعض املواقع من أجل 
تس�جيل األه�داف ض�د مرماهم، ال 
ل�يء إال بس�بب عمى الغ�رية الذي 
يبع�د صاحبه ع�ن ثقاف�ة التنافس 
الرشي�ف، فه�ل س�تفيدنا مب�ادرة 
ه�ذه الربملانية ونقدم عىل التخطيط 
بأسلوب سيايس ملستقبل آخر يفتح 
لنا املجال الرس�مي لخدم�ة هويتنا 
األمازيغية حضارة وإنسانا ومجاال؟ 

AWAL IDDEREN
محمد 

بسطام

bastam56@gmail.com

 tamazivt
v lbarlaman

تامازيغت غ الربملان 

* رشيدة إمزيك

ندوة  يف  للتقنيني،  الوطنية  التنسيق  لجنة  طالبت 
صحفية نظمتها يوم 7 يونيو بمقر النقابة الوطنية 
األسايس  للنظام  شامل  بإصاح  املغربي  للصحافة 
ومسؤول  منظم  حوار  وبفتح  بالتقنيني،  الخاص 
جهة  من  تأخذ  عليها،  متوافق  حلول  إليجاد 
ثانية  التقنيني ومن جهة  الحاجيات واملطالب لفئة 
لتحديث  الحاصلة  والتطورات  التحوالت  مواكبة 

اإلدارة العمومية ووسائل اإلنتاج.
وركزت اللجنة، املكونة من اإلتحاد الوطني للتقنيني 
النقابية لكل من اإلتحاد  املنظمات  املغاربة وممثيل 
للشغل،  الديمقراطية  والفدرالية  للشغل  املغربي 
العام  واإلتحاد  للشغل،  الديمقراطية  واملنظمة 
الديمقراطية  والكونفدرالية  باملغرب،  للشغالني 
بحيث  والتعويضات،  الرتقيات  نظام  عىل  للشغل، 
ظلت ترقية التقنيني قابعة يف السلم 7 و8 منذ 1967 
، مع العلم أنه يف القطاع العام هناك 18 ألف تقني 

ويف القطاع الخاص أكثر من 150 ألف تقني.
يف  النظر  إعادة  عىل  ذاتها  الندوة  يف  اللجنة  وأكدت 
بعني  واألخذ  للتقنيني  األسايس  التكوين  منظومة 
املتعددة  الحاجيات  تعرفها  التي  التطورات  االعتبار 
للسوق الشغل، وفتح املجال أمام التقنيني الراغبني 
واملعاهد  بالجامعات  العليا  دراستهم  متابعة  يف 
إحداث  طريق  عن  املتخصصة  والدولية  الوطنية 
حصيص بهذه املؤسسات خاص بالتقنيني يف حدود 
مهنة  وتنظيم  املؤسسات،  هذه  لولوج  املائة  يف   25
التخصصات  مختلف  ينظم  قانون  بوضع  التقنيني 

من  املتخرجني  التقنيني  لتمكني  تطبيقها  ومجاالت 
ممارسة مهامهم الحرة يف إطار القانون مع إحداث 

هيئة للتقنيني املغاربة.
أنه سبق  التنسيق هذه،  لجنة  أعضاء هذه  وأوضح 
لهم أن طالبو الحكومة بإصاح مرسوم 1967 الذي 
كان يشمل هيئتي التقنيني واملهندسني، والذي كان 
إال  إىل إطار مهندس،  التقنيني  يسمح بالرتقي لفئة 
التقنيني  بهيئة  الخاص  املرسوم  صدور  ومنذ  أنه 
سنة 1987 قالوا إنه تم اإلجهاز عىل هذا املكتسب. 
يطالبون  والتقنيون  الحني  ذلك  منذ  أنه  وأضافوا 
االعتبار  بعني  يأخذ  إصاحا  املرسوم   هذا  بإصاح 
من  انطاقا  املستقبل  ويسترشف  املكتسبات  كل 

االقرتاحات التي سبق وأن تقدم بها التقنيون.
نهج  يف  استمرت  الحالية  الحكومة  أن  وذكروا 
ملفهم  تجاه  السابقة  الحكومة  سياسة  نفس 
املطلبي، موضحني أنه رغم الوقفات واالحتجاجات 
اللجنة مازالت الحكومة  التي خاضتها  واإلرضابات 
الامباالة  ما وصفوه بسياسية  تجاه ملفهم  تطبق 
، وقالوا إن الحكومة الحالية أخلت بكل الوعود التي 

تعهدت بها قبل انتخابات 2011.
وجهتها  التي  املطلبية،  مذكرتها  يف  اللجنة  وذكرت 
قامت  السابقة  الحكومة  أن  الحكومة،  رئيس  إىل 
 2 بتاريخ   2.05.72 رقم  جديد  مرسوم  بإصدار 
دجنرب 2005 املتعلق بنظام األسايس الخاص بهيئة 
التقنيني والذي تجاهل جل مطالب التقنيني، ضاربا 
عرض الحائط بكل ما اتفق عليه يف املحرض املوقع 

آنذاك بني ممثيل التقنيني والحكومة.

ما يقارب 170 ألف تقين قابعني يف السلمني 7 و8
املطالبة بإصالح شامل للنظام األساسي والتركيز على الترقيات والتعويضات

يوم دراسي بإيركام 
حول التنوع الثقايف و اللغوي

* ياسني عمران 

األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  نظم 
و  الثقايف  التنوع  حول  دراسيا  يوما 
اللغوي ، وقد أستهل هذا اللقاء الدرايس 
بتدخات كل من السيد بوكوس عميد 
الذي  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
رحب بالحضو ،وعرب عن كون املغرب 
توجت  ومهمة  نوعية  قفزة  شهد 
رسمية  كلغة  باألمازيغية  باإلعرتاف 
أيضا  بوكوس  وشدد   ، املغربية  للدولة 
الثقايف  التنوع  حماية  رضورة  عىل 
باملغرب وإبراز القيم اإلنسانية النبيلة 

للثقافة األمازيغية.
اليونيسكو  مركز  عن  سريو  أوننو 
حول  الحديث  إستعرض  لكطانيا، 
إىل كونه  املركز بكطانيا، مشريا  عمل 
فروع  مع  التنسيق  سبل  حول  يبحث 
أيضا  وأشار   ، العالم  يف  اليونيسكو 
قام  بكطانيا  اليونيسكو  كون  عىل 
الجمعيات  بني  للتعاون  بمبادرات 

العاملة يف الحقل األمازيغي.
الخطاري  محمد  مداخلة  أكدت  فيما 
لليونيسكو  البلدان  متعدد  مكتب  عن 
يف  يضغط  مكتبه  كون  عىل  بالرباط، 
من  تستهل  تشاركية  مقاربة  إتجاه 
قيم التعاون لحماية اللغات والثقافات 
أثنى  أخرى  جهة  ومن  اإلنسانية، 

واليونيسكو  إيركام  مجهودات  عىل 
وجعل  والتقدم  الحوار  إىل  تهدف  التي 
خدمة  يف  والثقافة  العاملي  املوروث 

اإلسرتاتيجية التنموية.
عن  ماجدولني  تورية  مداخلة  أما 
فقد  لليونيسكو،  الوطنية  اللجنة 
يشكل  اللقاء  هذا  كون   عن  أعربت 
أهمية خاصة للتنمية الثقافية، وأكدت 
يعلم  الثقايف  التنوع  تعزيز  أن  عىل 
العيش املشرتك، ويزكي مبادئ الحياة.

عىل  الحضور  كان  أخرى،  جهة  ومن 
املخصصة  األوىل  الجلسة  مع  موعد 
لتقديم التقرير الدويل لليونيسكو الذي 
تناول  حيث  سمبسون،  فديريك  ألقاه 
للتقريروالذي  العريضة  الخطوط 
املوروث  حماية  إىل  حسبه  يهدف 
العاملي، وتدبري التنوع الثقايف يف الدولة 

الوطنية واإلعرتاف به.
ملناقشة  الثانية  الجلسة  لتخصص 
أطرها  وقد  اليونيسكو  تقرير  محاور 
ومصطفى  القباج  مصطفى  من  كل 
جلوق . وليختتم اللقاء الدرايس بتنظيم 
ندوة تحت عنوان  »أية سياسة لتدبري 
تأطري  من  باملغرب«؟  اللغوي  التنوع 
كل من عبد الحميد عقار، عبد السام 
بن  ومصطفى  مكوار،  حسن  خلفي، 

الشيخ. 

إعالن عن الترشح للمشاركة يف »إقامة الفنان« 
اخلاصة بالفن التشكيلي 

وللفنون  عامة  للثقافة  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  يوليه  الذي  االهتمام  إطار  يف 
األمازيغية خاصة، واستمرارا يف إسهامه يف تكوين الفنانني وتأهيلهم، ستنظم املؤسسة 
»إقامة الفنان« الخاصة بالفن التشكييل، من 02 إىل 06 يوليوز 2012، يؤطرها األستاذ 

محمد حميدي، أحد أبرز الفنانني باملغرب.

فعىل املرتشحني الراغبني يف املشاركة يف هذه اإلقامة أن يستوفوا الرشوط التالية:
- أن تكون للمرتشح أعمال يف الفن التشكييل؛  

- أن يكون قد سبق وأن نظم معارض فنية؛  
- أن يكون بصدد إعداد أعمال أو لديه أعمال مستوحاة  من الثقافة األمازيغية   

أو ذات عاقة بها.
يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:

1( طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛   
2( ملف فني يتضمن بيان سرية ونماذج من األعمال الفنية؛  

3( نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  
4( صورة شمسية؛  

5( رسالة تحفيز.  

الرتشح  ملفات  دراسة  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  لدى  اإلنتقاء  لجنة  وستتوىل 
واإلعان عن األسماء التي تم انتقاؤها.

وكل ملف ال يستويف الرشوط املذكورة أعاه يعترب الغيا.

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه اإلقامة إيداع ملفاتهم لدى مكتب الضبط باملعهد، أو 
إرسالها إىل عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، يف أجل أقصاه 11 يونيو 2012،

بالعنوان التايل:
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية

شارع عال الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض
ص. ب. 2055، الرباط

والدراسات  التاريخية  املصادر  تتحدث 
الحديثة عن مؤسسة »أمغار« كفضاء واسع 
إقتصاديا  األمازيغي،  املجتمع  يف  لدورها 
تويزا  نظام  وثقافيا.  وسياسيا  وإجتماعيا 
فاالنسان  جدا،  عريق  الجماعي  العمل  أي 
األمازيغي القديم عرف تطورا كبريا يف نظام 
يقوم  عمل  ألي  قيمة  لها  بأساليب  حياته 
فقد  الكل،  االيجابية عىل  نتائجه  به وتظهر 
كأسلوب  الجماعي  التعاون  نظام  إخرتع 

معها  تتواىل  الفاحية  املواسم  توايل  إن  بسهولة.  الثمار  لقطف 
 »Adwal  « الجماعي  الحرث  بموسم  بدءا  تويزا،  نظام  أساليب 
الربيع  اىل موسم  املاء  التناوب عىل  أي   »Tinita السقي«  وكذلك 
Tafsut n imazighen بالرتحال اىل Azaghar ) الرعي الجماعي( 
اىل موسم الحصاد أنبدو »Tigit ufus« ، اىل نقل املحصول الزراعي 
جماعة فوق رؤسهم أو بهائمهم إىل البيدر، واىل الدرس الجماعي 
»Adwal« حيت تخصص حصص زمنية بإعتماد نظام القرعة،  
 ،)Ilan ur da séhrqen/Ilan wenn ssufghen(تقدر فيها 
أكدت  فالدراسات  ايمازيغن.  االعمال  كل  يف  حارض  تويزا  نظام 
تويزا  بنظام  ومتمسكني  ومتضامنة  متعاونة  مجتمعات  أنهم 
إنه نظام وأصبحت الدولة تحييه وتؤطره بقوانني كالتعاونيات 

والجمعيات ... . 
النظام، فأمغار   الرئييس يف هذا  املحور  أمغار تشكل    مؤسسة 
املسؤول األول يعتمد عىل  مقررات Amnugar iârimen أي برملان 
شئ  أو  مايل  أو  ديني  أساس  عىل  يكن  لم  إختباره  إن  القبيلة.  
آخر وإنما  لكفاءته وحنكته لقيادته لشؤون القبيلة وحمايتها 
 )Ihemil( معاونيه  مع   Amnugar مقررات  تنفيذ  عىل  ويسهر 
فنظام تويزا يشكل العصب الرئييس لهذه األخرية فكل من خالفها 
هذا  من  ورثنا  لقد  املرتكبة.  الخروقات  حسب  بعقوبات  يدن 
النظام قوانني منتظمة ولكن التحوالت التي طرأت عىل املجتمع 
األمازيغي، خاصة يف عهد االستعمار الذي طوقها بإصدار قوانني 
التي  االرض  عىل  لإلستياء  طريق  وإيجاد  األعراف  هذه  لرضب 
كانت ال حدود لها تمارس فيها جميع األنشطة الفاحية الزراعة 
) الحرث الجماعي  أدوال، الرعي الجماعي أزغار، السقي أدرار 

ثينيثا( هذه األخرية تعد من أصناف نظام تويزا.
األمازيغية  اللغة  دسرتة  مجال  يف  وخاصة  الدستور  تنزيل  إن 
Izer-  ييجد املرشع املغربي نفسه ضمن ترسانة قانونية تق يص

fan من مصدر الترشيع. .
* أكىض الحسني

 باحث أمازيغي 

تويزا نظام من إزرفان اميازيغن 
مىت يكون مصدرا للتشريع؟

والتاريخ  للذاكرة  السادس  ملتقاها  الريف  ذاكرة  جمعية  عقدت   
محمد  الرشيف  عهد  يف  الريفية  »املقاومة  موضوع  حول  بالريف،  
محاور  حول  اللقاء  وتمحور  واالستمرارية«.  التأسيس   : أمزيان 
بداية  يف  الخارجية  التحديات  ومواجهة  »الريف  بينها  من   متعددة  
أمزيان  الرشيف  لحركة  التاريخي  »السياق  و  العرشين«  القرن 
الجهادية« و »بني ورياغل يف قمة التضامن مع حركة الرشيف محمد 
أمزيان«  و »الرشيف  الرشيف محمد  أمزيان«  و »دفاعا عن وطنية 
الذئب  املغربية«  و »قراءة يف كتاب خندق  الكتابات  أمزيان يف  محمد 
إصداره  يشوتي  رشيد  األستاذ  قدم  كما  ماذرياغا«.  ذي  روسا  ملاريا 

 »1920  -  1909 أمزيان  محمد  والرشيف  والريف  »إسبانيا  األخري 
وعرض لألستاذ يوسف السعيدي حول كتاب »حركة الرشيف االدرييس 
باملناسبة  كلمة  ويف  الريف«.  تلغراف  أمزيان من خال جريدة  محمد 
امللتقى  هذه  أن   ، ملعلم  عمر  السيد  الريف،  ذاكرة  جمعية  رئيس  أبرز 
الرشيف  الستشهاد  املئوية  الذكرى  مع  السنة  هذه  يتزامن  السادس 
االستعمار  قاوموا  الذين  األوائل  الريف  مجاهدي  أحد  أمزيان  محمد 
وبتنسيق  الجمعية  من  بمبادرة  وذلك   ، واالستقال  الحرية  أجل  من 
تازة  جهة  مجلس  من  وبدعم  الثقافة  لوزارة  االقليمية  املندوبية  مع 
- الحسيمة - تاونات. من جهته أكد رئيس جهة تازة - الحسيمة - 

تاونات، السيد محمد بودرا، أن هذا امللتقى يروم إبراز تاريخ منطقة 
الريف والتعريف برجاالتها وأعامها من خال تنظيم ندوات وملتقيات 
أبناء  لتكريم  مناسبة  كذلك  يعترب  امللتقى  أن  مربزا   ، وعلمية  ثقافية 
الثقافة،  لوزارة  االقليمي  املندوب  أما  وباحثني.  أساتذة  من  املنطقة 
التظاهرات  بني  من  يعد  امللتقى  أن  فاعترب  بنليمون،  كمال  السيد 
تعرف  وأنها  خاصة   ، للمنطقة  ثقافيا  إشعاعا  تعطي  التي  الثقافية 
أن  الريف، مضيفا  مشاركة نخبة من املهتمني بتاريخ وذاكرة وتراث 
اختيار موضوع امللتقى يدخل يف إطار تكريم الذاكرة التاريخية املغربية 

ومؤسساتها الثقافية والتعريف بأعامها وبإنجازاتها الوطنية. 

املقاومة الريفية يف عهد الشريف حممد أمزيان : التأسيس واالستمرارية
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En Afrique, un vieillard (ou une vieille) qui 
meurt, c’est une bibliothèque qui brûle.      

Amadou Hampâté Bâ

Notre mère très âgée vient de nous quitter en 
grand-mère et arrière grand-mère de nom-
breux descendants au Maroc et en France. 
Elle a gardé jusqu’aux derniers jours de sa  
longue vie toutes ses facultés mentales dont 
une très bonne mémoire riche, trésor de la 
langue, de l’histoire et de la culture ama-
zighes 
C’est une femme robuste de corps, forte de 
caractère, de grande piété et de foi profonde.  
Elle a vécu presque toute sa vie en montagne 
dans la contrée des Ait Souab qu’elle chérit. 
Elle aime parler des flancs des monts, vallons 
et rivières où jeune elle conduit ses chèvres. 
Elle décrit avec passion les cols (Tizis) qu’elle 
traverse pour visiter les parents lointains, 
participer à une joyeuse Tiwizi ou amener une 
cousine mariée dans sa nouvelle demeure  En 
vraie montagnarde (Taboudrart), elle grimpe 
au sommet des monts dominants la région.  Là  
de jour, elle voit un paysage impressionnant 
et de nuit, un ciel bleu et de belles étoiles. 
Elle implore en amazigh la bénédiction de 
Dieu et des marabouts enterrés seuls là haut 
Gaillarde, elle est allée en expédition avec ses 
copines et copains dans le culminant massif  
(Lekest) percevoir les cerfs et gazelles, ame-
ner le bois qui sent bon et les glands de chêne.   
Elle a parcouru presque tout le pays des Ait 
Souab à pieds en pèlerin pour se recueillir 
dans chacun des douze sanctuaires des saintes 
et saints protecteurs de l’ensemble de la tri-
bu.  Elle se plaît au crépuscule de sa vie à 
nous décrire ses périples et les gens qu’elle 
a connus.  Elle nous parle des femmes et des 
hommes du passé, leur itinéraire de vie, les 
liens de parenté des uns et des autres, leur 
généalogie sans jamais oublier la sienne. 
Elle serait née au début des années 20 du 
siècle dernier, elle ignore sa date de naissance. 
Ceci ne la dérange nullement car son temps 
est cyclique (en fonction des saisons et des 
mois du calendrier amazigh) et non linéaire 
fixé à la vie de Prophètes du passé lointain.   
Elle relate avec précision des luttes intestines 
dans notre village qui sont datées 1928/29.  
Tout commence à la suite d’un adultère sup-
posé de la part d’une femme de notre clan.  
L’homme a été assassiné, la femme répudiée 
l’honneur prétendu, sauvé.  De vengeance à la 
contre vengeance des hommes sont tués. Un 
matin d’été, notre grand père paternel fort 
et craint est assassiné alors qu’il laboure un 
petit lopin de terre devant les yeux de son fils.  
Les maisons de nos arrières grands parents 
sont pillées et détruites, les femmes épar-
gnées. Les survivants ont fui, certains chez 
son père et c’est de cela qu’elle se souvient 
très bien.  Ils s’organisent et contre attaquent 
quelques mois plus tard et il y a de nouveau 
des morts.  Elle décrit avec respect comment 
le chef vénéré de la grande école islamique 
de Tanalt qui n’est autre que feu Sidi Hajj 
Habib est intervenu. Il s’interpose avec ses 
étudiants entre les belligérants en psalmo-
diant le Coran. Il fait arrêter les massacres et 
enterre les morts. Il donne sa bénédiction à 
la trêve, exige le retour des vaincus chez eux 
et la rétrocession de leurs terres et de leurs 
biens. Il fait jurer les rivaux sur le Coran de 
ne plus en venir aux armes et ce dans une cé-
rémonie religieuse et en présence des Sages 
de la tribu. Il menace de malédiction de Dieu 
et des marabouts du coin les éventuels trans-
gresseurs de l’accord. Comme il le fait depuis 
des années en tant que Résistant et ex aide 
d’A.Hibba, il exhorte avec véhémence les 
uns et les autres, non de s’entretuer, mais de 
s’unir pour la guerre sainte contre les colons 
français déjà aux confins de la tribu. 
Notre défunte nous retrace avec passion 
l’organisation de la lutte contre ces étran-
gers. Elle se rappelle d'un espion arrêté dans 

la mosquée de son village, il s’est déguisé en 
fquih.  Il parle parfaitement le tamazight, 
découvert, il est ligoté et conduit au chef de 
zaouïa.   Peu de temps après dit elle, les gens 
sont surpris par des «grands oiseaux en fer» 
(avions) qui lâchent des bombes. Elle passe 
ses journées dans les grottes avec les habi-
tants du village. Ils évitent ainsi les bombar-
dements qui ont creusé de grands trous, dé-
truit des maisons et tué des personnes. Mais 
cela ne suffit pas pour arrêter la résistance 
séculaire amazighe aux occupants. Elle décrit 
avec orgueil comment son père participe au 
ravitaillement des guerriers partis combattre. 
Il a un bon mulet et s’achète pour la circons-
tance un baudet. Les femmes apportent les 
provisions pour leur mari, fils et frères partis 
au front.  Mais un soir alors qu’il s’apprête à 
partir de nouveau de nuit, un messager arrive 
et l’informe de la défaite et de retour des 
combattants. Notre mère est contente car elle 
reçoit un peu de ces provisions en cadeau. 
Elle se gave de figues, de dattes, d’amandes 
grillées ou moulues, de bouts de cire garnis 
miel pur et de galettes de pain avec œufs 
entiers cuits dedans. Quelques jours plus tard 
les villageois voient avec frayeur arriver les 
troupes par la piste muletière qui traverse le 
village. Elle n’a jamais vu de sa vie les che-
vaux et encore moins les soldats français ou 
leurs acolytes du Makhzen. Par instinct, elle 
s’enfuit avec d’autres  filles vers un village  
situé au sommet des monts par peur de viols 
fréquents en pareils cas.  Les hommes se réu-
nissent à Tanalt, se concertent et déposent 
leurs fusils c’etait en 1934. Notre défunte 
mère dit que son père est revenu de ce jour 
de reddition triste et diminué. Il se console 
et espère un avenir plein  de paix. C’est un   
père, un marchand et un rude paysan et il a 
besoin de sécurité.                                                                       
Notre mère vénère son père. C’est un homme 
de petite taille et maigre. Mais le travail de 
la terre, le petit commerce et les prières ne 
le fatiguent jamais. Il parle peu. Il est   hon-
nête, respecté de tous et réputé riche héritier 
terrien. Elle adore sa mère qui est une femme 
de grande taille maigre, dure au travail et elle 
aime son homme.  Ils ont six enfants qu’ils ne 
punissent jamais. Tout ce petit monde se ré-
veille tôt dit notre mère aux chants des coqs 
tout en se grattant le dos. Les ablutions et les 
prières sont obligatoires pour tous. Le petit 
déjeuner tôt à l’aube est collectif. Il se com-
pose de soupe chaude de semoule avec figues 
sèches et un morceau de pain d’orge chaud 
plongé dans l’huile. Le travail quotidien est 
distribué : amener les chèvres paître, cher-
cher l’herbe pour les animaux de l’étable, 
apporter de l’eau du puits, préparer les repas 
et aider le père dans les perpétuels travaux 
d’entretiens des champs. Son village est en-
touré de ravins en pentes fortes et exposés 
à l’érosion. Le socle de roc dur (granit) est 
presque à nu. Les sols rouges (argiles) sont 
pauvres. Ils sont retenus en terrasses bordées 
d’amandiers et petits figuiers Le grand père 
a une main bénie d’arboriculteur sauf pour 
le rebelle arganier dit elle. C’est un arbre 
majestueux vestige endémique d’un passé 
géologique lointain. Les figuiers de Berbérie 
servent d’enclos aux maisons, donnent des 
fleurs jaunes au printemps et des fruits sucrés 
en été. Ils sont accueillis et asséchés, travail 
où elle excelle malgré les épines. Les grands 
travaux annuels de la riche demeure de notre 
mère se font en Tiwizi ou travail collectif bé-
névole. Il en est ainsi en bonnes années pour 
les moissons, le ramassage, le dépiquage et le 
vannage de l’orge. De même la collecte des 
noix d’argane en été ou le gaulage et ramas-
sage des amandes se font chez elle toujours en 
Tiwizis familiales.  
Notre mère a passé toute son enfance et son 
adolescence dans cette maison parentale 
qu’elle n’a jamais oubliée et qui peuple ses 
souvenirs. Mais elle est devenue une jeune 
fille forte et grande et elle doit quitter le foyer 

paternel pour aller dans celui de son mari.                     
Le prétendant au mariage (notre père) est 
de petite taille, basané, costaud et de bonnes 
mœurs ce qui suffit au grand père. Son atout 
majeur pour notre  grand-mère maternelle 
est qu’il est orphelin de père et de mère. Il 
vit avec son jeune frère. Notre défunte mère 
raconte qu’elle arrive dans une vieille mai-
son vide. Elle est habituée au foyer pater-
nel à un grenier plein d’orge, d’amandes, 
de noix d’arganier, de figues et de grandes 
jarres d’huile. Elle est cependant heureuse. 
Son mari travaille fort de jour comme de 
nuit. Il ne tarde pas à lui faire un bien gros 
ventre avant d’émigrer loin suivi de son frère. 
Il s’en va loin travailler comme serveur chez 
un parent véreux dans une gargote à Oran. 
Il la laisse seule affronter les affres de la vie 
et la responsabilité d’un foyer. Elle doit faire 
seule tous les travaux de maison : s’occuper 
de sa vache et lui chercher l’herbe, apporter 
l’eau et le bois moudre son orge et maïs à la 
main. Dehors, elle laboure, sarcle, irrigue, 
moissonne. Heureusement pour elle son mari 
a peu de terres. A l’époque au milieu des an-
nées 40 la sécheresse sévit dans le pays pour 
trois années de suite. C’est la famine générale 
au Maroc et surtout au Sud. La mère raconte 
que les gens n’ont plus d’orge à moudre. Ils 
trompent leur estomac par des herbes, des 
racines, les gousses de caroubier, épis de maïs 
égrenés et moulus avec un soupçon d’orge. 
Notre mère et son bébé sont ravitaillés en ali-
ments de substitut (navets et carottes secs) 
par son père et un vieux parent paternel. 
Les autorités françaises du. Protectorat ra-
tionnent tout et prennent ce qu’elles trouvent 
chez les paysans (lait, huiles, animaux) pour 
les soldats restés dans la caserne de Tanalt.  
Entre temps le père revient au nord du pays 
à Rabat en homme de peine qui fait tout. A 
force de travail et de privations en se conten-
tant de peu, il économise des sous et devient 
petit boutiquier dans la Médina. Il fait de 
courts séjours au bled, fait des travaux dans 
la maison et les champs et engrosse la mère. 
Il marie son jeune frère avec une proche, elle 
est brune, belle et espiègle. Les disputes ne 
tardent pas entre elle et notre mère. Le père 
se voit obligé à construire une maison au loin. 
Elle s’investit à fond dans ce projet de vie Elle 
prépare à manger aux ouvriers et maçons, 
moud à la main l’orge, fait le pain, le cous-
cous, cherche de l’eau, s’occupe des animaux 
de l’étable, nourrit ses enfants, et reçoit les 
visites de nuit du père. Au bout de quelques 
mois de ce labeur infernal elle déménage  
avec joie dans sa nouvelle maison et attend 
son dernier bébé.
 A la même époque, le Maroc connaît des évé-
nements graves. Le Roi (Aglid) symbole de 
l’unité du pays depuis l’antiquité est déporté. 
C’est la révolte et la surrection amazighe dans 
les montagnes. Le père revenu à Rabat par-
ticipe avec d’autres proches parents dans la 
lutte clandestine urbaine contre la colonisa-
tion. Certains connaîtront la prison coloniale. 
Notre mère bien qu’analphabète se souvient 
de la résistance d’autrefois. Elle est de tout 
cœur avec la nouvelle résistance et s’inquiète 
pour les siens engagés dans la lutte. En 1956 
c’est le départ des français dans l’euphorie 
générale qui frise la folie même dans le pays 
lointain des Ait Souab. Mais notre mère et 
tous les habitants amazighs du pays ne tardent 
pas à déchanter devant le mépris et les injus-
tices des nouvelles autorités arabistes. « La 
hache est la même, on lui a seulement changé 
de manche » dit un sage de la tribu ce que 
notre mère approuve avec le stoïcisme sécu-
laire des amazighs.  
Devenue veuve en 1982, elle évoque depuis 
trois décennies son cher époux avec affection.
Elle aime ses enfants à la folie. Ils la quittent 
pour le Nord  du pays ou émigrent en France. 
Son village réputé surpeuplé car â côté d’une 
grande source et une belle oliveraie se vide. 
Elle se réfugie dans ses souvenirs et son 

passé. Elle puise sa force dans la langue, la 
sagesse  et la culture amazighes qu’elle nous 
a faites aimer 
Durant notre enfance pendant les nuits elle 
nous amène dans le monde de ses contes.    
Dans la forêt l’homme et les bêtes rusent 
pour échapper aux griffes du lion et la pan-
thère. Pas loin du village l’hérisson, boule de 
piquants, se joue du félin cobra et du rusé 
chacal.  Le bouc fanfaronne devant son sérail 
de chèvres et s’éclipse à la vue des oreilles 
du chacal. A côté des maisons le chien dé-
joue les tentatives du malin renard et de la 
perfide hermine. Les bergers et les bergères 
se lancent des romances et font parfois des 
expériences de vie.  Le coq galant et van-
tard de la basse cour se cache le premier dès 
l’approche du vautour. Le chat simule la paix 
avec les rats et les vipères du coin pour les 
capturer et les manger. L’araignée tisse ses 
filets et guette en félonne ses victimes les 
mouches et les attrape. Le scorpion toujours 
prêt à piquer et à s’enfuir est symbole de la 
traitrise dans ses contes.  L’âne joue le faux 
stupide et se venge des coups de bâtons par de 
rudes coups de sabots.  Le chameau rare chez 
nous est réputé dans ses récits pour sa mé-
moire de rancunier cruel. Tous les animaux du 
milieu sont personnalisés dans ses légendes et 
elle nous les fait aimer. Elle tire des morali-
tés des contes de la société des bêtes et peint 
ainsi celle des Hommes. Elle s’amuse à nous 
raconter des histoires compliquées, les héros 
en sont les humains. Les bandits se déguisent, 
trompent et volent habilement des vaches 
sans jamais agresser. Les fquihs sont des tar-
tuffes qui donnent des grigris aux femmes qui 
à leur tour bernent leurs hommes adultères. 
Les juifs amazighs sont nombreux dans ses 
historiettes. Ils sont des sorciers, des bijou-
tiers, artisans, négociants, s’enrichissent et 
dissimulent leurs richesses. 
Elle aime mettre notre intelligence à l’épreuve 
avec des énigmes à déchiffrer et des proverbes 
à assimiler. Elle nous incite à comprendre et 
à goutter la poésie amazighe. Elle chantonne 
à merveille et juste même âgée des poèmes 
dits en diverses circonstances. Les grands 
mariages et les fêtes religieuses sont l’occa-
sion de danses et de joutes poétiques qu’elle 
n’oublie pas. Pour nous conseiller et nous gui-
der face à nos soucis et problèmes elle nous 
cite des vers de ces poètes et poétesses, ou des 
proverbes amazighs. Elle passe son temps de 
femme âgée à prier, à égrener son chapelet, 
et à se chanter, paix dans l’âme, des poèmes 
amazighs à la gloire de Dieu, du Prophète des 
saintes et saints des Ait Souab. Son répertoire 
culturel est un riche trésor d’où elle tire sa 
grande sagesse. Elle émane de la mémoire et 
conscience collectives amazighes élaborées 
par des siècles de résistances. Notre défunte 
ne parle que le tamazight pur et ne connaît 
de l’arabe que quelques versets du Coran 
nécessaires pour ses prières. Par contre son 
répertoire linguistique amazigh est riche en 
noms spécifiques de roches, plantes, de bêtes 
et d’insectes. Il est exempt de mots étrangers 
sauf quelques vestiges de conquérants pas-
sés Son répertoire cognitif elle le tire de son 
vécu et de la Nature des monts de l’Atlas Elle 
observe les êtres vivants dans leur milieu ce 
qui lui permet de démystifier les phénomènes 
biologiques et de comprendre les comporte-
ments humains. 
Elle nous a quitté il ya peu après neuf décen-
nies de vie amère en femme amazighe libre. 
Elle a vécu comme le veut la tradition de 
chez nous loin du regard des hommes sauf des 
siens. Elle a respecté toute sa longue vie les 
strictes règles de l’Islam modéré des Ama-
zighs.

* Pr universitaire retraité 

Théologien modéré, résistant et mystique connu de 
tous les Soussis 
** fille qu’elle perd dans un incendie, plaie pro-
fonde dans son cœur dont personne n’ose lui parler

A la mémoire d’une mère amazighe
Par Azergui Mohamed 
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Zugv aymmi ula baba zugv nfl darnv
Zugv aymi ula baba nra ëda nnun
Zugv nfl lhbaqt ula tujjutin nftu s tmi-
zar n wiyya^ä
Avrib usinavt 
Akal d wawal nyan d tmagit ns af mqar 
immut
Acnyal n tmurt
Ad gmiv vidamn inu d izuëan
Tizi d as fuglan mdn 
imïïawn nkin ayid iïïarn
ivd uckiv ad adrv maflatnv ikkan 
tiwinas,tiguriwin ur kafant I wawal
imdyazn,imarrayn ur ufin as afar I 
waïïan
afra d telili ad riv atn drv
mqqar ur rxin
ayyuz ufgan igan inbgi  v tmizar n 
wiyyaä
han riv adak iniv 
tafukt n imal han kyyin amu sahant

* lferyadi Elmuxtar “Amnay”
Agadir:23/05/2012

Azwag
çë ignwan n wiyyaä 
zdign
Wink kyyin llasn
Ssnx is tusit tammara 
zv lliy tmmççiyt
Açaçu n trfufnt, ur jjun 
iyi nn tnnit

Maf tusit ved n iswin-
gimn
Srs açaçu nk f usga
Tackt-d s ul inu
Lilv k bdda päix

Nkkin zund kyyin
Zund itbirn iv munn
Ar siggiln azagåz 
izdign
Nkkin zund kyyin
Zund imuran
Ar sigglin asädf i 
tayri ivusn

Maf tusit vad n iswin-
gimn
Srs açaçu nk f usga
Tackt-d s ul inu
Lliv k bdda päix

Ass ann llilv iyi tçrit 
s içrink imlan
Mad rix g ddunit 
uggar n unck ann
Ass ann lliv tnnit awal 
icwan
Rad yimim watay n ulili
Iv tn fllak swix
D vinna s tddit, ddix

Maf tusit vad n iswin-
gimn
Tammara zv lliv tm-
mççiyt
Açaçu n trfufnt, ur jjun 
iyi nn tnnit
Srs açaçu nk f usga
Tackt-d s ul inu
Lliv k bdda päix

*xadija 
 ikan

Illi v k bdda päix

Abakda – abakda: allez 
arête!
Abba     -  abba: charge
Abrua    - abrua: le bas 
d’une robe
Abyba    - abyba: petit 
bouton de fièvre
Acaca    - achacha: 
bicoque, tas de pierres
Acalla   - achalla: courir 
sans but précis, perdre 
son temps à flâner
Acemma - achemma: 
rien, pas grand chose
Acuca - achucha: une 
petite maison ou un 
refuge
Asifa - aciffa: cette 
vallée
Acya - acya: de essia : 
par-là
Adda -adda: marche! Terme employé 
souvent pour un petit enfant
Adja - adja: de odja, nom d’un plat tuni-
sien
Adruma - adruma: clan ou famille
Ady - ady: passez! Formule de politesse 
pour dire après vous
Adza - adza : ecraser de l’aïl dans un 
pilon
Affa – affa : trouvaille
Avala - aghala : village numide en Tunisie
Agra - agra : se rendre dans un verger
Akuda - akuda : ville numide près de 
Sousse en tunisie
Alaya - alaya : huteur, élévation
Albula - albula : ville numide près de 
temonchent en Algérie
Aldjia - aldjia : belle fleur
Alyma - alyma : de alim : la paille
Ama - ama : soit que…bien que…
Amadar - amadara: ville numide en Tuni-

sie
Amalafrid - amalafrid
Amamra - amamra - dynas-
tie Amazigh des Aurès
Amana - amana - cette eau
Amaza - amaza - du mot 
Tamazra, le pays des Ima-
zighens
Amena - amena - le souhait
amenna - amenna - Divinité 
Amazigh
ammadara - ammadara- 
Haïdra, ville antique près 
du kef en tunisie et quartier 
nouveau Alger
Ammera - ammara- Tout à 
l’heur
Anana -anana-Grande seour
Anazra -anazra- Chanton-

ner
Anda -anda- Où vas-tu ?
Andara -andara-Pousser
Anenna - anenna- Redire
Ania - ania-Princesse Amazigh
Anida - anida- Où vas-tu ?
Anissa - anissa- D’où viens-tu ?
Anny - anny- Pourchasser sa proie
Antala - antala-Chef numide
Auja - auja- Village près de Kairouan
Aurba - aurba-
-Dynastie Amazigh Descendant des Bre-
nès
Ara - ara- Du mot arawa : descendance, 
Progéniture
Arada - arada- Laver
Aram - aram - Mardi
Aressa - aressa - De Aurès
Arva - argha- Pourquoi ou brûler
Ariba - ariba - éboulement ou terrain en 
pente

* dictionnaire des noms et prénom
 bérbères de Shamy CHEMINI

Les prénoms féminins

i mumma n tiïï inu taz-
zanin n Imazivn

Irbatn inu ha tafsut
Akal ilsa tazgzut
Urar ad gmit Hsut
Arraw inw awr tettut
Asif ingi su s uraw
Immvi ujddig war anaw
Tuga d ugmmu d ubaw
Ala tujjutin afraw
Azzan äfr tabrbllawt
v tawwargit v tillawt
ïaçayya d tikni n ta-
dawt
Ur sar ig ufraw ta-
kawt
Imndi taffa v unnrar
Aslal hat izäat umvar
Tudrt tga talddrar
Tumrt vu udrar d uza-
var
 

 Ap idda 
gisnt Yuba 

!!! 
 
Tarzzift i tazzanin 
 
Hadihi baqaratun 
Ur sul tgi tafunast 
Anlmad illa gh tassast 
Amya gh tutlayt urt 
issatun 
Ahh idda gisnt Yuba 
YumZ igllin gar tagha-
rast 

Izikr atig ns ikkis 
ast 
Istn sul yuf wabiba 
Arraw ar isirksis 
Yakuf uçur n tmagit 
Artum tirgit s twwar-
git 
Bab n tsrtit ar iskr-
kis 
Amdyaz is ar allan 
Akwfay ns iga lhlib 
Aäil iqqurn gan zzbib 
Amaziv maniv llan ? 
 

 Yan ar mraw 
urar i tazzannin 

Yan yan yan
Içil war ikwlyan
Sin sin sin
Ifulki butuxsin
Kraä kraä kraä
Yuf arraw n iznkwaä
Kkuä kkuä kkuä
Tiddi nw addag n lluz
Smmus smmus smmus
Anaw idrusn idus
Säis säis säis
Irat babas d immis
Sa sa sa
Kra ira igan taghawsa
Tam tam tam
Tin uhdum tin tiram
Ttäa ttäa ttäa
Timmimin tifiääa
Mraw mraw mraw
Ha tayafut s uraw

* Farid Mupamed Zalhud

TABRBLLAWT 

kiv azru nnek ayasif
suiv aman nnek 
suiv alili nnek 
azfrak d uilav kannin
argan ur srev llan 
avaras
zud nnqurt
atilit nnev ur ttilit 
avad ama asaqsi 
atammunt tidi n udar
asr nnk nekni 
tgul tmazivt i wili t 
nakrnin
assar tend isufs 
wakal
atilit nnev ur ttilit
avad ama asaqsi
tadusi trra cur 
awrav tzma tidi 
avaras 
acid  mad ur bderv 
assi braoim a ya yet 
ba psin
ula kyen amumen selmdat 
av 
anstatel sidelsan n tusna 
adav ur awin ijawan 
illa la nternit illa 

satilait 
urav sul isupal yat 
aytma riv adawn iniv
yan wawal
tamz ladanagh n 
filistin 
suplnav ginav bluc
unra taduri i yufgan 
annav llan 
ad ur ntu rebi
ntu ixfawn nnev
azuzd amsan 
isklam wawal
mac ifka rebi ibload 
anav isur ginas 
tifikct
urmv tawda v waman 
urmvt v umllal
iqand atzri tmdlut
yifyu uvaras 
iqen ufgan sapa urawaes 
tawi yav twada s 
lucart 

* mupmed aplullay
r^b^aï

tamagit 

elouihyaoui Idir



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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Le gouvernement espagnol de 
Mariano Rajoy vient de concé-
der, en date du 1er juin 2012, au 
Régiment des chasseurs d’Al-
cantara 14, par décret Royal, la 
plus haute distinction militaire 
espagnole, dite « Crux Laureada 
de San Fernando ». « (...) dans 
le but de reconnaître les faits 
héroïques ayant eu entre le 22 

juillet et le 9 août 1921, lorsque 
le régiment protégea le retrait des troupes espagnoles 
depuis ses positions à Annoual jusqu’à mont Arruit, 
geste dans laquelle mourût la plus grande part de  ses 
membres : 28 des 32 officiers et 523 des 685 hommes 
de troupe (...) ».
Cette décoration intervient pour des faits obscurs qui 
remontent à 1921, au moment de la guerre du Rif 
contre les rifains et Mohamed Abdelkrim El Khattabi. 
Les responsabilités consécutives au désastre militaire 
subi par les espagnols à Annoual sont consignées dans 
le rapport du Général Picasso qui, au terme d’une en-
quête avec les survivants, met en exergue les causes de 
la défaite espagnole ainsi que les attitudes et manque-
ments militaires. Annoual fut une débandade avec un 
sauve qui peut des espagnols vers Melilla. Les pauvres 
bougres, souvent enrôlés contre leur gré, coincés entre 
un commandement défaillant et des rifains avides de 
liberté, n’avaient d’autre pensée que la fuite effrénée. 
Le rapport Picasso relate : « Annoual fut abandonnée 
avec tous les éléments, sans ordres, sans instructions, 
sans plan ni direction. Les forces mélangées, confon-
dues, sans chefs, harcelées par l’ennemi et dans autre 
idée que le sauve qui peut, la fuite individuelle, hon-
teuse chez les uns, inexplicable chez d’autres et la-
mentable en tous. Etant inutiles les efforts de quelques 
uns pour freiner l’avalanche qui si soudainement avait 
débordé ».
Alors que du côté de la société civile marocaine, en 
particulier rifaine, cette distinction est ressentie 
comme une provocation, certains nostalgiques des 
époques coloniales applaudissent et regrettent que 
cela n’ait pas eu lieu plus tôt. Pire, des relents de 
racisme, de glorification des actes et agressions mi-
litaires, des crimes de guerre sont encensés dans les 
commentaires. L’Espagne est libre de décorer qui elle 
veut et quand elle le veut. Qui peut lui contester vala-

blement le droit de reconnaître comme des héros telle 
ou telle personne ou structure militaire? Sauf que, si le 
régiment de cavalerie en question méritait une quel-
conque décoration militaire, pour son action dans la 
tentative de protection de la fuite, il semble plus lo-
gique que l’Espagne ait pensé le faire il y a près d’un 
siècle de cela. Pas même le Dictateur Primo de Rivera, 
dont le frère trouva la mort dans le conflit, ne pensa 
concéder au 14e de cavalerie Alcantara cette distinc-
tion militaire. Il faut croire que par les temps difficiles 
que vit l’Espagne aujourd’hui, le naufrage en cours des 
banques espagnoles, la crise des subprimes, l’éclate-
ment de la bulle immobilière, le chômage sans précé-
dent qui touche 25 % des actifs,... elle ait besoin d’agir 
pour faire en sorte que la catastrophe subie à Annoual 
paraisse moins désastreuse que ce que l’Histoire a pu 
en retenir. Le citoyen lambda oublie la récession de 
l’heure et s’enorgueillit d’un passé colonial et militaire 
en réalité bien peu reluisant...
Les relations hispano marocaines ont, de tout temps, 
connu des hauts et des bas. Bien des  erreurs ont été 
commises de part et d’autre. Chaque fois que l’Es-
pagne a pu connaître des problèmes internes, elle 
s’est efforcée de retourner son opinion publique vers 
des problèmes externes. Quand comprendra-t-on, une 
fois pour toutes, que les difficultés économiques, com-
merciales et financières de l’Espagne d’aujourd’hui ne 
peuvent être solutionnées contre mais avec le Maroc 
? La réconciliation, le partenariat gagnant-gagnant, 
dont rêvait tant Mohamed Abdelkrim El Khattabi 
exige de sceller une intégration toute particulière 
entre les deux pays, que les problèmes soient mis sur 
la table des négociations, que les faiblesses soient tra-
duites en forces. Le Rif a eu à souffrir des agressions 
espagnoles aux armes chimiques de destruction mas-
sives. Le Grand Rif et ses populations continuent, au 
jour d’aujourd’hui, à souffrir des effets mutagènes et 
cancérigènes de l’Ypérite, du Phosgène et de la Chlo-
ropicrine. Est-il si difficile de reconnaître, officielle-
ment, que des fautes ont été commises au siècle pas-
sé, de demander pardon, d’ouvrir de nouvelles pages 
d’histoire basées sur la réparation, la paix, la prospé-
rité et l’amitié entre les peuples ?                               
 

* Président d’honneur de
L’Assemblée Mondiale Amazighe

VAINCRE LES DEMONS DU PASSE ENTRE 
L’ESPAGNE ET LE MAROC

LA FONDATION ESPRIT DE FES OR-
GANISE EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION FES SAISS,  LE 
CENTRE SUD NORD ET AVEC LE SOU-
TIEN DE L’INSTITUT ROYAL DE LA 
CULTURE AMAZIGHE ET LA FONDA-
TION BMCE LE 8ÈME FESTIVAL DE 
LA CULTURE AMAZIGHE DU 13-14-
15 JUILLET 2012
Ce festival s’inscrit dans le cadre des 
efforts récents relatifs à la promotion de 
la culture amazighe et de la culture po-
pulaire.  Le point fort de cette initiative 
est l’accent mis sur la signification histo-
rique, sociale et anthropologique de l’in-
terculturalité et sur le rôle de la migra-
tion dans la consolidation des échanges 
culturels. Il s’agit d’établir une approche 

cohérente, permettant de consolider le 
dialogue interculturel, la cohésion so-
ciale et la culture démocratique.
Ce festival comprend deux volets: 
-un volet consacré au congrès  interna-
tional sur « Langue Maternelle et Dias-
pora » 
-et un autre consacré à la chanson et  à la 
poésie amazighe et populaire.
Ce huitième festival sera une période 
privilégiée qui peut nous éclairer sur 
l’impact positif que la migration en 
général et le dialogue interculturel en 
particulier peuvent avoir sur la paix, la 
démocratie, le développement durable 
et la sauvegarde du patrimoine.
Les axes inscrits à l’ordre du jour de ce 
congrès sont:

1. Langues maternelle et identités
2. La pluralité culturelle au Maghreb 
dans ses relations avec l’Europe.
3. Identités plurielles et diasporas
4. Européanisation et Islamisation de la 
diaspora maghrébine
5. Écriture et littérature de l’immigra-
tion
Le congrès se veut une opportunité pour 
les experts, les écrivains, les chercheurs 
et les acteurs de la société civile de dé-
battre des questions relatives aux lan-
gues maternelles, aux  migrations et aux 
échanges culturels et leur rôle dans le 
développement et le dialogue euro-ma-
ghrébin.  
Le congrès international "Langue Ma-
ternelle et Diaspora", qui sera organisé 

dans le cadre du « Festival de la culture 
amazighe », qui aura lieu du 13 au 15 
juillet 2012 à Fès, Maroc, ambitionne 
d’attirer l’attention des intellectuels, ac-
teurs de la société civile et des décideurs 
sur le rôle des langues maternelles, les 
particularités sociales, culturelles, géo-
politiques et historiques de la diaspora 
marocaine et maghrébine. Le Maghreb a 
fonctionné depuis des siècles comme un 
pont incontournable entre l’Europe et 
l’Afrique. Les relations et les échanges 
entre l’Europe et le Maghreb ont tou-
jours été très intenses et riches, mais 
imprégnés de conflits et de tensions. 
Le festival rendra un vibrant hommage à 
Monsieur Abdeslam Ahizoun et à un cer-
tain nombre d’artistes.

LE 8ème FESTIVAL DE LA CULTURE AMAZIGHE A FES
Fès, 13-14-15 Juillet 2012

 Le MNLA est un mouvement populaire qui vise  la réa-
lisation des objectifs du peuple de l’Azawad, à savoir la 
libération totale, l’unité nationale, la sécurité et le déve-
loppement sur toute l’étendue du territoire de l’Azawad.
Renforcé par l’appui absolu de toute la population de 
l’Azawad, des notabilités coutumières et religieuses, 
exprimé  sincèrement lors du Forum du 25 et 26 Avril  
2012 à Gao, ce qui a consolidé davantage la  cohésion 
entre ses leaders politiques et militaires ainsi que tous 
ses militants et militantes de l’intérieur comme de l’ex-
térieur.
Le MNLA suit avec intérêt les différentes réactions ex-
primées sur l’accord de principe passé avec Anssar Ad-
dine sur le plan régional et international, ainsi que les 
communiqués, les déclarations et les lettres diffusés par 
certains Azawadiens.
Confirme :
1.Sa fidélité à ses idéaux politiques dont son engage-
ment et sa détermination à l’indépendance de l’Azawad 
comme solution définitive au conflit entre l’Azawad et 
le Mali.
2.Son étonnement et sa condamnation à certaines dé-
clarations médiatiques et articles de presse qui tentent 
expressément de faire l’amalgame entre les Azawadiens 
et Al – Qaïda.
3.Son attachement à ce que l’Azawad ne soit pas une 
source d’inquiétude pour les pays voisins et rejette tout 
ce qui porte préjudice à l’Azawad et à son peuple.
4.Son rejet de l’ingérence étrangère dans  l’Azawad 
et confirme la nécessité de donner une occasion aux 
Azawadiens de gérer leurs problèmes internes.
5.Son appel à tous les Azawadiens de répondre à la né-
cessité d’une unité nationale et le rejet de tout conflit 
interne, de toute politique qui incite à la vengeance et/
ou à la discrimination sous toutes ses formes.
6.Que l’accord de principe signé entre le MNLA et 
Anssar Addine est en étude par les deux (2) parties et 
qu’une commission sera mise en place pour son suivi afin 
de traiter les divergences relatives aux points pendants.
7.Que le MNLA mettra en place un Conseil provisoire 
qui dirigera le pays  dans la prochaine période et qui 
œuvrera à la mise en place d’un Gouvernement d’Union 
Nationale.

Fait à Gao le 04 Juin 2012
Le Secrétaire Général du MNLA

Bilal Ag ACHARIF

Le Mouvement 
National de Libération 

de l’Azawad mettra 
en place un Conseil 

provisoire

 Dr. Mimoun CHARQI 
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 Dr Leila Mezian Benjelloun, Prési-
dente de la Fondation BMCE Bank 
pour l’Education et l’Environnement, 
accompagné par Mr. Othman Ben-
jelloun, Président de BMCE Bank, et 
avec Mr. Mohand Laensar, Ministre 
de l’Intérieur, Mr.Lahcen Daoudi, Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la 
Formation des Cadres Mr. Mohamed 
El Ouafa, Ministre de l’Education Na-
tionale, et Mr. Ahmed Boukous, rec-
teur de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe, ont inauguré une nouvelle 
école communautaire Medersat.com à 
Immouzzer Marmoucha,dans la région 
de Fès Boulmane, le samedi 2 juin der-
nier et ce en présence de Wali de Fès 
Boulemane, et de Gouverneur de Bou-
lemane, des Administrateurs Direc-
teurs Généraux de BMCE Bank et des 
responsables locaux, personnalités et 
invités. 
Mr. le minsitre Laensar a souligné la 
rapidité dont a été batti cette école 
dans une région qui compte 15 000 
personnes et qui c'est constitué comme 
un reservoir d’élite. Il'affirmé à l’au-
dience que cette école n’appartient 
plus à Mr. Othman et à Mme. Leila si-
non elle appartient à touts les habitants 
d’Immouzzar Marmoucha. Une école où 
on étudie trois langues en même temps 
et qui contribue à la stabilité du monde 
rural. Le ministre El Wafa qui a salué 
l’accord avec collaboration de la Fon-
dation, en le qualifiant l’un des meil-
leurs accrods que le ministère à entre-
pris avec des tiers tout en insistant le 
travail pionnier et de qualité que la 
Fondationa réalisé dans le domaine de 

préscolaire. Il a affirmé que l’enseigne-
ment des langues étrangères ne posent 
pas de problématique au Maroc et que 
par rapport à la langue amazigh, ils es-
saient de la promouvoir en coopération 
avec l’IRCAM après sa reconnaissance 
constitutionnelle. Quant au minitre 
Lahcen Daoudi, il a insisté que la mar-
ginalisation et l’isolement du monde 
rural devraient s’arrêter et que tout 
le monde devait 
aller à l’école et 
il faut combattre 
aussi l’analphabé-
tisme des adultes 
et surtout celui des 
femmes, car le ca-
pital de notre ave-
nir se trouve dans 
la connaissance et 
dans l’enseigne-
ment productif. 
A propos de cette 
action citoyenne 
de contribution 
à la scolarisation 
des enfants en 
milieu rural, Dr. 
Leila Mezian Ben-
jelloun a dit que : « 
Nous avons milité 
pour l’introduction 
“institutionnelle” 
de l’enseignement 
Amazigh dans le 
système éduca-
tif de notre pays. 
L’histoire gardera que c’est la première 
fois dans les Annales de l’éducation au 
Maroc, que des ouvrages d’enseigne-
ment de l’Amazigh -en graphie Tifi-

nagh- sont élaborés selon “les règles 
de l’art” et peuvent être utilisées par 
des enfants marocains, qu’ils soient de 
langue maternelle amazighe ou arabe.
La fondation BMCE Bank a ainsi ini-
tié les premiers ouvrages d’Amazigh en 
collaboration avec l’Institut Royale de 
la Culture Amazigh-IRCAM- et le Mi-
nistère de l’éducation Nationale. Ces 
manuels ont pu intégrer une approche 
pédagogique novatrice et institution-
naliser « le Tifinagh ». Nous pouvons 
nous enorgueillir aujourd’hui, d’avoir 
réussi, tous ensemble, à forger un 
modèle réussi d’école primaire. Dans 
quelques jours, nos élèves des seize 
premières écoles passeront l’examen 
du baccalauréat et nos élèves de cin-
quante quatre écoles du réseau Me-
dersat.com passeront les examens de 
fin des études du cycle primaire en vue 
d’accéder au collège pour continuer 
leurs études du cycle secondaire. ».
Cette cérémonie représente, selon le 
communiqué de presse de la fondation, 
le fruit de mise en œuvre sur le terrain, 
cette fois-ci à Immouzzer Marmoucha, 
de la convention de partenariat entre 
la Fondation BMCE Bank  et le Minis-
tère de l’Education Nationale. Ainsi, 

en parfaite symbiose, le secteur public 
et le secteur privé conjuguent leurs 
efforts en créant de nouvelles unités 
scolaires  ayant pour objectif la promo-

tion de l’éducation dans le milieu rural, 
la lutte contre l’analphabétisme et la 
contribution à l’éradication de la pau-
vreté par la création et l’encadrement 
des activités génératrices de revenus.
 Nous vous rappelons que la Fondation 
BMCE BANK, Créée en 1995 par Mon-
sieur Othman BENJELLOUN, PDG de 
BMCE Bank s’est assignée la mission de  
promouvoir l’éducation en milieu rural 
défavorisé et de valoriser la langue et 
la culture amazighes à travers d’une 
part, la construction et l’équipement 
d’un vaste réseau d’écoles publiques 
appelé Medersat.com et d’autre part la 
mise en place d’un dispositif éducatif 
et pédagogique moderne et efficace.
L’objectif étant de développer à par-
tir des principes de la charte natio-
nale pour l’éducation et la formation, 
des acquis de l’école publique et de la 
vision éducative de la Fondation, un 
concept éducatif et pédagogique adap-
té à la diversité sociolinguistique du 
Maroc et ce dans le but de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’ensei-
gnement et d’apprentissage au présco-
laire et au primaire.
Avec cette nouvelle école, la Fonda-
tion BMCE BANK compte avec 202 

complexes scolaires dont 136 unités 
de préscolaire et 3 écoles en Afrique 
(Sénégal, Congo et Mali). 

La Fondation BMCE BanK inaugurE sa 63-èME 
éCoLE MEdrEsat.CoM à iMMouzzEr MarMouCha
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• مائدة مستديرة
يف  والتنوع  التعدد   حول  مستديرة  مائدة  اإلعالمي  التنوع  معهد  نظم 
املجال اإلعالمي املغربي يوم الجمعة 11 ماي 2012 بمقر نادي الصحافة 
النسائية  والحركة  الصحافية  للهيئات  وازن  بحضور  وذلك  بالرباط، 
حول  الفرقاء  جل  تدخالت  وبعد  املدني،  املجتمع  وممثيل  والشبابية 
إشكالية التعدد والتنوع يف املنظومة اإلعالمية وتقديمهم ملقاربات متنوعة 
ومتعددة أساسها العلمي تقديم حلول ناجعة لدمقرطة الشأن اإلعالمي، 
خلص اللقاء إىل وضع تصور وطني حول إعالم مغربي إندماجي، مسؤول 

ومستقل يف أفق بلورة ميثاق التنوع اإلعالمي .

• دورة تدريبية
مقره  يوجد  الذي  اإلعالم)  و  للصحافة  ميديا  مونديال  معهد  سينظم 
بشارع محمد الخامس،97 ممر كاليناري الطابق الثالث،الدار البيضاء(، 
يونيو   30 و   23 السبت  يومي  وذلك  اإلخراج  مهارات  يف  تدريبية  دورة  
الربامج  مخرج  الحق  عبد  العماري  املدرب  الدورة  وسيؤطر   .2012

الرياضية بالقناة الثانية.
وستخصص الدورة للفئات التالية:الصحفيني، مراسيل التلفزيون، كتاب 
اإلعالم،  أقسام  وخريجي  طالب  التلفزيونية،  الربامج  معدي  السيناريو، 

موظفي إدارات العالقات العامة ......

•أزطـــــــــــــا
لكونفدرالية  التابعة  والتعاون  التنمية  مديرية  مع  بتعاون  امازيغ  ازطا  نظمت 
2012،بمركب  27 ماي  األحد  يوم  بمدينة مكناس وذلك  ،لقاء جهويا   سويرسا 

كورنيط بالس.
ويأتي تظيم هذا اللقاء يف إطار دينامية النقاش العمومي ،الذي اطلقته الشبكة 
األمازيغية من اجل املواطنة ،من اجل تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 
الحياة  يف  وإدماجها  األمازيغية  اللغة  برتسيم  واملتعلقة  الدستور  من  الخامس 

املؤسساتية والفضاء العام باملغرب
الفاعلني  يستهدف  لكونه  اعتبارا  الجهوي   الدرايس  اللقاء  هذا  اهمية  وتأتي    
و  الجمعويني   الفاعلني  املحليني،  املنتخبني   ، واملحامني  القضاة   ، املؤسساتيني 
فضاء  خلق  اىل  سعيه  وكذا  األمازيغي  بالشأن  املهتمني  والدارسني   الباحثني 
للنقاش والتشاور بني الفاعلني املؤسساتيني والجمعويني يف افق صياغة مذكرة 
ستتم بلورتها عرب دراسات انتجتها الشبكة األمازيغية من اجل املواطنة ،خالل 
لقاءات موضوعاتية نظمت مابني شهر مارس وشهر ابريل ، وذلك تمهيدا إلنجاز 
اطار مرجعي ومعريف من اجل وضع القانون التنظيمي املقرر بالفقرة الرابعة من 
الفصل الخامس للدستور املغربي والرتافع عليه امام املؤسسات الحكومية وغري 

الحكومية املعنية به.

من هنا وهناك
مسريات  املنطقة  تشهد  حيث  بوعياش،  أيت  بمدينة  االحتجاجات  وترية  ارتفعت 
شعبية حاشدة يشارك فيها املئات من ساكنة املدينة. وتأتي هذه االحتجاجات عقب 
حملة االعتقاالت التي أقدمت عليها السلطات فقد تم اختطاف كل من حليم البقايل 
واعتقال محمد أهباض خالل األيام املاضية، فيما تم اعتقال نشطاء للحركة يف وقت 
سابق وعمال ال عالقة لهم باالحتجاجات األخرية، وأصدرت يف حقهم أحكام قاسية 
األمنية  السلطات  األخرية حيث شنت  األحداث  أيام  العمل  مزاولة  إىل  ذهابهم  بسبب 
حظرا للتجول غري املعلن رافقته حملة اعتقاالت عشوائية لم تستثني صغريا وال كبريا، 
مناضال أو عامال بسيطا، وقد توعد املحتجون بأشكال نضالية غري مسبوقة يف حالة 
استمرار احتجاز املناضلني واستمرار الحصار التاريخي للمنطقة واستمرار االعتقاالت 
التهم. كما طالب املحتجون بتحقيق كافة  الصورية وتلفيق  السياسية واملحاكمات 
املطالب االجتماعية التي خرجت الساكنة من أجلها ومحاكمة املفسدين واملسؤولني 
األمنيني املتورطني يف الجرائم التي صاحبت التدخالت األمنية العنيفة يف حق ساكنة 
أيت بوعياش واملناطق املجاورة لها، كما حملوا املسؤولية للسلطات فيما ستؤول إليه 
األوضاع باملنطقة، مؤكدين أن االعتقاالت واالعتداءات التي تستهدف املناضلني لن تزيد 

الوضع إال تأزما واشتعاال. 

أيت  بوعياش: تصاعد وترية االحتجاجات 
واملحتجون يتوعدون بأشكال نضالية غري مسبوقة 

* ياسني عمران 
نظمت الحركة الثقافية األمازيغية موقع ثامسنا بالحي الجامعي سوييس يوم 
2012 ندوة سياسية، تحت عنوان »أي دور للحركة األمازيغية  الثالثاء 08 ماي 
يف ظل التحوالت يف شمال إفريقيا ؟« وقد أطر الندوة كل من مصطفى برهويش 
األمازيغي  الديموقراطي  للحزب  العام  األمني  الدغرني  األمازيغي وأحمد  الناشط 
املغربي، الذي أكد عىل رضورة بناء تنظيم سيايس يبنى عىل اإلسرتاتيجية ويهدف 
إىل الوصول إىل السلطة لتحقيق املرشوع األمازيغي، واعترب الدغرني يف مداخلته 
أيضا أن الحركة األمازيغية راكمت تجارب تنظيمية عدة قادها الشباب األمازيغي. 
مرهون  إفريقيا  شمال  مستقبل  أن  إعترب  برهويش  ملصطفى  مداخلة  ويف  
وأكد  باملنطقة،  إجتماعية  قوة  أكرب  يشكلون  إيمازيغن  أن  بإعتبار  باألمازيغية، 
برهويش أن املرشوع السيايس األمازيغي يجب أن يبنى عىل توفر الزعامات القيادية 
وعىل تصور سيايس واضح املعالم يقوده تنظيم سيايس بمرجعية أمازيغية يهدف 

إىل الوصول  إىل السلطة وتوحيد ثامزغا األرض التاريخية للشعب األمازيغي .
التي  تنظمها  الثقافية  األيام  إطار  الندوة جاءت يف  أن هذه  اإلشارة عىل  وتجدر 
»الحركة  تحت شعار    ،  ) الرباط   ( تامسنا  األمازيغية  موقع  الثقافية  الحركة 

الثقافية األمازيغية  سبيل تحرر إيمازيغن«.

MCA تناقش دور احلركة األمازيغية يف 
احلراك الشعيب والسياسي بتمازغا

تحت شعار ‘’ املدرسة فضاء لرتسيخ القيم البيئية’’ نظمت الشبكة الجمعوية للتنمية 
واملواطنة  أيام البيئة بزاكورة يف الفرتة املمتدة من31ماي إىل 05يونيو 2012،هذه األيام 
التي ستعرف تنظيم عدة أنشطة للتوعية باملخاطر املحدقة بالبيئة وخصوصا بعض 
مساحة  وتراجع  املائية  املوارد  استنزاف  مثل  املنطقة  تعرفها  التي  البيئية  املشاكل 
الواحات وظاهرة التصحر، وقد تم تنظيم ندوة وطنية علمية حول موضوع ‘’واحات 
الجنوب املغربي يف مواجهة التغريات املناخية’’ بمشاركة املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي بورزازات ووكالة الحوض املائي سوس ماسة درعة والوكالة الوطنية لحماية 
الواحات وأشجار النخيل إضافة إىل مصالح املياه والغاباة بزاكورة و أساتذة باحثني يف 
امليدان البيئي والجمعيات الفالحية املحلية واملهتمة بالبيئة ،إضافة إىل هذه الندوة تم 
تنظيم أنشطة مكثفة باملؤسسات التعليمية باإلقليم تتضمن  ورشات للتوعية البيئية 
وغرس األشجار وأنشطة فنية وترفيهية ومسابقة للرسم وعرض رشيط تربوي حول 
املاء وتوزيع أالف امللصقات واملطويات كما تم تم نصب خيمة طيلة أيام البيئة بمنتزه 
زاكورة للتوعية برضورة ترشيد استعمال املاء واختتمت األنشطة بسهرة فنية لتتويج 
فوتوغرافية  بيئية  صورة  مدريس،أحسن  فضاء  أحسن  بجائزة  الفائزة  املؤسسات 

وأحسن مقال بيئي، املسابقة الثقافية بني مؤسسات التعليم االبتدائي .
وتهدف الجمعية من خالل تنظيم هذه التظاهرة إىل ترسيخ فعل جمعوي جديد قائم 
عىل التنسيق مع مختلف املتدخلني جمعويني وسياسيني ومؤسسات ونهج سياسة 

القرب مع الساكنة خصوصا فئتي الشباب واألطفال من أجل بيئة سليمة.

الشبكة اجلمعوية للتنمية واملواطنة بزاكورة 
تنظم أيام البيئة

مفتوحا  اعتصاما  للمغرب  الرشقي  بالجنوب  إميرض  منطقة  ساكنة  تخوض 
منذ ما يزيد عن الثمانية أشهر، من أجل املطالبة بحقوقها املرشوعة يف تنمية 
إميرض  ملنجم  املستغلة  الرشكة  واحرتام  أبنائها،  وتشغيل  ملنطقتها،  مستدامة 

املنطقة... لبيئة 
اإلنسان عىل مختلف  لحقوق  األمازيغية  للعصبة  التنفيذي  املكتب  اطالع  وبعد 
التفاصيل املرتبطة باعتصام إميرض، من خالل ما تتداوله الصحافة الوطنية، 
الجنوب  بمنطقة  الجمعوية  الفعاليات  بعض  مع  املبارش  االتصال  خالل  ومن 
الرشقي، فإن املكتب التنفيذي للعصبة األمازيغية لحقوق اإلنسان، يعلن تأكيده 
عىل رشعية امللف املطلبي ملعتصمي إميرض، ومطالبته للرشكة املستغلة ملنجم 
إميرض باالستجابة الفورية ملختلف بنوده، من خالل حوار جدي ومسؤول مع 
ممثيل املعتصمني. ومطالبته الحكومة املغربية بإطالق رساح املعتقلني، ووقف 
منطقة  أبناء  من  السلميني  النشطاء  طالت  التي  الصورية  املتابعات  جميع 
حقيقية  تنموية  سياسة  سن  برضورة  املغربية  الحكومة  ومطالبته  إميرض. 
تستهدف مناطق الجنوب الرشقي املغربي.  ومناشدته كافة الهيئات الحقوقية 
املعتصمني  السكان  ودعم  مساندة  أجل  من  والدولية  الوطنية  والديمقراطية 

بمنطقة إميرض، حتى تحقيق مطالبهم املرشوعة.

 العصبة األمازيغية حلقوق اإلنسان تطالب باالستجابة 
الفورية للمطالب املشروعة ملعتصمي إميضر

 27 األحد  يوم  الريف«  »أمازيغ صنهاجة  التأسييس لجمعية  العام  الجمع  انعقد 
ماي 2012  بدار الشباب بتارگيست. ويف بداية االجتماع رحبت اللجنة التحضريية 
بالحارضين، ووفقا لجدول األعمال املتفق عليه، وجهت الكلمة للجنة التحضريية 
صادق  املناقشة  وبعد  األسايس.  القانون  مرشوع  وقراءة  العمل  أرضية  لتقديم 
ملقتضيات  املسري،وطبقا  املكتب  لتشكيل  وانتقلوا  باإلجماع،  عليه  الحضور 
القانون األسايس املصادق عليه وقع االتفاق باإلجماع عىل تشكيل أعضاء املكتب 
املسري املكون من رشيف أدرداك رئيسا، إلياس أعراب، نائبا له، منري أكزناي كاتبا 
عاما،محمد بن عبد الله أغزوت نائبا له، محمد بن يحيى أمينا للمال، محمد حنني 
نائبا له ومرزوق أكري، حسن الخملييش، محمد املزدوگي، ياسني الورغي  وبالل 

گلوح مستشارون.
زراعة  من  وتحويله  الهندي  القنب  زراعة  تقنني  إىل  تهدف  فالجمعية  ولإلشارة 
صنهاجة  لساكنة  املعييش  املستوى  رفع  يف  تساهم  طبية  زراعة  إىل  مرضة 
الغابة من االجتثاث بسبب زراعة  القضائية والحفاظ عىل  وتجنيبهم املالحقات 
بإدراج  واملطالبة  االندثار  من  ارساير  صنهاجة  أمازيغية  عىل  والحفاظ  الكيف. 
إذاعة  األمازيغية،  القناة  بث  حصص  ضمن  )الشلحة(  صنهاجة  أمازيغية 
تلفزية  برامج  وإنتاج  بالرباط.  األمازيغية  اإلذاعة  تطاون،  إذاعة  الحسيمة، 
من  الصنهاجيني  يطال  الذي  العنرصي  للتمييز  والتصدي  املنطقة.  عن  وثائقية 
طرف سكان الحسيمة الذين يسمون سكان صنهاجة ب »جبالة« كوصف قدحي 
أصليون  وسكان  أقحاح  أمازيغ  هم  صنهاجة  أن  عىل  نؤكد  حيث  إثني،  وتمييز 
للريف منذ تاريخ قديم. واملطالبة برفع الحيف و التهميش وفك العزلة عن منطقة 
صنهاجة .والدفاع عن الحقوق األساسية للصنهاجيني.واملطالبة بإحداث عمالة 
بمنطقة صنهاجة مستقلة عن الحسيمة لتحقيق التنمية الشاملة لصنهاجة و 

ذلك يف إطار جهة الريف.

تأسيس  مجعية أمازيغ صنهاجة الريف

ثكسوظا  بفندق  صحفية  ندوة  املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  عقدت 
بالرباط يوم الخميس 17 ماي 2012، لتسليط الضوء حول التقرير الذي أعدته 
أحمد  إستهل  وقد  باملغرب.  األمازيغية  والثقافية  اللغوية  الحقوق  حول  أزطا 
أرحموش الحديث حول التمظهرات املؤسساتية والقانونية لعدم إحرتام الحقوق 
الثقافية واللغوية األمازيغية الذي طرحه التقرير مربزا عىل أن الدولة املغربية ال 
تحرتم وال تنفذ التوصيات الصادرة عن مختلف اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، 
وتستمر يف منع األسماء األمازيغية باملغرب، معربا عىل كون الدولة ماضية يف 

مقاربات ال علمية أدت إىل ضعف برامج تدريس األمازيغية. 
ويضيف أرحموش عىل كون التقرير يسجل عدم تعميم إستعمال اللغة األمازيغية 
باإلدارات العمومية وإستمرار الدولة يف مقاربتها الناقصة ملأسسة األمازيغية 
عىل  اإلعتداء  يف  وإستمرارها  األمازيغية،   للثقافة  امللكي  املعهد  مؤسسة  عرب 

الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و نزع أرايض القبائل األمازيغية .
كما سجل التقرير أيضا محارصة حق التنظيم و اإلنتماء للتنظيمات األمازيغية.

من جهة أخرى، فإن الشبكة األمازيغية أصدرت مجموعة من التوصيات تدعو 
فيها الدولة املغربية إىل املصادقة عىل كل اإلتفاقيات و الصكوك الدولية لحقوق 
اإلنسان ، ورفع كل أشكال الرتاتبية واإللتباس الواردة يف الصيغة املعتمدة للفصل 

الخامس من الدستور املغربي.
وتطالب أزطا بتطبيق الدولة ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة 14 من اتفاقية 
املحاكم  توحيد  قانون  وتعديل  العنرصي،  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 
وإلغاء  باملغرب،  واإلدارة  القضاء  لغة  األمازيغية  يجعل  الذي  بالشكل  املغربية 
مبادئ  مقتضيات  إطار  يف  األمازيغية  ومأسسة  املدنية  للحالة  العليا  اللجنة 

باريس.
وقد قامت أزطا بتقديم تقريرها املوازي للتقرير الرسمي للمغرب يف سويرسا 

والذي تمت مناقشته يف مجلس حقوق اإلنسان.

أزطا  تترافع  حول احلقوق اللغوية والثقافية

الحركة  األول من »مجلة  العدد  األمازيغية  الثقافية  للحركة  أمكناس   أصدر فرع 
الثقافية األمازيغية«، و ذلك رغم الصعوبات  املادية و غياب جو اإلبداع يف  الجامعة 

بسبب املضايقات و اإلستفزازات التي تتعرض لها الحركة.
محطات  و  الحركة  تاريخ  عىل  مقاالت  خالل  من  الضوء،  يسلط  و  يوثق  العدد 
،الحقوقية  اإلجتماعية  القضايا  من  ملجموعة  الحركة  رؤية  تقدم  نضاالتها،كما 
التي  والتضليالت  املغالطات  بعض  تصحيح  يحاول  األكاديمية.كما  و  ،السياسية 
الظرفية  قطار  تجاوزها  التي  السياسية«  و  »الحزبية  القوى  بعض  لها  روجت 

الراهنة و التي ال زالت تغديها إيديولوجيا مقيتة ، قذرة و إقصائية.
 إجابة العدد عن هذه الهدينات أتت لتؤكد عىل وطنية مطالب الحركة و عىل أن زمن 
محاوالت الهروب اىل األمام يف وجه اإلستحقاقات الديمقراطية قد وىل إىل األبد. كما 
أكدت الحركة الثقافية األمازيغية عىل أن تجمع طالبي، أكاديمي أمازيغي نهضوي، 
التي ستؤدي  و  للكلمة،  النبيل  اإلغريقي  باملعنى  الديمقراطية  يدعو ليشء غري  ال 
حتما اىل نهضة و عدالة مجتمعية شاملة و إىل حفظ و صيانة الحقوق الثقافية 

لألمازيغ يف ظل تعايش مع باقي مكونات املجتمع .
* أنوار مزروب، مدون، الرباط.             

البيبليوغرافيا الوطنية تنعم مبولود جديد:العدد 
األول من جملة احلركة الثقافية األمازيغية

ويف  للبيئة  العاملي  اليوم  بمناسبة 
إطار املهرجان البيئي يف دورته الثانية 
نظمت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة 
مائدة مستديرة حول موضوع: الثروة 
السمكية بإقليم الحسيمة اإلمكانيات 
البحرية، الواقع واإلكراهات، بمشاركة 

وذلك  امليدان،  يف  وفاعلني  مسؤولني 
بقاعة   2012 يونيو   01 الجمعة  يوم 

االجتماعات بمقر بلدية الحسيمة.
أنشطة  تنظيم  املهرجان  وعرف 
ألطفال  البيئة  حول  تحسيسية 
ورياضية  ثقافية  ومسابقات 

  ،) سباملاديرو   ( بشاطئ  باملناسبة 
فنون  يف  وعروض  رياضية  وأنشطة 
توزيع  الشارع  مرسح   - الحرب  
مطويات تحسيسية بحديقة، وعرض 
والتوازن  البيئة  حول  وثائقي  رشيط 
املركز  الجمعية  بمقر  اإليكولوجي 

تم  كما  اإلدرييس،  الرشيف  الثقايف 
فعالية محلية يف مجال  أحسن  تكريم 
اختتام  وتم  البيئة،  عىل  املحافظة 
دورته  يف  البيئي  املهرجان  فعاليات 
إىل  وترفيهية  دراسية  بخرجة  الثانية 

املتنزه الوطني. 

 * ياسني عمران 

 حسب شهود عيان  بأيث بوعياش فقد  تعرض عبد الحليم البقايل  يوم 12/05/2012 
عىل الساعة العارشة والربع  ليال إىل اختطاف من طرف عنارص بالزي املدني من أمام 

مقهى بمدينة ايث بوعياش، وتم إدخاله يف سيارة من نوع مرسيدس.
وقال بالغ لوزارة العدل والحريات استنادا إىل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف 
بالحسيمة أن عنارص الدرك امللكي ألقت القبض يوم 12 ماي الجاري عىل الناشط عبد 
الحليم البقا يل وذلك تننفيذا ملذكرة بحث صادرة يف حقه الشتباه تورطه يف أفعال إجرامية.

القضائي  باملركز  النظرية،  الحراسة  تحت  ُوضع  البقايل  أن  الوزارة   بالغ  وأضاف 
بالحسيمة، ابتداء من الساعة 23و45 دقيقة من 12 ماي بعد إشعار عائلته يف شخص 
البقايل، وأكد البالغ املذكور أن عبد الحليم البقايل سيحال عىل العدالة فور  أخيه نجاح 

انتهاء البحث معه.
فيما استنكرت »الجمعية املغربية لحقوق االنسان« ما وصفته بـ »االعتقال التعسفي« 
لدى  معه  التحقيق  فرتة  أثناء  دفاعه  حقوق  وخرق   ، البقايل  حليم  الجمعوي  للناشط 
الضابطة القضائية. وكان البقايل قد اعتقل مساء يوم السبت 12 ماي »بطريقة أثارت 
الذين عاينوا فصول غريبة لتدخل عنيف وصل إىل حد تشهري لسالح  سخط املواطنني 

ناري يف وجه الساكنة«، حسب ما جاء يف بيان صادر عن الجمعية.
وأوضح بيان الجمعية أن البقايل   كان متابعا يف حالة رساح ولم يتخلف عن الجلسات التي 
دعي إليها باستثناء الجلسة األخرية التي ناب عنه املحامون املكلفون بالدفاع عنه باسم 
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها. وهو ما يتناقض 
مع بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالحسيمة الذي قال إن إلقاء القبض 

عىل البقايل جاء »تنفيذا ملذكرة بحث صادرة يف حقه الشتباه تورطه يف أفعال إجرامية«.
من جهة أخرى فقد استنكرت  الجمعية املغربية ما وصفها بـ »التجاوزات الخطرية التي 
ارتكبتها الضابطة القضائية بالحسيمة والتي تتمثل يف خرق حقوق الدفاع«. بما أن دفاع 
البقايل لم يتم إشعاره باالعتقال، حسب نفس البيان، إال »بعد إقفال املحرض مما حرم 

املعتقل من حقه يف االستفادة من املساعدة القانونية«.
للمعتقل يف سياق خرق واضح  تهم  لطبخ  »نية  البيان عن خشيته من وجود  واعرب 

للضمانات القانونية املنصوص عليها يف قانون املسطرة الجنائية .

إختطاف الناشط يف حركة 20 فرباير  عبد 
احلليم البقايل 

أسفر تدخل قوى القمع يف حي الشيشان بأرفود يوم الثالثاء15 ماي عن إصابات 
متفاوتة الخطورة وعن اعتقاالت لم يحدد عددها بعد، وأفادت مصادر من عني 
املكان أن اإلصابات شملت النساء بصفة خاصة،بعد اعرتاضهن لشاحنة األزبال 

التابعة لبلدية أرفود و منعها من إفراغ حمولتها بالقرب من الحي املذكور.
وأضافت نفس املصادر أن قوى القمع تدخلت بقوة بعد احتشاد عدد كبري من 
املطرح  نحو  طريقها  استكمال  من  األزبال  نقل  شاحنة  ملنع  والشباب  النساء 
يف  املحلية  السلطات  تماطل  عىل  احتجاجا  الساكنة،وذلك  منازل  بجوار  الواقع 

االستجابة ملطالبهم و املتمثلة يف مدهم باملاء الرشوب و الكهرباء.
يذكر أن السلطات املحلية كانت قد فتحت يف وقت سابق حوارا مع ساكنة هذا 
الحي و أعطتهم وعودا بحل كل مشاكلهم و االستجابة ملطالبهم،وبحلول اليوم 
لجنة  تشكيل  و  لهم  بزيارة  بالقيام  الحي  سكان  السلطات  فيه  وعدت  الذي 
لدراسة مطالبهم،وعوض أن تحل اللجنة املعنية بالحي املذكور كان السكان عىل 
موعد مع شاحنة األزبال،مما أثار امتعاضهم و غضبهم،معتربين ذلك استهزاءا 
نصيبهم  يكون  منددين  محتجني  وكرامتهم،فاحتشدوا  بحقوقهم  واستهتارا 
و  بالوحيش  املكان  عني  من  الواردة  املصادر  وصفته  ما  الجرح  و  الرضب  من 

الحيواني.
التي  الصور  و  الوثائق  من  بمجموعة  اإللكرتونية  املواقع  بعض  توصلت  وقد 
قبل  من  التعذيب  و  للرضب  بأرفود  الشيشان  حي  نساء  بعض  تعرض  تؤكد 
املذكور  الحي  بعد تدخلها ملنع تظاهرة سلمية قادتها نساء  القمع،وذلك  قوى 
للمطالبة باملاء و الكهرباء،مما أسفر عن مجموعة من اإلصابات و االعتقاالت.

يف هذا الصدد أفادت الوثائق املتوصل بها أن املسماة فاطمة حسيوي تعرضت 
نجمت  املساعدة  القوات  و  األمن  قوات  طرف  من  ووحشية  بهمجية  للرضب 
محكمة  أمام  مزورة  بجناية  تتابع  أنها  ونفسية،كما  جسدية  تشوهات  عنها 

االستئناف بالرشيدية.
يف  الضحية  لفائدة  العجز  مدة  حددت  بها  املتوصل  الطبية  الشهادة  أن  يذكر 
و  وجروح  العينني  مستوى  عىل  خطرية  إصابات  إصابتها  أثبتت  يوما،كما   25

رضوض خطرية.
وإىل جانب التعذيب الجسدي أكدت بعض النساء املعتقالت و اللواتي تم اإلفراج 
عنهن يف وقت الحق،تعرضهن لشتى أنواع التعذيب النفيس كالتهديد باالغتصاب 
منهم  تسعة  إىل  عددهم  وصل  الذين  املعتقلني  بقية  أعني  أمام  مالبسهن  ونزع 

ضمنهم ثالث نساء و طفل قارص.
يف  اعتقالهم  جرى  ممن  الشيشان  حي  سكان  من  أفراد  خمسة  مازال  ذلك  إىل 
تتم  أن  ينتظر  بالرشيدية،حيث  املحيل  بالسجن  يقبعون  سابق،مازالوا  وقت 
محاكمتهم،لذا تهيب أرس املعتقلني إىل املنظمات و الجمعيات الحقوقية وذوي 
الضمائر الحية مؤزراتهم و التضامن معهم و ذلك بالحضور املكثف يوم األربعاء 
لالحتجاج عىل هذه االعتقاالت التعسفية و الضغط من أجل اإلفراج الفوري عن 

كافة املعتقلني دون قيد أو رشط.

إصابات و اعتقاالت يف تدخل قوى القمع 
حبي الشيشان بأرفود

مجعية نوميديا للثقافة والبيئة تنظم املهرجان البيئي يف دورته الثانية
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إعتربت وزارة االتصال أن دفاتر التحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة املغربية جاء يف سياق وطني ديمقراطي، يتسم بالتطلع 
إىل إعالم عمومي مهني ومسؤول قائم عىل املنافسة، وعىل الجودة 
بحيث  يوليوز،  من  الفاتح  دستور  روح  عىل  ويرتكز  والتعددية، 
وهو  ومكوناتها.  الوطنية  الهوية  بمقومات  النهوض  إىل  يسعى 
للهوية  االعتبار  إعادة  إىل  الجديدة ترمي  املبادرة  أن هذه  يعني  ما 
الحقل  الوطنية وتعزيزها يف  إبراز الشخصية  إىل  الوطنية وتسعى 
أسئلة  عدة  األمازيغي  املشاهد  يطرح  السياق  هذا  ويف  اإلعالمي، 
ملساءلة الوزارة الوصية عىل القطاع حول مكانة األمازيغية يف هذه 
املبادرة، فإىل أي حد  يمكن لهذه األخرية أن ترسع من وترية تطوير 

األمازيغية يف املنظومة اإلعالمية؟

* قناة متازيغت الرغبة امللحة إىل إعالم أمازيغي يروي عطش املشاهد 
األمازيغي:

طبقا لإللتزامات الخاصة بدفرت تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة والتي تقيض بتطوير وتنمية الثقافة واللغة األمازيغيتني، 
فحسب املادة 43 واملتعلقة بالتوقيت فإن القناة ستبث برامجها كل 
24 ساعة بواسطة الشبكة األرضية والقمر االصطناعي  يوم ملدة 
مضاعفة  من  القناة  سيمكن  إذ  والرقمي،  التناظري  بالنظامني 
حجم بثها، مما يطرح عدة تساؤالت وإشكاليات حول الضمانات 
االعتبار  إلعادة  الكبري  الورش  هذا  لتحقيق  والفعلية  الحقيقية 
للمكون األمازيغي وذلك نظرا ألن قناة تمازيغت بحاجة إىل موارد 

برشية  مهنية ملمة بالحقل اإلعالمي األمازيغي.
وفيما يتعلق بالتنوع اللسني، فإن قناة تمازيغت ستخصص 80% 
من مدة الشبكة املرجعية باللغة األمازيغية، وفق نحو ومعجم اللغة 
واإلشتقاق  واملعجم  الرتكيب  املعيارية من حيث ضبط  األمازيغية 
حرف  واعتماد  األسماء،  ونطق  الخط  وإمالء  الحروف  ومخارج 
باألمازيغية.  بثه  يتم  ما  كل  يف  اللغوي  التدقيق  وإعتماد  تيفيناغ، 
اتفاقية  إبرام  اتجاه  يف  السري  قطعي  بشكل  يستوجب  ما  وهو 
لإلعالم  شعب  وفتح  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  مع  رشاكة 
األمازيغي يف املعاهد والجامعات املغربية لسد الخصاص املهول يف 
املوارد البرشية القادرة عىل بلورة إسرتاتيجية إعالمية وطنية تعيد 
اإلعتبار لألمازيغية باعتبارها لغة رسمية ورصيدا مشرتكا لجميع 

املغاربة.
القناة   كانت  فبعدما  للربمجة،  العامة  الخصائص  ناحية  من  أما 
وتتوسل  واإلحرتافية  املهنية  إىل  تفتقر  التي  الربامج  بعض  تبث 
حسب  القناة  فإن  اللغوي،  واإلبداع  الجمالية  إىل  تفتقر  بلغة 
إىل  تهدف  ومتنوعة  عامة  مرجعية  ذات  برمجة  تقرتح   44 املادة 
ألوسع  والرتفيه  والرتبية  والثقافة  اإلخبار  لحاجيات  اإلستجابة 
إخبارية  نرشات  ثالثة  يوميا  ستبث  فتمازيغت  الجمهور،  فئات 
مصحوبة  املعيارية  األمازيغية  باللغة  األقل  عىل  عامة  تلفزية 
تعنى  نرشات  أربعة  إىل  باإلضافة  العربية،  إىل  مكتوبة  برتجمة 
عىل  يفرض  والرياضية...مما  واالجتماعية  االقتصادية  باألخبار 
األمازيغية  اللغة  من  متمكن  جد  عمل  بفريق  اإلستعانة  القناة 
باللغة  والرفع  الجودة  لتحقيق  وأكاديمي  لتكوين علمي  وخاضح 
اإلعالمية األمازيغية، وخاضع لتكوين علمي وأكاديمي . ورضورة 
توفر القناة عىل إعتمادات مالية جد مهمة إلنجاح مرشوع تنمية  

األمازيغية و تعزيزها يف املنظومة اإلعالمية الوطنية.
وكما ستبث تمازيغت أسبوعيا ثالثة برامج حوارية عىل األقل تعنى 
املقيمني  واملغاربة  للمرأة  وبرامج مخصصة  العام  الشأن  بقضايا 
بالخارج وبرامج دينية، وموازاة مع هذه الربامج فإن القناة ستبث 
برامج تربوية تعليمية لتعليم األمازيغية للجمهور الناشئ وأخرى 

تعنى بالحضارة والثقافة األمازيغيتني.
أما برامج األطفال فبعدما كانت الصناعة اإلعالمية تنظر إليه بنوع 
لجذب  األجنبية  للقنوات  املجال  يفتح  مما  واالحتقار  الدونية  من 
الوطنية واإلجتماعية  التنشئة  ينعكس عىل  إليها،مما قد  األطفال 
للطفل األمازيغي، وعليه فإننا يف حاجة ماسة إىل صناعة إعالمية 
هذا  يف  بالدنا،  وتاريخ  عراقة  وتعكس  والرتفيه  الرتبية  إىل  تهدف 
فيلما  منتظمة  وبصفة  أسبوعني  كل  تمازيغت  ستبث  اإلتجاه 
26 دقيقة، كما  إنتاج وطني ملدة التقل عن  للرسوم املتحركة من 
 26 للفكاهة والفرجة ملدة ال تقل عن  ستبث كل أسبوع برنامجا 

دقيقة.
فإن  باألمازيغية  الوطني  البرصي  السمعي  اإلنتاج  دعم  إطار  ويف 
الرشكة تضطلع بدعم اإلنتاج الوطني املبثوث عىل تمازيغت فإنه 
أفالم تلفزية و6 مسلسالت و10 مرسحيات   10 األقل  يشمل عىل 

و20 رشيطا وثائقيا يف السنة.
أما الربامج الرياضية،فالقناة ستبث برامج للرياضة وتقوم بالنقل 
املبارش للمنافسات الرياضية، كما ستبث برامج خدماتية وأخرى 

فنية وبرامج تربوية ترفيهية موجهة للمراهقني.

* األمازيغية يف القنوات الوطنية 

أكد السيد الخلفي أن دفرت التحمالت تحكم يف إعدادها و صياغتها 
الحكامة  و  الجودة  التنافسية   هي  أساسية  تحديات  ثالثة  ربح 
الجيدة ، كما إرتكز عىل إعتماد سياسة لغوية تقوم عىل السيادة 

اللغوية   وعىل هذا األساس فالقناة األوىل ستخصص  التعددية  و 
املرجعية باألمازيغية و تسهر الرشكة عىل  الشبكة  ٪20 من مدة 
إحرتام التنوع اللغوي و الثقايف للمجتمع املغربي و ما ينبثق عنه 
الوطنية و  ، و هو ما سيغذي املصلحة  املجايل  التنوع  من صيانة 
سيدفع يف إتجاه إعادة اإلعتبار  للمكون األمازيغي. فاألوىل ستبث 
اللغة  ومعجم  نحو  وفق  األمازيغية  باللغة  إخبارية  نرشة  يوميا 
العربية  باللغة  مكتوبة  برتجمة  مصحوبة   ، املعيارية  األمازيغية 
بتعليم  يعنى  أسبوعيا  برنامجا  أيضا وبصفة منتظمة  ، و ستبث 

األمازيغية ملختلف الرشائح العمرية.
أما قناة دوزيم فستخصص 30 ٪ من مدة الشبكة املرجعية باللغة 
األمازيغية ، إذ أن هذه الخطوة الجريئة  والوطنية ستشجع العمل 
عىل إنتاج أمازيغي مكثف يف ميدان الصناعة اإلعالمية و يف الحقل 
أحضان  إىل  املغربي  املشاهد  تعيد  أن  منها  يرجى  وكما   ، الثقايف 
التلفزة الوطنية ، فبعدما كان أكثر من 60 ٪ من املغاربة يتجهون 
املبادرة تذهب يف  أن هذه  الرغم من  القنوات األجنبية.   عىل  نحو 
إتجاه املصالحة مع الهوية الوطنية و إبراز التنوع الثقايف و اللغوي 
الذي يزخر به املغرب إال أن اللوبي الفرنكوفوني و الذي وجد نفسه 
مع حكومة بنكريان أكرب خارسيف السياسة الوطنية اإلعالمية ، وبدأ 
يحرض و يهدد بخلط األوراق  إلعادة التبعية الثقافية للمنظومة 
الفرنكوفونية ، التي سلبت الذات الوطنية و إنتعشت عىل حساب 

قيمنا العريقة .
قناة السادسة ستبث 10 ٪ من برامجها باللغة األمازيغية ، بحيث 
األمازيغي  للمشاهد  مرشفة  غري  النسبة  هذه  نظرنا  يف  تبقى 
بإعتبار أن األخري بحاجة إىل تأطري ديني مكثف باألمازيغية إلبراز 
الخصوصية املغربية القائمة عىل اإلعتدال و الوسطية و التسامح 
القناة مطالبة بزيادة بث  إذ أن   ، الديني و إحرتام األديان األخرى 
لرتجمة  الوطنية  املصلحة  لخدمة  ذلك  و   ، باألمازيغية  الربامج 

الرتاث اإلسالمي إىل األمازيغية .
بالفرنسية  ناطقة  دولية  إخبارية  قناة  إىل  املغربية فستتحول  أما 
و العربية و اإلسبانية و اإلنكليزية ، وهو ما يطرح تساؤل حول 
للدولة  رسمية  لغة  تمازيغت  أن  علما   ، األمازيغية  إقصاء  سبب 
ذلك  و   ، الدولية  اإلخبارية  القنوات  منافسة  إىل  وبحاجة  املغربية 

لدفع اإلعالم األمازيغي  نحو اإلحرتافية و التنافسية.

* اإلذاعة األمازيغية والتحديات املمكنة:
جاء يف دفرت تحمالت الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أن اإلذاعة 
األمازيغية تبث برامجها يوميا عىل مدار 24 ساعة وتلتزم الرشكة 
ونرش  لتثمني  األمازيغية  اإلذاعة  عرب  متميزة  مساهمة  بتقديم 
اإلذاعة  فإن  الهدف  هذا  ولبلوغ  األمازيغيتني،  واللغة  الثقافة 
باللغة  متنوعة  مرجعية  ذات  برمجة  عىل  تعتمد  األمازيغية 
اإلذاعة  إذ ستبث  إخبارية،  برامج  وتتوزع عىل شكل   ، األمازيغية 
بقضايا  تعنى  وبرامج  األقل  عىل  يومية  نرشات  ثالثة  األمازيغية 
برنامج  وأيضا  السيايس  للنقاش  مخصصة  وأخرى  العام  الشأن 
السياسية  املنظمات  وتعبريات  الربملانية  للمناقشات  مخصص 

املتمثلة يف الربملان.
أما فيما يخص الربامج الثقافية والرتفيهية، فستبث اإلذاعة برامج 
عروضا  كذلك  وتقدم  األدبي  والتعبري  والفنون  للثقافة  مخصصة 
للموسيقى  وفقرات  برامج  وكذا  إذاعية  ومسلسالت  مرسحية 
والتقاليد  والفنون  الثقافة  تثمني  الرياضية. وتعمل عىل  واأللعاب 
الفني  واإلبتكار  الجديدة  املواهب  وتشجع  األمازيغية  الشعبية 

والجهوي والوطني األمازيغي.
برنامجا  ستبث  فاإلذاعة  والفنية.  األدبية  بالربامج  يتعلق  وفيما 
وللسينما  األدبي  للتعبري  مخصصا  منتظمة  بصفة  أسبوعيا 
بث  عىل  تعمل  كما  واملرسح،  التشكيلية  والفنون  وللموسيقى 
أسبوعيا عىل األقل، وبصفة منتظمة، نرشة إخبارية تعنى باإلخبار 
وتقديم ومناقشة أهم املستجدات األدبية واملواعيد الثقافية والفنية 
برامج  ستقدم  اإلذاعة  فإن  الروحي،  األمن  وبخصوص  باملغرب، 
للرتبية الدينية يوميا وبصفة منتظمة لتبسيط مفاهيم ومقومات 
الراهنة  الحاجيات  ومواكبة  وأهميته  اإلسالمي  الدين  وتعاليم 
وتحفيز اإلجتهاد واإلفتاء يف القضايا املعارصة وفق قيم الوسطية 
للربامج  وبالنسبة  األخرى  الديانات  واحرتام  واإلنفتاح  واالعتدال 
بصفة  أسبوعيا  برنامجا  ستبث  األمازيغية  فاإلذاعة  الرياضية 
الساحتني  عىل  الرياضية  املستجدات  لنقاش  مخصصا  منتظمة 
املنافسات  ومتابعة  بتغطية  اإلذاعة  تقوم  كما  والوطنية.  الدولية 

الرياضية الرسمية.

* إرتياح أمازيغي و قلق فرنكوفوين و حالة إستنفار داخل املعارضة 
عربت الجمعية املغربية للمبدعني و املنتجني باألمازيغية و بعض 
فعاليات و مكونات الحركة األمازيغية عن إرتياحهم العميق لقرار 
ساعة   24 إىل  األمازيغية  القناة  بث  ساعات  لرفع  اإلتصال  وزارة 
اإلنتاج  تطوير  بإيجابية  تسجل   أنها  الجمعية  أكدت  إذ    ، يوميا 
األمازيغي و تقوية البعد التعليمي للقناة و إعتماد اللغة املعيارية . 
و تعترب الجمعية أن فلسفة اإلصالح ، التي تبناها وزير اإلتصال ، 
ال يمكن أن تتبلور إال عرب رؤية شمولية تأخذ بعني اإلعتباررضورة 
العاملني  وضعية  تحسني  و  األمازيغية  القناة  ميزانية  من  الرفع 
السيايس  الفاعل  الجمعية رضورة دخول  يعني حسب  مما   ، بها 

األمازيغي  بشكل تام مع هذه الفلسفة .
امللكي  املعهد  بني  التنسيق  حجم  بإرتياح  الجمعية  سجلت  كما 

سبيل  يف  العمومي  القطب  و  اإلتصال  ووزارة  األمازيغية  للثقافة 
الرقي باملكون األمازيغي داخل القطب العمومي.

و من أبرز مالمح هذا التغيري يف السياسة اإلعالمية املغربية إقدام 
الوزارة الوصية عىل القطاع عىل تشجيع اإلنتاج الوطني و تخصيص 
75 ٪ من البث و الربمجة لإلنتاج الوطني  وتكريس الهوية الوطنية 
األعمال  دبلجة  يف  العربية  جانب  إىل  األمازيغية  اللغة  إستعمال  و 
األجنبية ، و أمام هذا الحضور القوي للهوية الوطنية يف مشاريع 
السياسة اإلعالمية لحكومة املصباح ، تحرك اللوبي الفرنكوفوني 
بقوة  ولجأ  أحمد رضا الشامي الربملاني الحايل عن مدينة فاس يف 
صفحته الشخصية يف الفيسبوك ، لتوجيه رسالة إحتجاجية لوزير 
اإلتصال ، و عنون رسالته باًل تمس بتعددي اللغوي السيد الوزيًر 
، وقال إن مكانة املغرب و تراكمه الحضاري كان نتاجا إلنفتاحه 
إذا لم  التقدم  املغرب لن يحقق  أن  ، و إعترب  و توجهه نحو األخر 

ينفتح  باحثوه و مهندسوه و أطباؤه عىل الفرنسية .
ويف نفس السياق أثارت زبيدة بوعياد ، رئيسة الفريق اإلشرتاكي 
بالغرفة الثانية ، موضوع التعدد اللغوي ، و قالت لوزير اإلتصال 
ملاذا سيكون عىل املغاربة املفرنسني أن ينتظروا إىل الساعة الحادية 
عىل  لتلح  و  الفرنسية  باللغة  األخبار  ملتابعة  النصف  و  عرشة 
رضورة إعادة نرشة األخبار يف توقيتها العادي أو أن يتم إنشاء قناة 
باللغة الفرنسية ، و قالت بوعياد املفرنسون أيضا لهم حقهم ، و 

من اإلجحاف يف حق قناة دوزيم ، أن تقنن فيها اللغات .
بدوره نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة املدينة إنتقد سياسة 
التنوع  تدبري  يف  اإلتصال  وزير  الخلفي  السيد  الحكومة  يف  زميله 
اللغوي يف السياسة اإلعالمية الوطنية  ، ملمحا إىل زعزعة اإلنسجام 
تدبري  يف  الحالية  سياسته  عن  الخلفي  يرتاجع  لم  إذا  الحكومي 
الديموقراطي  التقدم  الحقل اإلعالمي، مما حذا به إىل دفع  فريق 
إىل  االتصال  وزير  دعا  والذي   ، اإلشرتاكية  و  التقدم  لحزب  التابع 
إجتماع لجنة التعليم و الثقافة و اإلتصال يف أقرب اآلجال بحضور 
مختلف عن إدارات القطب العمومي ، واملسؤولني يف جميع القنوات 
التلفزية إىل دراسة أوضاع هذه القنوات و دفاتر التحمالت الخاصة 
عدم  يبني  و  الحكومي.  التحالف  هشاشة  لنا  مايؤكد  هو  و  بها، 

إنسجام بني مكونات الحكومة مما قد يعصف بها يف أي لحظة.
 أخريا نطق سليم الشيخ مدير القناة الثانية و هو الذي لم يسبق 
كيان  أي  مع  إشتبك  أن  و  معلنة  سياسية  مواقف  عن  عرب  أن  له 
حزبي باملغرب ، مما جعل خروجه اإلعالمي مثريا للجميع و يدفع 
سليم  شن  ،إذ  الرشسة  الحملة  هذه  خلفيات  حول  التساؤل  إىل 
الحكومة  باسم  الناطق  اإلتصال  وزير  عىل  قويا  هجوما  الشيخ  
لدفرت  إعداده  أثناء  أحدا  يسترش  لم  األخري  هذا  أن  قال  حيث   ،
التحمالت مما يتناىف مع مبدأ إستقاللية القنوات العمومية و قال 
اإلتصال  وزارة  طرف  من  أحادية  بطريقة  تم  التحمالت  دفرت  أن 
قبل  ساعات  بضع  جزئية  بطريقة  عليه  إطلع  أنه  عىل  أضاف  ،و 
البرصي  السمعي  املجلس األعىل لإلتصال  املصادقة عليه من قبل 
 ، الرتفيهة  الوظيفة  يلغي  التحمالت  دفاتر  يف  ورد  ما  أن  ذكر  و   .
مؤكدا أن هذا اإللغاء سيِؤثر حتما عىل نسب املشاهدة ، و بالتايل 
السيد  أن  إال  تنزل بنسبة 50٪ .  أن  عىل مداخيل اإلشهار و توقع 
مصطفى الخلفي دافع عىل سياسته يف تدبري الحقل اإلعالمي و أكد 
عىل أنه لن يقدم أي تنازالت عىل مستوى نظام األخالقيات املؤطر 
لإلعالم التلفزي العمومي ، و أضاف أن الدولة ستوفر موارد مالية 
تعوض ما تجنيه تلك القنوات من نرش لعب القمار ، و أشار أيضا 
إىل أنه تم إرشاك مختلف الفاعلني يف تقييم و إعادة النظر يف دفاتر 
التحمالت ،   من خالل  اللقاءات التي جمعته بالنقابات أو العاملني 
دوزيم  بعثتها  بمذكرة  مستدال   ، إداراتها  أو  العمومية  القنوات  يف 
إىل وزارة االتصال ، و التي تمت االستجابة لها يف دفرت التحمالت . 
أما فيما يخص بالتعدد اللغوي و الثقايف  فقد أكد الخلفي عىل أن 
يف  ورد  ملا  و مطابقة  املغربي  الدستور  إىل  تستند  التحمالت  دفاتر 
الفصول من 19 إىل 31 بخصوص التعدد اللغوي  والحرية و الحق 
يف اإلختالف و اإلبداع ، و تحرتم مبادئ الحكامة، و ترتجم التعددية 
تلبي حاجيات مختلف  و  املغربي  للمجتمع  الثقافية  و  السياسية 

رشائحه. 
البام يتحرك بقوة ويسدد الرضبات للبيجيدي حيث أكد عبد اللطيف 
وهبي ، رئيس فريق األصالة و املعارصة بمجلس النواب عىل وجود 
خروقات قانونية و سياسية يف عملية تمرير دفرت تحمالت للرشكة 
الوطنية لإلذاعة و التلفزة التي صادقت عليها األغلبية الحكومية ، 
مشريا أن بنكريان و حزبه يريدان الهيمنة عىل اإلعالم و مؤسسات 
القنوات  دفاترتحمالت  عىل  املصادقة  عملية  أن  مضيفا   ، الدولة 
مرت بشكل مشوه و ال يتماىش مع الشعارات التي يرفعها بيجيدي 
،مما يؤكد حسب وهبي أن حكومة بنكريان تحاول إقصاء جميع 
كل   . ديموقراطي  و  حر  إعالم  إنشاء  يف  املساهمة  من  الفاعلني 
هذه التحركات و الخرجات اإلعالمية تطرح أسئلة ملحة حول من 
، إذ يتبني أن هناك لوبي متغلغل داخل مراكز القرار  يقف ورائها 
و إستطاع أن يبسط يده عىل اإلعالم العمومي، و يريد اإلبقاء عىل 

الطريقة التقليدية  بالنسبة للقطب العمومي.

 حكومة بن كريان تتراجع عن تطبيق إلتزاماهتا  خبصوص دفاتر 
التحمالت 

 مبارشة بعد عقد مصطفى الخلفي وزير اإلتصال إجتماعا 
مع فيصل العراييش ، الرئيس املدير للرشكة الوطنية لإلذاعة و 

إعداد:
ياسني 
عمران
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بعدما طرحت وزارة اإلتصال دفاتر حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة و مت جتميدها من طرف جملس احلكومة 
املغريب ، فإن جريدة العامل األمازيغي تضع قراءها على احلدث ، وتنشر التفاصيل الكاملة للقصة من البداية إىل 

النهاية.
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التابعة  القنوات  ومديري  التلفزيون 
للقطب العمومي ، وقد خصص هذا 
مضامني  قراءة  إلعادة  اإلجتماع 
 ، ومناقشتها  التحمالت  دفاتر 
أضحى للعموم أن هناك إتجاه نحو 
التحمالت  بدفاتر  العمل  تجميد 
التي طرحتها وزارة الخلفي ، إذ تم 
العامة  األمانة  عىل  امللف  هذا  إحالة 
أكثر  الصورة  ولتتضح   ، للحكومة 
تطبيق  عن  الرتاجع  إمكانية  حول 
املبادرة  هذه  يف  الواردة  املتون 

الجديدة لحكومة املصباح. 
تقرر  الحكومة  ملجلس  إجتماع  ويف 
بدفاتر  العمل  تجميد  نهائية  بصفة 
طرحتها  التي  الجديدة  التحمالت 
العمل  تمديد  و  الحكومية  األغلبية 
بدفاتر التحمالت القديمة يف إنتظار 
وتم   ، الجديدة  الدفاتر  مدارسة  من 
تدبريه  يف  الخلفي  مصطفى  إعفاء 
تكليف  التحمالت مقابل  دفاتر  مللف 
الله يف إحداث تغيريات  نبيل بن عبد 
األخري  لهذا  تعقيب  يف  و   ، حولها 
كان  أنه  أوضح  زميله   إعفاء  حول 
عىل وزير اإلتصال أن يتخذ الحيطة 
مكونات  باقي  بإستشارة  الحذر  و 
األغلبية. فيما إستدعى فريق العادلة 
للمثول  الله  عبد  بن  نبيل  التنمية  و 
مصري  مناقشة  أجل  من  أمامه 
وزير  أعدها  التي  التحمالت  دفاتر 
طرف  من  تجميدها  قبل  اإلتصال 
ملناقشة  املحدثة  الحكومية  اللجنة 
التعديالت التي يتعني إدخالها عليها 
الرسمية  الجريدة  يف  نرشها  قبل 
.فيما أكد بن كريان أنه هو من كان 
التحمالت  دفاتر  صدور  عدم  وراء 
مالحظات  امللك  أبدى  بعدما  وذلك 
بشأنها عقب اإلجتماع الذي كان قد 

جمعهم  .
التنمية   و  العدالة  حكومة  تراجع   
مجال  يف  سياستها  تطبيق  عن 
فضيحة  أمام  ،وضعتهم  اإلعالم 
أن  بإعتبار  بإمتياز  سياسية 
شعار  ترفع  كانت  بنكريان  حكومة 
إسقاط الفساد و اإلستبداد و تنزيل 
مستقبال  سيؤثر  ما  وهو  الدستور 
عىل صورة الحزب و مصداقيته أمام 
سيفتح  مما    ، الوطني  العام  الرأي 
إشكالية  حول  ساخنا  نقاشا 
بنكريان  وتنازل  الدستور،  تطبيق 
الدستورية  صالحياته  ممارسة  عن 
املخول  و  للحكومة  رئيس  بإعتباره 
دستوريا لتدبري أمور البالد و العباد  

.
سياسة  تطبيق  يف  الرتاجع  هذا   
للتحالف  أيضا  نتيجة  هو  الوزارة 
عىل  املبني  الهش  الحكومي 
عىل  ،وليس  السياسية  الربغماتية 
املذهبي،مما  اإلديولوجي  التناغم 
و   ، الفرنكوفونية  حراس  أنعىش 
الذين قد يدفعون يف إتجاه التضحية 
اللغوي  الوضع  باسم  باألمازيغية 
الفرنسية  بها  تتميز  الذي  املتقدم 
داخل املشهد اللغوي العاملي و إقبار 
تمكن  جريئة   وطنية  خطوة  أي 
األمازيغية من أن تتطوروتلج الحقل 
اإلعالمي بإحرتافية ، و هو ما يتناىف 
الفاتح من يوليوز  مع روح دستور 
رسمية  لغة  إعترباألمازيغية   الذي 
تم  حالة  يف  و   ، املغربية  للدولة 
األمازيغية  املكتسبات  عن  الرتاجع 
سيفقد  الوطني  اإلعالمي  الحقل  يف 
ثقته  املغربي  األمازيغي  املواطن 
ربما  و   ، الرسمية  املؤسسات  يف 
خطوة  يف  إيمازيغن  يجتمع  قد 
الرضائب  دفع   بعدم  تقيض  جريئة 
القنوات  مقاطعة  و  للحكومة 
سياسة  عىل  إحتجاجا  الوطنية 
عىل  أضحى  مما   ، اللغوي  التمييز 
واملاسكني   املغربية   الحكومة 
بكل  و  بعمق  التفكري  األمور  بزمام 
مضامني  لتنزيل  وطنية  مسؤولية 
و  باألمازيغية  الخاصة  الدستور 
و  اللغة  تطوير  أفق  يف  تثمينها 
الثقافة األمازيغيتني و تعزيزهما يف 

املنظومة اإلعالمية الوطنية.

تحمالت  لدفرت  قراءتكم  هي  ما   *
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الرشكة 
هذه  يف  األمازيغية  موقع  ما  و  ؟ 
الجديدة  اإلعالمية  اإلسرتاتيجية 

لوزارة االتصال ؟ 
عدة  تحتمل  الدفاتر  هذه   **
مهنية  سياسية-  قراءات- 
من  تحمله  ملا  نظرا  وتقنية 
تمثل  التي  ومستجدات  تغريات 
لإلصالح  الوزارة  ونظرة  تصور 
االعالم العمومي ببلدنا يف لحظة 
وخاصة  دقيقة  جد  سياسية 
نخوض  لن  املغرب،  منها  يمر 
وسيايس،  ايديلوجي  هو  فيما 
ايجابيات  هنالك  عموما  ولكن 
يخص  ما  يف  ومكتسبات 
التلفزية  القنوات  يف  األمازيغية 
 6 إضافة  بينها  من  واإلذاعات،، 
لقناة  بالنسبة  البث  إىل  ساعات 
هذا   ،24/24 لتصبح  الثامنة 
األمازيغية  للحركة  مطلب  كان 
القنوات  منذ زمان، وإدراجها يف 
الوطنية  األخرى واالذاعات ومن 
راديو  املثال  سبيل  عىل  بينها 
2m، كما جاءت دفاتر التحمالت 
بأشياء جديدة يف ما يخص تقنني 
اإلنتاج الخارجي واإلشهار وهي 
بالنقاش  تحظ  لم  مواضيع 
عىل  البومليك  طغى  حيث  الالزم 
وهوياتي  ايديولوجي  هو  ما 
نزول  صاحب  الذي  النقاش  يف 

يشء  كل  لكن  الدفاتري.  هذه 
عقد  ننتظر  األوراق  عىل  مازال 
امليزانية  سيحدد  الذي  الربنامج 
ما سجل يف متون  تنزيل  واليات 
يف  نخشاه  وما  الدفاتر،  هذه 
هذه  تصبح   ان  تامزيغت  قناة 
القضايا الجديدة حربا عىل ورق، 
ونسمع أيضا سمفونية امليزانية 
وما غريها، الن إضافة 6 ساعات 
االنتاج  يف  واملساهمة  أخرى 
 ( الوطني  البرصي  السمعي 
إمكانيات  إىل  يحتاج   ،)62 املادة 
ننىس  وال  مهمة.  وبرشية  مالية 
بقوة  حارض  التعريب  أن  أيضا 
حيث  النصوص،  هذه  ثنايا  يف 
سيكون عىل قناة تامازيغت مثال  
بث برنامج لتعليم اللغة العربية 
) املادة 52( بالرغم من طغيانها 

يف املدارس العمومية.
* ما هو تقييمكم لحصيلة أداء قناة 

تمازيغت؟ 
الحصيلة  عن  الحديث   **
مرتبط  جد  حديث  هو  والتقييم 
لقناة  املخولة  باإلمكانيات 
التأكيد  من  البد  تامزيغت،اليوم 
لهذه  متوفر  هو  ما   أن  عىل 
وال  برشيا  ال  محدود  جد  القناة 
كما  لوجيستيكيا،  وحتى  تقنيا 
تنتجه  ما  ان  اىل  االشارة  تجدر 
اىل  ينقسم  تامازيغت  قناة 
وهنا  وخارجي،  داخيل  صنفني 

سأتحدث عن ما هو انتاج داخيل 
فهي  الداخلية  الربامج  فمعظم 
وتوازي  املطلوب  املستوى  يف 
وأغلبها  املتاحة،  األمكانيات 
وتلفزة  القرب  إعالم  يجسد  
مواضيع  وتالمس  الواقع، 
يف  ومصريية  راهنية  وقضايا 
الحياة اليومية للمجتمع املغربي 
هذه  وربما  الحيوية،  وبلغاته 
املشاهد  سيالحظها  اشياء 
قد  اننا  يعني  ال  وهذا  املتتبع، 
إليه  نطمح  ما  كل  اىل  وصلنا 
سنتني  بعد  ولكن  القمة،  إىل  أو 
تامزيغت  قناة  أن  القول  يمكن 
قد رسخت موقعها ضمن قائمة 
ببالدنا..أما  املوجود  القنوات 
يحتل  الذي  الخارجي  االنتاج 
شبكة  ضمن  مهمة  مكانة 
عىل  يقال  مما  بالرغم  الربامج، 
انه قليل عندنا، فإنه يعترب لدينا 
عنه  نعرف  فال  »اللغز«  بمثابة 
الحديث  لنا  يمكن  فال  شيئ  أي 
الرشكات  هذه  تقدمه  وما  عنه، 
ال يرقى إال الجودة املطلوبة، مع 

استثناءات قليلة طبعا.
للرشكة  التحمالت  دفرت  يف  جاء   *
أن  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
قناة  ستبثها  التي  اإلخبارية  املواد 
تمازيغت ستتوسل باللغة املعيارية. 
برشية  موارد  للقناة  أن  ترون  فهل 
ملمة باللغة املعيارية؟ وهل أنتم يف 

حاجة إىل تكوين مستمر وذلك لرفع 
التحديات املمكنة؟

ومطمحنا  هدفنا  هو  هذا   **
األمازيغية  القناة  تساهم  أن 
باللغة  والنهوض  الرقي  يف 
يجب  العكس؛  وليس  األمازيغية 
ان نكون واعيني تمام الوعي بان 
تامزيغت لغة كجميع اللغات لها 
وتكتب  والنحو  الرصف  قواعد 
وهذا  تفناغ،  املعروف  بحرفها 
لذا  يحرض  آن  ينبغي  الوعي 
إداريون  القناة  داخل  الجميع 
الن  تقنيون،  و  وصحافيون 
هو  البرصي  السمعي  اإلعالم 
جماعي،  وعمل  مشرتك  عمل 
أعطيك  الصورة  تتضح  ولكي 
نموذج  الكتابة بتفناغ ولإلشارة 
هذا  يف  ترتكب  أخطاء  فهنالك 
فأنا  تتكرر،  ال  أن  يجب  الصدد 
تشتغل  أن  مستحيل  انه  أرى 
تفناغ  إىل  ينظر  زال  ما  وسط  يف 
غريبة،،،  أو  ثانوية،  كمسألة 
علينا  بتفناغ  نكتب  أن  بمعنى 
ونكتب  بها  ونطالع  بها  نقرأ  أن 
،،،هذه  العمل  نطاق  خارج  بها 
تامزيغت،  قناة  خصوصية  هي 
بالنسبة  يطرح  اليشء  ونفس 

للغة املعيارية. 
* حاوره ياسني عمران

عبد اهلل بوشطارت، صحايف بقناة »متازيغت«  يف حوار مع العامل األمازيغي:
كل شيئ مازال على األوراق ننتظر عقد الربنامج الذي سيحدد امليزانية و آليات تزنيل ما سجل يف 

متون هذه الدفاتر ، و ما خنشاه يف قناة متازيغت أن تصبح هذه القضايا اجلديدة حربا على ورق 

* ماهي قراءتكم ملقتضيات دفرت تحمالت الرشكة 
يخص  فيما  السيما  التلفزة،  و  لإلذاعة  الوطنية 

األمازيغية ؟
دفرت  إن  القول  يمكن  أولية،  **كقراءة 
التحمالت أجابت عىل مطالب متعددة للفاعلني 
عىل  األمازيغي،  واإلعالمي  الفني  املجال  يف 
بث  ساعات  من  الرفع  عىل  نص  أنه  اعتبار 
القناة األمازيغية بما ينسجم مع  بنود الدستور 
األمازيغية  ترسيم  عىل  شدد  الذي  الجديد 
كما  البرصي،  السمعي  الفضاء  يف  وإدماجها 
عىل  التحمالت  دفرت  تنصيص  نثمن  أن  يمكن 
باقي  وتقوية  األمازيغية  باللغة  االهتمام 
بالنسبة  األهمية  غاية  يف  أمر  هذا  اللهجات، 
لنا، هذا فضال عن تشديد دفاتر التحمالت عىل 
االرتقاء بالفن واإلنتاج األمازيغي بما يسهم يف 

تطوره باملغرب.
إىل مكاسب أخرى تهم  املكاسب  وتنضاف هذه 
وخلق  أخرى  وتطوير  متخصصة  قنوات  خلق 
الوطني بمختلف  املنتوج  للحكامة ودعم  آليات 
وأداء  واقع  تطوير  عىل  والتنصيص  لهجاته، 
نشعر  إال  يمكننا  ال  هذا  كل  البرشية،  املوارد 
عىل  الصدد   بهذا  ونشدد  االرتياح،  من  بكثري 
التنسيق بني وزارة االتصال ومسؤويل  استمرار 
هذا  لتطبيق  البرصية  السمعية  املؤسسات 
اإلصالح بشكل يخدم املواطن واملشاهد املغربي.

*  كيف تنظرون إىل حصيلة أداء قناة تمازيغت ؟
إال  دقيقة،  حصيلة  عن  الحديث  يمكن  ال   **
التقنية  و  البرشية  اإلمكانيات  باستحضار 
ما  وفق  القناة  أن  نعترب  الصدد  وبهذا  واملادية، 
خصص لها من إمكانيات محدودة، فتحت الباب 
بعض  من  الرغم  عىل  واملبدعني،  املنتجني  أمام 
الفنانني،  و   املنتجني  مع  التعاطي  يف  التفاوت 
من  مهمة  بنسبة  أوفت  إنها  القول  ويمكن 

لكننا  التزاماتها، 
نعترب  -كجمعية- 
مطالبة  القناة  أن 
يف  األفضل  بتقديم 

القادم من األيام.
بهذا  ونشدد، 
أن  عىل  الصدد، 
ساعات  من  الرفع 
سيمنح  البث 
مهمة  فرصة 
لتقديم  للمنتجني 
بشكل  املقرتحات 
وشفاف  عادل 
لرشوط  يخضع 
تضعها  معينة 
الوطنية  الرشكة 
القناة  أن نجاح  أننا نعترب  إال  لإلذاعة والتلفزة، 
إال  واقعا  أمرا  يكون  لن  اإلنتاج  مستوى  عىل 
بمقاربة مالية تأخذ بعني االعتبار كلفة اإلنتاج 

الوطني.
و  لإلذاعة  الوطنية  الرشكة  تحمالت  دفرت  طرح   *
التلفزة مبدأ التنافسية و الجودة، فهل تعتقدون أن 
القنوات  باقي  منافسة  عىل  قادر  األمازيغي  اإلنتاج 

العاملية ؟
التلفزيوني  اإلنتاج  جنينية  من  الرغم  **عىل 
إال  السينمائي،  اإلنتاج  مع  باملقارنة  األمازيغي 
يف  محرتمة  مهنية  تجارب  هناك  أن  نذكر  أننا 
واألمازيغيتني،  واإلذاعة  والقناة  الثانية  القناة 
يف  قدرة كبرية  األمازيغيون عىل  املنتجون  وعرب 
هذا  وعىل  الوطني،  اإلنتاج  حركية  يف  االندماج 
التطور  اإلنتاج دخل مرحلة  إن  األساس، نقول 
وبدأ تدريجيا ينضج، وأعتقد أن الشهور القادمة 
ستعرف تطورا ملموسا، تبقى مسألة التنافس 

غري مطروحة باعتقاد يف ظل غياب تكافؤ عىل 
أن  كما  والتقنية،  البرشية  اإلمكانيات  مستوى 
قنوات  عن  تكلمنا  إذا  أهمية  ذا  ليس  التنافس 

عمومية تتأطر بخدمة عمومية.
* أنتم كمبدعي ومنتجي باألمازيغية كيف تنظرون 
إىل مستوى الربامج األمازيغية ؟ وما هي إسرتاتجيتكم 
لتطوير أدائها لرتقى إىل مستوى احرتايف يلبي رغبة 

املشاهد األمازيغي ؟
**كما قلت سابقا إن مستوى الربامج يتطور 
أكثر  منه  نطلب  أن  يمكن  وال  تدريجي،  بشكل 
املالحظات  بعض  من  الرغم  عىل  تحقق  مما 
باإلنتاج  مهتمون  عنها  يعرب  التي  الحيوية 
األمازيغي، يف ضوء اإلمكانيات املحدودة لإلنتاج 

األمازيغي.
إىل  ترمي  مقرتحات  قدمنا  كجمعية  ونحن 
عىل  الذاتي  النقد  مبدأ  وتفعيل  اإلنتاج  تطوير  
مستوى اإلنتاج، وانفتحنا عىل تجارب غربية يف 
اإلنتاج، وتأكدنا أن االرتقاء باإلنتاج ال يمكن أن 
يتم إال بتخصيص إمكانيات مادية واالستفادة 

من الباحثني والنقاد يف عملية اإلنتاج.
وما  ؟  الوصية  الوزارة  من  دعما  تتلقون  هل   *
الوزارة  دعم  حول  مالحظتكم  وماهي  حجمه؟ 

لإلنتاج الوطني؟
** نحن جمعية ذات أهداف ثقافية وإنتاجية 
الدعم ضمن  األوىل، ولم ندخل فلسفة  بالدرجة 
بأي  نتقدم  ولم  الراهن،  الظرف  يف  اهتمامنا 
الذي  الدعم  أن  إال  تظاهرة،  ألي  دعم  طلب 
يبقى  والثقافية  الفنية  للجمعيات  يخصص 
أساسا لبلورة املشاريع والتصورات التي تهدف 
عىل  تأكيدنا  مع  األمازيغي،  باإلبداع  الرق  إىل 

أهمية تفعيل آلية الرقابة  يف عملية الدعم. 
* حاوره ياسني عمران

خالد معقول، رئيس اجلمعية املغربية للمنتجني واملبدعني باألمازيغية:
تطوير »األمازيغية«  يفرض مقاربة مشولية تأخذ اإلمكانيات بعني االعتبار
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 1 ـ  يف مناسبة املقال:
الكالم الغزير الذي نرشته وسائل اإلعالم املختلفة من هذا 
االتجاه أو ذاك حول دفاتر تحمالت وزارة االتصال انصب 
وأثار يف جوهره مخاوف من  أساسا،  الثانية  القناة  حول 
ارتباط  لهما  مثريين،  لتعديلني  الجديدة  الحكومة  تمرير 
بهذه الصيغة أو تلك بالهوية الوطنية، هما: أسلمة القناة 
"منتقدي"  لكن  الفرنسية،  باللغة  البث  مدة  وتقليص 
السياسة  عن  يدافعون  ممن  معارضيهم  وكذا  الدفاتر 
اإلعالمية الجديدة للوزارة، أغفلوا جميعا الحضور الالفت 
لعنرص أسايس من عنارص هذه الهوية نفسها: األمازيغية! 
الدفاتر، ال  العنرص يف  يتناول أي من هؤالء موقع هذا  لم 
ضمن  األمازيغية  موقع  أن  رغم  باإليجاب،  وال  بالسلب 
ومثري؛  بارز  البرصي  السمعي  لإلعالم  الجديدة  الربمجة 
أن تكون  لتثمينه تستحق  إرادة حكومية معينة  ويعكس 

مناط تحليل وقراءة.
وهؤالء  هؤالء  اكرتاث  عدم  إىل  نلتفت  لن  عليه؛  وبناء 
الجديدة  اإلعالمية  السياسة  األمازيغية يف  بمغزى حضور 
العتبارين؛ أولهما ألن األسباب والخلفيات املانعة معروفة؛ 
الدفاتر  هذه   يف  األمازيغية  حضور  تسجيل  ألن  وثانيهما 

اليوم ومناقشة طبيعة هذا الحضور ومداه أوىل وأهم. 
فما الذي تضمنه، إذن، تخطيط وزارة االتصال من خالل 
مواد الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ورشكة صورياد-

أو  ولغاتها،  األمازيغية  الهوية  بخصوص  الثانية  القناة 
لنقل، مؤقتا والعتبار منهجي، )ولغتها( التي أقر الفصل 

الخامس من الدستور برصيح العبارة أنها لغة رسمية؟
الحكامة  حول  أفكار  من  الدفاتر  به  تحفل  ما  قراءة  إن 
والقواعد  األهداف  من  تسطريه  تم  وما  واألخالقيات 
العامة املؤطرة لعمل الرشكتني يبني أن الوزارة يف منجزها 
الهوية  إنصاف  بالفعل عىل  العزم  الجديد عاقدة  اإلعالمي 
كثرية  مفاهيم  سياقات  به  تقول  ما  ذلك  األمازيغية، 
اإلعالمية  الخدمة  قبيل:  الدفاترمن  يف  وردت  وكبرية 
واملهنية والجودة والتنوع والتوازن والشفافية والتنافسية 
يشكل  مما  وغريها  واملحاسبة...  واملسؤولية  والحرية 
ملبادئ  يؤسس  باعتباره  واملتقدم  الشامل  النظري  اإلطار 
ديمقراطية كبرية ولتوجهات سياسية جديدة من شأنها 
معالجة عديد من القضايا الهامة التي يطرحها الدستور 
واللغوي  الثقايف  التنوع  احرتام  مقدمتها  ويف  الجديد، 

للمجتمع املغربي.
تعترب  األمازيغية  الهوية  بأن  الترصيح  تم  اإلطار  هذا  يف 
واحدة من مقومات الهوية الوطنية التي ينبغي النهوض 
الرسميتني  اللغتني  وتقوية  بـ"حماية  وتعزيزها،  بها 
الحساني  الصحراوي  واللسان  واألمازيغية  العربية 
طبعا  املغربية"..  والثقافية  اللسانية  التعبريات  ومختلف 
كل  فيها  تنصهر  التي  بأنها  الهوية  تلك  تعريف  بعد 
تتميز  والتي  املتعددة؛  بروافدها  الغنية  السابقة  املكونات 
التشبت  مع  فيها،  الصدارة  مكان  اإلسالمي  الدين  بتبوئ 

بقيم االنفتاح.. وفق ما يقر به الدستور."
عمدت  أكثر،  باألمازيغية  االعتداد  شأن  يف  الوزارة،  لكن 
إىل التسجيل وبلفظ قوي أن هويتها ذات اعتبار مميز يف 
يؤكد  بالتزام  وحدها  خصتها  ثم  ومن  الجديد،  الدستور 
هو  شأنها  يف  الحاصلة  التغيريات  من  الهدف  أن  ويربر 
السمعي  املجال  يف  لغتها  ترسيم  تفعيل  يف  "املساهمة 
والربامج  املواد  من  عدد  بتسطري  ذلك  مرفقة  البرصي" 

"املناسبة".
الفقرات  التي نعرض ألهمها، يف  املواد والربامج هي  هذه 
الجديدة  اإلعالمية  األطروحة  نناقش  ونحن  املوالية، 
التالية:  باألمازيغية عىل ضوء األسئلة  للوزارة يف عالقتها 
العمومية  القنوات  يف  لألمازيغية  املخولة  الحصة  هي  ما 
يف  الدفاتر  استعملتها  التي  املفاهيم  وما  واملوضوعاتية؟ 
حديثها عن اللغات؟ ووفق أي معيار؟ ما خلفية ذلك؟ ثم 
تفعيل  يف  باملساهمة  كفيلة  املعتمدة  الربمجة  هل  أخريا؛ 

ترسيم األمازيغية؟ 
اإلجابة  تتطلب  املوضوع،  ملقاربة  املطروحة  األسئلة  إنها 
عنها نقد املفاهيم اللغوية املستعملة إيديولوجيا يف دفاتر 
الرسميتني  اللغتني  املناصفة بني  التحمالت، واعتماد مبدأ 
يف  الوزارة  قبل  من  املعتمد  املعيار  وضوح  لعدم  كبديل 
تقتسما،  لم  اللغتني  وأن  خاصة  والتحصيص..  التوزيع 
وال  للرشكتني  التابعة  القنوات  ال  بينهما،  بالتساوي 
حظوة  هو  املالحظ  بل  قناة.  كل  داخل  الزمنية  الحصص 
العربية بتنويعاتها بحصة األسد يف كل القنوات باستثناء 
ومنافشة  قراءة  سياق  يف  ذلك  كل  "تامازيغت..  قتاة 
التوزيع الكمي للغات وكذا نسب حضور كل منها وصيغ 

ذلك الحضور. 

2 ـ  األمازيغية  يف القناتني العامتني األوىل 
والثانية :

بخصوص القناتني األوىل والثانية:  ورد حرفيا يف املادة 32 
األخرية  أن هذه  الثانية  القناة  ـ  من دفرت رشكة صورياد 
"تخصص من مدة شبكتها املرجعية 50 ٪ للربامج باللغة 
األمازيغية  باللغة   ٪ و30  واملبسطة،  السليمة  العربية 
والتعبريات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني 
و20 ٪ باللغات األجنبية." وتنتج وتبث يوميا حسب املادة 
العربية  باللغة  األقل  عىل  عامتني  إخباريتني  نرشتني   21
ونرشة عامة باللغة األمازيغية املعيار مصحوبة بالرتجمة 

إىل العربية، ونرشة تلفزية يومية باللغة الفرنسية.
لإلذاعة  الوطنية  الرشكة  39 من دفرت  املادة  بينما ورد يف 
شبكتها  مدة  من  "تخصص  األوىل  القناة  أن  والتلفزة 
الحساني  وباللسان  العربية  باللغة   ٪  80 املرجعية 
يوميا  وتبث  وتنتج  باألمازيغية".  و20٪  الصحراوي، 

حسب املادة 26 ثالث نرشات تلفزية عامة عىل األقل باللغة 
العربية، مقابل نرشة واحدة لألمازيغية املعيار مصحوبة 
إخبارية  نرشات  أربع  تقدم  كما  العربية،  إىل  بالرتجمة 

موضوعاتية كل أسبوع لم تحدد لغاتها..
هذا عىل مستوى الكم املتعلق بالشبكة املرجعية ونرشات 

األخبار؛ والذي ينبغي أن تثار يف شأنه املالحظات التالية:
نسب  القناتني  يف  األمازيغية  لبث  املخصصة  النسب  إن   
فإذا  مفهوم!  غري  بشكل  جدا  متفاوتة  بل  جدا؛  مختلفة 
القناة  يف   ٪  20 بنسبة  رصيحة  األمازيغية  حصة  كانت 
ـُُبعدت منها التعبريات اللسنية العربية )!(  األوىل التي است
فإنها يف القناة الثانية حصة غامضة وغري واضحة تماما، 
العربية  اللسنية  التعبريات  جانب  إىل  إدراجها  تم  إذ  بعد 
مضافا إليها اللسان الحساني يف خانة واحدة ودون نسب 
محددة لكل منها؛ وهو إدراج غري عادل من شأنه التقليل 
وبشكل  الثانية،  القناة  يف  األمازيغية  حضور  نسبة  من 
كبري، باملقارنة مع حضورها يف األوىل. ناهيك عن أنه إجراء 
ال يشء يربره! مثلما ال يشء يربر أيضا نسب توزيع نرشات 
األخبار بني القناتني: نرشتان يف قناة ونرشة واحدة فقط 

يف أخرى؟
أما بخصوص مستوى الكيف؛ حيث يتعلق األمر بمواعيد 
تقدمها  التي  اليومية  فالنرشات  الربامج..  ونوعية  البث 
املواعيد  من  لها  اختري  قد  العربية  باللغة  حرصيا  األوىل 
والثامنة والنصف مساء والحادية  الواحدة ظهرا  الساعة 
الثانية  القناة  تبثها  التي  لألخبار  اختري  كما  ليال؛  عرشة 
حرصيا أيضا باللغة العربية املواعيد التالية: الثانية عرش 
وخمس وأربعون دقيقة ظهرا والثامنة وخمس وأربعون 
يف  يخفى،  ليس  كما  الذروة  أوقات  وهي  مساء،  دقيقة 
الوقت الذي لم يتحدد يف الدفرتين معا ) وأقول معا !( أي 
القناتني!  اليتيمة يف كل من  األمازيغية  النرشة  لبث  موعد 
بما يفيد أن أمر تحديد ذلك مرتوك للمسؤولني املبارشين 
عن  أو  بمزاجية  أو  اعتباطا  تتم  قد  التي  الربمجة  عن 
خلفيات إيديولوجية فيما تبقى من األوقات غري املناسبة 
لبث نرشات األخبار بطبيعة الحال.. ويبقى السؤال هو: لم 
ملاذا هذا  الوزارة؟  التفضييل من قبل  السيايس  القرار  هذا 

التمييز؟
ولألمازيغية  الذروة  للعربية  يختار  الذي  التمييز  هذا  ملاذا 
الحضيض؟ ملاذا إهانة هذه اللغة والناطقني بها من جديد 
بالحاجة  له  عالقة  ال  وقت  يف  كاملعتاد  أخبارها  بربمجة 
من  "الشبع"  بسبب  إما  لسببني:  بالدنا  يف  األخبار  إىل 
االنرصاف  بسبب  أو  القناتني  يف  العربية  باللغة  سماعها 
عن التلفزيون نهائيا للقيلولة بعد وجبة الغذاء  أو للعمل 

خارج البيت.
مواعيد  جانب  إىل  ثمة  دائما؛  الكيف  بمستوى  وارتباطا 

النرشات اإلخبارية نوعية الربامج:
سنرى  كما  املوضوعاتية،  القنوات  يف  به  املعمول  فعكس 
أسفله، اكتفت الدفاتر يف شأن الربامج الخاصة باألمازيغية 
بكالم عام وعبارات غري دقيقة من قبيل ما ييل: تخصيص 
جزء مهم من الربامج.. "لها"ـ  ضمان التوازن بني مختلف 
التعبريات الشفوية ـ االنفتاح عىل املواهب ـ احرتام التنوع 
معنى  له  ليس  الذي  العام  الكالم  من  ذلك  وغري  اللغوي.. 
التخطيط والضبط واملراقبة واملحاسبة؛  يف عرف سياسة 
باألمازيغية  للبث  برامج  أية  تسمية  تتم  لم  وأنه  خاصة 
تقديم  وبرامج  األمازيغية  تعليم  برامج  القناتني سوى  يف 
األعمال األجنبية التي تقررت دبلجتها حرصيا باألمازيغية 

أو العربية.
كما  القناتني،  يف  األمازيغية  برمجة  تطرح  اإلجمال  وعىل 

وكيفا، كما نحن الحظنا التساؤالت/ التخوفات التالية: 
املحددة  غري  األمازيغية  حصة  مع  التعامل  سيتم  كيف 
يف  النرشات  بث  سيكون  مواعيد  أية  ويف  األوىل؟  يف  نهائيا 
املجال  تغطية  يمكن  ومحتويات  مواد  وبأية  القناتني؟ 
للقناة  املخصصة  املائوية  النسب  حددته  الذي  الزمني 
ـُمس مدة البث؛  الثانية والتي تقارب بدقة، عىل ضآلتها، خ

أي حوايل 5 ساعات يوميا؟! 
األخبار  نرشات  تقديم  توقيت  بها  يوحي  التي  املؤرشات 
باألمازيغية يرجح أن توقيت بث أهم الربامج بهذه اللغة، 
ويف القناتني،  لن يكون أفضل من توقيت بث تلك النرشات، 
أيضا أفضل مما عليه مثيالتها  لن تكون  وأن محتوياتها 
املواد  أكثر  بأن  ينذر  هذا  وكل  حاليا..  الثامنة  القناة  يف 
الجادة  والثقافية  الشيقة  الحوارية  كالربامج  "الهادفة" 
يف  بثها  يتم  قد  الجيدة..  واألغاني  الناجحة  واملرسحيات 
منتصف  بعد  وما  األصيل  وساعات  الباكر  الصباح  فرتة 
الليل.. يف حني سوف يتم تخصيص األوقات، التي تحظى 
كتعليم  الجذابة  وغري  املنفرة  للربامج  أكثر،  باملشاهدة 
ودبلجة  الثقيلة  اللغوية  واملسابقات  العقيم  األمازيغية 
بالعربية  مشاهدتها  تمت  أن  سبق  التي  القديمة  األفالم 
وتكثيف املواد "التثقيفية" التوثيقية التي ال تحظى برىض 
معظم املشاهدين، وهي كثرية كاألنشطة املكرورة لبعض 
الجمعيات واإلبداعات العادية للحدادين والنجارين وصناع 
ذلك  إىل  وما  التقليديني....  الحرفيني  من  وغريهم  القصب 
القناة  بها  "ابتليت"  التي  واململة  الفارغة  الربامج  من 

الثامنة منذ انطالقها.

3 ـ األمازيغية  يف القنوات املوضوعاتية:
يف  امللحوظ  النقص  املوضوعاتية  القنوات  ستعوض  هل 

القناتني العامتني؟ 
ذلك ما سوف تنفيه أو تؤكده مواد التنوع اللسني فيها.. 

والتي نقارب وضع األمازيغية خاللها كاآلتي:
ـ تشتمل قناة "الثقافية" التي "تطمح للمشاركة يف تثمني 
األمية  برامج ملحو  املغرب" عىل  الذي يميز  الثقايف  التنوع 
دون تحديد لغة "املحو" وموضوعه ) يشار أن األمازيغية 

نفسها، كما هو املعتاد  سابقا، هي التي تكون مستهدفة 
املادتني  حسب  القناة  تبث  كما  األمية(،  محو  برامج  عرب 
تضم  كما  أيضا!  لغتها  تحدد  لم  ثقافية  نرشات  و67   66
شبكتها املرجعية ثالثة برامج حوارية أسبوعيا مخصصة 
ضمنها  األجنبية؛  وباللغات  الرسميتني  باللغتني  لآلداب 
األمازيغية".  باللغة  األقل  عىل  حواري  "برنامج  فقط 
حيث  الوثائقية؛  الربامج  بخصوص  نفسه  اليشء  وقل 
باللغة  األقل  عىل  ثقافيا  برنامجا  اسبوعيا  القناة  "تبث 

األمازيغية". 
هذان الربنامجان، فحسب: الحواري والوثائقي / الثقايف؛ 
هما املخصصان برصيح العبارة، كما هو واضح،  لفائدة 
إليهما  26 د مضافا  56 د والثاني  اللغة: األول مدته  هذه 
توقيته!  وال  مدته  ال  تحدد  لم  لتدريسها  تعليمي  برنامج 
فكم هو نصيب اإلمازيغية يف كل هذا؟ إن مجموع حصتها 
أسبوعيا يف القناة الثقافية هي 88 د بينما الفرنسية 56د 
وذلك كله يف مقابل 10024 د للعربية وحدها؛ أي األسبوع 

بأكمله "تقريبا". 
ـ وتنتج وتبث السادسة التي تعالج القضايا الدينية حسب 
املادة 79 برامجها بالعربية أو األمازيغية أو أية لغة أجنبية 
مع رشط الرتجمة إىل اللغة العربية الفصحى، دون تحديد 
أن  أريد  التي  األمازيغية طبعا  باستثناء  لغة،  مدة بث كل 
تكون حصتها محددة يف نسبة 10 ٪ فقط من مدة الشبكة 
ال  التي  األقل"  "عىل  عبارة  ورود  رغم  للقناة؛  املرجعية 
تعني شيئا، يف تحليلنا، غري اإليهام بأننا لسنا أمام خلفية 
هذه  وضمن  حسنة!  نيات  أمام  بل  إقصائية  سياسية 
األمازيغية  حصة  تندرج  الحال،  بطبيعة  الهزيلة،  النسبة 
من برنامج التأطري الديني الذي تقول املادة 80 إنه "يبث 
واللسان  د(   26( واألمازيغية  د(   52( بالعربية  أسبوعيا 

الحساني)13 د(".
وعىل هامش هذا يجدر أن نثري مالحظتني: ترى املالحظة 
األوىل أن ثمة تناقضا بني املادتني 79 و80 بخصوص اللسان 
الحساني الذي أضيف يف الثانية رغم أن األوىل تمنعه؛ إذ لم 
تتم اإلشارة إليه خالل املادة 80 باعتبارها املادة املخصصة 
األنسب  أن  الثانية  املالحظة  ترى  كما  اللسني.  للتنوع 
وليس  الشفوية  التعبريات  هو  أمازيغيا  الديني   للتأطري 
ما  املادة يقصدها!  أن منطوق  التي يفرتض  املعيار  اللغة 

دام لم ينص عىل التعبريات التي قلنا إنها األنسب.
ـ وتعترب قناة "أفالم" املختصة يف بث األعمال السينمائية 
أكثر  مؤهلة  قناة  هي  بما  املغربية؛  واملرسحية  والتلفزية 
من غريها لتوظيف األمازيغيات الشفوية ذات اإلنتاج الهام 
يف هذا الصدد.. قناًة تتميز إىل جانب  قناتي"الرياضية" و 
"السادسة"، بأنها قنوات استعمال حرف التخيري )أو(، أي 
قنوات لم يتم تحديد أي نسبة لألمازيغية داخل برامجها. 
"تبث  ييل:  ما  مثال  "أفالم"  قناة  بصدد   108 املادة  تقول 
قناة "أفالم" باللغة العربية أو األمازيغية أو الحسانية أو 
بلغات أخرى؛ لكن مع الرتجمة املكتوبة إىل العربية." وهو 
إقرار وإن كان يتذكر اللسان الحساني، هذه املرة، ويدرجه 
ضمن لغات االختيار؛ فهو ال يهدف إىل تحقيق أية مساواة 
الخالية  الصيغة  بهذه  االختيار مفتوحا  بينها.. ألن وضع 
"ضعيفة"  للغة  حقا  يضمن  ال  ملزمة  حصص  أي  من 

كاألمازيغية. 
ومثل قناة "أفالم" سيطال نفس التعامل اللغوي التمييزي 
للجمع  العطف  واو  استعمال  رغم  والطفل"  قناة"األرسة 
"قناة  كون  عىل  تنص  التي   120 املادة  يف  اللغتني  بني 
أن  عىل  واألمازيغية  العربية  باللغة  تبث  والطفل  األرسة 
تكون الربامج غري الناطقة باللغة العربية مرفقة برتجمة 
مكتوبة إىل العربية."، إذ رغم  تجنب العبارة حرف التخيري 
وتوظيفها حرف العطف الذي يوهم باملساواة بني اللغتني 
أيضا  واألرقام  بالنسب  البث  حصص  توزيع  عدم  فإن 
الرياح  مهب  يف  باتت  األمازيغية  حقوق  بأن  للجزم  كاف 

اإليديولوجية واملزاجية دون رقيب. 
جمهور  إىل  املوجهة  الرياضية  قناة  كانت  إذا  وأخريا  ـ 
عريض وتشتمل برامجها عىل مواد مختلفة من حوارات 
األلعاب  مسابقات  جانب  إىل  للمنافسات  وتغطيات 
األمازيغية  لفائدة  تقتص  ال  كانت  إذا   .. والرتفيه وغريها 
24 ساعة  املستمرة عىل مدى  املرجعية  مدة شبكتها  من 
"املغربية"  قناة  فإن  مدتها،  تحدد  لم  يتيمة  نرشة  سوى 
أسوأ  هي  وثقافتها  بوطنها  جاليتنا  ربط  تستهدف  التي 
96 يف هذا الصدد: "إن قناة "املغربية"  املادة  منها! تقول 
تنتج وتبث أربع نرشات إخبارية منتظمة كل يوم باللغات 
العربية والفرنسية واالسبانية واالنجليزية" يف تغييب تام 

لألمازيغية وتعبرياتها!
والداخلة"  "العيون  قناة  جانب  إىل  هذه  "املغربية"  قناة 
مرجعية  شبكة  تعتمدان  اللتان  الوحيدتان  القناتان  هما 
باألمازيغية؛  مادة  ولو  منها  تبثا  أن  دون  املواد  متنوعة 
بمغاربة  الصلة  ربط  هو  األوىل  إنشاء  من  الهدف  أن  مع 
اإلعالمية  الخدمات  تقديم  الثانية  إنشاء  ومن  الخارج! 
وزارة  نظر  يف  األمازيغ  أن  يعني  بما  الصحراء؛  لساكنة 
وغريهما  وأمريكا  بأوربا  جاليتنا  غالبية  ليسوا  االتصال 
من مناطق العالم! مثلما ليسوا، عىل اإلطالق، من ساكنة 

الصحراء سواء كقبائل أو كأفراد!
الناطقة  القنوات  كل  يف  األمازيغية  حال  هي  هكذا 
سياسة  وهي  موضوعاتية..  أو  كانت  عامة  بالعربية، 
بقدرما تكشف درجة إقصائها تكشف أيضا مدى احتكار 
للعربية  التلفزيوني يف مجمله:  للزمن  بتنويعاتها  العربية 
امتداد  وعىل  الوقت  طول  عىل  األسد  حصة  الفصحى 
الحساني  اللسان  يليها  الصحراء،  جهات  يف  إال  الوطن 
الذي اختص بمجاله الرتابي دون منافس، ثم تليهما أخريا 
القنوات جميعها دون  التي تشتت شملها بني  األمازيغية 
أي أمل حقيقي يف إعادة االعتبار لها؛ لينطبق عليها مثلها 

تدريجه:  تم  الذي  الخالد 
كايخليها  كلها  بغاها  اليل 

كلها.
السياسة  هي  هذه  فهل 
ترسيم  لتفعيل  املالئمة 
إعالميا؟  اللغة  هذه 
الذي  ألن  بالتأكيد.  ال 
الفعيل  اإلنصاف  يقتضيه 

الحرص،  ليس  الجديد،  الدستور  روح   مع  تفاعال  لها، 
بل  الدفاتر؛  يف  عليها  املنصوص  املواد  تنفيذ  فحسب، عىل 
تمتيعها، أكثر من ذلك، بقوانني إلزامية تفضيلية يف إطار 

من سياسة التمييز اإليجابي . 

4 ـ  األمازيغية يف قناة "تامازيغت"
واملوضوعاتية  العامة  القنوات  عرب  األمازيغية  إقصاء  إن 
أعاله، ليس يغني عنه أبدا أن لهذه اللغة قناة خاصة بها 
كثريون؛  بذلك  يتذرع  أن  يمكن  كما  "تامازيغت"  اسمها 
وحتى  الساعة،  مدار  عىل  برامجها  تبث  كانت  وإن  حتى 
وإن كانت نسبة حضور األمازيغية فيها هو 80 ٪ مقابل 

20 ٪ فقط للغات األخرى كما تقول املادة 60 .
التمييزات واالستحواذات  التمكني للعربية بهذه  ملاذا؟ ألن 
الهائلة عىل قناتني كبريتني وتاريخيتني، بل وعىل توابعهما 
قناة  أية  لنجاح  بعد  فرصة  أية  يرتك  ال  أيضا،  الجديدة 
ذاتيا؛  القوى  منزوعة  كانت  إذا  خاصة  منافسة؛  جديدة 
كقناة "تامازيغت" التي يشلها أساسا عطب ال أحد يفكر 
جمهورها،  مع  تواصل  الال  قناة  كونها  هو  عالجه؛  يف 
باإلضافة إىل نواقص وسلبيات أخرى يعترب مسؤوال عنها 
بالدرجة األوىل اختزال مهامها "اإلعالمية" يف صناعة لغة؛ 
ألكثر  و"الوثائقية"  "البدوية"  الطبيعة  ذلك  إىل  مضافا 

الربامج؛ كما ليس يخفى.
الدفاتر  من   47 املادة  تنص  األخبار  نرشات  مستوى  عىل 

عىل ما ييل: 
نرشات  ثالث  يوميا  وتبث  تنتج  "تامازيغت"  قناة  إن  ـ 

إخبارية عامة عىل األقل باللغة األمازيغية،
ـ وتنتج وتبث نرشة إخبارية يومية أيضا باللغة األمازيغية 
مصحوبة  املعيار،  األمازيغية  اللغة  ومعجم  نحو  "وفق 

برتجمة مكتوبة إىل العربية. 
تعنى  موضوعاتية،  نرشات  أربع  أسبوعيا  تبث  كما  ـ 
لم  لكن  الجهة؛  وأحداث  والرياضة  والثقافة  باالقتصاد 
يتم توضيح نوع اللغة األمازيغية التي ستقدم بها! والتي 
"اللغة"  لهذه  بـ"تعريف" ما.. ألن  األمازيغية  أنها  يرجح 
فقرة  يف  لها  سنتطرق  وعجيبة  غريبة  كثرية  تعاريف 

تعريف اللغات!
لساني  الهاجس  أن  الرصيح  النص  واضح من خالل هذا 
البث بنوعني من  إقراره  أكثر مما هو إعالمي ليس بدليل 
األمازيغية فحسب؛ بل بعدم إدراجه أيضا ألية نرشة باللغة 
العربية؛ اإلجراء الذي يمكن تفسريه بالرغبة يف قطع حبل 
يف  بالعربية  الناطقني  واملغاربة  األمازيغية  بني  التواصل 
لجميع  األمازيغية  الخادع:  السيايس  للشعار  أكيد  فضح 

املغاربة!
أما عىل مستوى نوعية برامج القناة ومأمول محتوياتها 
األهداف  طبيعة  يف  كذلك  السلبيات  بعض  تلمس  فيمكن 
وهكذا  العام.  توجهها  يف  بكلمة:  أو  املنوطة،  والوظائف 
بتقديم  "تلتزم  الوطنية  الرشكة  إن   44 املادة  تقول  حني 
وتنمية  لتثمني  "تامازيغت"  قناة  عرب  متميزة  مساهمة 
الثقافة واللغتني األمازيغيتني.." فكأنما الغاية هي جعلها 
قناة ذات وظيفة خاصة، ولكن حني يتقرر أن يستمر بثها 
الوطني،  الرتاب  عموم  عىل  انقطاع  دون  ساعة   24 ملدة 
متنوعة  "برامج  نفسها،  املادة  وبنص  لذلك،  وتُقرتح 
والرتفيه  والرتبية  والثقافة  اإلخبار  لحاجيات  تستجيب 
ألوسع فئات الجمهور.. فالظاهر هو أن لها أيضا وظائف 

عامة..!
بعدهما  املحوري  سؤالنا  ليكون  إذن،  وقناة  مهمتان   
القناة:  هذه  هوية  تتشكل  املهمتني  من  بأي  التايل:  هو 
تسطري  يف  املنطلق  وأيهما  بإخباريتها؟  أم  بأمازيغيتها 
أهدافها وتخطيط برمجتها؟ ثم ما أهمية وما دور جمهور 
ما  تبني  الهوية، ويف  املشاهدين يف تكريس ما يحدد هذه 

يبلور اتجاهها التحريري "الخاص"؟ 
يف  الكالم  مبتدأ  هي  األمازيغية  صفة  أن  فيه  شك  ال  مما 
املوضوع  ومنتهاه؛ ومن ثم ال مجال لفهم وتفسري إطار أو 
أهداف الربمجة، وحتى جزئياتها الصغرية أحيانا، إال من 

خالل مقتضيات هذه الصفة: أمازيغيتها. 
وبتثبيت هذه الصفة ولزومها للقناة يتضح أن الهدف من 
إنشائها ليس هو اإلخبار والتثقيف والرتفيه وما إليه من 
أنشئت  القناة  إن  قيل  التي  العمومية  اإلعالمية  الخدمات 
اسمها  سياسية  معضلة  حل  الهدف  ولكن  أجلها،  من 
الدفاتر يف  ترى  ال  بأي شكل! معضلة  األمازيغية  القضية 
حلها تقديم خدمات اتصالية يحتاجها الجمهور يف الواقع؛ 
لها  ضاغطة  نخبة  من  ولغوية  ثقافية  إمالءات  تنفيذ  بل 

تصور"حالم" لألمازيغية".

 5 ـ  يف "تعاريف" احلسانية  واألمازيغية والعربية 
وتنويعاهتما:

خالل املواد املتعلقة بالتنوع اللسني يف كل القنوات وظفت 
دفاتر وزراة االتصال لفظتي العربية واألمازيغية توظيفا 
"مرتبكا" لكن مقصودا. غامضا حينا ومتعددا حينا، كما 
استخدمت مفاهيم اللغة واللسان والتعبري بدالالت خاصة 
بها ) أي بالوزارة(؛ نسميها نحن هنا، ولرضورة منهجية 
يف  عليه  والتعليق  املوضوع  عرض  محاولني  "تعاريف"، 

مبارك بولكيداألمازيغية يف دفاتر التحمالت   
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سياق اآلتي:
ا ـ بخصوص األوىل :  ثمة تعريف واحد يخص الحسانية 

نوضحه يف سياق الفقرة املوالية:
برامج  ضمن  للحسانية  باهت  حضور  لوحظ  فمثلما 
مفهومي"  "تعامل  أيضا  ثمة  كان  القتوات،  مختلف 
خاص طال تعريفها.. وذلك حني تم الحسم بأنها ليست 
لغة مستقلة كاألمازيغية أو العربية مثال، وال تعبريا من 
التعابري "اللهجية" للعربية الفصحى؛ ولكنها اللسان. )!(

لقد تم وصف الحسانية بـ"اللسان" يف أغلب مواد الدفاتر 
الرسميتني  اللغتني  عن  أوىل،  جهة  من  تمييزها،  ألجل 
من  تمييزها  ألجل  ثم  نفسه،  الوقت  يف  منهما  وتقريبها 
واألمازيغية  العربية  الشفوية  التعبريات  عن  ثانية  جهة 
هذا  وصف  يتم  ولم  ذاته.  الوقت  يف  عليها  وتفضيلها 
ويف  ربما(  )سهوا  واحدة  مرة  إال  بـ"التعبري"  "الكالم" 
"تعتمد  قالت:  عندما   85 املادة  عنه  عربت  خاص  سياق 
بتعبري  ومتنوعة  عامة  برامج  والداخلة"  "العيون  قناة 

جهوي موجه خصوصا لساكنة أقاليم الجنوب".
وهو، كما نرى، تعريف يتموقع يف) املنزلة بني املنزلتني( 
الحساني ومتعلقاته وضعا  "الكالم"  لهذا  أن  مما يفرس 
"استثنائيا"؛ يفرسه أن له هذه املنزلة "الخاصة" وأن له 
قناة شبه مستقلة وبغري لغة رشيكة عىل اإلطالق؛ قناة 
بهامش حرية كبري يف التواصل بلغتها ويف تسطري وتنفيذ 
الدفاتر  لها  تحدد  لم  التي  الوحيدة  إنها  حيث  برمجتها؛ 
خارطة طريق دقيقة كغريها من القنوات التابعة للرشكة 

الوطنية.
الحظوة  وهذه  املتميز  االحتفاء  هذا  للحسانية  وألن   
الخاصة؛  قناتها  عرب  بشخصيتها  تمتيعها  يف  الكبرية 
يف  اإلضايف  لحضورها  اهتماما  يويل  من  بعُد  ثمة  فليس 
القنوات األخرى، كما أو كيفا، سواء فيما يتعلق بحصتها 
يف مواعيد  أو  األخبار،  أو يف نرشات  املرجعية،  الشبكة  يف 
البث، أو يف مدد هذا الربنامج أو ذاك .. ألن ذلك كله ال قيمة 
والداخلة"  "العيون  قناة  تفاعل  بنتائج  قورن  ما  إذا  له 
التواصلية مع غالبية جمهورها ويف مجاله الرتابي اآلمن 

من خطر حرب اللغات.
التعريف  بهذا  تتميز  الحسانية  جعل  الذي  ما  لكن 

االستثنائي وبهذا التعامل االستثنائي؟ 
خصوصية  عامل  بوجود  القناعة  من  انطلقنا  نحن  إذا 
الصحراويني  أطروحة  يف  جوهري  كمضمون  املنطقة 
هذه  وراء  الكامن  هو  القوي  العامل   فذلك  السياسية؛ 
مقوماته  وتجليه  له  تؤسس  عامل  وهو  االستثنائية؛ 
املتميزة، واالعتزاز  اللغوية  بالهوية  املحيل  الوعي  التالية: 
عىل  واإلرصار  املحلية،  الثقتافية  بالشخصية  الفريد 
املطالبة بحرية تدبري املجال الرتابي يف إطار الحكم الذاتي؟ 
إليها أن الحسانية  هذه املقومات، يف واقع األمر، مضافا 
أي  بذل  دون  جمهورها  غالبية  مع  التواصل  تحقق 
مستوى  إىل  بنفسها  للرقي   يوما  تسع  لم  وأنها  جهد، 
"اللغة"، كما لم تسع يوما لتكون لغة لجميع املغاربة... 
أن  االتصال  وزارة  دفاتر  التي فرضت عىل  املقومات  هي 
وحتى  فحسب؛  الرتابي  مجالها  سيدة  الحسانية  تجعل 
فذلك  زائف  أو  زائد  مديح  "لسانا" يف سياق  اعتربتها  إن 
عن  الباحثني  املسؤولني  "عبقرية"  وحي  من  "اجتهاد" 
وليس  الوهمية..!  التعاريف  يف  الواقعية  للقضايا  الحلول 
يف  شيئا  يعني  ال  تعريف  إنه  ثم  أبدا.  صحراويا  مطلبا 

النهاية.
التعاريف  من  أنواع   ثالثة  ثمة   : الثانية  بخصوص  ـ  ب 

تخص األمازيغية " هي: 
يف  العام  اللفظ  هذا  ورد  وقد  نعت.  دون  األمازيغية  ـ    1
اللسني يف  التنوع  الحديث عن  الدفاتر كثريا؛ خاصة عند 
القنوات املوضوعاتية، ولدى التفصيل يف موضوع نرشات 
األخبار يف قناة "تامازيغت".. وأيضا يف املادة 32 من دفرت 
القناة الثانية، وكذا عند الكالم عن الربمجة اللغوية داخل 
مجموع اإلذاعات التابعة للرشكتني. دون أن ننىس أن هذا 
فصله  يف  رسميا  الدستور  تبناه  الذي  هو  نفسه  املفهوم 
"أمازيغية"  غري  تنفذ  ال  الوزارة  أن  يؤكد  مما  الخامس؛ 
ورائها  من  القصد  وأن  "العام"،  املعنى  ذات  الدستور 
مقتضيات  يخدم  الذي  واإلبهام  التعتيم  هو  التعميم 
اإليديولوجيا الرسمية يف معالجة إشكالية التعدد اللغوي؛ 
الرشوط  تناقض  بني  التوفيق  التلفيق/  بمحاولة  وذلك 
السياسية  والخطابات  للغات  الفعلية  االجتماعية 

التنظريية حولها.
2ـ  األمازيغية املعيار، وهي أيضا، وردت يف أكثر من مادة؛ 
وحددتها  ميزتها  وقد  "تامازيغت".  قناة  يف  وبخاصة 
الدفاتر يف أنها هي التي يرشف عىل تهيئتها املعهد امللكي 
عىل  "املحافظة  بثها  عند  مشرتطة  األمازيغية،  للثقافة 
املوجهة  الربامج  يف  خاصة  واملبسط؛  السليم  استعمالها 
ويف  اإلخبارية  والنرشات  الناشئ  والجمهور  لألطفال 
الدبلجة ويف الرتجمة املكتوبة املرافقة لألعمال املبثوثة".. 
املعيار  اللغة  تخصيص  الوزارة  اشرتاط  أن  يبدو  لكن 
ليس  األخرى؛  التعبريات  استعمالها دون  بوجوب سالمة 
من  للرفع  املسؤولني  من  موفقة  غري  محاولة  سوى 
"اللسان"،  مفهوم  حساب  عىل  "اللغة"  مفهوم  قيمة 
"األمازيغية"  الحسانية، وكذا مفهومي  به  الذي وصفت 
وهمية،  تراتبية  خلق  هي  الغاية  ألن  و"التعبريات"؛ 
املشهد  مكونات  بني  محض،  إيديولوجية  والعتبارات 
اللسني الوطني؛ أحيانا بغري معيار محدد، وأحيانا أخرى 
املشار  االستعمال"  "سوء  كـمعيار  علمي؛  غري  بمعيار 

إليه.
نتاج  ذلك  ألن  معيار؛  بغري  اللغات  تصنيف  نناقش  لن 
ولكننا  واللهجة،  اللغة  بني  للفرق  العامي  الفهم 
أن  نوضح  االستعمال"  "سوء  معيار  اعتماد  بخصوص 
وال  التقليدي  اللغة  بعلم  ال  له  عالقة  ال  "تصنيف"  ذلك 
باللسانيات الحديثة؛ حيث إنه ال مجال بتاتا يف أي "كالم" 
يحقق التواصل، دارجا سميناه أو فصيحا، لحدوث خطأ 
اسمه "سوء االستعمال"، أي ال مجال لغياب النحو يف أي 
عندما  االتصال  وزارة  "تعتقده"  ما  عكس  مفيدة  جملة 
ميزت يف املادة 47، املشار إليها أعاله، بني أمازيغية بنحو 

وأخرى بدونه!
من  نوعني  بوجود  يقول  الذي  هذا  فادح  لخطأ  وإنه 
الذي  الوقت  يف  النحو!  بينهما  يفصل  نفسها  األمازيغية 
هو  نحو  دون  باألمازيغية  املقصود  أن  واضحا  يبدو 
"تاريفيت" و"تاسوسيت" و"تامازيغت" كما أن املقصود 
بأمازيغية النحو هو "الكالم الخليط" بينها! وتلك مهزلة 
لسانية لسنا ندري كيف سكت عنها املختصون املعنيون! 
نحو  "وفق  وحدها  األمازيغية  بث  اشرتاط  أن  العلم  مع 
لصالحها،  تفضيليا  إجراء  ليس  املعيار"  اللغة  ومعجم 
وال خطوة جبارة من أجل ترسيمها، بل هو تخطيط غري 
بريء يستهدفها يف أعز ما تملك: حيويتها وجماهرييتها! 
يحرم  الذي  الرشط  هذا  مثل  أن  يكون خافيا  ال  أن  يجب 
والتلقائية،  الحية  لغتهم  من  الرشكتني  قنوات  مشاهدي 
ويفرض عليهم بدال عنها لغة لم يتعلموها، وال يتواصلون 
هجرها  إىل  دفعا  يدفعهم  ألن  يسعى  إنما  مطلقا،  بها 
تغيري  يف  إما   املتمثل،  البديل  و"اختيار"  منها  والنفور 
الشاشة،  أسفل  املكتوبة  باللغة  التواصل  يف  أو  القناة 
ويف ذلك ما فيه من تقوية، مجددا، لحضور العربية عىل 
األخرية  هذه  ضد  رصيح  ميز  ومن  األمازيغية،  حساب 

ومن مس واضح بحيويتها.
ولتحقيق  تجميدها.  معناه  حيويتها  يف  ما  بلغة  واملس 
بالخلط  اللغة  تعقيد  أهمها  مختلفة  أساليب  التجميد 
بما  حاليا،  يحدث  كما  املتباعدة؛  فروعها  بني  معجميا 
يجعلها لغة جديدة غريبة ومنغلقة ومنفرة.. ال قيمة لها 
اإلعالمية  وظيفتها  أداء  عن  عاجزة  دامت  ما  تلفزيونيا؛ 

األساسية: التواصل. 
لكن من قال إن "اللغة املوحدة" عاجزة عن أداء وظيفتها 
ضيوفها  مع  الثامنة  القناة  مذيعو  وهؤالء  اإلعالمية؛ 
العكس!  أو  مثال  الريف  من  ومذيعة  سوس  من  فنان   (
لن    ، التلقائية؟!  بالغة  جلسات  ويف  بها  "يتواصلون"   )

يقولها بالتأكيد إال املترضرون من "توحيدها".
أن  يصدقوا  لم  الذين  "املشاهدون"  بالتأكيد  سيقولها 
تواصل!  الال  من  الحد  هذا  إىل  وصل  بلغاتهم  "جهلهم" 
"الفرجة"  تلك  أبدا  تستهوهم   لم  الذين  "املشاهدون"   ،
املمزوجة بالتساؤل واألىس وهم يظنون الظنون: ألن هذا 
ليس حديثا أمازيغيا طبيعيا موجها إلينا.. فليس يبقى إال 

أنه مشهد مرسحي لفائدة غرينا!
الظن":  بها يف "أغلب  األمازيغية، واملقصود  التعابري  ـ   3
تورد  لم  الدفاتر  ألن  وتامازيغت؛  وتاريفيت  تاسوسيت 
مطلقا هذه "التسميات"؛  ربما نزوال عند مطالب القوى 
األمازيغية   ( الثالثة  اللغوية  واألنواع   . األمر  يعنيها  التي 
التي  هي  األمازيغية(  والتعبريات  املعيار  واألمازيغية 
املبثوثة  املواد  معظم  عن  حديثها  يف  الدفاتر  استعملتها 
أخرى  موادا  ثمة  ألن  "معظم"  ونقول  باألمازيغية؛ 
وكذلك  نفسها،  الثامنة  داخل  املوضوعاتية  كالنرشات 
يتم  لم  املوضوعاتية؛  القنوات  داخل  اإلخبارية  النرشات 

تحديد نوع األمازيغية التي ستبث بها )!(
يف  إليها  املشار   ( الثالثة  اللفظية"  "التصنيفات  بهذه 
أي  إىل  بنائها  يف  الوزارة  تستند  ال  والتي  أعاله(  الفقرة 
أساس علمي أو واقعي تم تعريف "األمازيغية" يف تجاهل 

تام للحقائق التالية:
ـ إن األمازيغيات الثالثة املتداولة جهويا، والتي تجاهلتها 
إعالم  لتفعيل  املؤهلة وحدها  الدفاتر تجاهال مريبا، هي 

القرب، وبنجاح، ال يشء آخر غريها.
ـ ال وجود عىل اإلطالق للغة اسمها األمازيغية )هكذا دون 

نعت !(.
أمازيغية معيار موحدة  اللغوي  ـ ليست هناك يف واقعنا 
بعد! ويستحيل إيجادها عىل مدى سنوات وسنوات.. هذا 

إذا خلصت النيات بالفعل ملعريتها وتوحيدها.
متعلمون  هناك  ليس  "اللغة"  هذه  وجود  بافرتاض  ـ 
الرشوع  تم  لو  حتى  موجودين  يكونوا  ولن  يفهمونها، 
ابتداء  إلزاميا عىل جميع املغاربة،  يف تدريسها وتعميمها 
التمدرس،  بعد عقود من  إال  القادم،  الدرايس  املوسم  من 
وبعد النجاح يف مادة اسمها اللغة األمازيغية "املوحدة"، 
ثم بعد ذلك كله حصول الحاجة املاسة إىل استعمالها دون 

غريها..
هذه حقائق واقعية ال ينبغي القفز عليها.

ج ـ أما بخصوص الثالثة: فتعددت تعاريف العربية أيضا، 
يف دفاتر االتصال، كاآلتي:

التنصيص عىل استعمالها  التي ندر  العربية الفصحى،  ـ 
أو يكاد؛ وقد ورد مثال يف املادة 79 التي تتحدث عن التنوع 
اإليديولوجيا،  اقتضت  حيث  "السادسة"  بالقناة  اللسني 
تكريسا  الصفة  بهذه  العربية  استحضار  يبدو،  فيما 

للعالقة "الثابتة" بني عربية القرآن والدين اإلسالمي. 
توظيفها  يتكرر  والتي  العربية"  اللسنية  "التعابري  ـ 
تفضيل  سياق  ذلك  استدعى  كلما  أيضا،  هي  السيايس، 

لغة عىل أخرى .
ـ العربية ) هكذا دون نعت (؛ وهو اللفظ األقل تخصيصا 
التي  املواد  يف  توظيفا  األكثر  لكنه  الداللة،  مستوى  عىل 
املحَددة لالستعمال اللغوي يف الدفاتر. ولعل الرس من وراء 
هو  دقيق  وغري  عام  لسني  ملفهوم  املكثف  التوظيف  هذا 
السيايس  اإليديولوجي  الهدف  ألداء  األنسب  التعريف  أنه 
املغربية  "العربيات"  كل  استعمال  هو  الذي  املطلوب؛ 
القانونية نفسها، باعتبار شموليته لكل تعاريف  بالقوة 
ندري  ال  ألننا  األقل..  عىل  ببالدنا  املستعملة  العربية 
وغريها  والخليجية..  واللبنانية  املرصية  العربيات  هل 
التنوع  خارج  باعتبارها  "التعريف"  هذا  من  مستثناة 

اللسني الوطني. )؟(
وجدير باإلشارة، كما سبق القول بالنسبة لألمازيغية، أن 
الذي  نفسه  هو  املعنى،  بغموض  املشحون  املفهوم،  هذا 
السادس منه، وعن قصد   الفصل  أيضا يف  الدستور  تبناه 
العربية  استعمال  للمغاربة  يرشعن  حتى  أكيد،  سيايس 
باعتبارها  قانوني،  حرج  دون  ودوارجها،  الفصحى 
أن  بيد  الرسمية!  العربية  اللغة  أي  نفسها؛  اللغة  جميعا 
األمر ذاته، لألسف، ال ينطبق عىل األمازيغية أيضا لوجود 

الفارق. 

واألمازيغية  العربية  تعريف  إن  الفارق؟  هذا  هو  ما 
من  ثم  أوال،  دستوريا  نعت(  دون  )أي  نفسه  بالتعميم 
معناه  ليس  االتصال؛  وزارة  دفاتر  يف  إعالميا  ذلك  بعد 
أمامهما  املجال  اللغتني، بفتح  إرادة تحقيق املساواة بني 
غموض  كان  إذا  ألنه  تماما.  العكس  معناه  بل  واسعا... 
يف  يجيز  باعتباره  مجديا؛  للعربية  بالنسبة  التعريف 
الشفوية  املجاالت  كل  عىل  هيمنتها  تلك  عموميته 
والكتابية كلغة معرفية من جهة؛ ثم كلغة شفوية حيوية 
)متكيفة( بسهولة من جهة أخرى؛ فإن غموض التعريف 
بما  جدا؛  جدا  سلبي  عامل  هو  لـ"األمازيغية"  بالنسبة 
ثانيا،  معجميا  متقاربة  وغري  أوال،  متعددة  لغات  هي 
إىل  ثالثة، مضافا  االستعمال مجاليا  يف درجة  ومحدودة 
ذلك كله أنها غري قادرة عىل االضطالع بمهام وظيفية يف 
املعريف )حاليا بطبيعة  البعد االصطالحي  املستويات ذات 
أنها تفتقر، من حيث مكانتها داخل  الحال(؛ ناهيك عن 
يف  الوطني  الصعيد  عىل  االجتماعية  التاريخية  البنية 

مجمله، إىل الرشوط نفسها التي لدى العربية. 
 3 ـ  ثم أخريا، العربية املبسطة كما تؤكد عىل ذلك املادة 
كما  الوسيطة  العربية  به  يقصد  تعريف  وهو  وغريها؛ 
يسميها عبد القادر الفايس الفهري أو الدارجة املفصحة 
كما ينعتها بعض الفرنكوفونيني.. أو هي البنية النحوية 
ذلك من  إىل  يذهب  بلفظ عربي كما  األمازيغية  الرتكيبية 

يتبنون الدراسة العلمية يف هذا املوضوع.
ليست،  "اختالفها"،  رغم  العربية،  فتعاريف  عليه،  بناء 
فالعربية  نفسها:  العربية  سوى  األقل؛  عىل  إعالميا 
الفصحى واملبسطة والوسيطة والتعابري اللسنية العربية 
ما شئت؛ هي  الحساني! سمها  اللسان  والدوارج وحتى 
ثم  العام،   الدستوري  اللفظ  التي يعنيها  العربية  نفسها 

من بعده دفاتر وزارة االتصال.
إنها  أي  الفهم؛  القريبة من  أو  املفهومة  "العربية"  إنها   
الغالب  يف  ـ  تعاريفها  تعدد  رغم  بها،  يتحدث  التي  هي 
األعم ـ الوزير والربملاني واملثقف والريايض وحتى املواطن 
يحصل  ثم  الكامريا..  أو  امليكروفون  يواجه  حني  العادي 
التواصل بنسبة معقولة؛ وهو املطلوب يف اإلعالم السمعي 

البرصي.  
تعدد  رغم  الواحدة  اإلعالم  عربية  هي  "العربيات"  هذه 
قبل  من  تعددها  ادعاء  يف  هدف  من  وليس  "تعاريفها"، 
املزيد من "اإلقناع" يف  اليوم، سوى نرش  االتصال،  دفاتر 
أذهان الكثريين بحثا عن املزيد من التأييد ومن الرتسيخ 
"املوحدة"  األمازيغية  اللغة  حول  امللكي  املعهد  لسياسة 
التي يرى املعهد أنها ستقوم بدور الفصحى وطنيا مقابل 
أن تناط بلهجاتها مهام التواصل الشفوي كما هو الشأن 

بالنسبة للعربية! 
كل ذلك بقصد التأثري عىل األمازيغيات الحالية ذات الوضع 
املختلف؛ حتى تذهب بعيدا يف تقليد مشية الغراب! وحتى 
والحيوية  التاريخية  مواقعها  من  مزيدا  بالتايل  تفقد 
لفائدة العربية بفصحاها ودوارجها التي يزداد نفوذها يف 

شتى املجاالت يوما عن يوم، وساعة بعد أخرى. 
وجدير بالذكر هنا أن  دفاتر وزارة االتصال، وقد مالت إىل 
تبسيط العربية الفصحى املعقدة التي ال يتداولها أحد! لم 
األمازيغية  اللغات  تعقيد  ذلك،  مقابل  يف  تقرر،  أن  يفتها 
مناطقها  يف  اللغوية  الجماعات  تتداولها  التي  البسيطة 
بعفوية وحميمية )!( هل يكشف هذا التعامل املتناقض 
عن إرادة سياسية مبيتة لتسهيل نرش هذه وخلق حواجز 
املقالة  تنافشها هذه  التي   القضايا  أن  نعتقد  تلك؟  أمام 

تؤثث اإلجابة..! 
يمكن أن نقدم، هنا، دليال  آخر عىل كون عربيات اإلعالم 
الوزارة  دفاتر  لجوء  عدم  هو  واحدة  عربية  "املختلفة" 
الفصحى  إىل  التعابري  من  الرتجمة  اشرتاط  إىل  نفسها 
والعكس؛ بما يعني أن ثمة إقرارا ضمنيا، من املسؤولني، 
بأن هذه العربية أو تلك ال تحتاج إىل ترجمة؛ ألن اللغات 
هي ذاتها. بينما األمازيغية التي حصلت القناعة بأنها لغة 

مختلفة تم اشرتاط ترجمتها يف أكثر من مادة وبرنامج.
املالحظة  تسجيل  يجدر  أخريا،   النقطة،  هذه  وحول 

األساسية التالية:
يف  الحساني  باللسان  يبث  ما  ترجمة  اشرتاط  كان  إذا 
العكس،  دون  الفصحى،  العربية  إىل  الوطنية  القنوات 
الحسانية  تعريف  وحل  يف  الدفاتر  غرق  دالئل  من  دليال 
األمازيغية  اللغة  من  الرتجمة  اشرتاط  فإن  بـ"اللسان"! 
يعترب  أيضا،  العكس  إقرار  دون  الفصحى،  العربية  إىل 
تمييزا سياسيا واضحا بني اللغتني. ناهيك عن أن يف هذه 
العربية،  باللغة  البث  لحصص  مضاعفة  ذاتها  الرتجمة 
بأن  توحي  ترجمة  هي  بما  تضليال  تتضمن  أنها  فوق 
موجودون؛  األمازيغية  يفهمون  ال  الذين  العرب  املغاربة 
األمازيغ  املغاربة  بينما  لهم،  ترجمتهما  يجب  ثم  ومن 
اإلطالق،  عىل  موجودين  غري  العربية  يفهمون  ال  الذين 
وتلك  يجهلونها"..  "ال  لغة  لهم  ترتجم  أن  داعي  ال  لذلك 
ببالدنا  اللغوي  الواقع  ألن  حقا  سخيفة  سياسية  نكتة 

يقول العكس تماما!

6 ـ خامتة مبالحظات عامة
ويف  اللغات  تسمية  يف  العلمية  املقاربة  تجاوز  يبني  ـ   1
تصنيفها، وكذا تغييب معايري توزيع حصص البث فيما 
األويل هي  للوزارة غايتني:  اإلعالمية  للسياسة  أن  بينها.. 
ملصلحة  اللغات  بني  التوازن  بمبدأ  العمل  دون   الحيلولة 
ومحاسبة  نقد  أمام  الطريق  سد  هي  والثانية:  العربية، 

املسؤولني عن هذا التمييز.
األمازيغية  واللغة  الصحراوي  الحساني  اللسان  إن  ـ   2
أدلجتهما  اللذان  االصطناعيان  التعريفان  هما  املعيار 
لـ"الكالمني"  االعتباري  الوضع  تثمني  ألجل  الدفاتر 
املطالب  احتواء  إىل  سبيال  بهما؛  الناطقني  نفوس  يف 
السياسية التي تطرحها القضيتان الوطنيتان: األمازيغية 

والصحراء.
2ـ  لم تعمل الوزارة، مع األمازيغيني والصحراويني، سوى 
تنفيذ ما فرض عليها فرضا: حيث تم تخصيص األمازيغ 

"لهجات"  من  لغة  صناعة  موضوعها  مختربية  بقناة 
وليس تقديم الخدمات اإلعالمية لجمهورها العريض؛ مما 
ضيع عىل ساكنة مناطق الريف واألطلس وسوس حقهم 
املرشوع يف التواصل تلفزيونيا مع لغاتهم الطبيعية، فهل 
من املعقول للغات قوية ورائعة، لغات صمدت لقرون أن 
تغتال هكذا بتخطيط وتفعيل أفراد نافدين لفكرة خاطئة 
بقناة  الصحراء  ساكنة  تخصيص  تم  حني  يف  تماما؟ 
تزاحمها  لم  لغتهم،  فقط  وتتحدث  لفائدتهم  مستقلة 
سواء يف تواقيت الذروة أو مواد الربمجة أو نسب الحضور 
أي من اللغتني؛ ال العربية الفصحى وال األمازيغية؛ مع أن 
قبائل عديدة ومواطنني كثريين مقيمني بالصحراء لغتهم 
اللغوية  الحقوق  تهميش  تم  فهل  األمازيغية!،  هي  األم 

والثقافية لهؤالء خضوعا لحكم األغلبية؟!
مطلبهم  ولألخرين  الحالم،  اللغوي  مطلبهم  لألمازيغ 
السيايس الواقعي، وعند تنفيذ التصورين حتما، ستظهر 
نتائج األمتحان أثرهما الواضح يف الدفع بأحد "الكالمني" 
املستحيل  الوجود  اتجاه  يف  املحسوبة  غري  املغامرة  نحو 
ثابتة  لهوية  كجوهر  والتطور  التفعيل  نحو  وباآلخر 

ومميزة. 
اللغات  واعتبار  أمازيغية  فصحى  لغة  صناعة  إن  ـ   3
لوضع  حريف  "استنساخ"  إال  هو  ما  لها  لهجات  الحالية 
الخليج،  إىل  املحيط  من  املمتدة  البلدان  يف  العربية  اللغة 
هذا  أن  مع  ومنافسته،  للغالب  املغلوب  تقليد  باب  من 
ألن  قطعا،  "األمازيغية  مصلحة  من  ليس  "التقليد" 
العربية التي نهتدي بمنجزاتها كان لها أن تحتل الفضاء 
فضاؤنا  وضمنها  الواسعة،  الجغرافيا  تلك  يف  اللسني 
الوطني، يف شموليتها البنيوية كنتاج "طبيعي" للظروف 
التاريخية االجتماعية والسياسية التي استغرقت طويال.. 
يف حني يختلف واقع "أمازيغيتنا" اللغوي والثقايف واملعريف 
وكذا واقعها املجايل املتعدد.. األمر الذي  يجعل منافستها 
عىل  والتواصلية  املعرفية  قدراتها  مجمل  يف  للعربية 
فإن  ثم  ومن  بطيئا.  وانتحارا  عبثا  أمرا  الوطني  الصعيد 
ومجد  فعال  سيايس  حل  عن  البحث  إطار  يف  مقارنتها، 
لن تستقيم سوى مع  لها، مقارنة  االعتبار  إعادة  بشأن 
لغات  وأوضاع  الصحراوي  الحساني  "اللسان"  وضع 
عاملية أخرى لها حضور محيل قوي.. ولست أدري كيف 
لدى  "مستهجنا"  أمرا  "األمازيغية"  تعددية  واقع  يصري 
البعض يف الوقت الذي ال يثري لديهم أدنى سؤال نقدي وهم 
االتصال  وزارة  عليه  تسهر  الذي  الهجني  "التوحيد"  ُهذا 

بمباركة "علمية" من املعهد امللكي . 
4 ـ إن تجاهل التعريف الحقيقي لـ"األمازيغية" هو أكرب 
املعوقات أمام تفعيلها يف اإلعالم؛ ألنه إذا كان صحيحا، أن 
اإلعالم غايته املثىل هي التواصل؛ واألمر كذلك بالفعل، وما 
به وتتأسس عليه،  ترتبط  والغايات  األهداف  بقية  دامت 
بلغاتها  إال  "األمازيغية"  تحققه  أن  يمكن  تواصل  فال 
وتاسوسيت  تاريفيت  والحيوية:  الحياة  لغات  املتداولة، 
وتامازيغت. لتقل إنها "لهجات" لغة كانت من قرون ولم 
قائمة  متعددة  أمازيغية  لغات  اليوم،  إنها،  لنقل  أو  تعد، 
والوظيفة هي  التسمية شكلية  فاملعنيان سيان.  بذاتها؛ 

األهم.
الصلة بني  تربط  أن  االتصال  بناء عليه من واجب وزارة 
منتجا..  طبيعيا  إعالميا  ربطا  وناطقيها  اللغات  هذه 
وليس يمكن أن يتحقق ذلك إال باختيارها العمل بالقنوات 
وأن  خاصة  خداع..  ذلك  عدا  وما  الجهوية..  التلفزيونية 
العمل  تعارض  لم تكن  الدفاتر نفسها  الوزارة من خالل 
الصدد:"  هذا  يف   169 املادة  تقول  الجهوية!  باللغات 
واألمازيغية  العربية  باللغة  برامجها  كل  اإلذاعات  تبث 
حسب  تنوعها  عىل  الحرص  مع  املحيل  وباللسان 
الساكنة"، فرغم أن املادة لم تسم "تعبريات" األمازيغبة 
عبارتني  هنا  أضافت  فقد  وطنيا؛  املتداولة  بأسمائها 
املفهومان  و"الساكنة"  املحيل"  "اللسان  هما:  جديدتني 
عن  تتحدث  وهي  تماما  استعمالهما  تحاشت  اللذان 
التعامل  تجيز  هي  وإذن  التلفزيون!!  يف  األمازيغية 
الوطنية  اإلذاعية  املحطات  يف  إشكال  دون  بـ"اللهجات" 
والجهوية؛ فلَم تمتنع عن ذلك يف القنوات التلفزيونية ؟! 
وما الفرق يا ترى؟ إن السؤل املحري حقا هو عالم الكذب 
تلفزيونيا:  "املوحدة"  واللغة  إذاعيا  "اللهجات"  بتبني 
عىل  األمازيغيات  نفسها أم عىل أهلها؟ وما الذي يمكن 
االستهانة  "املرتددة"غري  السياسة  هذه  مثل  نسمي  أن 
ال  سؤال  وهو  أساسه؛  من  األمازيغة  القضية  بسؤال 

ينبغي االستهانة به أبدا.
من  السؤال  طرح  إعادة  األمة،  وممثيل  الحكومة  عىل  إن 
خالل إعادة النظر يف تعريف "األمازيغية" خالل منافشة 
وذلك  ترسيمها،  بتفعيل  املتعلقة  التنظيمية  القوانني 
انطالقا من املبادئ املواطنية للجهوية املوسعة ألجل بلورة 
الشفوية  األمازيغيات  اقرتاح سيايس جريء يقر ترسيم 
أن  عىل  لألغلبية،  كلغات  االستعجال،  وبصيغة  جهويا، 
تقترص سياسة التدرج، عىل البعد الكتابي منها؛ مرشوطا 
زمنية محدودة ومعقولة،  مراحل  بالتنفيذ عرب  بااللتزام 
أساسا،  الجهوي  التعليمي  بالنظام  إلزاما  اليوم  تبدأ 
بالتوظيف  املتتالية،  نتائجه  مع  وباملوازاة  متبوعا  ثم 
أن  عىل  واملؤسسات،  اإلدارات  يف  اللغات  لهذه  الوثائقي 
واملعرفة،  للعلم  كلغة  "األمازيغية"،  توحيد  مسألة  ترتك 
ليس  استحداثها  يجب  التي  املختصة  املؤسسات  لجهود 
الصعيد  عىل  أيضا  وإنما  فحسب  الجهوي  الصعيد  عىل 

الوطني واملغاربي لم ال؟
ولكنها  االتصال،  دفاتر  أثارتها  التي  القضية  هي  تلك 
إنقاذ  سؤال  ألن  وبعده..  الرتسيم  قبل  القضية  كانت 
"األمازيغية" ليس سهال، بما هو يتطلب قبل اإلجابة عنه 

شجاعة طرحه أوال.
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إعداد:
رشيدة 

إمرزيك

ملقاوالت  العام  االتحاد  بجعل  »التزم 
وتشاركية  دينامية  عمل  هيئة  املغرب 
سياسات  بلورة  يف  حقيقيا  وفاعال 
التنمية االقتصادية للبالد«، هذا كان أول 
شقرون  بنصالح  مريم  به  رصحت  ما 
فور تلقيها خرب فوزها برئاسة االتحاد 
العام ملقاوالت املغرب، وقد بدت يف قمة 
فقد  الوقت،  نفس  يف  وهادئة  السعادة 
استطاعت وألول مرة أن تكرس االحتكار 
املغرب  ملقاوالت  العام  لالتحاد  الذكوري 
أول  لتكون   ،1957 سنة  تأسيسه  منذ 
امرأة عىل رأس اإلتحاد لتفعل بذلك مبدأ 
الدستور  يف  عليه  املنصوص  املناصفة 
بنكريان  يستطع  لم  والذي  الجديد، 

تفعيله يف حكومته.
تم انتخاب مريم بنصالح شقرون، ابنة 
وبالضبط  للمغرب،  الرشقية  الجهة 
منطقة تافوغالت الجبلية ملدينة بركان، 
املقاوالت  أرباب  التحاد  جديدة  رئيسة 
 ،2012 ماي   16 األربعاء  يوم  باملغرب 
عىل   حصلت  وقد  حوراني،  ملحمد  خلفا 
املائة  يف  بنسبة96.8  أي  3317صوت، 
شقرون  وكانت  الباطرونا،  أعضاء  من 
املرشحة الوحيدة بدون منافس. وقامت 
انتخابية، طافت من خاللها كل  بحملة 
الفيدراليات  كل  والتقت رؤساء  املناطق 
لالتحاد، لظفر بمنصب رئاسة  املشكلة 
االتحاد. وبدون شك فانتخابها سيضيف 
مركز  لتبوئها   للمرأة  جديدة  قيمة 
اآلن،   لحد  تميزت،  هيئة  داخل  القيادة 
مختلف  يف  الذكوري  العنرص  بهيمنة 

مستويات القرار.
وتراهن الرئيسة الجديدة لالتحاد، حسب 

ندوه صحافيه عقدت  به يف  ما رصحت 
16 ماي بأحد فنادق  مساء يوم االثنني 
انطالق  من  قبل ساعات  البيضاء،  الدار 
املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  مؤتمر 
عيل حل بعض امللفات العالقة املطروحة 
عيل طاوله املفاوضات بينها وبني ألدوله 
والنقابات  األخرية  هذه  وبني  جهة،  من 
الحوار  إطار  يف  واملدرجة  العمالية، 
بقانون  يتعلق  ما  خاصة  االجتماعي، 
التداول  إىل  إضافة  اإلرضاب،  يف  الحق 
للخروج من  الحكومة يف مقرتحات  مع 
البلد،  يعيشها  التي  االقتصادية  األزمة 
»الباطرونا«  مقرتحات  عيل  التأكيد  مع 
 2012 لسنه  املايل  بالقانون  يتعلق  فيما 
زال  ال  لكونه  بعد،  عنه  يفرج  لم  الذي 

مطروحاً للنقاش أمام الربملان.
سبعه  من  يتكون  برنامجها  إن  وقالت 
تعزيز  يف  وتتمثل  أساسية،  محاور 
القدرة  ورفع  الوطنية،  الصناعة 
املوارد  قدرات  وتنميه  التنافسية، 
الولوج  تسهيل  إىل  باإلضافة  البرشية، 
العمومية،  للصفقات  للتمويالت 
للمقاوالت،  القانوني  اإلطار  وتحسني 
النهوض  عيل  األخرية  هذه  ومساعدة 
وتفعيل  االجتماعية،  بمسؤوليتها 

الرشاكة بني القطاعني الخاص والعام.
شخصية  بنصالح  مريم  إن  ويقال 
فقد  واألعمال،  املال  عالم  يف  استثنائية 
سنة   49 ذات  املرأة  هذه  استطاعت 
عبد  ابن  شقرون  جمال  من  واملتزوجة 
اإلذاعة  ومدير  املرسحي  شقرون،  الله 
لثالثة  وأم  رشيد  أمينة  واملمثلة  السابق 
سبعني  يعادل  ما  تحتكر  أن  أطفال، 

للمياه  الوطني  السوق  من  املائة  يف 
وراءها  تجر  أن  واستطاعت  املعدنية، 
عادت  حينما  بدأتها  مثرية  نجاح  قصة 
إىل املغرب حاملة معها ماجستري يف إدارة 
االبن  بنصالح،  مريم  لتشتغل  األعمال، 
ينحدر  الذي  بنصالح  القادر  لعبد  البكر 
من الجهة الرشقية للمغرب، ملدة سنتني 
أن  قبل  والقروض،  اإليداع  بمؤسسة 
لتويل  لوالدها  املالية  املجموعة  إىل  تنتقل 
لرشكة  واملالية  اإلدارية  املديرة  منصب 
»اوملاس« للمياه املعدنية، التي برعت يف 
بعد  التجاري  نشاطها  وتوسيع  إدارتها 
أن جعلت من »أوملاس« أخطبوطا مائيا 
باملغرب يسيطر عىل سبعني يف املائة من 

السوق املغربي.
بنصالح  عبدالقادر  األب  تويف  وعندما 
“هوملاركوم”  للهولدينغ  فرعا   35 ترك 
تشتغل يف مختلف املجاالت االقتصادية، 
وتوسيع  تكبري  يف  منها  ورغبة  
بها  والسري  بنصالح«  »أل  إمرباطورية 
العمالقة،  املالية  الرشكات  مصاف  نحو 
يف  منها  ورغبة  املعهود،  وبإرصارها 
ومواجهة  والنجاحات  املكاسب  تحقيق 
عملت  واملالية،  االقتصادية  التحديات 
مريم بنصالح عىل خلق فروع اقتصادية 
شملت  العائلة،  واستثمارات  ملشاريع 
الزراعة  الصناعة،  التأمني،  قطاع 
الغذائية، الفالحة والعقار.. وتولت قيادة 
أحد أهم الفروع وأبدعت بشكل مبهر يف 
تسويق »مياهها« املعدنية التي جعلتها 

تصل إىل ترأس »باطرونا« املغرب.
الغازي  واملاء  عيل«  »سيدي  فماء 
اسمه،  الرشكة  تحمل  الذي  »أوملاس« 

قدرة  األشخاص  أكثر  مريم  من  جعلت 
وتدعيم  الثروة،  وجمع  املاء  بيع  عىل 
»أوملاركوم«  الهوليدينغ  رأسمال 
الخاص بعائلتها، والذي يضم باإلضافة 
التأمني  رشكة  من  كال  »أوملاس«  إىل 
املنخفض  للطريان  ورشكة  »أطلنتا« 
يف  تتخصص  أخرى  وفروع  التكلفة، 

الصناعة ،العقار والتجهيزات املنزلية.
مريم بنصالح بن شقرون هي بنت رجل 
بنصالح  القادر  عبد  املعروف  األعمال 
امبارك  مع  حياته  بداية  يف  عمل  الذي 
مغربي  حكومة  رئيس  )أول  البكاي 
ينحدران  معا  لكونهما  االستقالل(  بعد 
بركان(،  )إقليم  الرشقية  املنطقة  من 
يف  الرائجة  املعلومات  حسب  أبوها  كان 
يلقب  الروايات  حسب   ، اإلعالم  وسائل 
بفرانكو ، بحكم أن بنصالح كان حصل 
عىل صفقة ملد الجنود املغاربة املشاركني 
باللباس  الجمهوريني  ضد  فرانكو  مع 

العسكري.
حصلت مريم بن شقرون عىل دبلوم بعد 
املدرسة  من   1984 سنة  سنوات  أربع 
العليا للتجارة بباريس، ونالت ماسرت يف 
البيزنس من جامعة داالس بأمريكا سنة 
1986. بعدها  عادت للمغرب وعملت ما 
1989 يف الرشكة املغربية  إىل   1986 بني 
لالدخار والقروض )بنك إس إم دي يس(. 
لتصبح منذ تلك الفرتة عضو يف مجلس 
إدارة  عىل  وترشف  »أورماركوم«،  إدارة 
رشكة املياه الطبيعية »أوملاس« )أوملاس 
عن23  تزيد  وباهية(مدة  عيل  سيدي 
عضو  منصب  شغلها  إىل  إضافة  سنة، 
ورئيسة  املغرب«  »بنك  إدارة  مجلس 

وعضو  الحسابات  مراجعة  لجنة 
ورئيسة  األخوين  جامعة  إدارة  مجلس 
مجلس املراقبة باملركز األورو متوسطي 
للوساطة والتحكيم وعضو يف لجنة »ابن 
الدار  ملهرجان  سابقة  ورئيسة  رشد« 
جمعوية  وفاعلة  ناشطة  البيضاء،وتعد 
باالقتصاد  املرتبطة  الجمعيات  خاصة 
مجلس  إدارة  مجلس  وعضو  واملال. 
رجال  مجلس  وعضو  العربي،  األعمال 
األعمال املغاربة والربيطانيني، وعضو يف 
من  والعديد  االجتماعية،  التنمية  وكالة 

الهيئات واملنظمات املغربية والدولية.
  وتعشق مريم بنصالح قيادة الدراجات 
الكبرية والسيارات وسبق أن شاركت يف 
رايل عائشة وفازت بإحدى الجوائز، كما 
تقود  ما  وغالبا  الطائرات  قيادة  تعشق 
كذلك  عنها  بنفسها، ومعروف  طائرتها 
تدينها، فهي حريصة كثريا عىل الصيام 
كل يوم اثنني، وهي أفضل من استوعب 

كيف تصنع من املاء كل يشء ممكن.

مرمي بنصاحل .. شخصية استثنائية يف عامل املال واألعمال
حصلت على  3317صوت ومل ينافسها أحد على رئاسة احتاد أرباب املقاوالت باملغرب 

للمجلس  رئيسة  املريني،  أمينة  عينت 
هذه  البرصي،  السمعي  لالتصال  األعىل 
الجادة  للمرأة  مثال  تجسد  التي  املرأة 
والحازمة، فقد بدت املريني الحاصلة عىل 
يف  والديداكتيك  الرتبية  علوم  يف  دكتوراه 
العلوم االجتماعية،  خالل حفل تنصيبها 
من  واثقة  السادس  محمد  امللك  قبل  من 
راكمتها  التي  امكانياتها  ومن  نفسها 
مختلف  عرب  تدرجها  عرب  لسنوات 

املناصب بالدولة.   
ونوه امللك محمد السادس  بما تتحىل به 
املريني من خصال إنسانية حميدة، وبما 
وتجرد  كفاءة  من  به  لها  مشهود  هو 
فعال  وإسهام  واسعة  وخربة  ونزاهة 
واألوراش  املشاريع  من  العديد  إنجاز  يف 

الوطنية.
وقامت الرئيسة خالل هذا االستقبال بأداء القسم القانوني لتحمل هه املسؤولية.

وأوضحت مصادر إعالمية أن تعيني املريني يأتي بعد االرتقاء بهذه الهيئة إىل مؤسسة 
دستورية، تعزيزا الستقالليتها وحيادها، بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها يف 
جميع  استقالل  وضمان  والفكر،  الرأي  لتيارات  التعددي  التعبري  احرتام  عىل  السهر 
السمعي- القطاع  وتحديث  وتقنني  والخاصة،  منها  العمومية  اإلعالمية  املؤسسات 

البرصي الوطني، ليشكل رافعة قوية لرتسيخ النموذج الديمقراطي التنموي املغربي 
واالنفتاح  الحرية  من  إطار  يف  املجال،  هذا  يعرفها  التي  التطورات  ومواكبة  املتميز، 

واملسؤولية، واحرتام لسيادة القانون وأخالقيات املهنة والحفاظ عىل ثوابت األمة..
أمينة ملريني الوهابي، ولدت  عام 1952 بالناظور، .وعملت الوهابي، مفتشة تربوية 
بالتعليم الثانوي، وتولت مهمة الرئيس املؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء املغرب 
سنة 1985، وعضو مؤسس وعضو سابق يف املجلس الوطني للمنظمة املغربية لحقوق 
1989، وكذا عضو يف مؤسسة إدريس بنزكري. وشغلت  اإلنسان والتي تأسست عام 
الوهابي، أيضا، منصب عضو سابق يف اللجنة االستشارية للجهوية سنة 2010، وعضو 
االستشاري  املجلس  يف  وعضو  مابني2005و2009،  للتعليم  األعىل  املجلس  يف  سابق 

لحقوق اإلنسان مابني 2002و2010.
وهي حاصلة عىل دكتوراه الدولة يف علوم الرتبية. وتعترب من بني األعضاء املؤسسني 
وباإلضافة  اإلنسان.  لحقوق  املغربية  واملنظمة  املغرب  لنساء  الديمقراطية  للجمعية 
بالقضايا  أيضا  املرأة، تهتم ملريني  لتحرير  املغربية  الحركة  داخل  الفاعل  إىل نشاطها 
املتعلقة باألطفال،  وكانت ضمن اللجنة املكلفة بتعديل قانون األحوال الشخصية. كما 
اإلنسان  املدريس وثقافة حقوق  الكتاب  الدراسات حول  بإنجاز عدد من  أيضا  قامت 
الرتبية عىل  ألفت دليال تربويا حول  أن  لها  النساء. وقد سبق  التمييز ضد  وكذا حول 
حقوق الطفل، كما نرشت مقاالت وإصدارات حول القضايا املتعلقة بتحرير املرأة من 
بينها »صورة املرأة يف الخطاب املدريس« )لو فينيك، 1994( و«النساء والتنمية البرشية 

: نموذج املغرب« )ديسارويو، مجلة املجتمع الدويل للتنمية، 2000(.
األوروبية  اإلنسان  املتزوجة وأم لطفلني، كعضو يف شبكة حقوق  الوهابي  وشاركت، 
املتوسطية، خصوصا، بمجموعة العمل “الرتبية والتحسيس بحقوق اإلنسان”، وعضو 

املجلس االستشاري الدويل لشبكة الرشاكة لتعليم النساء.
عائلتها  تزال  ال  و  الريف  بقلب  تمسمان  منطقة  من  الوهابي  املريني  أمينة  وتنحدر 
والدها  بمنزل  دراستها  أيام  و  طفولتها  عاشت  حيث  بالناظور،  كذا  و  هناك  مقيمة 
بالقرب من نافورة شارع 3 مارس بالناظور و كان والدها يملك محطة لبيع البنزين 

“توتال” قرب مسجد باصو وكانت قد مثلت الريف أيضا يف عدد من الهيئات الوطنية.

حتملت مسوؤليات عديدة يف جمايل التربية وحقوق اإلنسان
أمينة املريين أمازيغية على رأس اعلى 

هيأة للسمعي البصري 
الجسد  ذات  ڤالو،  بلقاسم  نجاة  استطاعت 
تجد  أن  الجميل،  الطفويل  والوجه  الرشيق 
السيايس  املشهد  داخل  متقدمة  مكانة  لها 
األناقة  بني  تجمع  التي  املرأة  هذه  الفرنيس، 
والبساطة يف طلتها، أصبحت أصغر وزيرة يف 
شؤون  حقيبة  بتوليها  الفرنسية،  الحكومة 
الحكومة،   باسم  الرسمية  والناطقة  املرأة، 
شمال  من  هجرتها  من  عاًما  ثالثني  بعد 

املغرب.
األصل،  مغربية  الجنسية،  فرنسية  ونجاة، 
بلدتها  عمرها  من  الرابعة  يف  وهي  غادرت 
بني شيكر بالناطور والتحقت رفقة عائلتها 
أول   ، فرنسا  يف  املهاجر  العامل  بـأبيها 
مهاجرة ذات األصول املغربية  تتقلد منصب 

وزاري يف حكومة فرنسية.
من  املقربني  أشد  من  بلقاسم  نجاة  وتعترب 
الرئيس الجديد فرانسوا هولند واألكثر شهرة 
بفضل  للفرنسيني،  بالنسبة  فريق هوالند  يف 
هوالند  باسم  كناطقة  اإلعالمي  ظهورها 
اىل  حملته  والتي  اإلنتخابية،  حملته  خالل 
رئاسة البالد بعدما انترص عىل مرشح اليمني 
نيكوال ساركوزي، وهي نفس الوظيفة التي 
شغلتها خالل الحملة االنتخابية لسنة 2007 
االشرتاكي  للحزب  التمهيدية  االنتخابات  ويف 

يف 2011 إىل جانب سيغولني روايال.
الحكومة،  تشكيل  بعد  لها  حديث  أول  ويف 
إلدارة  فقط  هنا  لسنا  “نحن  نجاة:  قالت 
البلد بل إلجراء إصالحات، وإلغاء األمتيازات 

ولتحسني حياة الفرنسيني”.
وولدت نجاه بلقاسم يف قبيلة بني شيكر يف 
بالناظور عام 1977 وانتقلت سنة 1982 إىل 
وحصلت  عائلتها،  برفقه  فرنسا  يف  العيش 
العلوم  مدرسة  دبلوم  عيل   2000 عام  يف 
يف  االشرتاكي  بالحزب  والتحقت  السياسية 

.2002
مستشارة   2004 عام  يف  اختيارها  وجري 
رئاسة  تولت  حيث  االلب،  رون  منطقة  يف 
باستقالتها  تقدمت  ولكنها  الثقافة،  لجنة 
تشغلها  2008..ولم  سنه  املجلس  هذا  من 
أدبية  برامج  يف  املشاركة  عن  السياسة 
تزعمت  كما  الفرنيس  التلفزيون  يف  رفيعة 
االنرتنت  يف  والربامج  التعبري  حرية  حمله 
نيكوال  الرئيس  حكومة  قوانني  مواجهة  يف 
ساركوزي يف هذا الشأن. والتحقت يف فرباير 
رويال  لسيكولني  االنتخابي  بالفريق   2007
وتولت منصب الناطقة الثالثة يف هذا الفريق، 
حملتها  خالل  رويال  لسيجولني  ومستشارة 
عام  منذ  الفرنسية.  العامة  االنتخابات  يف 

شغلت  كما  ليون.  عمدة  نائب  كانت   2008
مجلس  يف  كعضو   2011 ديسمرب  غاية  إىل 
بالخارج. وهي ناشطة من  املغربية  الجالية 
أجل املساواة يف الحقوق والفرص، خصوصا 
علم  وأخالقيات  املثليني  حقوق  مجال  يف 

األحياء ويف مجال وسائل االعالم.
والثالثون  األربعة  ذات  بلقاسم،  تعيني  ويعد 
ثالث  عمره  يبلغ  لتوأم  وأم  واملتزوجة  سنة 
سنوات، زيادة عىل قيمته باعتباره دليال عىل 
»التنوع« بفرنسا، تتويجا ملسارها املزدوج يف 
النضال من أجل املساواة يف الحقوق والفرص، 

وتخصصها يف مجال وسائل االعالم.
بقضايا  املهتمة  الوجوه  من  بلقاسم  وتعترب 
عىل  ضيفة  حلت  أن  لها  سبق  وقد  الهجرة 
خالل  والهجرة  للسينما  أكادير  مهرجان 
دورات سابقة، كما ساهمت يف إغناء برمجة 
معروفة،  سينمائية  بإنتاجات  املهرجان 
املوائد  يف  الهجرة  قضايا  تناول  إىل  إضافة 

املستديرة التي ينظمها املهرجان كل سنة.
بالنسبة  السياسية  املعركة  غمار  دخول 
تحت  كتابها  يف  أوردته  ما  حسب  لنجاة، 
النرش  دار  عن  الصادر  أَْوىل«  »بحجة  عنوان 
مماثلة  مهنة  تعتربها  ألنها  ليس  »فايار« 
عن  تعويضا  أو  أوحرفة  املهن،  لباقي 
استحقاق شخيص تجهل طبيعته. بل وفوق 
هذا، ال تعتربه امتيازا شبيها بامتيازات العهد 
للكلمة،  الديني  باملعنى  تضحية  وال  القديم، 
ديمقراطي،  تطوعي،  حر،  التزام  هو  بل 
يف  بالعاطفة  ومشبوب  بعقالنية  فيه  مفكر 

اآلن ذاته لخدمة الصالح العام.
وتضيف يف كتابها»لم يكن انخراطي السيايس 
مبكرا. اليشء دفعني خالل طفولتي وسنوات 
وحني  بالسياسة.  االهتمام  إىل  األوىل  شبابي 
الواعية  االختيارات  سن  الرشد،  سن  بلغت 
األوىل، لم أكن ضمن جوقة الطلبة املناضلني 
الوطني  »االتحاد  بصفوف  التحقت  التي 
نقابية وسياسية  أو حركات  فرنسا«  لطلبة 
أخرى. بالطبع، كان هاجس املصلحة العامة 
يسكنني ومعه السعي لتحقيق العدالة، ولذا 
انخرطت إىل جانب جمعيات تطوعية أوعاملة 
يف مجال الدعم املدريس. لكن قناعتي برضورة 
تحمل كل فرد ملسؤوليته أمام مشاكل العالم 
سيايس،  التزام  إىل  بعد  ترجمت  قد  تكن  لم 
الزمن  عامل  بفعل  إال  كذلك  تصبح  ولن 
وتواتر األحداث.« و»يف الواقع، فبعد 21 أبريل 
االشرتاكي  املرشح  )إقصاء  فحسب   2002
ليونيل جوسبان من الدور الثاني للرئاسيات 
ووصول اليميني املتطرف جون-ماري لوبني 

ــذا  ه إىل 
الـــــدور 
جهة  ا ملو
ـــــاك  ج
ــرياك(،  ش
قــــدرت، 
مثل  مثيل 
نسيني  فر
ين  يد عد

إزاء هذا  الذاتية  من جييل، حجم مسؤوليتي 
تملكني  لدرجة  وذلك  الديمقراطي،  الزلزال 
معها شعور فعيل بالذنب. نعم، فاملرح، عدم 
كانت  عوامل  والخنوع  الوقاحة  االكرتاث، 
قد رشعت يف تهشيم أعز ما نملكه. سبق يل 
األممية  نشيد  من  التايل  املقطع  سمعت  أن 
يشء«،  كل  لنكن  يشء،  ال  »نحن  مغنى: 
الواقع  يف  اخرتنا،  أننا  حينذاك،  فوجدت، 
وبطواعية، أن نمسخ إىل عدم نحن الذين كنا 
كل يشء يف رحم ديمقراطية ترتك لنا سلطة 
القرار كاملة. فجأة، بدا يل أن متابعة حياتي 
كأن ال يشء حدث، وترك اآلخرين يمارسون 
مستساغ.  غري  أمر  عني،  نيابة  السياسة 
كان االنخراط يف الحزب االشرتاكي الفرنيس 
أمرا، والعمل إىل جانب منتخبني وفاعلني أمرا 
آخر: هكذا انطلق كل يشء فعال ألجد سبييل 
املسؤولية  ويف  القرار  اتخاذ  يف  للمشاركة 
العمومية، واملساهمة يف تغيري الواقع حسب 

ما يتيحه يل وضعي«.
أبعد  إىل  وافية  كونها  بلقاسم  يميز  وما 
فيه  وارتقت  تعلمت  كبلد  لفرنسا  الحدود 
ساهم  والذي  املغرب  األم  ولبلدها  اجتماعيا 
كتبها  ففي  الكوني،  ووجودها  والدتها  يف 
»كمواطنة،  نجاة:  تقول  الذكر  السالف 
كامرأة وكمنتخبة، أعتقد أنه بإمكاني القول 
الفرنسية:  للجمهورية  خالص  منتوج  إنني 
كل  باستحقاق  االعرتاف  عرب  املدرسة،  عرب 
مواطن بغض النظر عن أصوله، وكذلك عرب 
إىل  الوفود  لحرية  فرنسا  طرف  من  منحي 
ترابها واالستقرار به قصد العيش والدراسة 
)...(إن  أطفال.  وإنجاب  والزواج  والعمل 
االختيار بني الثقافتني )املغربية والفرنسية( 
أمر غري مطروح بالنسبة يل، بل إنني أعتقد، 
أكثر من ذلك، أنني أستطيع استيعاب كل من 
كثريا  بحثت  لقد  األخرى.  بفضل  الثقافتني 
دون جدوى عن السبب الذي قد يجعلني أمثل 
بلدي بسبب حفاظي عىل روابط  خطرا عىل 

مع بلدي األصل.« 

الفراشة األمازيغية القادمة من أيت شيشار ترفرف فوق فرنسا
جناة بلقاسم أول مهاجرة ذات األصول املغربية  تتقلد 

منصب وزاري يف حكومة فرنسية
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مجموعة صاغرو مجموعة موسيقية غنية 
عن كل تعريف يف األوساط األمازيغية ، 

تخطى صداها املحيل إىل العاملي فبإرادتهم 
وصدق أغانيهم واملواضيع التي يعالجونها 
أصبحت لهم مكانة خاصة يف قلوب عّشاق 
الفن الهادف واملوسيقى امللتزمة ، وصنعوا 

بذلك ألنفسهم شهرة واسعة استحقوا 
بها احرتام الجميع. فبعد ألم عميق 

أصاب و ال يزال إىل اليوم أرسة، أصدقاء و 
محبي »نبا«، تجّل األمل يف األخ، الصديق 

الحميم، و املقرب لنبا:عازف قيثارة متميز 
واملعروف ِبصوته الدافئ َو القوي خالد 

أولعربي.
* خالد والعربي AZUL،  هل لك يف البداية أن 

تُطلعنا:
ما هو جديد مجموعة صاغرو ؟

Azul Amazigh d Tanemmirt **
الجديد مفهوم فضفاض، إنه إدراك قبل أن 
يكون تَحول، تغريرُّ أو تَغيري، إنتظار بالنسبة 
للبعض وديناميكي نسبي  لآلخرين. ولكنك 
أو  موسيقانا  جديد  قصدت  ُسؤالك  ويف 
كما  باختصار  و  فإنه  لذا  الفني،   مسارنا 
 Imtin« ِبعنوان:  ألبوم  تقديمك،  يف  أسلفت 

.»atig  n tudert
* هل   لك   أن  تُحدثنا عنه؟ما  داللة  التسمية؟ 
هي  وما  املحتوى؟  أو  املواضيع  العراقيل؟ 

أإلضافة التي جاء  ِبها ؟
أُخرى  لُغات  إىل  ترجمته  حاولت  لقد   **
وحصلت مثال عل: »األموات: قيمة الحياة« 
 Les Morts : Le Prix de La Vie «  : أو   .
للنص  ِخيانة  لألسف  هذه   »  Humaine
السياق  نفس  ففي  داللته  أًما  و  األصيل 
املوت  ارتباط  رموز  فك  محاولة  يف  تكمن 
الوثيق بالحياة، و إن حصل و استُوعب ذلك، 
أو  تنفي  إحداهما  قيمة    أن  فبديهي  هنا 

تثبت قيمة األخرى.
هذا بالنسبة للتسمية، ولندع جانبا 
املحرِّك  ال��دوالب  فهي  العراقيل،  

للنمو، ِبقدر ما مي عوائق محضة.
فاأللبوم  ببساطة،   امُلحتوى  أما   
الروح  إىل  الرمزية  هديتنا  الجديد 
الطاهرة لإلنسان، الشاب املوهوب، 
الشجاعة،  رمز  الشامخ،  املناضل 
رمز أولئك الذين لم يُؤمنوا ِبالقيود، 
تحدوا عوائق الحياة، رصخوا عاليا 
ذلك،  أجل  من  ضحوا  للحرية،  نعم 
اإلنسان  يعيش  أن  أجل  من  وماتوا 
يف حرية و عدالة :مبارك والعربي و 
وواِزن  أبدي،  حضوره  أن  الحقيقة 

كذلك  بالنربة الصوتية، الرزانة يف الكتابة و 
انتقاء الكلمات ، اللحن، واللمسة االحرتافية 

وطبعا : الرسالة النبيلة، اإلنسية.  ..
الفنان  ُرفقة  بعناية  ُسجلت  مقاطع  تسع 
أكثر  جوٍّ  يف  مالل«،   »موحا  الكبري  العاملي 
األموات  و  لألحياء  فيه  غنينا  أخوي.  من 
باألمازيغية،  اإلنجليزية، الكتالنية واألملانية 
Gu� النمسا:     مقطع صوتي ألختنا من 

drun Graf استلهمنا  فيه عموما هذا الكم 
الهائل من األحداث هنا أو غري بعيد شمال 
 … يُسّمى،  كما  الثورات  ربيع  إفريقيا، 
تطمح  وأُخرى  تسود   وأُسس  تيارات  بني 

للتغيري.
أما بالنسبة لإلضافة التي جاء بها، فاأللبوم 
امتداد لجديد أتت به املجموعة منذ نشأتها، 
غنائيا  أسلوبا  تشيد  أن  استطاعت  حيث 
له محبني ومشجعني وهو  فريدا من نوعه 
أيضا  باإلضافة   ، ستايل«  »أمون  أسلوب 
اختيار  يف  السهلة  والطريقة  األسلوب  إىل 
كانت  سواء  األح��داث  وتحليل  الكلمات 
سياسية أو ثقافية أو اجتماعية. إنها املنرب 

ِلنُسِمعه صوتنا،  العالم  نُطل فيه عل  الذي 
املوسيقى  إنها   . آالمنا  و  آمالنا  نظرتنا، 

الهادفة،  إِنها فقط : حب  الحرية.
باسم  أخرية  كلمة  أولعربي«  »خالد  الفنان   *
»مجموعة صاغرو باند« للجمهور  بصفة عامة؟

كما  التاريخ،  صناع  نشكر  أن  من  البد   **
نحيي عاليا أيت ألبان بإميرض، أمازيغ  ليبيا 
و ازاواد وشهدائهم، وعربهم كافة الشعوب 
التغيري،  بأن  الواعية  التحرر،  إىل  التواقة 

أساسه اإلنسان و صانع له.
أنَّ »نبا«   كان  دائما  أتذكر  أنا  الختام،   يف 
د: »لن أموت أبدا ليس ألن للموت عندي  يُردِّ
مَفٌر إنما ألنها لن تسلب مني يشء آخر غري 
الجسد.«، سيعيش فكري حّراً ولن يزيدني 
قربي، يف أريض وبني أهيل  إال فخرا ويقينا 

باقرتاب الرشوق.…
.Tanemmirt

* حاوره سيفاوين من ورزازات

سايس  فاس  وجمعية  فاس  روح  مؤسسة  تنظم  
امللكي  املعهد  مع  بتعاون  شمال   جنوب  ومركز 
املغربي  البنك  وبدعم من مؤسسة  األمازيغية  للثقافة 
للثقافة  الثامن  الوطني  املهرجان  الخارجية،   للتجارة 
بقرص    2012 يوليوز  13و15   مابني  األمازيغية   
املؤتمرات بفاس. وبهذه املناسبة سينعقد مؤتمر دويل 
األم والشتات«   يؤطرها خرباء  »اللغة  حول موضوع 

وفعاليات وطنية ودولية.
املبذولة  الجهود  إطار  يف  املهرجان  هذا  ويندرج 
وتكمن  األمازيغية.  بالثقافة  الرقي  بخصوص 
التاريخية  الداللة  عل  الرتكيز  يف  املبادرة  هذه  أهمية 
التي  واالجتماعية واالنتثروبولوجية للتثاقف، واألدوار 
الثقايف.  التبادل  سبل  تعزيز  يف  الهجرة  بها  تضطلع 
أن  األمر بوضع مقاربة متجانسة من شأنها  ويتعلق 
تسمح بتقوية الحوار بني الثقافات والسلم االجتماعي 

والثقافة الديموقراطية.
 ويشمل هدا املهرجان محورين أساسيني:

-محور مخصص للمؤتمر الدويل يف موضوع: »  اللغة 
األم والشتات«.   

-محور مخصص لألغنية والشعر والفنون األمازيغية
األثر  إلبراز  مواتية  مناسبة  املهرجان  هذا  وسيكون 
عل  الثقافات  بني  وللحوار  عموما  للهجرة  اإليجابي  
والتنمية  والديموقراطية  السالم  عل  الخصوص  وجه 

املستدامة واملحافظة عل الرتاث.  
* محاور املؤتمر

من محاور هدا املؤتمر:
1� التعدد الثقايف املغاربي يف ضوء عالقاته بأوروبا

2� اللغة األم والهويات املتعددة
اإلسالمي  املد  بني  ما  املهجر  يف  املغاربية  الجاليات   �3

والقيم الغربية
4� آداب الجاليات املغاربية يف املهجر

والفاعلني  والباحثني  للخرباء  املؤتمر  هدا  وسيتيح 
الجمعويني الفرصة ملناقشة قضايا لها صلة بالهجرة 
والتبادل الثقايف وإسهامهما يف التنمية والحوار األورو 

مغاربي.
تكريم  سيتم  للمهرجان،  االفتتاحية  الجلسة  وخالل 
املتعددة،  لعطاءاته  نظرا  أحيزون  السالم  عبد  السيد 

كما سيتم تكريم عدد من الفنانني املغاربة واألجانب.

اجتماعها  تيفاوين،  فستيفال  جمعية  عقدت 
الجمعية وإدارة  بتافراوت، بحضور أعضاء  السنوي 
التقارير  فيه  وناقشت  قدمت  والذي  املهرجان، 
السادسة وتمت فيه مناقشة  للدورة  األدبية واملالية 
الخطوط العريضة لربنامج الدورة املقبلة )السابعة( 
 23 من  فعالياته  والذي ستمتد  تيفاوين،  لفستيفال 
2012  بتافراوت وأملن، تحت الشعار  26 غشت  إىل 
الشعار  القرية«.  لفنون  »اإلنتصار  لتيفاوين:  الدائم 
الجمعية  تسعى  الذي  املتميز  التصور  يعكس  الذي 
و  وبرامجها  ألنشطتها  كهوية  ترسيخه  إىل  جاهدة 
خاصة  كتيمة    »La Ruralité »القروانية  يف  املتمثل 
القرية  مقومات  عل  األضواء  بتسليط  تسمح 

التفراوتية يف جميع املجاالت.
هذه الدورة السابعة التي أسندت رئاستها للمقاولة 
زينب  السيدة  املنطقة،  ابنة  الجمعوية،  والفاعلة 
الوجوه  من  العديد  مشاركة  ستعرف  بوشمان، 

و  وطنيا  والرياضية  الثقافية  والفعاليات  الفنية 
دوليا، وسيتم خاللها تقديم فرجة متميزة وأنشطة 
كما  سترتاوح،  ولزوارها  املنطقة  لساكنة  متنوعة 
الريايض، اإلجتماعي،  الفني،  الثقايف،  العادة، ما بني 
الرتبوي، والبيئي... فرجة ممتعة  من حيث املضامني 
الجمالية  األشكال  حيث  ومن  القوية  اإلنسانية 
القرية  فنون  جمالية  فيها  تتفاعل  فرجة  الراقية، 
العرصية،   األمازيغية  املوسيقى  بإبداعات  املغربية 
فضاءات  عدة  عل  مفتوحة  كسابقاتها،  وستكون 
املهرجان  لجمهور  تسمح  رحبة،  قروية  عمومية 
والتتبع  وبالتفاعل  وسلس  مريح  بشكل  باملشاركة 

واملالحظة والنقد.
يف  الدورة  لهذه  املفصل  الربنامج  اإلعالن عن  وسيتم 
اإلعالن  وسيتم  املوضوع،  يف  ستنظم  صحفية  ندوة 

عن تاريخ عقدها يف بالغ الحق.   
                                                                        

املهرجان الثامن للثقافة األمازيغية   أيام 13  و14 و15  يوليوز 2012  بفاس الدورة السابعة لفستيفال تيفاوين
 من 23 إىل 26 غشت 2012

م روح  املناضل »مبارك أولعريب« و يواصل مسرية  خالد أولعرىب يكرِّ
»Imtin Atig  n tudert« جمموعة صاغرو بند بألبوم

 * رشيد نجيب - أكادير 

بكلية  األمازيغية  اللغة  ماسرت  استضاف 
ابن  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
ماي   17 الخميس  يوم  بأكادير  زهر 
الباحثة  عامر،  مفتاحة  الدكتورة  املايض 
ملؤسسة  التابع  اللغوية  التهيئة  بمركز 
التي  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
ألقت محارضة بعنوان: " التهيئة اللغوية 
والتأثريات"  األجرأة  الدوافع،  لألمازيغية: 
حول  الدرايس  اليوم  هذا  أشغال  وتأطري 
موضوع التهيئة اللسانية للغة األمازيغية.

وكما جاء يف الورقة التقديمية التي أعدها 
منسق  تلمنصور  العايل  عبد  الدكتور 
اآلداب  بكلية  األمازيغية  اللغة  ماسرت 
اللقاء  والعلوم اإلنسانية بأكادير فإن هذا 
االهتمامات  صميم  يف  يندرج  العلمي 
األمازيغية:  اللغة  ملاسرت  الكربى  املركزية 
اللغوية"،  والتهيئة  اللهجي  "التنوع 
اللسانيات األمازيغية،  واملخصص لدراسة 
اللغة  معرية  األمازيغية،  اللهجات  علم 
يكمن  حيث  اللغوية.  وتهيئتها  األمازيغية 
مد  يف  األكاديمي  التكوين  هذا  من  الهدف 
املعارف  من  بمجموعة  الباحثني  الطلبة 
التحكم  من  ستمكنهم  التي  الكفايات  و 
يف  وتواصال  إتقانا  األمازيغية  اللغة  يف 
يتعلق  ما  كل  وكذلك  اللهجية،  تنوعاتها 
إىل  إضافة  ومعريتها.  توحيدها  برهانات 
األدوات  من  بعدد  الباحث  الطالب  إمداد 
واألعمال  األبحاث  مجال  يف  والتقنيات 
وعلم  األمازيغية  باللسانيات  املتعلقة 
اللهجات األمازيغية، وذلك من أجل تمكني 
من  عدد  حول  أبحاث  إنجاز  من  الطالب 
اللهجي، و تدبري  بالتنوع  املتعلقة  املحاور 

معها،  التعامل  كيفية  و  املتون  مختلف 
اللغوية  التهيئة  لسريورة  الجيد  الفهم  و 

لألمازيغية. 
يف نفس السياق، نظم يوم الجمعة 18 ماي 
"القيم  درايس حول موضوع:  يوم  املايض 
تاطري  السينمائية" من  للصورة  الجمالية 
الدكتور إبراهيم حسناوي، الباحث بمركز 
الدراسات الفنية و التعابري األدبية واإلنتاج 
امللكي  للمعهد  التابع  البرصي  السمعي 

للثقافة األمازيغية. 
و يندرج هذا اللقاء الثقايف يف إطار أنشطة 
لفضاء  التابع  األمازيغية  السينما  نادي 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  الثقافة 
2008 بمبادرة  بأكادير والذي أحدث سنة 
قصد  تلمنصور  العايل  عبد  الدكتور  من 
األمازيغية  الدراسات  مسلك  طلبة  تمكني 
ثقافة  بخصوص  معارفهم  إغناء  من 
اللغة  بتحليل  واالستئناس  الصورة 
مجموعة  عرض  خالل  من  السينمائية 
و  األمازيغية  والوثائقيات  األفالم  من 
مساعدتهم عل تطوير كفاياتهم يف مجال 
وذلك  عموما،  الدرامية  والفنون  السينما 
بالنظر للمكانة التي تمتاز بها السينما يف 
العرص الراهن باعتبارها آلية ال غنى عنها 
يف التكوين الثقايف للطلبة تمكنهم من فهم 
خالل  من  األمازيغية  والحضارة  الثقافة 
فالسينما  املختلفة.  السينمائية  الصور 
وديداكتيكية  بيداغوجية  أداة  تشكل 
الثقافية  الرموز  بامتياز وذلك لغنى وثراء 
التي تمثلها، كما أنها تعترب تركيبا واضحا 
لكل الفنون املعروفة مادامت تغطي العديد 
السينوغرافيا،  الصورة،  الحقول:  من 

املوسيقى...

الثقافية  تيماتارين  جمعية  تعتزم 
الثانية  الدورة  تنظيم  واالجتماعية 
الشفاهي  االدب  حول  الصيفية  للجامعة 
يوليوز  و08  و07   06 أيام  بأشتوكن، 
والراوية  االثنوغرايف  واختارت   ،2012
للدورة؛  شخصية  اكنكوا"  براهيم  "يس 
الباحثني  وجه  يف  مفتوحة  ستكون  دورة 
الثقافية،  والدراسات  االدب  تخصصات  يف 
واالنثروبولوجيا  التاريخ  السوسيولوجيا، 
عالقة  لها  التي  التخصصات  من  وغريها 
اللقاء  وسيتضمن  الدورة.  بموضوع 

جلستني نظريتني وفق املحاور االتية:
االدب  رسديات   : األوىل  النظرية  •الجلسة 

الشفاهي بأشتوكن.
الشفاهي  التعبري  أجناس  األول:  •املحور 
بأشتوكن: الحكاية الشفاهية، امليثولوجيا، 

اللجوندات الدينية والتاريخية
يف  املنهجية  املقاربات  الثاني:  •املحور 

تناول الرسد الشفاهي
•املحور الثالث : دور الجامعة و التنظيمات 

الثقافية يف تدوين وجمع املادة الحكائية.
•املحور الرابع:تجليات الرسد الشفاهي يف 

االدب األمازيغي املعارص املكتوب.
• الجلسة النظرية الثانية: شعريات االدب 

الشفاهي بأشتوكن.
الشعر  يف  التعبري  أجناس   : األول  املحور   •
الشعر  أجماك،  بأشتوكن:  الشفاهي 
 – تامكرا   – تانكيفت  )تامغرا-  النسائي 

تيويزي...(
التداخل األجنايس بني فن  الثاني:  •املحور 
تريويسا وفن أجماك – األبعاد والتجليات.

•املحور الثالث: يف قراءة الشعر الشفاهي 
والوظائف(-اإليقاع- )البنيات  بأشتوكن 

الخطابية   البالغة-الصورة-البنيات 
والتواصلية

•املحور الرابع: جدلية األدبي والتاريخي يف 
الشعر الشفاهي بأشتوكن.

ووجهت الجمعية  دعوتها  إىل كل السادة 
املشاركة  يف  الراغبني  والباحثني  املفكرين 

بموافاتها ب� :
املحور  إىل  اإلشارة  مع  املداخلة  موجز  أ( 

الذي سيتم التدخل فيه.
االستعانة  يمكن  التي  اآلليات  الئحة  ب( 

بها أثناء تقديم املداخلة.
ضمن  املحارضة  طبع  عل  موافقة  ج( 

كتاب يضم أشغال الجامعة الصيفية.
عرب العناوين التالية :

Timatarin2959@gmail.com
Achtouk9@gmail.com

تتضمن  الدورة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
أنشطة موازية، تتوزع بني قراءات نقدية 
الحديثة،  األمازيغية  اإلصدارات  بعض  يف 
جلسات فكرية مع مبدعني وكذا ورشات 
وأروقة مفتوحة يف وجه العموم طيلة أيام 

الدورة.

ماستر اللغة األمازيغية جبامعة ابن زهر بأكادير 
ينظم أنشطة متنوعة

مجعية تيماتارين 
تستضيف اجلامعة الصيفية الشبابية

الدورة الثانية مابني 6 و 8 يوليوز القادم

وكتعبري  وكخطاب  ككتابة 
الفن  واجه  الفرشاة  بواسطة 
أساسية  إشكالية  املغاربي  التشكييل 
وهي  أال  ميالده  منذ  به  التحمت 
كيفية  يف  املتمثلة  الهوية  موضوع 
قيمه  عل  املحافظة  بني  التوفيق 
مستجدات  مواجهة  وبني  وعاداته 
التمزق  يف  واملتجلية  املعقدة  الحارض 
أبعاده  بكل  اإلنساني  التمزق  بني 
عل  وحضاريا  وسياسيا  اقتصاديا 
امتداد الخارطة املغاربية هذه املعضلة 
وإثباته  ذاته  يعيش  الفنان  جعلت 

وهويته.
خطابات الصباغة التشكيلية املغاربية 
إىل  الفنان  نظرة  من  باألساس  نابعة 
ملفهومه  استيعابه  مدى  ومن  املايض 
من  وشدة  بحدة  املبصوم  الحديث 
الغزو  يف  محددة  زمنية  فرتة  طرف 
واندحاره  األوروبي  االستعماري 
عسكريا )1980�1960( تاركة وراءها 
البداية  النقطة  هي  الزالت  مخلفات 
بدورها  التي  الهوية  يف كل حديث عن 
الفنان كانطالقة وكأداة بعث  اتخذها 
له  خصوصيا  فكرا  يعتربه  ملا  جديدة 
يف ميدان الفن التشكييل وهذه الثنائية 
اآلن  إىل   1960 البدء  منذ  اصطدمت 
الرشح-الفكري-االستيتيكي- بثالثية 

بمنطقة  الخاص  للمايض  التاريخي 
شمال  هي  التي  مححدة  جغرافية 

إفريقيا برصيدها الهوياتي الزمكاني.
أو ليس من األجدر الحديث عن املايض 
األحادية  من  بدال  التعددية  بصيغة 
معينة  زمنية  مرحلة  عل  الرتكيز  إذ 
الحقبة  فان  التاريخية  املراحل  من 
مفهومة  تكون  األخرى  األحقاب  أو 
ومستوعبة بشكل متناقض مما يؤدي 
الذي  التاريخ  حق  يف  إجحاف  إىل 

مهما  الحق  ألحد  ليس 
يف  قناعاته  اختلفت 
بشكل  وقائعه  تجاوز 

من األشكال.
الذي  املايض  نوعية 
تطرق له ومازال يتطرق 
التشكييل  الفنان  إليه 
إبداعاته  يف  املغاربي 
ماض  األوجه:  ثالثي 
قبل  ما  أزمنة  من  آت 

جذوره  يستمد  وماض  اإلسالمية، 
التاريخية من العهود اإلسالمية)الفرتة 
وماض  بالخصوص(،  األندلسية 
البارحة املتمثل يف االحتكاك الحضاري 
للمجتمع  االستعماري  الغزو  بعد 

املغاربي وبصمته االستيالبية.
االتجاه  تتقاسم  التي  الثالثية  هذه 
التشكييل  للفن  واالستيتيكي  الفكري 
بينها  فيما  تتحاور  الحديث  املغاربي 
االتجاه  أهمها  عديدة  فنية  بأساليب 
تفرع  وما  كالتشخيصية  األكاديمي 
عنها من تيارات كالوحشية والرسيالية 
التجريدية وما تضمه من  املدرسة  ثم 

اتجاهات كالتكعيبية والحر وفية الخ.
والفن  الجميل  علم  هي  االيستيتيكيا 
ويقول  موضوعات  ليس  لكنه  معرفة 
ولكن  الجمال  علم  هناك  -ليس  كانط 

فقط نقد الجميل-.
األسلوب التشخييص املغاربي منذ عهد 
أساسية  مشكلة  يف  تعثر  االستقالل 
تجارب  عن  بحثه  عملية  يف  تكمن 
التي  الصنع  ومسبقة  جاهزة  وقوالب 
التشخييص  الفن  وجوه  إىل  تنتسب 
املغاربيون  فالرسامون  الغربي 
زالوا  ما  اآلن  لحد  االتجاه  هذا  ذوي 
جماليني:  قطبني  بني  يتأرجحون 
الرومانيس  باتجاهيه  اإلسترشاقي 

وقطب  واملشاهدي، 
بأسلوبيها  الكالسيكية 

املجازي والتوراتي.
هاذين  أحد  يكن  لم  إن 
إىل  مالوا  القطبني 
االنطباعية  األساليب 
معتقدين  والتعبريية 
التقليد  طريق  عن  أنهم 
سيكونون  واملحاكاة 
رؤية  محاولة  يف  أصليني 
بلدانهم ومحيطهم أكثر من الرسامني 
بعكس  مجتمعهم  فأظهروا  الغربيني 
رسمهم  خالل  من  الحقيقية  صورته 
لإلنسان والقصبات األثرية إىل غري ذلك 
الحقيقي  الواقع  عن  البعد  كل  بعيدا 
واملرئي املعاش لهذا اإلنسان ومحيطه 
مأخوذة  انتاجاتهم  أن  ذلك  من  واألمر 
الكارت بوسطال ناسخني  لألسف من 
غري  غرافيكية  وبتعابري  بألوان  إياها 
ذات  تعربعن  أن  املتلقي  اتجاه  قادرة 
الذات  الفكرة،  كجنون  الذات  مبدعها، 
كإرهاصات التنفيذ لها، والذات كصلب 

الهوية.
الفن  وجه  يف  رفع  االنجراف  هذا 
مفاده  تربيري  غطاء  تحت  الفطري 
أن الفلكلور يجب تخطيه بفن تزييني 
بالجودة والجمالية  العناية  تكون فيه 
أن  متناسني  األساسية  ركيزته 
اإلقتالع من الجذور ثقافيا هذا يصبح 
استخداماتهم  وكون  حتميا  شيئا 
من  اكتسبوه  ما  مع  اآلخر  عني  نظرة 
هذا  لتقنيات  الحريف  التعلم  مهارات 
ذواتهم  تشخيص  عملية  يف  اآلخر، 
الذي  للعالم  وتأويلهم  وأراضيهم 
يعيشون فيه وكذا لقيمهم التشكيلية 
الفن،  هو  الذي  العالم  هذا  من  كجزء 
والجماعية  الفردية  هويتهم  تصبح 

املسحة  فيها  تواجدت  وإن  حتى 
املغاربية عبارة عن صور فلكلورية 

وتصنيفهما  رشحها  يتم  واكزوتيزم 
تحت عامل التتلمذ واإلنتماء األسلوبي 

واإلستيتيكي والفكر والغري.
بناءا عل هذا فإن عملية تمييع املشهد 
بشكل  وتسويقه  الشعبي  املغاربي 
اإلنسان  كرامة  إىل  تيسء  تزييفي 
يبقى  قال كانط ال  الذي كما  املغاربي 
الكائن  يصبح  عندما  يذكر  وزن  لها 
مختلف  لقضاء  وسيلة  البرشي 
يف  غاية  يظل  أن  عل  ويكف  األغراض 

حد ذاته.
فنانان  أول  والغرباوي  الرشقاوي 
املمارسة  حقل  إىل  نقال  تجريديان 
التشكيلية الحديثة عل األرض املغاربية 
تساؤالت مركزية ملا يمكن تسميته ب 
زمني  ظرف  يف  الحداثة"  "متطلبات 
الستقالل  األوىل  السنوات  هو  الذي 
األقطار املغاربية كفرتة أصبحت فيها 
أمور الثقافة يف يد أصحابها عل األقل 
رأي  وإبداء  مسائل  طرح  ناحية  من 
االتجاهات  متعددة  تحوالت  خضم  يف 
االجتماعية  بنياتها  يف  والتغريات 
ملا  فخالفا  وثقافيا  وسياسيا  عمرانيا 
التجريد  كون  االعتقاد  يف  شائع  هو 
وإستيتيكي  فكري  كأسلوب  املغاربي 
هو غربي الثقافة واملنهج إال أن هناك 
أسس ومصادر محلية ومتعددة ينبني 
فكريا  توجهه  األقل  عل  أو  عليها 
عملية  من  البد  وتبيانها  وملعرفتها 
يستلزم  رجوع  هو  الوراء  إىل  الرجوع 
وفرتات  متعددة  زمنية  مراحل  تسلق 
سحيق  ماض  نحو  متنوعة  ثقافية 
األسطورة  وراء  الحقيقة  فيه  تختبئ 

هو التاريخ.
* أحمد أيبورك 
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