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العامل االمازيغي

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

توجه صديق يل إىل إحدى املقاطعات الحرضية
بمدينة الدارالبيضاء ،لكي يصادق توكيل له من
أمه ليتحصل مكانها مبلغ  500.00درهم هو
كل مبلغ تقاعد أبيه املتوىف ،وملا وصل إىل اإلدارة
املعنية صحبة والدته ،رفض املوظف املكلف
وضع أختام املقاطعة عىل التوكيل ،بحجة أن
والدة صديقي ال تعرف العربية ،وهو ال يعرف
األمازيغية (أي املوظف) ،وبالتايل ال يمكن له أن
يصادق عىل الوكالة ،إال باصطحاب أحد األغيار
ليقوم بعملية الرتجمة من العربية إىل األمازيغية
والعكس ،بني املوظف و والدة صديقي ،وبالفعل
اصطحب صديقي أحد املارة من الشارع العام
يتكلم العربية واألمازيغية ،دون أن تتوفر فيه
الرشوط القانونية الالزمة ليقوم بمهمة الرتجمة
لدى اإلدارات.
نفهم أن املوظف السالف الذكر ال يمكن أن
يصادق عىل ورقة ،ما دام يشوبه الشك يف معرفة
هل ولية األمر بدراية كاملة ملا تضمنته الوثيقة
التي بني يديه .وبالتايل البد من وسيلة يفهم
من خاللها ،أو بها ،أن املرأة التي أمامه والتي ال
تعرف العربية ،تعرف وتعي مضمون الوثيقة.
ألنه يضع يف إعتباره احتمال تزوير اإلبن لتوكيل
والدته ،مادامت ال تعرف القراءة والكتابة باللغة
العربية ،ولكن الغري املفهوم هو كيف لهذا
املوظف بأن يثق باملقابل يف أحد املارة ،مادام
من املفروض أن يشمله نفس شك املوظف الذي
رسى عىل صديقي ،ألنه بكل بساطة يمكن ألي
أحد أن يتفق مع أي كان ،لتويل مهمة الرتجمة
من العربية لألمازيغية ،يف حالة كانت له نية
لإلحتيال عىل شخص أمازيغي ال يعرف العربية.
ويف حالة وقوع املرأة موضوع حديثنا ،ضحية
نصب واحتيال من سيتحمل املسؤولية يف قرارات
موظف يترصف خارج القانون ،لسد ثغرات
يف قانون لم يأخد بعني اإلعتبار أن ثمة ماليني
األمازيغ ال يعرفون العربية ،ولطاملا ضاعت
مصالح الكثري منهم أو عرقلت ،ملجرد أنهم ال
يعرفون العربية؟

الربملاين حممد أبرشان
ينتفض على البنك الشعيب بالناظور
* ياسني عمران
انتقد محمد أبرشان بشدة
ما أسماه ب» السياسة
العنرصية» للبنك الشعبي
يف حق أبناء الناظور.
وأوضح أبرشان عىل أن
البنك الشعبي يحقق
أكثر من  17مليار من
األرباح كل سنة ،تذهب
نسبة مهمة من أرباح ذات
املؤسسة إىل بعض الجمعيات
الرياضية والثقافية املنتمية
ملحور وجدة/الدار البيضاء،
والتي تستفيد من منح
سنوية تصل إىل  70مليون،
بينما الجمعيات الرياضية
والثقافية الناظورية يتم
منحها منح زهيدة تصل إىل 3
مليون سنويا.
وأردف أبرشان قائال عىل
أن تقرير مجلس الرقابة

املندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج
يتجاهل ملف معتقلي
احلركة األمازيغية

للبنك الشعبي لم يتم االطالع
عليه ،وأن بطائق االنخراط
التي تعود للبنك الشعبي غري
قانونية ال تحرتم املساطر
اإلدارية وتتالعب بالجالية
األمازيغية بأوربا.
وأضاف أبرشان عىل أنه يتعني
عىل البنك الشعبي أن يعني
مدراء محليون من الناظور
يتواصلون مع الساكنة باللغة
األمازيغية ،ألن امللك محمد
السادس قام برتسيهما يف
الدستور املغربي.

لكن املثري لإلستغراب كون اإلدارة املغربية،
ورغم مرور سنتني عىل ترسيم األمازيغية،
مازالت مرسحا ملثل هذه املمارسات التمييزية،
ولم يتم تفعيل ولو جزء بسيط مما التزمت
به الدولة والحكومة ،خصوصا ما يرتبط منه
بالشأن اليومي املحيل للسكان يف جميع املناطق.
ما املانع من توفري ولو مكتب صغري خاص
باإلرشاد والرتجمة يف جميع اإلدارات ،إىل حني
تكوين املوظفني واألطر اإلدارية ،بدل أن يستمر
األمازيغي يف وطنه مقهورا ،ومهمشا ومحتقرا،
وهو أمر ال نرضاه .إذ كيف يعقل أن مدينة كالدار
البيضاء العاصمة األمازيغية بامتياز ،اليوجد
بإداراتها من ينطق باألمازيغية .أألن األمازيغي
يميل بطبعه إىل أن يشتغل حرا غري مقيد بأوقات
إدارية ومساطر إدارية ،أم هي سياسة مقصودة
من طرف الدولة حتى ال يلج األمازيغ إىل اإلدارات
العمومية ،خصوصا وأن لولوج أي وظيفة كيفما
كانت تخضع ملساطر ،من قبيل مأل استمارات
وتقديم سري ذاتية ،يفرض فيها أن تتضمن اللغة
ومكان االزدياد واالسم واللقب ،تلك املعطيات
التي كثريا ما تكون حاجزا أمام صاحبها للولوج
إىل بعض الوظائف ،ألننا مازلنا نعيش عنرصية
وتمييزا مقننني ومؤسسني عىل النسب واإلنتماء،
و(بطائق األدارسة) دليل ال يحتاج إىل برهان
إضايف ،ينم عىل العنرصية والتمييز ،املفروض
أن يوضع له حد انسجاما مع كل الشعارات
املعلنة من قبل الدولة .ما دام استمرار منح تلك
البطائق فيه خرق واضح للقانون وللمساواة
املفروضة يف الحقوق والواجبات بني املواطنني ،إذ
يزين بها البعض واجهات السيارات ،ليتجاوزوا
الرسعة القانونية ،ويمروا تاركني من دونهم
واقفني يف الضوء األحمر من دون حسيب وال
رقيب ،أو يتجاوزون األسبقية يف مداخل اإلدارات
واملستشفيات ،مستغلني عبارة «يجب توفري
واحرتام وتقدير حامل هذه الشارة/البطاقة»
و «بأمر من صاحب الجاللة نرصه الله يجب
احرتام وتقدير آل البيت النبوي الرشيف» ملنح

جميع التسهيالت لحامل هذه البطاقة ،وكأن
بقية املواطنني غري ملزم توفري جميع التسهيالت
التي يكفلها القانون لهم.
و أكثر ما يبني أن املمارسات العنرصية أصبحت
يف كل مكان ويحس بها الصغري والكبري ببالدنا،
هذا مثال ألحد التالميذ من معاريف ،الذين أمرتهم
معلمتهم بأن يصفوا لها مهرجانا فنيا ،مبارشة
بعد اختتام مهرجان موازين ،فقام تلميذنا
بوصف مهرجان فني ذو طابع أمازيغي ،ولكن
بعد خروجه من املدرسة أحس بتأنيب للضمري
كأنه ارتكب خطأ شنيعا ،وتمنى أن ال تكون
املعلمة عنرصية لكي ال تمنحه صفرا ،وتخوفه
مفهوم وله أسسه ومربراته التي تنبني عىل
تراكمات عقود من التمييز والحكرة ،والعنرصية
املقننة ،تمتد إىل املدارس والجامعات ،كما
إىل الوظائف السامية ،التي ال يحظى بها إال
من له نسب رشيف ،ما حذا بأغلب األمازيغ
وهم معروفون بالتنصل والتنكر لجذورهم،
واإلنتساب إىل األدارسة وآل البيت ضمانا لوظيفة
سامية أوحياة كريمة ،لكن كثري منهم يستمر يف
الشعور بعقد نقص بسبب أصله األمازيغي ،ألن
القضية برمتها تعود إىل سياسة الرفع من قيمة
كل ما هو عربي والحط من كل ما هو أمازيغي،
لتسهيل تعريب األمازيغ ،وألن بعض األمازيغيني
يبحثون عن حلول سهلة لواقع العنرصية ،فإنهم
يسارعون لإلرتماء يف حضن العروبة ،بدل الدفاع
عن أصلهم وحقوقهم ،دفاعا كان له وال زال
ثمن ليس الكثريين مستعدين لدفعه ،لذا يستمر
الوضع عىل ما هو عليه ،رغم أن لدينا دستور
ترد فيه عبارة أن األمازيغية لغة رسمية ،وبعد
سنتني من إنتظار قوانني تنظيمية ال تلوح يف
األفق ،نتساءل كم سننتظر مجددا تفعيلها حتى
لو وجدت.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:
bu twada n umksa ur ad ig abla amksa
bu twada n umksa ur ad ig abla
amksa

االفتتاح الرمسي لقصر املؤمترات موكادور مبراكش

افتتح ميلود الشعبي ،يوم 29
ماي  ، 2013قرص املؤتمرات
موكادور بمراكش ،بحضور
شخصيات بارزة تنتمي إىل
عالم املال والسياسة .وينتظر
من موكادور أن يصبح القبلة
املفضلة لألعمال عىل صعيد
املغرب وشمال إفريقيا ،حيث
خصص له غالف استثماري
ناهز املليار و 200مليون درهم.
قرص املؤتمرات موكادور مكون
من أربعة مستويات بمساحة
اجمالية تفوق  16000مرت
مربع مخصصة كلها للتظاهرات
الوطنية و الدولية .بطاقة
اجمالية تصل إىل  5000مكان،
ويوفر قرص املؤتمرات موكادور
مدرجا يحتوي عىل  1800مقعد،
 28قاعة لالجتماعات بطاقة
استيعابية من  10مقاعد إىل 600
مقعدا وقاعة للحفالت من 600
مقعد باإلضافة إىل قاعة للعروض
مساحتها  450مرت مربع ،وكما

يتوفر عىل فضاءات للعروض
ممتدة عىل مساحة تصل إىل
 3000مرت مربع ،وكل هذه املرافق
مجهزة بآخر التكنولوجيا عىل
مستوى الصوت واإلنارة.
والجدير بالذكر ،أن قرص
املؤتمرات موكادور صمم وفق

«تامينوت» تتهم القناة األمازيغية بالتمييز
واإلقصاء ومسؤول بالقناة يرد على ذلك

استنكرت مجموعة من مناضيل * إمرزيك رشيدة

الحركة األمازيغية واملتمثلون
يف فاطمة شاهو برملانية
واملعروفة «بتابعمرانت»  ،رشيد
راخا ،رئيس منتدب للتجمع
العاملي األمازيغي مكلف
بالعالقات الخارجية ،وأمينة
ابن الشيخ ،رئيسة التجمع
العاملي األمازيغي جهة املغرب،
عدم اإلستجابة ملضمون رسالة
وجهوها إىل املندوب العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج ،قصد
اإلذن لهم بزيارة املعتقلني
األمازيغيني حميد أعضوش
ومصطفى أوسايا القابعني
بسجن توالل  2بأمكناس
والذين يحمالن أرقام اإلعتقال
 :حميد أعضوش15599:
ومصطفى أوسايا.15598 :
ويذكر أن املعتقلني سجن عىل
خلفية األحداث املؤملة التي
عرفتها جامعة موالي اسماعيل
سنة .2007

أخــبــــار
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قالت منظمة «تامينوت» إن القناة األمازيغية
لم تخصص إدارتها ما يستوجبه الواجب
املهني والقانوني واألخالقي فيما يتعلق
بتغطية أنشطة الجمعيات املدنية ،موضحة
يف رسالة بعثت بها إىل مدير الثامنة وتوصلت
جريدة «العالم األمازيغي» بنسخة منها أن
للقناة األمازيغية تعامل مع هذه األنشطة،
وصفته بالتمييزي ،وقالت «تامينوت» إن
ذلك يعترب خرقا ملبدأ املساواة واملقتضيات
القانونية ذات الصلة بتدبري اإلعالم العمومي.
وذكرت املنظمة ذاتها ،يف رسالتها ،اللقاءات
التي اعتربت أنه لحقها حيف فيها ،مشرية إىل
مؤتمرها الوطني الحادي عرش بتنغري ،واملخيم
الصيفي الثالث ،و ندوة حول «الوضعية
السياسية واالقتصادية باملغرب عىل ضوء
الربيع الديمقراطي» يف  ،2012وندوة وطنية
حول الحق يف األرض باملغرب يف يناير ،2013
و ندوة بالدار البيضاء حول موضوع «مداخل
ومقاربات من أجل ترسيم فعيل ومنصف
لألمازيغية» يف دجنرب  ،2013و قافلة تيفناغ

بالجنوب الرشقي يف يناير  ،2013وأنشطة
أخرى.
وقال عيىس وهبي املسؤول عن قسم األخبار
بالقناة يف القناة األمازيغية ،يف ترصيح لجريدة
«العالم األمازيغي» أن القناة الثامنة ،تتعامل
مع الجمعيات األمازيغية عىل قد املساواة،
موضحا أنها تواكب أنشطتها دون استثناء،
وتقوم بتغطيتها ،موضحا أنه ليس هناك
تفضيل لجمعية عىل أخرى.
وأضاف وهبي  ،أن قناة تمازيغت تشتغل
مع كل الجمعيات املهتمة بالثقافة واللغة
األمازيغيتني ،ما يجعل أنشطتها تدخل
يف صميم اهتمامات القناة ،وذلك يف إطار
شعار «إعالم القرب» الذي رفعته القناة منذ
انطالقتها.
وفند الفكرة الرائجة عىل وجود خلفية مسبقة
بخصوص التعامل مع جمعية ما ،موضحا
أن الهدف األسايس هو التعامل بشكل مهني
وإعالمي مع كل األنشطة ،وقال إن «الثامنة»
تعمل عىل تغطية األنشطة التي تتوصل بطلب
رسمي من الجهة املنظمة لها ،مؤكدا عىل أن
مثل هذه األمور واضحة يف العملية التواصلية

املعايري الدولية املعتمدة من
طرف الجمعية الدولية لقصور
املؤتمرات ،حيث يتوفر عىل بنية
تحتية مهمة تمكنه من تنظيم عال
لجميع أنواع التظاهرات الكبرية :
مؤتمرات ،ندوات،حفالت ،معرض
ومهرجانات.
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بني القناة والجهات األخرى ،سواء كانت
جمعيات أو أحزاب أو غري ذلك من هيئات
املجتمع.
وأشار أن منظمة» تاماينوت» واحدة من
أقدم الجمعيات املحرتمة يف مجال الدفاع عن
األمازيغية لغة وثقافة ،وأوضح أن العديد
من أعضائها شاركوا يف مجموعة من الربامج
عىل القناة ،إما ضيوفا أو منشطني ،والقناة
األمازيغية لم تعتمد يف يوم من األيام سياسة 011.810.000.01921.000.6251419
اإلقصاء ،وأوضح أن أبواب القناة مفتوحة
• سحب من هذا العدد:
للجميع فهي قناة جميع املغاربة عىل حد
 10.000نسخة
سواء.
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هل اقتربنا أقل من الدولة الدميقراطية ذات اهلوية األمازيغية (األصلية) ،أو ابتعدنا عنها أكثر ،بعد سنتني من الترسيم الدستوري لألمازيغية كلغة رمسية مشروطة بقانون تنظيمي ال زال مراوحا مكانه بني متاهات الربملان من جهة ،والتجاذبات
السياسية من جهة ثانية؟ وماذا حتقق لألمازيغية كقضية تتجاوز البعد اهلويايت والثقايف إىل إشكاالت أعمق تالمس اجلوانب التنظيمية والسياسية على ضوء املتغريات اإلقليمية والدولية بعد الدسترة املشروطة لألمازيغية يف وثيقة فاتح يوليوز
2011؟ وهل الترسيم املشروط لألمازيغية كفيل برد االعتبار للهوية الوطنية األمازيغية مبا جيعلها تتبوأ املكانة الالئقة هبا أو أن األمر يتجاوز ذلك إىل إشكال سياسي أعمق ال زال مل يتبلور بشأنه مشروع سياسي أمازيغي واضح األهداف والغايات
اإلستراتيجية؟  ...هذه األسئلة وغريها سنحاول قدر اإلمكان مقاربتها يف امللف التايل:

األمازيغية بعد سنتني من الترسيم الدستوري:

* ياسني عمران

املكتسبات ،اإلخفاقات والتحديات

* األمازيغية قبل الترسيم والتجاذبات السياسية
ظلت النقاشات بشأن مطالب مكونات الحركة األمازيغية الرامية
إىل الرتسيم الدستوري لألمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية،
محط أخذ وجذب بني مجموعة من املكونات السياسية والجمعوية
بالبالد ،سواء تلك املنتمية للحركة األمازيغية أو غريها من املكونات،
بما فيها تلك املدافعة عن األطروحة املضادة للمطالب األمازيغية،
ونخص بالذكر ،التيار العروبي  /الفرنكفوني .هذه النقاشات التي
أفرزتها مرحلة ما بعد تأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 ،IRCAMكانت يف معظمها تصب يف اتجاه إعادة االعتبار لألمازيغية
انطالقا من تصورات مختلفة تختلف حسب املنطلقات الفكرية
والفلسفية للتيارات ا ُملبلورة لها ،فالتيارات السياسية التي تعترب
نفسها االمتداد املوضوعي للحركة الوطنية ظلت متمسكة بمطلب
ترسيم األمازيغية كلغة «وطنية» معتمدة يف ذلك عىل «ميثاق أكادير»
التي صاغته الجمعيات األمازيغية يف  1991يف سياق سيايس مختلف
عن مرحلة ما قبل دستور  ،2011ويف هذا السياق يسجل العديد
من املتتبعني واملالحظني األمازيغيني بأن األحزاب التي ظلت مدافعة
عن أطروحة الرتسيم «كلغة وطنية» لم تدفع يف اتجاه تلك املطالب
إال بعد الضغط الذي شكله الخطاب امللكي بأجدير حول األمازيغية
الذي هو بمثابة الظهري املؤسس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
وإدراج اللغة األمازيغية يف املنظومة التعليمية رغم كل ما يمكن أن
يقال عن النواقص واالختالالت التي رافقت هذه العملية ،والتي لها
أسباب متشابكة تشابك الخيوط السياسية الناظمة ملعادلة الرصاع
السيايس يف البالد.
وبالنسبة ملكونات الحركة األمازيغية ،سواء تلك املنتمية للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية  /الخطاب الشبه الرسمي ،أو التي ظلت
تقاطع اإليركام باعتباره مؤسسة مخزنية تهدف إىل تدجني املد
األمازيغي ،والتي ظلت تدافع عن األطروحة األمازيغية الرامية إىل
الرتسيم الدستوري لألمازيغية ،فقد دفعت كثريا يف هذا االتجاه،
سواء من خالل املناقشات أو األوراق  /املذكرات املرفوعة إىل
اللجنة امللكية املكلفة بإعداد مرشوع الدستور ،أو من خالل
الفعل االحتجاجي من خالل االنخراط القوي والفعال يف الحركات
االحتجاجية يف مختلف ربوع البالد ،سواء يف إطار حركة  20فرباير
أو غريها من الحركات .وتجدر اإلشارة يف هذا املضمار إىل أن بعض
املكونات األمازيغية ظلت رافضة ألية مبادرة للتعديل الدستوري
رغم تضمنه لألمازيغية كلغة رسمية وغريها من مطالب إيمازيغن
باملغرب ما لم ينبثق عن جمعية تأسيسية.
وتميزت مرحلة ما بعد تأسيس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وما قبل دسرتة األمازيغية يف فاتح يوليوز  2011بحل الحزب
الديمقراطي األمازيغي املغربي كأول تجربة سياسية أمازيغية
كانت تروم إىل إعادة اإلعتبار للمكون األمازيغي بالبالد سواء من
داخل املؤسسات أو من خارجها كقوة سياسية معارضة ،وبإدانة
مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية املعتقلني بمكناس (حميد
أوعضوش ومصطفى أوسايا املدانني بـ  10سنوات نافذة) ،وبمنع
األسماء األمازيغية واستمرار عمليات تعريب اإلنسان واملجال،
ومصادرة أمالك القبائل األمازيغية التي قوامها الثروات املعدنية
والغابوية والبحرية ...الخ  .وباملقابل تميزت هذه املرحلة بالرشوع
يف تدريس األمازيغية يف بعض مدارس التعليم اإلبتدائي مبارشة بعد
االنتهاء من إعداد الربامج الديداكتيكية والبيداغوجية من طرف
اللجنة املكلفة بذلك املنتمية للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وكما
أن بعض الجامعات املغربية رشعت يف تدريس األمازيغية رغم
غياب األفاق املستقبلية لطلبة مسلك الدراسات األمازيغية .وعرفت
هذه املرحلة انطالق البث بقناة تمازيغت (الثامنة) والرشوع يف
تخصيص بعض الحصص الهزيلة لألمازيغية يف بعض القنوات و
اإلذاعات الوطنية.
والجدير بالذكر عىل أن هذه املرحلة عرفت تجاذبات سياسية بني
مختلف الفرقاء يف الشأن السيايس املغربي ،أثرت بشكل أو بآخر عىل
النقاش الوطني/الديمقراطي الرامي إىل سن سياسية وطنية تمنح
لألمازيغية مكانتها الطبيعية داخل الفسيفساء الثقايف املغربي.

* ترسيم األمازيغية :السياق واملخاض
ظل مطلب التعديل الدستوري ،واالنتقال من دستوري استبدادي
قائم عىل ممارسات تقليدانية ومرشعن لشخصنة السلطة ،إىل
دستور املؤسسات و املؤسس لدولة الحق و القانون ،أحد أهم
مطالب القوى الديمقراطية باملغرب.
وبعد اندالع الثورة التونسية املجيدة يف يناير  ،2011وما تلتها من
أحداث أثرت بشكل مبارش عىل موازين القوى السياسية يف البالد،
خاصة اندالع الثورات يف بلدان أخرى بشمال أفريقيا والرشق
األوسط ،وانطالق حركية احتجاجية واسعة النطاق يف مختلف
ربوع البالد ،ظهرت توجهات سياسية ،شعبية ومؤسساتية ،تدفع
يف اتجاه املطالبة بإسقاط الدستور الذي كان معموال به آنذاك
(وثيقة  )1996وصياغة دستور ديمقراطي مقر بالتعدد اللغوي
والهوياتي للمغرب.

يف هذا السياق جاء الخطاب امللكي يوم  09مارس  2011استجابة
لألصوات التي ُرفعت يف الشارع العام مطالبة بالتغيري الدستوري
وإقرار دولة املؤسسات ،وبالتايل الدفع إىل ترسيع االنتقال
الديمقراطي الذي ظل متعثرا منذ  .1975وقد أكد امللك يف خطابه
املذكور عىل رضورة الرتسيم الدستوري لألمازيغية مع الحفاظ
عىل ثوابت الدولة (النظام امللكي ،إمارة املؤمنني ،النسب الرشيف،
العروبة واإلسالم ...الخ) ،وكلف لجنة «ملكية» بإعداد مرشوع
الوثيقة الدستورية تكون مرجعيتها الخطاب املذكور ،خالفا
لألصوات املنادية بالتعديل الدستوري التي كانت قوة ضاغطة يف
اتجاه تفعيل هذا املطلب منذ ثورة الياسمني.
ويف هذا السياق ،تحول النقاش األمازيغي بخصوص الدسرتة
وإعادة االعتبار للمكون األمازيغي باملغرب من النقاش األمازيغي
– األمازيغي ،إىل نقاش سيايس وقانوني ودستوري شاركت فيه
جميع املكونات السياسية والجمعوية بالبالد ،وقد دخلت األحزاب
املحافظة (العدالة والتنمية و االستقالل) يف سباق مع الزمن ألجل
عدم الرتسيم الدستوري لألمازيغية كلغة «رسمية» واالكتفاء
بإعطائها وضع «اللغة الوطنية» يف اتجاه يسري عكس حركية
التاريخ ،يف الوقت الذي ضمت فيه مجموعة من األحزاب املحسوبة
عىل الصف الحداثي صوتها إىل صوت الحركة األمازيغية لتطالب
بالرتسيم الدستوري لألمازيغية كـ «لغة رسمية» ،باإلضافة
إىل املشاركة القوية والفعالة للشباب األمازيغي يف الحركات
االحتجاجية ،مطالبني بالرتسيم الدستوري لألمازيغية كمطلب
أدنى لألمة األمازيغية باملغرب.
ومن جهة أخرى ،وضع تسلح الجماهري األمازيغية بليبيا النظام
املغربي عىل املحك ،فدفع ،عن طريق األحزاب اإلدارية والتنظيمات
املوازية التي تشتغل ضمن آليات اإلدماج للنظام السيايس املغربي،
إىل الدفاع عن ترسيم األمازيغية مخافة من تكرار السيناريو الليبي
باملغرب .كل هذه املعطيات ساهمت بقوة يف ترسيم األمازيغية
بوضعيتها الحالية ،وهي التقييد بقانون تنظيمي لم يخرج بعد
إىل حيز الوجود ،وهو القانون الذي أوكل إىل الحكومة التي يقودها
الحزب اإلسالموي املتشبع بإيديولوجية العروبة واإلسالم.

* واقع األمازيغية بعد دستور فاتح يوليوز
يالحظ العديد من املتتبعني للشأن األمازيغي باملغرب بأن الدولة
املغربية ،رشعت بعد الرتسيم الدستوري املرشوط لألمازيغية
يف نهج سياسة غري منصفة إليمازيغن باملغرب ،عىل اعتبار بأن
الرهان الدستوري لألمازيغية لم يغري من الواقع السلبي للحقوق
األمازيغية باملغرب ،ويسجل عدد من املراقبني عىل أن الدولة املغربية
،كانت مطالبة بالتعجيل الفوري بإخراج القانون التنظيمي
الخاص بأجرأة تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،غري أن
الحكومة املغربية تماطلت يف إخراج القانون التنظيمي لألمازيغية.
وعىل هذا األساس فإن الواقع األمازيغي باملغرب يتسم بمنع
األمازيغية يف الربملان املغربي ،حيث مازالت املؤسسة الترشيعية
املغربية تمنع نواب األمة من طرح األسئلة باللغة األمازيغية ،رغم
تنصيص دستور الدولة املغربية عىل رسمية األمازيغية .وفضال عن
كون الدولة املغربية مازالت تمنع األرس املغربية من تسمية أبنائها
بأسماء أمازيغية ،وذلك يف خرق سافر ملقتضيات الدستور املغربي.
أما واقع اإلعالم األمازيغي باملغرب فهو يعيش وضعا غري مقبول
وال يساير التطور الحاصل داخل املنظومة اإلعالمية املغربية ،حيث
ماتت جل الجرائد األمازيغية ولم تبقى يف الساحة اإلعالمية سوى «

جريدة العالم األمازيغي»  ،أما عن وضعية األمازيغية داخل القنوات
واإلذاعات الوطنية والجهوية  ،فإنها مازالت تنتظر تطبيق ما ورد
يف دفاتر التحمالت ،لتجاوز كل املعيقات املفربكة الرامية إلماتة
اإلعالم األمازيغي ،والرشوع يف سن سياسة املناصفة اللغوية و
الثقافية بني جميع التعابرياملغربية.
وفيما يتعلق بالرموز الحضارية والثقافية والسياسية إليمازيغن
باملغرب  ،فمازالت الدولة املغربية تمنع وتصادر األعالم األمازيغية،
وكما أن ذات الدولة املغربية مازالت تعمل عىل محارصة تراث
الزعيم األمازيغي محمد بن عبد الكريم الخطابي ،ومنع صوره
وإرثه البطويل والكفاحي.
أما القبائل األمازيغية باملغرب فمازالت تحرم من التمتع بثرواتها
املنجمية والغابوية و املائية ،حيث تتعرض أمالك القبائل األمازيغية
لالستنزاف من طرف لوبيات وطنية وأجنبية تعمل من أجل تجويع
وتعطيش إيمازيغن ،إلنجاح املرشوع التعريبي باملغرب.

* النضال الدميقراطي األمازيغي والتحديات املمكنة
مرت سنتني عىل الرتسيم املرشوط لألمازيغية باملغرب ،ومازالت
مكونات الحركة األمازيغية،تصارع خصومها اإليديولوجيني ،الذين
يعملون من أجل فرملة املرشوع األمازيغي املغربي ،لكسب املزيد
من الوقت وإجهاض البديل الديمقراطي األمازيغي الذي طرحته
الحركة األمازيغية طيلة أكثر من ثالثة عقود.
ويف السياق ذاته فإن العديد من املحسوبني عىل الحركة األمازيغية،
يؤكدون بأن الحركة األمازيغية فرضت نفسها كقوة جماهريية
ولها امتدادات وطنية وإقليمية يف الساحة السياسية املغربية ،غري
أن ما يعرقل املرشوع األمازيغي باملغرب ،حسب العديد من النشطاء
األمازيغيني ،هو استمرار الحركة األمازيغية يف الرهان عىل العمل
الثقايف داخل الجمعيات الثقافية ،دون أخذ مبادرة يف التأسيس
لبدائل تنظيمية سياسية تؤسس للمرشوع املجتمعي الديمقراطي
األمازيغي.
ويعترب العديد من األمازيغيني بأن الحركة األمازيغية باملغرب
مطالبة بوضع تصورات عملية وناجعة لطبيعة املرحلة التي
تقتيض من إيمازيغن بلورة رؤى إسرتاتيجية مؤسسة للمذهبية
األمازيغية ،فالنضال األمازيغي يطرح نفسه بقوة ،بغية التفاعل
مع مختلف املستجدات الوطنية والدولية ،لذالك فإن إيمازيغن
مطالبون بالدخول يف املعرتك السيايس والوصول إىل مراكز القرار،
من أجل بناء الدولة األمازيغية وتدعيم الديمقراطية األمازيغية
باملغرب.
وعىل هذا األساس ،فإن النشطاء األمازيغ يعتربون أيضا ،بأن
الرهان املستقبيل للحركة األمازيغية ،يستوجب عىل جميع
املناضلني األمازيغيني التفكري بعمق وبكل مسؤولية إلنجاح التجربة
األمازيغية باملغرب ،ألن راهنية الحركة األمازيغية تتطلب الشجاعة
السياسية إليمازيغن ،واملزيد من النضال الديمقراطي املستقل عن
باقي التعابري السياسية املخزنية التي تستغل األمازيغية يف معاركها
السياسية مع الخصوم املفرتضني.
التحدي املستقبيل لألمازيغية ،يستوجب من مكونات الحركة
األمازيغية التفكري يف طرح بدائل سياسية مؤسسة للمرشوع
األمازيغي ،لكسب التحديات واالستعداد ملرحلة جديدة تقود
إيمازيغن إىل مراكز القرار السيايس لبناء مرشوع الدولة األمازيغية.

ملف العدد

العامل االمازيغي

5

جريدة العامل األمازيغية ترصد بعض خروقات الدولة املغربية
لألمازيغية بعد مرور سنتني على ترسيمها
* ياسني .ع

• الربملان املغريب مينع األمازيغية
قرر رؤساء الفرق النيابية يف مجلس الربملان منع استعمال
األمازيغية يف الربملان ،وذلك بعدما أقدمت املناضلة الربملانية
األمازيغية فاطمة تباعمرانت ،عىل طرح سؤال باللغة
األمازيغية يف الربملان املغربي ،يف خطوة تاريخية بعد الرتسيم
الدستوري املرشوط لألمازيغية.
هذا وقد أشارت خديجة الروييس النائبة الرملانية عن حزب
األصالة واملعارصة ،التي ترأست جلسة األسئلة الشفاهية
ملجلس النواب ،إىل وجود قرار اتفق بشأنه رؤساء الفرق
النيابية للربملان املغربي ،بمنع طرح األسئلة باللغة
األمازيغية إىل حني أن يعمل مكتب مجلس الربملان عىل اتخاذ
اإلجراءات الرضورية لذلك.
وأثار قرار منع األمازيغية يف الربملان جدال واسعا لدى مكونات
الحركة األمازيغية ،واعترب العديد من النشطاء األمازيغ ،بأن
قرار املؤسسة الترشيعية يف إقصاء اللغة الرسمية األمازيغية
يف الربملان ،هو بمثابة قرار عنرصي يهدف إىل التشويش عىل
دسرتة األمازيغية.

* الدولة املغربية حتضر األمساء األمازيغية

األمازيغي  ،وقد خلف هذا الحادث ردود فعل قوية لدى ساكنة
املنطقة ،حيث عرفت إسافن احتجاجات واسعة النطاق عىل
قائد إسافن من طرف أطياف املجتمع املدني وساكنة املنطقة.
هذا وقد أقدمت السلطات األمنية بســـال عىل سحب عدد
كبري من األعالم األمازيغية بالقوة من يد مجموعة من الشباب
األمازيغي الذين كانوا متواجدين يف مهرجان موازين.
وأكدت العديد من املصادر األمازيغية أن قوات األمن ،قامت
بشن حملة تفتيش دقيقة بحثا عىل كل ما يرمز أو يشبه أي
شعار أمازيغي .وأضافت نفس املصادر ،عىل أن قوات األمن
املغربية اعتقلت مجموعة من الشباب األمازيغي عىل خلفية
رفعهم للعلم األمازيغي يف مهرجان موازين.

مازالت السلطات املغربية تمنع تسجيل األسماء األمازيغية
واالعرتاف بها يف سجالت الحالة املدنية ،حيث يقوم بعض

رؤساء مصالح الحالة املدنية ،بمنع األرس املغربية من تسمية
أبنائها بأسماء أمازيغية ،بحجة وجود قوائم األسماء املمنوعة
لدى مصالحها..
غري أن وزارة الداخلية تؤكد عىل أنه ليس هناك أية قرارات
ملنع تسجيل األسماء األمازيغية يف مصالح الحالة املدنية ،سواء
يف الجماعات املحلية داخل املغرب ،أو لدى القنصليات املغربية
يف الخارج ،إال أن املنظمات األمازيغية تسجل العديد من حاالت
منع أسماء أمازيغية (،أنري بالدريوش ،زيري بإنزكان ،مازيليا
بالقنصلية املغربية ببلجيكا و سيفاكس بالقنصلية املغربية
بإسبانيا).
هذا ويرى العديد من املراقبني للشأن األمازيغي  ،بأن منع
تسجيل األسماء األمازيغية مرتبط بوجود ممارسات عنرصية
لدى بعض املوظفني تجاه األسماء األمازيغية.

* الدولة املغربية تصادر األعالم األمازيغية ورموز الشعب
األمازيغي
أقدمت السلطات األمنية يف ملعب املسرية بمدينة أسفي ،بمنع
أنصار فريق شباب الريف الحسيمي ،من تعليق الفتة تحمل
صورة الزعيم الرمز محمد بن عبد الكريم الخطابي ،عىل
الشباك الفاصل بني مدرجات املعلب وأرضيته ،وذلك خالل املبارة
التي جمعت بني فريق شباب الريف الحسيمي وأوملبيك آسفي
برسم الدروة  14من البطولة املغربية لكرة القدم.
ويأتي هذا املنع يف سياق وطني ودويل يهدف إىل تخليد الذكرى
 50الستشهاد األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي.
ومن جهة أخرى ،أقدم قائد قيادة إسافن بإقليم طاطا عىل إزالة
النصب التذكاري أزا والذي يعد رمزا من الرموز الهوياتية للشعب

* اإلعالم املغريب واالستمرار يف ترديد مقولة «املغرب
العريب».
الوثيقة الدستورية تنص عىل أن املغرب ينتمي جغرافيا إىل
منطقة املغرب الكبري ،أي إىل شمال إفريقيا ،غري أن اإلعالم
الرسمي املغربي ظل يردد دائما عىل أن املغرب ينتمي إىل «
املغرب العربي» ،هاته املقولة أدت بالنشطاء األمازيغ إىل توقيع
عرائض وإصدار بيانات تطالب فيها اإلعالم الرسمي املغربي
احرتام روح الدستور املغربي الذي أقر باالنتماء املغاربي و
اإلفريقي للمغرب .والكف عن ترديد مقولة «املغرب العربي»
التي تمس بمشاعر املواطنني األمازيغ.
ويسجل العديد من املهتمني بالشأن اإلعالمي املغربي بأن الدولة
املغربية مازالت لم تغري اسم وكالة األنباء الرسمية املغربية،
حيث مازالت تسمى بـ «وكالة املغرب العربي لألنباء» ،رغم
أنها خصصت بوابة الكرتونية باللغة األمازيغية .ويضيف ذات
املهتمني بأن السياسة الرسمية للدولة املغربية ال تتماىش مع
مضامني الوثيقة الدستورية املغربية التي أقرت بالتعدد الثقايف
و اللغوي .

* األخطاء اللغوية والتعبريية يف اللوحات األمازيغية
بعد دسرتة األمازيغية باملغرب ،بدأت تظهر بعض الكتابات
األمازيغية عىل لوحات الشوارع واإلدارات املغربية ،غري أن
ما يميز جل هاته اللوحات املكتوبة باللغة األمازيغية كثرة
أخطائها اللغوية و التعبريية ،حيث تساءل العديد من املحسوبني
عىل الحركة األمازيغية عن األسباب الحقيقية التي جعلت اإلدارة
املغربية تتعمد تشويه الكتابة األمازيغية ،رغم أن املغرب يتوفر
عىل مؤسسة أكاديمية ترشف عىل وضع التصورات األكاديمية
واإلعداد اللغوي.

* الدولة املغربية تدعو إىل محاية اللغة العربية
كشف محمد أمني الصبيحي  ،وزير الثقافة املغربي أن مرشوع
مقرتح قانون لحماية اللغة العربية الذي تقدم به حزب العدالة
والتنمية مدرج ضمن الوثيقة الرسمية للمخطط الترشيعي .واعترب
الصبيحي بأنه هناك فراغ قانوني حول استعمال اللغة العربية
بالقطاعات الحكومية.
هذا ،واعتربت العديد من الفعاليات األمازيغية بأن قرار الحكومة
بشأن وضع قانون لحماية اللغة العربية يتناىف مع روح الدستور
املغربي عىل اعتبار بأن العربية لغة رسمية للدولة املغربية تتمتع
بالحماية القانونية من خالل الوثيقة الدستورية.
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سنتان بعد الدسترة
أي موقع للغة األمازيغية بعد ؟
لقد راهنت الحركة األمازيغية كثريا عىل مطلب
دسرتة اللغة األمازيغية ،لتجسيد الحماية القانونية
للغة األمازيغية ومأسستها من جهة  ،وألجل ايجاد
املرجعية القانونية الكفيلة بترصيف ادماجها يف شتى
مناحي الحياة العامة  ،من جهة ثانية  ،هذا املطلب
حممد أيت بود
الذي رسعان ما تمت االستجابة له  ،كنتيجة للحراك
الشعبي الديمقراطي الذي قادته حركة  20فرباير يف
سنة  ، 2011ضمن خارطة طريق سياسية جديدة انتهجها النظام املغربي
من أجل االستجابة ملطالب الحراك الشعبي الديمقراطي .جاءت التعديالت
الدستورية لسنة 2011عىل قمة األولويات  ،من أجل اعادة ترتيب البيت
الداخيل  ،والتي أسفرت عن االستجابة لهذا املطلب الحيوي  ،بحيث تمخضت
التفاعالت االجتماعية  ،وموازين القوى املتفاعلة يف الساحة السياسية بالبالد
 ،عن االعرتاف الدستوري باللغة األمازيغية  ،ألول مرة يف تاريخ الدستورانية
املغربية  ،بحيث تضمن الدستور املعدل لسنة  ، 2011ولو بالشكل املعطوب
الذي جاءت به االستجابة ملطلب الدسرتة  ،والذي يعطي االنطباع عىل سيادة
شكل معني من أشكال الرتاتبية اللغوية ضمن منطق الدستور املعدل ،
وضمن منطوق املادة الخامسة ،بالرغم من تنصيصها بشكل واضح  ،عىل أن
األمازيغية تعد" أيضا " لغة رسمية للدولة املغربية  ،كما ربط النص الدستوري
ضمن الفقرات الالحقة منه  ،مسألة تفعيل ترسيم اللغة األمازيغية  ،بقانون
تنظيمي  ،ومجلس وطني للغات .
لقد مرت اآلن سنتني عىل هذا االجراء الدستوري  ،ومر من عمر الحكومة
الحالية زهاء سنة ونيف  ،وكل املؤرشات تدل عىل أن مسألة ادماج األمازيغية
يف الدستور  ،ليست بالكافية لتفعيل مضمون النص الدستوري وبالتايل االرساع
بإخراج القانون التنظيمي واملجلس الوطني للغات اىل حيز الوجود  ،يخىش
أن ال يبقى من عمر الحكومة الحالية الحيز الكايف للنهوض بهذه املهمة ،
خاصة و كون هذه األخرية وجدت نفسها يف مفرتق طرق سيايس  ،بني الوفاء
لاللتزامات املؤسساتية والدستورية  ،وبالتايل الوفاء بتعهداتها كحكومة
منتخبة بشكل ديمقراطي  ،وبني الخيارات األيديولوجية لبعض الرشكاء
الحكوميني األساسيني  ،خاصة حزب العدالة والتنمية  ،والذي ال تندرج
القضية األمازيغية  ،ضمن األولويات بالنسبة اليه .الضمان األسايس الذي جاء
به الدستور الجديد هو رضورة اخراج كل القوانني التنظيمية ضمن الفرتة
الوالئية للحكومة والتي حددها الدستور يف خمس سنوات  ،مما يدعو اىل بعض
االرتياح  ،أي أن الحكومة مدعوة بنص الدستور  ،اىل االستجابة لروح املضمون
الدستوري  ،وبالتايل اىل تفعيل نصوصه ذات االرتباط بالقوانني التنظيمية ،
والتي أوكل املرشع الدستوري  ،اختصاص صياغتها واملصادقة عليها للحكومة
 ،غري أن الفاعلني يف الشأن األمازيغي ال يخفون قلقهم ازاء الوضع الحايل  ،الذي
يعد شبيها بحالة ابقاء الحال عىل ما هو عليه ،بحيث يبقى التعاطي مع عدة
أمور غامضا .فالقانون التنظيمي املرتقب  ،لم يتم اعداده من طرف الحكومة
بعد  ،وان كانت بعض األطراف املنتمية اىل الحركة املدنية األمازيغية  ،خاصة
الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة املعروفة اختصارا باسم " أزطا " تبقى
لحد اآلن  ،الطرف الجمعوي الوحيد  ،الذي أعد مرشوعا جادا ووضعه باألمانة
العامة للحكومة  ،عدا ذلك  ،فال الحكومة وال األحزاب وال باقي أطياف الحركة
األمازيغية قدموا مبادرات تذكر.
يجب أن نعرتف أن ملف األمازيغية يعرف نوعا من البلوكاج  ،بالرغم مما قيل
آنفا  ،ونظرا لعدة عوامل واعتبارات  ،منها ما هو مرتبط بالقانون  ،ومنها
ما هو مرتبط بأجندة الحكومة الحالية  ،وخلفياتها األيديولوجية  ،وبالرغم
من كونها تضم رشكاء حقيقيني للحركة األمازيغية  ،كان لهم الدور البارز يف
تبني مطالب الحركة ونظرتها ازاء هذا امللف  ،فاللغة األمازيغية التي تنتظرها
مهام جسيمة  ،يف التعليم واالعالم والحياة العامة  ،التزال حبيسة رفوف بعض
املؤسسات الرسمية  ،كمؤسسة لريكام  ،أو حبيسة النظرة الضيقة واالختزالية
للثقافة الوطنية  ،وللفهم اليسء غري املستوعب لدرس التعدد  ،الذي ما فتئ
الخطاب األمازيغي يدعو اليه منذ تأسيسه  ،ويثار بخصوص هذه النقطة
بالذات  ،موقع الخطاب األمازيغي ضمن النسق السيايس املغربي  ،كخطاب
حداثي وعلماني  ،يف حني تدل العديد من املؤرشات عىل سيادة الخطابات
املحافظة  ،اليشء الذي يضع كل املكاسب املتحصلة حول األمازيغية اىل اليوم ،
مكاسب هشة  ،متأتية حسب املنطق ذاته  ،من تفاهمات فوقية ليست مبنية
عىل نقاش عمومي معمق  ،بقدر ما تعترب متأتية نتيجة توازنات فوقية  ،ال
تشكل القواعد بالنسبة لها الخيار األهم واملحاور الرئييس  ،بحيث يظهر أن
األمازيغية أضحت  ،ومن منظور ذلك املنطق  ،ليس فقط شكال من أشكال
الرتف الفكري  ،بل هاجسا مقلقا  ،يقض مضجع قطاعات محافظة واسعة
 ،ال تفوت الفرص من أجل النيل من رشعيتها  ،وبالتايل جعلها ضحية  ،كل
املزايدات السياسوية الراغبة يف طمس املرشوعية  ،واعادة عقارب الساعة اىل
الوراء  ،تمهيدا للمرور لرضب الخطاب األمازيغي كخطاب تنويري وتحديثي
 ،للمرور منه لرضب الخطابات املوازية له  ،مثل بعض الخطابات الحقوقية
والتقدمية  ،اليشء الذي يعطي االنطباع عىل أن معارك ضارية تنتظر القضية
األمازيغية  ،كحاملة ملبادئ التنوير يف هذا البلد ضد كل الخطابات االقصائية
والدوغمائية.

مركز النكور من أجل الثقافة واحلرية والدميقراطية

يستنكر رفض اإلدارة تسجيل اإلسم األمازيغي «سيفاو» ومطالبة األب باستبداله باسم غري أمازيغي

تابع مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية بقلق شديد
موضوع منع تسمية املواليد بأسماء امازيغية بمكاتب الحالة املدنية يف
عدد من املدن املغربية  ،كما هو حاصل يف جماعة بودينار –تمسمان
– اقليم الدريوش .حيث رفض رئيس مصلحة الحالة املدنية ،تسجيل
إسم سيفاو الذي تقدمت به أرسة السيد حمزة بغدادي  ،يف دفاتر الحالة
املدنية.
إن الحيثيات التي استند عليها موقف رئيس مصلحة الحالة املدنية السيد
أحمد الدريوش  ،عنرصية بكل املقاييس ،حيث علل موقفه بعدم وجود
إسم سيفاو يف الئحة اللجنة العليا للحالة املدنية التابعة لوزارة الداخلية ،
كما أنكر وجود مذكرة تحت رقم  3220صادرة عن السيد وزير الداخلية
بتاريخ  9أبريل  2010موضوعها اختيار األسماء الشخصية ،أكثر من

ذلك طلب ذات رئيس املصلحة من السيد حمزة بغدادي ،استبدال إسم
سيفاو باسم آخر غري أمازيغي ،يف تدخل سافر يف خصوصيات األفراد
ووصاية عىل حقوقهم التي يضمنها الدستور وكافة القوانني والنصوص
التنظيمية ذات الصلة.
إن ما يقدم عليه بعض ضباط وأعوان الحالة املدنية يف هذا الصدد ،أعمال
تندرج يف إطار عنرصية فردية مزاجية ،تجد جذورها يف الذهنية التي
أشاعتها سياسة امليز الثقايف و اللغوي ض ّد االمازيغية ،والتي انتهجتها
اإلدارة املغربية عىل مدى نصف قرن املنرصم.
وطالب مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية ،بالتدخل
العاجل لتسجيل االسم الشخيص "سيفاو " .إبن السيد حمزة بغدادي
والسيدة أسماء بوعوين ،بسجالت الحالة املدنية بجماعة بودينار –

قيادة تمسمان – اقليم الدريوش ،بدون قيد أو رشط.
وطالب رئيس الحكومة املغربية تنفيذ االلتزامات الدولية للمغرب
يف مجال احرتام حقوق اإلنسان كاملة دون أي تجزيء لها ،ومنها
التوصيات الصادرة عن اللجنة األممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال
التمييز العنرصي ،والتي تدعو فيها اللجنة األممية رصاحة الدولة
املغربية إىل احرتام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار
وتسجيل األبناء بأسماء امازيغية دون قيد أو رشط.
وطالب بإنصاف عائلة حمزة بغدادي وكل العائالت املترضرة من خالل
فتح السيد وزير الداخلية لتحقيق يف املوضوع ،حتى يتوقف التدبري
املزاجي لشؤون املرتفقني واملواطنني ،ويوضع حد النتهاك حقوق
املواطنني واملواطنات ذات الصلة بالحالة املدنية.
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الباز أمحدوا عضو املكتب السياسي حلزب اإلحتاد الدستوري لـ «العامل األمازيغي»:

قطار ترسيم التعددية اللغوية والثقافية الوطنية جبميع مكوناهتا
الدستورية قد انطلق بدون رجعة

حاوره ساعيد الفرواح

وجهت جريدة العالم األمازيغي إىل السيد الباز
أحمدو ،عضو املكتب السيايس لحزب اإلتحاد
الدستوري األسئلة التالية:كيف تقيمون عمل
الحكومة املغربية الحالية عىل مدى حوايل
سنتني ،فيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية
األمازيغية؟ هل تعتربون التأخري الذي طبع
تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية طبيعيا،
أم أنكم ترون أن ثمة أسباب أخرى لعدم تفعيل
ترسيم األمازيغية من قبل الحكومة املغربية
الحالية؟ ما هي توقعاتكم بخصوص تفعيل
ترسيم األمازيغية ؟ كيف تنظرون لقضية منع
الحديث باألمازيغية داخل الربملان املغربي ومن
هي الجهة التي تقف خلفه؟ أال ترون أن يف
قرص الرتجمة داخل الربملان املغربي عىل اللغة
األمازيغية فيه تمييز واضح ،عىل اعتبار أن ماليني
من املغاربة ال يعرفون العربية؟ تقدم مؤخرا
الفريق الربملاني لحزب العدالة والتنمية بمقرتح
قانون لحماية اللغة العربية ،كيف تنظرون لهذا
املقرتح عىل اعتبار أن الدستور املغربي لم ينص
عىل أي قانون تنظيمي للغة العربية ،كما أن
املخطط الترشيعي لهده السنة لم يتضمن قانونا
من دلك القبيل؟ ثمة اعتقاد واسع يف صفوف
األمازيغيني من كون قانون حماية اللغة العربية،
مرده إىل التخوف من ترسيم اللغة األمازيغية،
هل تشاطرون هذا املوقف؟بعد حوايل سنتني من
التعديالت الدستورية باملغرب هل ترون أن البالد
تسري نحو تحقيق مختلف اإللتزامات التي أعلنت
سنة 2011؟
وجاءت إجابات السيد الباز أحمدو كما ييل:
بداية أشكر جريدة العالم االمازيغي املناضلة
والصامدة ،بدءا من تأسيسها إىل استمراريتها،
وانفرادها بطرح والدفاع عن القضايا اللغوية
والثقافية األمازيغية ،يف الساحة اإلعالمية
األمازيغية سواءا باللغة العربية أو األمازيغية أو
الفرنسية.
وثانيا البد من التذكري بالظروف السياسية،

واالجتماعية والفكرية والثقافية التي كانت وراء
صدور دستور  ،2011وما تضمنه من حقوق
وحريات وواجبات ومسؤوليات فردية وجماعية،
ومؤسساتية ،وما نص عليه من استحقاقات
زمنية وموضوعاتية ،ملزمة للسلطات السياسية
خالل هده الوالية الترشيعية .الشئ الذي جعل
املغرب يدخل يف مسلسل انتخابي ترشيعي سابق
ألوانه ،تمخض عنه تشكيل حكومة جديدة وفق
منطوق الدستور الجديد ،الذي ألزم هده الحكومة
بتنزيل مجموعة من القوانني التنظيمية ،املكلمة
للنص الدستوري إىل جانب ثلة من املؤسسات
واآلليات الدستورية الجديدة ،الضامنة ملمارسة
الحقوق والحريات ،والحكامة الجيدة.
وأمام مرور سنة ونصف عىل انتخابات 25
نوفمرب  ،2011وسنتني بالتقريب عىل صدور
دستور ،2011يصبح من املرشوع التساؤل
عن رصيد هده الحكومة عىل أرض الواقع ،من
االستحقاقات املنصوص عليها يف الدستور،
أو مما التزمت به الحكومة إراديا يف برنامجها
الذي صادقت عليه أغلبيتها يف مجلس النواب ،أو
تجاوبا مع انتظارات املواطنني واملواطنات ،من
حكومة ما بعد الربيع الديمقراطي يف ظل األزمة
االقتصادية واملالية املحيطة بنا.
وبكل موضوعية يمكن ألي متتبع للشأن
السيايس أن يقف عىل عدد من الحقائق الصارخة،
يف مجال الحصيلة الترشيعية التنزيلية للدستور،
سواءا تعلق األمر بالقوانني التنظيمية عموما أو
بالحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية.
تتجىل هذه الحصيلة يف املصادقة عىل عدد من
االتفاقيات الدولية ،وبعض الترشيعات العادية
وإعالن النوايا الحسنة يف برمجة ترشيعية
افرتاضية تحت مسمى املخطط الترشيعي .أما
القضايا املهيكلة واملؤسسة للمغرب الجديد،
مغرب ما بعد الربيع الديمقراطي من جهوية
متقدمة ،وإصالحات مؤسساتية مركزية
وترابية ،وأوراش اجتماعية عميقة ومأسسة
القضايا املكرسة للتعددية الثقافية واللغوية
والفكرية ،والتعبري عنها بضمانات قانونية

وقضائية وتمكينية ،فهي جميعها غائبة.
التساؤل الذي يطرح نفسه بحدة يتعلق باألسباب
املوضوعية والغري موضوعية ،وراء هذا العجز يف
اإلنتاج واملأسسة.
ربما يكون الحال أصدق تعبريا عن املقال،
وأقصد بدلك الوضعية الراهنة لحال حكومتنا
وانشغالها بذاتها كفرقاء سياسيني ،والقاموس
املتداول عرب وسائل اإلعالم السمعية والبرصية
مؤرش معرب عن الحالة الغري صحية للحكومة
وأغلبيتها ،بدل اإلنكباب عىل معالجة امللفات
الكربى واتخاذ مبادرات مطمئنة يف هذا الشأن،
كأولويات مجتمعية واقتصادية ومؤسساتية.
كان من املفروض أن يتم الحفاظ عىل روح
النقاش والحوار املفتوح حول هذه امللفات
الكربى ،بنفس الروح التي كانت سائدة أثناء
التحضري التاريخي لدستور  ،2011ومرشوع
الجهوية املتقدمة قبله سنة  ،2010وليس
من الصحي أن نبتعد عن الروح الديمقراطية
واملسؤولية التشاركية التي طبعت النقاش
الدستوري والسيايس واإلجتماعي لسنة .2011
هذه الوضعية اإلنتظارية تبعدنا عن تلك
الروح ،وتؤثر سلبا عىل مبادرات املؤسسات
األخرى ،التخاذ اإلجراءات املواكبة ،وتخصيص
املوارد املالية والبرشية ،لتفعيل الترشيعات
واآلليات املرتقب تنزيلها ،منها عىل سبيل
املثال اللوجيستيك الالزم لتفعيل املقتضيات
الترشيعية ،إعالميا واليا وبرشيا وما يتطلب ذلك
من إجراءات عملية.
هنا البد من التذكري بوجود ترابط وتكامل
وتداخل ،بني مختلف املؤسسات واآلليات
والحقوق املنصوص عليها يف الدستور ،من
حيث تفاعلها وتفعيلها ،وهذا الرتابط يتطلب
تحضريات وموارد ودراسات مسبقة ،وتشاورا
مع الرشكاء املفرتضني حسب الحاالت.
إن قطار ترسيم التعددية اللغوية والثقافية
الوطنية بجميع مكوناتها الدستورية قد انطلق
بدون رجعة ،ونفرتض أن تكون هناك جيوب
مقاومة لسري هذا القطار التنموي ،وسواءا

عن
كشفت
نفسها أو اشتغلت
بأساليب تناورية،
مصريها
فإن
هو
سيكون
الفشل التاريخي،
والتخلف الشنيع،
عن ركوب هذا
القطار التعددي
الحداثي السائر
طريق
عىل
اإلنصاف وتكافؤ
الفرص.
أنا شخصيا لست من رواد محاكمة النوايا،
ومصادرة حقوق اآلخرين يف تقديم مقرتحات
قانونية ،ولكني ال أقبل باملعاكسات والتمييع
والتطرف الفكرين الذي يصادر حقوق اآلخرين
كيفما كانت طبيعته ،ألن هذا البلد الطيب
املحكوم جغرافيا بمياه املحيط األطليس والبحر
املتوسط ،استطاع أن يثبت قدرته عىل التعايش،
وعىل توازنه االجتماعي واللغوي والثقايف لقرون
غابرة ،وليس وليد اليوم أن نبدأ تحسس وجود
بعضنا البعض ،كأننا نكتشف بعضنا ألول مرة
ككائنات فضائية ،تتنازع عىل هذه األرض
الطيبة أرض التعايش والتعدد والتالقح.
وكلكمة أخرية ،فكون العالم األمازيغي الجريدة
األمازيغية الوحيدة ،التي قاومت وتقاوم يف
الساحة اإلعالمية ،وتنرش الثقافة األمازيغية،
كما تسلط األضواء عىل املناطق املنسية من
تاريخ املغرب ،وتنرش إبداعات الشباب األمازيغي،
واإلنتاج الفكري والثقايف املغربي األمازيغي،
ومشهود لها بمتابعة األحداث والتطورات التي
تخص القضية األمازيغية ،ويف نفس الوقت تنور
قراءها بأحدث املعلومات واملعطيات ،التي تخص
العالم األمازيغي ،فإننا نسجل لها هذا املوقف
الصامد ،وندعوا إىل دعم هذا املطبوع الجاد
والصامد.

اإللتفاف على ترسيم األمازيغية واستغالله إلعادة توزيع مكاسبها

* ساعيد الفرواح

نقرتب من مرور سنتني عىل ترسيم األمازيغية
باملغرب ،ما يشكل مناسبة لتقييم الحصيلة
الحكومية فيما يتعلق بتفعيل دلك الرتسيم ،وتدبري
الحقل اللغوي والثقايف باملغرب ،ولعل تكهنات
كثرية برزت أثناء تنصيب الحكومة الجديدة مربزة
مخاوف مرتبطة بعدم تفعيل ترسيم األمازيغية
باملغرب ،لكن ما حدث طوال سنتني تجاوز تلك
املخاوف ،ففي الحقيقة لم يتم تفعيل ترسيم
األمازيغية بأي شكل من األشكال ،بل أسوأ من
ذلك ثمة تراجعات عما يمكن إعتباره مكتسبات
للحركة األمازيغية باملغرب ،وجرى تدافع إلعادة
توزيع تلك املكتسبات السابقة عىل مقربني من
أحزاب ودوائر معينة.

* ترسيم األمازيغية باملغرب وجتميد التفعيل
لعل الصيغة التي جاء وفقها ترسيم األمازيغية
يف الدستور املغربي شكلت إعاقة حقيقية لدلك
الرتسيم ،استغلته أطراف أخرى لتأجيل تفعيله
متذرعة برضورة صدور القانون التنظيمي
للغة األمازيغية ،وبدل أن يتم اإلرساع بإخراج
دلك القانون ،تم إتخاده كذريعة للحيلولة دون
تفعيل األمازيغية كلغة رسمية ،ولم يخفي
بعض املعادين لالمازيغية إعجابهم بربط ترسيم
األمازيغية بالقانون التنظيمي ،من قبيل السيد
عباس الجرياري الذي اعترب دلك ذكاءا من واضعي
الدستور املغربي ،حيث سيمكن الذين يعانون من
فوبيا األمازيغية من التحكم يف تفعيل ذلك الرتسيم
بشكل قد يفرغه من مضمونه .ويف مقابل تجميد
تفعيل ترسيم األمازيغية ،تحركت وزارة اإلتصال
ووزارة الثقافة لصياغة مرشوع قانون لحماية
اللغة العربية باملغرب ،تم اإلعالن يف البداية عىل أنه
ستتم املصادقة عليه مع القانون التنظيمي للغة

األمازيغية ،قبل أن نفاجأ بفريق حزب العدالة
والتنمية الربملاني يقدم مقرتح دلك القانون يف
مجلس النواب املغربي ،مستبقا القانون التنظيمي
لألمازيغية ،وتجدر اإلشارة إىل كون الدستور
املغربي لم يرد فيه أي ذكر لقانون للعربية ،كما
هو حال املخطط الترشيعي لهده السنة .و إن
ألقينا إطاللة عىل مرشوع قانون العربية سنجد
أن من صاغه ،يستهدف تعريب التعليم واإلعالم
ودواليب الدولة تعريبا شامال ،لم يحدث طوال
أزيد من نصف قرن ،إلستباق القانون التنظيمي
لألمازيغية بالتمكني القانوني للسيادة الشاملة
للعربية.
إن تفعيل ترسيم األمازيغية باملغرب مرتبط
بقانون تنظيمي يجب أن يصادق عليه الربملان
املغربي ،لكن وعىل الرغم من كل األهمية التي
أولتها الخطب امللكية قبل الدستور وبعده
لألمازيغية ،نجد تماطال غري مفهوم واستغالال
لدلك التماطل من قبل البعضن ليتخذوا قرارات
ضد األمازيغية من قبيل منع األمازيغية يف الربملان
املغربي ،وقرص الرتجمة عليها ،والتماطل حتى
يف توفري أجهزة الرتجمة طوال سنة ،ورفض دلك
مؤخرا بدعوى األزمة املالية التي يمر بها املغرب،
عىل الرغم من أن األجهزة موضوع الذكر يكلف
ثمنها أقل من ثمن سيارة من سيارات الوزراء.
إن القانون التنظيمي للغة األمازيغية استخدم
كذريعة طوال سنتني لدى كل من يناهض
األمازيغية ،واستمرت ممارسات تمييزية سابقة
ضد األمازيغ واألمازيغية ،من منع األسماء
األمازيغية إىل منع الحديث باألمازيغية بالربملان
املغربي واإلدارات املغربية ،بل حتى نزع األعالم
األمازيغية إىل آخر كل ذلك.

* استغالل ترسيم األمازيغية إلعادة توزيع
املكاسب السابقة

عدم تنصيص الدستور املغربي
املعدل عىل املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،جعل مجموعة من
التنظيمات املرتبطة بمكونات
سياسية معروفة تضع هده
املؤسسة يف أجندة أهدافها ،إذ
حاولت بعض األطراف الحديث
عن خلل هنا أو هناك يف عمل
معهد الثقافة األمازيغية ،أو
حتى يف الظهري املؤسس له،
وطالبت بتغيريات شكلية جدا،
من أجل هدف وحيد وهو تغيري
تركيبة املجلس اإلداري للمعهد
وعميده ،بما يمكن تلك األطراف
من الدفع بموالني لها داخل تلك
املؤسسة ،التي ال ينظر إليها
كمؤسسة ثقافية وفقط ،بل كمؤسسة تتوفر عىل
ميزانية من بضعة ماليري ،من شأن السيطرة عليها
لدى البعض ،توظيف تلك األموال لتقوية إطارات
تعمل وفق أجندة طرف سيايس معني ،ولعل تجميد
عمل املجلس اإلداري وغموض وضعيته مؤخرا،
وحتى إحتمال القيام بتغيريات معينة عىل رأسه،
أو يف مجال اشتغاله واتخاذ املجلس األعىل للغات
والثقافة كذريعة يف دلك ،مرده إىل ما تحدثنا عنه
سابقا ،لكن لسوء حظ الساعني إلعادة توزيع
مكاسب سابقة للحركة األمازيغية باملغرب
واإلستحواذ عليها لوحدهم استمر املعهد يف عمله،
ولعل الحكم عىل انتصار هؤالء أو انهزامهم مرتبط
أساسا بصدور القانون التنظيمي للمجلس األعىل
للغات والثقافة.
نفس الجهات التي استهدفت املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،سعت إلستغالل القانون التنظيمي
لألمازيغية لتقديم نفسها كقيادة للحركة
األمازيغية باملغرب ،مستهدفة أمر إيجاد صيغة

معينة لتحصل عىل مواقع تمكنها من ممارسة
الوصاية عىل كل ما له عالقة باألمازيغية الرسمية
يف املغرب ،ولعل هذا ما يربر تقدمها بمقرتحات
إلنشاء هيئات معينة حددت مهمتها يف املراقبة
العليا لكل ما له عالقة باألمازيغية وأي مراقبة.
لألسف إن تفعيل ترسيم األمازيغية باملغرب يواجه
بمقاومة من قبل الذين يريدون تأجيل القانون
التنظيمي إىل حني إخراجه بالصيغة التي يريدون،
واتخاذ غيابه كذريعة الستمرار التمييز ضد
األمازيغية وتحصني مكانة العربية قبل ذلك ،كما
أن تفعيل ذلك الرتسيم مهدد من قبل محسوبني
قرسا عىل األمازيغ ،لهم ارتباطات بمكونات
سياسية معينة ،يصغيون مقرتحات لتفعيل
ترسيم األمازيغية عىل املقاس الذي يمكنهم من
إعادة توزيع املكاسب السابقة للحركة األمازيغية
باملغرب ،واإلستحواذ عىل أية مكاسب الحقة.
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حاورته:
رشيدة
إمرزيك

ملف العدد

العامل االمازيغي

العدد  - 154يونيو 2963/2013

أمحد بوكوس ،عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،جلريدة «العامل األمازيغي»

مستقبل األمازيغية واعد إلرتباطه باالختيار الدميوقراطي للمغرب
لعدم دسترة املعهد امللكي داللة سياسة واملسؤولية يتحملها من حتامل عليه

* مرت سنتني عىل دسرتة األمازيغية لغة رسمية،
بصفتكم عميدا للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،ما
هو تقييمكم لوضعية األمازيغية خالل هذه املدة ،وهل
يقنعكم تعامل الحكومة والربملان مع القضية؟
** نعتقد أن مسار اللغة األمازيغية مرتبط
بالتوجيهات امللكية السامية و مقتضيات
الفصل الخامس من الدستور املغربي الذي رسم
األمازيغية ،وهي تقر اإلرادة الوطنية يف التصالح
مع الذات والذاكرة الجماعية .وهذا الحدث
التاريخي البارز يفرض عىل الحكومة اتخاذ
جميع التدابري القانونية والترشيعية من أجل
ترجمة مضامني الدستور و إعطاء األمازيغية
مكانتها االعتبارية .ويف هذا األفق ،فإن الربنامج
الحكومي ينص برصيح العبارة أن القانون
التنظيمي الخاص باألمازيغية من القوانني
املهيكلة وليس مجرد قانون عادي لذا تتعهد
الحكومة بإيالئه اإلهتمام الالئق .وباإلضافة إىل
الربنامج الحكومي ،فإن املخطط الترشيعي الحايل
يتضمن جدولة ملجموعة من القوانني بما فيها
القانون املحدد لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغة
و كذا القانون التنظيمي املتعلق بإحداث املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية .وعىل مستوى
مجلس املستشارين ،ثمة بعض املبادرات الساعية
إىل تحريك ملف ذات القانون املتمثلة يف تنظيم يوم
درايس حول املوضوع ،كما أن بعض الفرق تقدمت
بمرشوع قانون تنظيمي.
هذه بعض املؤرشات الدالة عىل اإلرادة الحسنة
للسلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية .إال أن
األمر يستوجب العمل بمقاربة أكثر فعالية.
* يالحظ رغم دسرتة األمازيغية أن هناك خروقات من
قبيل منع األسماء األمازيغية ومنع التحدث باألمازيغية
داخل قبة الربملان ،باإلضافة إىل عرقلة عمل القناة
األمازيغية ،ما رأيكم؟
** لقد سبق للمعهد أن وجه ملتمسا للسلطات
املعنية بخصوص منع األسماء األمازيغية ،كما
رفع مذكرة إىل رئاسة الحكومة،تتضمن تصوره

ملرحلة ما بعد ترسيم األمازيغية و تتضمن
املذكرة رصدا لوضعية األمازيغية يف اإلعالم
العمومي والتعليم والثقافة و العدل والصحة...
الخ .إن ترسيم األمازيغية قد أعطى لهذه اللغة
وضعية وحماية قانونية تفرض عىل الجميع
املساهمة الفعالة يف هذا الورش الوطني .فبالرغم
من التعثرات التي نالحظها واملرتبطة أساسا
بالعقليات ،فمستقبل األمازيغية واعد ألنه مرتبط
باالختيار الديموقراطي للمغرب.
* أال ترون أن مقرتح قانون الذي تقدم به حزب «العدالة
والتنمية» قبل أيام ،والقايض بحماية وتطوير وتنمية
استعمال اللغة العربية ،فيه إقصاء للغة األمازيغية عىل
اعتبار أنها األوىل بإصدار قانون تنظيمي لتطويرها
وحمايتها؟
** نعتقد أن لألحزاب ،كل حسب توجهاته ،حق
اقرتاح قوانني تنظيمية يف مجال من املجاالت .أما
بخصوص القانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية
فهو قانون ينص عليه الدستور املغربي ويتطلب
مساهمة الجميع من مؤسسات ونخبة سياسية
ومجتمع مدني .ونعتقد أن مضمونه يجب
أن ينسجم مع روح الدستور بإعطاء نفس
اإلمكانيات ونفس اآلليات للغتني الرسميتني للبالد
وهما العربية واألمازيغية .لقد حسم الدستور
يف املسألة اللغوية ويف تدبري التعدد ووضع حدا
للتمييز واإلقصاء الذي عانت منه األمازيغية ،وكل
املبادرات يجب أن تنسجم مع مقتضيات الدستور.
* مؤخرا أعلن محمد الوفا وزير الرتبة الوطنية ،عن فتح
باب التباري أمام رجال التعليم لتدريس اللغة العربية
والثقافة املغربية ألبناء الجالية بأوروبا ،مع إقصاء تام
لألمازيغية ،علما أن املعهد امللكي له اتفاقيتني واحدة مع
الوزارة املعنية ،واألخرى مع وزارة الجالية املغربية ،هل
ال تثري مثل هذه القضايا إشكاالت جديدة يف التعاطي
مع ملف األمازيغية؟
** مبدئيا ،فإن أي قرار أو تدبري مرتبط بالسياسة
التعليمية  ،يجب أن ينسجم مع مقتضيات
الدستور الجديد للمملكة ،من هنا نعتقد أن

لألمازيغية مكانتها يف الربامج التعليمية
سواء عىل املستوى الوطني أو بالنسبة
للمغاربة املقيمني بالخارج .واملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،يف إطار اختصاصاته
كمؤسسة ،ويف إطار االتفاقيات التي تجمعه
مع القطاعات الحكومية وغريها من
املؤسسات الوطنية ،يعمل باستمرار إلنجاز
الكتب و الحوامل البيداغوجية املرتبطة
بمجال التعليم يف كل مستوياته ،كما يرشف
عىل التكوينات املوجهة لألطر الرتبوية.
* جاء يف حوار لكم مع جريدة « أخبار اليوم»
ليوم  18فرباير  ، 2013أن القانون التنظيمي
لألمازيغية املقرتح من قبل حزب التجمع الوطني
لألحرار مجانب للصواب ،ملاذا؟
* بداية ،أود التشديد عىل مبدإ عام مفاده
أن عىل التنظيمات السياسية والجمعوية
العمل عىل تقديم مقرتحاتها حول موضوع
القانون التنظيمي الخاص باألمازيغية
وبغريه من القوانني اعتبارا ملسؤولياتها.
وألن األمازيغية شأن وطني بامتياز ،فإنه
من املحبذ أن تتم استشارة املؤسسات
واإلطارات والفعاليات ذات الصلة باملوضوع
حتى نوفر للمرشوع حظوظ النجاح.
* كيف تنظرون ملستقبل املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،خصوصا بعد حل مجلسه اإلداري ،وبعد
التنصيص يف الدستور الجديد عىل تأسيس املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية؟ وملاذا يف نظركم لم يتم
التنصيص عىل دسرتة مؤسسة املعهد امللكي؟
* املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مؤسسة وطنية
راكمت تجربة متميزة خالل عرش سنوات من
العمل و البحث يف مختلف مجاالت اللغة والثقافة
األمازيغيتني .ويتعني ترصيد كل املكتسبات
من أجل امليض قدما إىل غد أفضل ،خصوصا وأن
املعهد أصبح مرجعا عىل املستوى الوطني والدويل.
ونعتقد أنه عىل املعهد أن يتبوأ مكانة متميزة
باعتباره مؤسسة متخصصة يف لغة أصبحت

رسمية بقوة القانون ،ويمكن للمعهد أن يساهم
يف بلورة القوانني التنظيمية ومواكبة جميع
العمليات املرتبطة بتنزيل مضامني الدستور يف
جميع املجاالت .أما عىل املستوى الداخيل ،فإن
املعهد يشتغل بكيفية عادية حيث يماريس كل
صالحياته ويقوم بجميع مهامه  .وباملناسبة ،فقد
تشكلت لجان تسهر عىل تنظيم جائزة الثقافة
األمازيغية والرشاكة مع الجمعيات واالحتفاء
بذكرى أجدير ،ناهيك عن إنجاز خطط عمل مراكز
البحث .أما بالنسبة ملوضوع عدم دسرتة املعهد،
فاألمر له داللة سياسة عىل من تحامل عىل املعهد
أن يتحمل مسؤولية تبعاتها.

عبد اهلل احللوي  ،األستاذ الباحث بكلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة قاضي عياض مبراكش ،يف حوار مع «العامل األمازيغي»

تيموزغا طوفان حياة ٍ
آت سيحيي ما قتله قيظ االستالب اهلويايت ..

حاوره رشيد غاندي

* بعد ميض سنتني عىل
دسرتة اللغة االمازيغية
كيف تنظر إىل واقع

االمازيغية ؟
** إذا كنتم تقصدون واقع اللغة األمازيغية ،فأعتقد أن هناك عائقا
أساسيا كان والزال مطروحا هو عائق اإلرادة السياسية لدى النخبة
الحاكمة واأليديولوجية املوجهة لها .كل التفاصيل املتعلقة بتدريس
األمازيغية ومشاكل املعرية ومشاكل التأهيل والتعميم وغري ذلك من
املشاكل تبقى مجرد مشاكل ثانوية محورها وأساسها ومناطها هو
مشكلة اإلرادة السياسية لصانع القرار  ..يجب أن نكون واضحني :حزب
العدالة والتنمية وحزب اإلستقالل "املحافظني" كانا والزاال متحفظني
من األمازيغية .وكل مرة يخلقون عذرا لتأخري تفعيل مقتضيات الرتسيم
إىل أجل غري مسمى .أولوية الحزب "الحاكم" السيطرة عىل الدولة
وضمان البقاء يف الحكم  ..كل ما ال يمكنه من تحقيق هذين الهدفني
لن يكون يف أجندته .الحل :ممارسة الضغط السيايس عىل صانع القرار.
و أفضل طريقة ملمارسة الضغط هو أن تكون يف موقع صناعة القرار.
* بماذا تفرس عدم تمكن الحكومة املغربية من إخراج القانون التنظيمي الخاص
باجرأة الطابع الرسمي لألمازيغية ؟
عندما تقول "عدم تمكن الحكومة املغربية" فإن عبارتك قد تحتمل
أنها حاولت ذلك وفشلت .وهذا ليس صحيحا  ..األيديولوجية املتحكمة
يف الحزبني األساسيني يف األغلبية الحكومية رافضة لتيموزغا أصال.
والرتجمة السياسية لهذا الرفض هي إقصاء تفعيل الرتسيم من قائمة
أولويات الحكومة .املعادلة بسيطة :إذا كنت تكره أكل العنب ،فإنك
ستجد آالف املربرات واألسباب لعدم أكله حتى ولو أوصاك بأكله أحذق
األطباء وأمهرهم .يقول مثل إنجليزي :ال يشء أكثر من األعذار إال التوت
الربي .خذ عىل سبيل املثال مقاومة الربملانيني البيجيديني واإلستقالليني
الستعمال األمازيغية يف الربملان بدعوى أن ذلك يحتاج إىل الرتجمة وأن
تجهيز الربملان بأدوات الرتجمة الفورية يكلفنا  300مليون سنتيم
 ..لنفرتض أن ذلك صحيح ،أفال تستحق استعادة هويتنا املسلوبة أن
نرصف من أجلها  300مليون سنتيم؟  ..الجواب عىل ذلك يتوقف عىل
رؤيتك الفكرية  ..فإذا كنت محكوما باأليديولوجية العروبية وتسعى إىل
عرقلة مرشوع تيموزغا ،فالجواب سيكون بالنفي قطعا .أما إذا كنت،
مثيل ،تحمل تيموزغا يف كريات دمك البيضاء والحمراء وحتى الزرقاء،
فلن يكون هناك ثمن لهويتك مهما كان هذا الثمن  ...املشكلة إذن مشكلة
إرادة سياسية  ..وال حل لها إال بخلق "شوكة" سياسية تغري التوازنات
لصالح حقنا الهوياتي املسلوب..

* العديد من املراقبني يف الشأن األمازيغي باملغرب يعتربون بأنه رغم دسرتة
األمازيغية ،الحكومة املغربية الزالت تعرقل املشاريع التحررية اليمازيغن يف
املغرب ماسبب العرقلة يف نظرك ؟
** دسرتة األمازيغية جاءت نتيجة للضغط الذي مارسته الحركة
األمازيغية قبل الحراك السياسية ملا قبل فرباير  2011وقبل الحراك
الديموقراطي يف تامازغا وبعض دول الرشق األقىص .هذا يعني أن
موقف الحكومة هو يف نهاية التحليل انعكاس مليزان القوى  ..إذا كان
ميزان القوى يرجح كفة اإلختيارات األيديولوجية املتحكمة يف املمارسة
للسياسية للحكومة ،فإنها ستسعى بدون شك إلجهاض األحالم
التحررية إلمازيغن  ..أعتقد أن رهاننا األسايس اليوم ليس هو معرفة
ما تنويه الحكومة ،فنواياها مفضوحة ومعلن عنها أحيانا؛ املهم هو
أن نصوغ "مشاريعنا التحررية" بذكاء اجتماعي يجعل هذه املشاريع
منسجمة مع اإلحتياجات األساسية لشعبنا .مثال ،يجب أن تعطي
الحركة األمازيغية البديل لحالة األزمة التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم
والتي ورطتنا فيها الحكومة الحالية وفشلت يف الخروج منها .يجب أن
تكون تيموزغا بديال  ..وجوابا عىل تطلعات شعبنا السوسيو اقتصادية
 ..وإال فلن نكون سوى برنامج سيايس باهت يعيد إنتاج ثقافة النخبة
املأزومة يف تاريخنا الحديث  ..إذاك لن تستطيع أية حكومة أن تعرقل
مغامرة التحرر الهوياتي.
* مؤخرا حزب العدالة والتنمية تقدم بمرشوع للربملان قصد اعطاء املزيد من
االهتمام باللغة العربية ،أالترى استاذ بأنه اجابة واضحة لألمازيغ عىل مطالبهم؟
** مرشوع اإلهتمام باللغة العربية ليس سوى محاولة يائسة للهروب
لألمام من حزب ما فتئ يضيف مسمارا جديدا يف نعشه كل يوم  ..حزب
العدالة والتنمية واملتعاطفون معه جهرا أو رسا يعرفون أن فشل هذا
الحزب هو فشل لخطاب  ..وأن الرهان األخري هو السيطرة عىل الدولة
وضمان البقاء .لقد جاءت هذه الحركة البهلوانية يف وقت تأزمت فيه
العالقات بني مكونات األغلبية الحكومية ،وتفاقم عجز امليزانية،
وتزايدت الديون ،ووصل صندوق املقاصة إىل الباب املسدود ،وارتفعت
األسعار ،وتدهور املستوى العام للمعيشة ،وتقلصت شعبية رئيس
الحكومة .. ،يجب أن تتجنب الحركة األمازيغية الدخول مع صانع القرار
يف نقاشات هامشية  ..دعوتنا ليست هي "عدم املحافظة عىل العربية"،
دعوتنا هي اسرتجاع املسلوب الهوياتي األمازيغي لغة ،وثقافة ،وتاريخا
 ..ومشكلتنا مع الحكومة الحالية هي مشكلة الشعب كله :أنها حكومة
فاشلة محكومة بأيديولوجية مأزومة
* كفاعل سيايس كيف تنظر إىل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ؟
** يجب أن ننظر إىل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بكثري من الحكمة

واإلتزان .فقد لعب هذا املعهد
دورا جبارا يف إعداد املقررات
الدراسية وتقعيد األمازيغية
وحرف تيفيناغ وترجمة األدب
العاملي مثل كتاب البؤساء
لفيكتور هوڭو ورباعيات
الخيام وتهييء املعاجم  ..كما
ال تزال مكتبته تلعب دورا فعاال
يف توفري قاعدة معطيات ال
يستهان بها للباحثني  ..أرى
أن عىل الحركة األمازيغية أن
ال تستهني بهذا الدور اإليجابي
وأن تضغط سياسيا يف اتجاه
استعماله لصالح قضية
اسرتجاع املسلوب الهوياتي
 ..لنتذكر أن هناك نوعني من
النوايا وراء رفض معرية األمازيغية :األوىل هي مقاومة توحيد تامازغا
الكربى والثانية مقاومة قيام ثقافة أمازيغية عاملة .لقد لعب املعهد دورا
مهما ال يستهان به يف تثبيت بعض عنارص املعرية التي لن ترض أبدا بدعم
املوروث الثقايف واللغوي الجهوي .خالصة القول ،لنتعامل مع املعهد
بوداعة الحمامة وحذر الحية يف نفس الوقت.
* سمعنا مؤخرا بأنك يف صدد تأليف كتاب يتحدث عن اللسانيات األمازيغية.
هال تحدث لنا استاذ عن مضمونه ؟
** الكتاب الذي تتحدثون عنه سيكون عنوانه "عبقرية اللغة األمازيغية"
 ..هدف هذا الكتاب هو تسليط الضوء عىل بعض جوانب اللغة األمازيغية
التي ال يوجد لها نظري يف اللغات األخرى  ..يركز الكتاب عىل تركيب نوع
من البنى نسميها ب"البنى الوجودية املعقدة"  ..ويقرتح أن فهمنا لهذا
النمط من الجمل يكشف عن عنارص لسانية (مثل ظاهرة الالتطابق
وظاهرة الحمل الجميل وظاهرة السمة الوجودية الخالصة) ،يمكن أن
تساعدنا يف فهم بعض ما استعىص عىل اللسانيني فهمه يف لغات أخرى ..
الكتاب دعوة للسانيني تقول :هناك أمور يف لغتكم لن تفهموها جيدا إال
عىل ضوء اللغة األمازيغية!
* كلمة أخرية ؟
** تيموزغا طوفان حياة ٍ
آت سيحيي ما قتله قيظ االستالب الهوياتي ..
علينا فقط أن نستعد برؤية تدبريية تجعل من تيموزغا جوابا.
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السيد حممد نبيل بنعبد اهلل وزير السكىن والتعمري وسياسة املدينة ل ـ «العامل األمازيغي»:

حاورته
أمينة
إبن
الشيخ

أجرأة ترسيم األمازيغية

جيب أن يبقى بعيدا عن املنافسات الضيقة األفق

* مرت سنتان عىل ترسيم األمازيغية ،ولكن ظلت حبيسة
الفصل  5من الدستور .ما هو تفسريكم لهذه الوضعية ؟
** هناك نوع من التأخر يف بلورة املضامني املتقدمة
للدستور ،ألسباب موضوعية وذاتية،واملسألة التهم
فقط أجرأة ترسيم األمازيغية .وما يهم هنا ،هو أن
الحكومة قد وضعت مخططا ترشيعيا ،تمت إحالته
عىل الربملان ،يتضمن جملة من القوانني التنظيمية،
ومن بينها القانون املتعلق باألمازيغية ،والذي يتبوأ
مكانته ضمن األولويات املسطرة يف هذا املجال.
لكن وجب االنتباه إىل أن هذه القوانني التنظيمية
هي قوانني مؤسسة ،وبالتايل فإن إخراجها إىل حيز
التطبيق يجب أال يكون شأنا حكوميا رصفا ،ألنه
أمر يهم الجميع ،مما يستتبع ،بالرضورة ،تعبئة
كافة فعاليات املجتمع املعنية ،السياسية منها وغري
السياسية ،لبلورة اجماع حول هذه القضية الوطنية
الجوهرية ،اجماع قائم عىل إعمال مقاربة شمولية،
تشاورية وتشاركية،وتتويج ذلك بنصوص تنظيمية
قوية تحظى بالتوافق الوطني الالزم املطلق كما هو

األمازيغية ألول مرة يف دفاتر تحمالت القطب العمومي،
ويف عهدكم كذلك تم وضع اللبنات األساسية إلرساء قناة
األمازيغية .هل أنتم راضون عىل وضعية األمازيغية يف
االعالم ؟
** كنا ،يف هذا املجال ،قد حرصنا عىل أن نشتغل،
بجد ومثابرة ،مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
من أجل التأسيس لإلعالم السمعي البرصي الناطق
باألمازيغية ،مراهنني ،بالخصوص ،عىل « الحضور
أوال ،والجودة ثانيا» .وتأتى لنا ،بفضل ذلك ،أن
نشهد ،الحقا ،انطالق القناة االمازيغية ،يف عهد
الحكومة السابقة ،ملا كان حزب التقدم واالشرتاكية
يتحمل حقيبة وزارة االتصال ،يف شخص عضو
ديوانه السيايس ،األستاذ خالد النارصي.
واليوم -وقد قطعت األمازيغية أشواطا مهمة للغاية،
ومن مؤرشاته ،فضال عما سبق ،إطالق البوابة
االمازيغية ضمن الخدمات االعالمية التي تقدمها
وكالة املغرب العربي لألنباء ..-اليوم يجدر أن
نشدد عىل الشق الثاني من الشعار آنف الذكر ،أي «
الجودة» ،حيث يتعني ،بعد
ضمان الحضور األسايس،
مواصلة العمل ليس
فحسب من أجل تقوية هذا
الحضور يف جميع القنوات
التلفزية املتوفرة ،مع
تجنب أي « غيتوهات» من
أي نوع كان ،ولكن كذلك
من أجل تجويد املنتوج
أكثر فاكثر...
* الكثريون يقولون بأن هناك
أزمة يف الحكومة ،وتوجت
بالفعل هذه األزمة بانسحاب
حزب االستقالل من هذه
الحكومة .ما هي تداعيات هذا
االنسحاب ،وأين تتجىل هذه األزمة بالضبط ؟
* البد من التدقيق ،أوال ،بأن األمر ال يتعلق بانسحاب
لحزب االستقالل من الحكومة ،وإنما بقرار انسحاب
" موقوف التنفيذ" ،اتخذه املجلس الوطني لهذا
الحزب ..فاالنسحاب الفعيل له مسطرة دستورية
واضحة ،والقرار املذكور ،الذي تم اإلعالن عنه منذ
أزيد من شهر ،سار يف منحى مغاير.
بطبيعة الحال ،القرار الصادر عن القيادة الجديدة
لحزب االستقالل هو ،يف حد ذاته ،قرار سيادي
لهذا الحزب ،الذي عليه ان يتحمل مسؤولية تبعاته
وتداعياته وانعكاساته ،علما بأنه قرار لم يأت ،خالفا
ملا ورد يف السؤال ،تتويجا ألزمة يف الحكومة ،ألن
هكذا أزمة ال وجود لها أصال ،حيث لم يقدم أي وزير
استقالته وال تم تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة،
والحكومة بكامل أعضائها تواصل االشتغال بشكل
عاد ،يف ظل عالقات ودية وطيبة بني جميع الوزراء،
ويف إطار الصالحيات املخولة لها ،أي أنها أبعد من أن
تكون حكومة ترصيف أعمال كما يحاول البعض أن
يروج لذلك.
لكن هذا ال يعني أن كل يشء عىل ما يرام ،فما يمكن
أن يعاب عىل الحكومة ،ونحن جزء منها ،أن أداءها،
وهذا ما نبهنا إليه مرارا وتكرارا ،يعرتيه نوع من
التأخر يف بلورة مشاريع االصالحات األساسية،
والبطء يف وترية تفعيل املضامني املتقدمة للدستور
الجديد ،و إنجاز األوراش الكربى املفتوحة أو
املربمجة.وهذا ما يميل ،بالرضورة ،كما دأبنا عىل
الدعوة إىل ذلك بإلحاح ،ترسيع وترية العمل الحكومي
عىل مختلف األصعدة.
يف املقابل ،وهنا تكمن املفارقة ،خيمت عىل سماء
األغلبية الحكومية ما يمكن اعتباره فعال أزمة،
تمثلت يف عدم التماسك وغياب حد أدنى من االنسجام
بني بعض مكوناتها ،وظهرت عىل شكل رصاعات
تظل ،يف املحصلة النهائية ،هامشية وسياسوية
ومعيقة للعمل الحكومي الجاد واملجدي ،وبالتايل
ملسار االصالح ،مع ما يتولد عن ذلك من تأثريات
سلبية عىل البالد ،التي تواجه تحديات كربى ،وتجتاز
أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
* قمتم بمبادرة للتقريب بني شباط وبن كريان ،وفشلتم،
ملن تحملون مسؤولية هذا الفشل ؟
** قمنا بتلك املساعي الحميدة من منطلق الحرص
عىل ضمان حد أدنى من تماسك األغلبية الحكومية،
كرشط الزم لضمان فعالية الحكومة .وكانت النتائج
األولية لهذا " الخيط األبيض" إيجابية ومبرشة،
حيث استأنفت األغلبية اجتماعاتها ،وتم االتفاق عىل

“القوانني التنظيمية هي قوانني
مؤسسة ،وبالتايل فإن إخراجها إىل
حيز التطبيق جيب أال يكون شأنا
حكوميا صرفا ،ألنه أمر يهم اجلميع”
الشأن بالنسبة لدستور .2011
وإىل حني ذلك ،ال يمكن ألي مراقب موضوعي ونزيه
إال أن يسجل بأن االمازيغية قد قطعت أشواط
مهمة عىل درب التحضري التدريجي ألجرأة املقتىض
الدستوري برتسيمها .فاألمازيغية صارت تأخذ
مكانها تدريجيا يف الفضاءات العامة ،من خالل ،عىل
سبيل املثال ،الهويات البرصية التي يتزايد انتشارها،
خاصة بواجهات املؤسسات الرسمية ،واألحزاب
السياسية والنقابات والجمعيات ،واألوراق الرسمية،
وبطاقات الزيارة ،والشهادات التعليمية ،ومنها
شهادة الباكالوريا ،بحيث أصبحنا ،فعال ،أمام بداية
إشاعة حرف « تيفيناغ» يف الحياة العامة ،حتى
أضحى غري املألوف وال الطبيعي هو عدم اعتماد
هذا الحرف هنا او هناك .وهذا أمر مهم للغاية،
كان ضمن مطالب املدافعني عن انصاف األمازيغية،
بتبويئها املكانة الالئقة بها كمكون أسايس من
مكونات الهوية الثقافية املغربية ،ومن بينهم
حزب التقدم واالشرتاكية ،الذي كان ،كما تعلمون،
من السباقني إىل رفع لواء االنتصار لهذه القضية
الوطنية الجوهرية.
ولعلكم التقطتم ،يف هذا الباب ،الداللة الرمزية
لكون الدكتور الحسني الوردي ،وزير الصحة وعضو
الديوان السيايس لحزب التقدم واالشرتاكية ،هو
أول وزير يجيب عن سؤال شفوي داخل الربملان
باألمازيغية ( الريفية).
* بماذا تفرسون أنه يف الوقت الذي من املفروض فيه أن
تذهب كل األطياف السياسية إىل تقديم مشاريع قوانني
ومقرتحات قوانني لتفعيل وأجرأة ترسيم األمازيغية،
نصادف فريق العدالة والتنمية يضع مقرتح قانون
لحماية اللغة العربية .هل فعال اللغة العربية محتاجة إىل
حماية ؟
** ليس يل أن أعلق عىل عمل الفرق الربملانية ،ولكن
أود أن أشدد ،كأمني عام لحزب التقدم واالشرتاكية،
عىل أن حزبنا سيديل بدلوه يف املوضوع يف إطار
التحالف الحكومي ،باعتباره مشاركا يف الحكومة،
مع اقتناع راسخ برضورة تفادي التنافس يف طرح
املشاريع واملقرتحات األحادية يف ما يتصل بأجرأة
ترسيم االمازيغية ،ألن هذه املسألة يجب أن تبقى
يف منأى عن املنافسة ضيقة األفق ،ويجب التعامل
معها من منطلق هاجس حماية التعدد اللغوي يف
البالد ،ومقاربة اللغتني الرسميتني عىل قدم املساواة،
مع مراعاة ،طبعا ،ما ال مناص من مراعاته من
تدرج يف إطار شمويل ،تشاركي وتشاوري.
* كنتم عىل رأس وزارة االتصال ويف عهدكم تم إدراج

جملة من األمور الهامة،
وبدا وكأن سفينة هذه
األغلبية تسري يف االتجاه
السليم ،لوال أن رياحا
أخرى هبت عىل نحو
آثرنا معه عدم االنسياق
وراء الحمالت متدنية
املستوى ،التي استهدفت
كمؤسسة
حزبنا،
ومسؤولني قياديني ،وذلك القتناعنا الراسخ بأن
اللجوء إىل السب والقذف واالفرتاءات وإثارة الضجيج
إنما هي أسلحة ضعاف الحجة ممن تعوزهم القدرة
عىل رفع مستوى النقاش ،ويجدون راحتهم يف العبث
السيايس والتنافس الحزبي الضيق.
ونحن ،يف حزب التقدم واالشرتاكية ،الذي يخلد يف
غضون السنة الجارية الذكرى  70لتأسيسه ،نربأ
بأنفسنا أن ننجر إىل درك السياسة السياسوية
والحسابات االنتخابوية ،ونأبى إال أن نظل أوفياء
لتاريخنا ومسارنا ورصيدنا النضايل ،متحملني ،عىل
الدوام ،كامل املسؤولية عن اختياراتنا الصعبة ،التي
ال نرتدد يف اختيارها متى اقتنعنا بأنها يف خدمة
قضايا الوطن والشعب ،حتى ولو اضطررنا يف ذلك
للسباحة ضد التيار ،ولعل مواقفنا املبكرة واملتقدمة
من قضية الثقافة واللغة األمازيغيتني خري دليل عىل
ذلك.
* بماذا تفرسون الجهود املبذولة من طرف املغرب يف
محاربة دور الصفيح ،ومع ذلك نرى هذا املشكل يتفاقم
يوما بعد يوم ؟
** للموضوعية واالنصاف ،ال بد من طرح هذا
املوضوع وفق مقاربة نسبية ،ذلك أن الربنامج
الوطني " مدن بدون صفيح" حقق نتائج مهمة،
رغم االختالالت والنقائص التي يمكن تسجيلها،
حيث تحسنت ظروف معيشة أزيد من 210
ألف أرسة ،أي ما يقارب  % 60من األرس املعنية
بالربنامج ،بالرغم من االكراهات التي تعرتض
بلورة املشاريع السكنية املوجهة لهذا الربنامج ،من
صعوبة تعبئة العقار ،الناتجة عن ندرته ،ومشكلة
األرس املركبة واإلضافية ،وصعوبة التزام الرشكاء
بالتمويل ...الخ.
وقد استطاعت الحكومة الحالية ،خالل هذه املدة من
انتدابها ،إعالن  7مدن بدون صفيح إىل حدود اليوم،
فيما سيتم اإلعالن عن  13مدينة أخرى خالل نهاية
السنة الجارية و بداية
السنة املقبلة ،علما
بأن األمر يهم أزيد من
 34ألف أرسة .يضاف
إىل ذلك أنه تم تحسني
ظروف عيش أكثر من
 33ألف أرسة ما بني
يوليوز  2011ومارس
 ، 2013و توقيع 8
اتفاقيات تهم مايزيد
عن  14ألف أرسة
قاطنة بسكن مهدد
باالنهيار بكلفة 809
مليون درهم،عالوة
عىل  32اتفاقية
تمويل يف إطار التأهيل
وتهم
الحرضي،
مايزيد عن  136ألف أرسة ،بكلفة اجمالية قدرها
 1.23مليار درهم.
واملقاربة الجديدة املعتمدة حالياتدمج برنامج مدن
بدون صفيح وبرامج التأهيل الحرضي وإعادة
الهيكلة يف إطار توجهات سياسة املدينة .وإىل حدود
اليوم،تم االعالن عن  23مرشوع جديد ،كدفعة أوىل،
بكلفة مالية تقارب  9مليار درهم ،عىل أن يتم خالل
األسابيع املقبلة التعاقد بشأن  20مرشوع جديد.
صحيح أن تقدم الربنامج يختلف من مدينة إىل
أخرى ،حسب حجم األحياء العشوائية وكثافتها
السكانية ،إال أن نجاح هذا الربنامج يف أية مدينة
يكون له انعكاس ايجابي عىل تحسني ظروف عيش
املواطنات واملواطنني يف ربوع اململكة كافة ،بما يف
ذلك حتى املدن الكربى ،من قبيل مدينة الدار البيضاء
التي تم فيها القضاء نهائيا عىل أقدم أحياء الصفيح،
ويتعلق االمر بكل من حي باشكو ،السكويلة ،وطوما
الذي قطع فيه الربنامج أشواط مهمة.
كما نؤكد دائما ،يف إطار مقاربتنا التشاركية ،عىل

أن نجاح الربنامج الوطني " مدن بدون صفيح"،
رهني بتعزيز دور املنظومة املحلية وتقوية الحكامة،
من خالل االستحقاق والشفافية وتوجيه الربنامج
نحو أهدافه االجتماعية املحضة .وهذا ،بالذات ،ما
نحرص عليه يف الوزارة .
والبأس ،يف هذا الصدد ،من التذكري بأشغال الندوة
الدولية التي احتضنتها بالدنا،قبل بضعة أشهر،
حول موضوع "القضاء عىل مدن الصفيح :تحدي
دويل لسنة  ،"2020والتي كانت مناسبة للتعريف
بالتجربة املغربية يف مجال محاربة السكن غري
الالئق ،ولها داللة رمزية باعرتاف منظمة دولية
بالخربة والتجربة املغربيتني يف ميدان السكن
االجتماعي ومحاربة السكن غري الالئق .
* ما محل القرية يف سياسة وزير السكنى والتعمري
وسياسة املدينة ؟
** قبل أن أجيب عىل هذا السؤال ،أود القول بأن
القرية يف قلبي كمواطن قبل الوزير.وأعتقد بأن هذا
إحساس مشرتك لدى جميع املغاربة.
هنا ،وتحديدا بخصوص ما سبق وأثاره البعض
عن التسمية الجديدة لهذه الوزارة " وزارة السكنى
والتعمري وسياسة املدينة" يف هيكلة الحكومة
الجديدة ،يجب أن أؤكد ،بداية ،عىل أن هذا ال يشكل
أي تراجع رصيح أو ضمني عن أولويات هذه الوزارة
واهتمامها بالعالم القروي.كما أؤكد حرص الحكومة
عىل مواكبة دينامية التنمية الرسيعة التي تعرفها
البادية املغربية واملناطق الجبلية عىل الخصوص،
وذلك عرب دعم وتقوية تنافسية هذه املناطق وتأهيل
اقتصاداتها واملحافظة عىل مؤهالتها االيكولوجية.
ومن االجراءات العملية املتخذة يف هذا الشأن الرفع
من ميزانية صندوق التنمية القروية واملناطق
الجبلية إىل  1.5مليار درهم لتمويل مشاريع
مندمجة مبنية عىل مقاربة تشاركية وتعاقدية،
وتفعيل  56مرشوعا ترابيا برمجت سابقا بمساهمة
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية بنحو 267

“األمازيغية يف اإلعالم قطعت أشواطا مهمة،
ولكن جيب مواصلة العمل ليس فحسب من
أجل تقوية هذا احلضور يف مجيع القنوات
التلفزية املتوفرة ،مع جتنب أي «غيتوهات»
من أي نوع كان ،ولكن كذلك من أجل جتويد
املنتوج أكثر فاكثر”...
مليون درهم،ونصف املشاريع املبلورة همت املناطق
الجبلية .كما تم التعاقد بشأن  93مرشوعا ،كدفعة
أوىل ،من أصل  415من املشاريع الرتابية املنتقاة
عن طريق مسطرة طلب العروض ،يف إطار مقاربة
جديدة مبنية عىل الشفافية واالستحقاق ،بكلفة
قدرها  1.22مليار درهم ،يساهم فيها الصندوق
بمبلغ  491مليون درهم.
وخالل األسابيع القليلة املاضية تم إصدار دورية
جديدة لتشجيع وتبسيط البناء بالعالم القروي،
والتعامل باملرونة الالزمة يف ما يخص معالجة
طلبات الرخص.
إن توجه الحكومة ،اليوم ،يف مجال تنمية املناطق
القروية املغربية،توجه واضح يقوم عىل توفري مزيد
من البنيات التحتية ،وتعميمها،بما يتيح تسهيل
الولوج إىل الخدمات األساسية كالصحة ،التمدرس
وفضاءات القرب.
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Neuvième Festival de la culture amazighe 6 ,5 et 7 Juillet 2013 à Fès. sur le thème :

«Amazighité et l'Andalousie:
droit d'appartenance et hospitalité"

La Fondation Esprit de Fès et Le Centre Sud Nord organisent en partenariat avec l'Association Fès Saïs, en collaboration avec l'Institut Royal de la
Culture Amazighe et le soutien de la Fondation BMCE Bank la neuvième
édition du Festival de la culture amazighe les 5, 6 et 7 juillet 2013 au Palais
des Congrès à Fès. A cette occasion, un congrès international sera organisé
sur le thème «Amazighité et l'Andalousie: droit d'appartenance et hospitalité" ; ce colloque sera animé par des experts et chercheurs nationaux et
internationaux.
Le congrès mettra l'accent sur la signification historique et sociale de la
culture amazighe et son rôle dans la compréhension de l'histoire et le renforcement des échanges culturels et de la coexistence. Il s'agit d’adopter une
approche homogène permettant le renforcement du dialogue interculturel
et de la paix sociale et la culture démocratique. Ce festival comprend deux
axes principaux:
- Axe dédié au congrès international sur le thème: «Amazighité et l'Andalousie: droit d'appartenance et hospitalité" "
- Axe dédié à la chanson, la poésie et les arts amazighs
Ce festival sera une occasion propice pour mettre en évidence l'impact positif de la contribution amazighe dans le dialogue interculturel général et au
développement d’une paix durable, de la démocratie et de la préservation
du patrimoine.
* Thèmes du congrès
Les principaux thèmes du congrès sont:
1 - le multiculturalisme au Maghreb à la lumière de son héritage amazigh
et andalou
2 - les identités multiples dans la région
3 - la culture du Maghreb entre la dimension islamique et les valeurs occidentales
4 – littérature de la diaspora
5 - Les études culturelles et andalouses
6 - l'hospitalité et le droit d'appartenance
Ce congrès sera pour les experts et les chercheurs une occasion de discuter
de questions liées aux échanges à travers l’histoire, la migration et la culture
et leur contribution au développement et au dialogue euro-maghrébin.
Préambule
L'Afrique du Nord a été à travers les siècles passés un pont irremplaçable
entre l’Europe et l’Afrique. Les relations entre les deux rives ont toujours été
riches et imprégnées de tensions et parfois de conflits.

L'un des objectifs du congrès est de discuter de la situation linguistique et
culturelle dans la région, et d’approfondir le débat sur la diversité culturelle, notamment dans les pays du Maghreb et de l'Andalousie. Le congrès
prévoit également de proposer des alternatives capables de développer et
d'approfondir le dialogue entre les cultures, la tolérance et la communication constructive entre les pays du Maghreb et d'Europe. Les chercheurs
examineront les cultures principales des pays du Maghreb surtout arabe et
amazighe, mais aussi judaïque, chrétienne, andalouse, espagnole, française.
La nouvelle Constitution, approuvée par les Marocains lors du référendum
de Juillet 2011 reconnaît la civilisation Andalouse pour la première fois en
tant que dimension de l’identité marocaine au même titre que le reste des
identités arabe, amazighe et Hassanie. Elle nous encourage à aller d'un pas
en avant pour élucider la perspective Andalouse qui incarne la tragédie des
anciennes générations qui étaient soumises à une des pires opération de
nettoyage ethnique qu’a connu l’Europe entre les années 1609 et 1614.
Le but n'est pas de pleurer sur les ruines et de retourner au passé, mais la
réhabilitation de la culture amazighe dans sa relation avec l’Andalousie et la
reconnaissance de l’oppression et du génocide qu'ils ont souffert du temps
de l’Inquisition, et de mettre en évidence les valeurs humaines qui abondent
dans le patrimoine Mauresque mondial dispersé parmi de nombreux pays
d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud et d’Asie.
Ce patrimoine mauresque, qui a eu un grande impact sur le Maroc a donné
lieu à un essor dans des villes importantes comme Chefchaouen, Rabat, et
Salé, parmi lesquelles se trouvait juristes, médecins, ingénieurs, artistes,
astronomes, qui ont occupé des postes de haut niveau avec les sultans du
Maroc.
Les Mauresques ont ensuite fusionné avec la population amazighe locale, au
point que certains d'entre eux sont devenus amazighs , à tel enseigne que
dans le sud il y a un endroit appelé "Ait Oughrrabou " signifiant en amazigh
«les gens du navire», comme il y a d’autres régions qu’on appelle « les gens
arrivés par navire ».
Les Mauresques se sentent frustrés parce que le gouvernement espagnol a
reconnu les Juifs andalous et leur a octroyé le droit à la double nationalité en
1992, tout en ignorant les musulmans andalous dont ils ne reconnaissent pas
leurs origines andalouses.
Les musulmans andalous demandent au gouvernement espagnol de les
reconnaître officiellement et de les compenser moralement et matériellement, mais malgré tout ils refusent de politiser la question ou de retourner

en Andalousie. Pourtant, ces musulmans andalous ont laissé derrière eux des
chefs-d'œuvre architecturaux remarquables et des joyaux de l’art musulman.
Quiconque se penche sur l'histoire du Maghreb islamique est consterné par
le grand nombre de martyrs et de victimes pour la défense de l'Andalousie
; la plupart des amazighophones andalous étaient originaires d’Algérie, du
Maroc et de la Mauritanie ; la plus importante tribu Zenata premier pilier
de l'Andalousie, suivie des tribus Sanhaja et Msamudh , étaient les colonnes
sur lesquelles comptaient les armées du Maroc.
L'Andalousie comprenait divers éléments dont le plus important était l’élément Amazigh, Arabe et les métis, mais le rôle de l'arabe commençait à
dépérir au moment la période omeyyade, surtout à l'ère de Mansour Bin
Abi Amer qui dépendra entièrement de la force amazighe en provenance
d’Afrique du Nord.
Ce congrès contribuera également au débat actuel sur la mondialisation des
échanges culturels et scientifiques entre «l'Est» et «l’Ouest» et le «Sud» et
le «Nord», et aussi au débat sur des concepts tels que «nation», «identité»,
«droit d’appartenance »et« hospitalité ». Ce sont des concepts qui ont besoin
d’être réévalués et redéfinis dans le cadre du respect de la diversité des
cultures.
Les domaines de la culture et de la littérature, l'art et les médias sont sensibles au débat historique et utiles à la compréhension sociale et culturelle
et à l'analyse indépendante et objective. En plus de la culture, de la littérature et de l'art, il ya des concepts tels que «nation», «identité», et de «race /
ethnicité." Ce congrès contribuera à expliquer la diversité culturelle et les
questions d'immigration et des minorités religieuses et culturelles qui sont
devenus d'une importance capitale, vu que le respect de la diversité culturelle réduit les tensions et l'extrémisme et contribue à la paix sociale et à la
coexistence.
La philosophie de l'hospitalité de Levinas et Derrida, tel qu’expliqué par Alfonso de Toro, qui développe cette philosophie par l'introduction d'un nouveau concept de «politique», où il propose la dimension d'interaction sociale
dans un monde globalisé.
Ce concept prend en charge le devoir d'hospitalité ou le refus de la «diversité» et la «reconnaissance» de l'autre, et reflète bien la position sociale de
l’individu et l’attitude envers « l’autre ». Le concept de «l'hospitalité'' a une
valeur « morale »visant à préserver la « dignité du citoyen » et la « justice »
qui sont des valeurs de la « paix ».

PROGRAMME DE FESTIVAL DE LA CULTURE AMAZIGHE A FES DU 5 AU 7 JUILLET 2013

Organisateurs : Centre Sud Nord, Fondation
Esprit de Fès, Association Fès Saiss
Partenaires : Institut Royal de la Culture Amazighe, Fondation BMCE
Sites :CONGRES MONDIAL: PALAIS DES
CONGRES, et FESTIVAL DANS LA VILLE :
JARDIN LALLA MERYEM (19:00-21:00)
-SOIREES ARTISTIQUES : BAB MAKINA,
MEDINA ((21: 30 – 23:30) -EXPOSITIONS :
PALAIS DES CONGRES
*
Congrès
International
sur
le
thème:"Amazighité et Andalousie" En hommage à L’Honorable Monsieur Abdeslam Ahizoun
* PROGRAMME GENERAL DETAILLE
Vendredi 5 juillet
16 :00 : Accueil des Participants
16 :30 : Ouverture du Congrès et du Festival
-Allocution de M le Président de la Fondation
Esprit de Fès
-Allocution de M. Le Wali de la Région FèsBoulemane
-Allocution de M. le Président du Conseil de
la Ville de Fès
-Allocution de M. le Recteur de l’Institut Royal
de la Culture Amazighe
-Allocution de Mme la Présidente de la Fondation BMCE
-Allocution de M le Président du Conseil de la
Communauté Marocaine à L’Etranger
-Allocution de M. le Président de l’Université
Sidi Mohamed Ben Abdellah
-Allocution de M. le Président du Bureau de
l’Association Fès-Saiss
-Allocution de M. le Directeur du Festival et
Président du Centre Sud Nord
17 : 00 – 17 : 15 : Hommage à l’Honorable
Monsieur Abdeslam Ahizoun : Témoignages
17 : 15 : Allocution de Monsieur Abdeslam
Ahizoun
17 : 30 : Réception et Visite des Expositions
18 : 00 - 18 :30 Discours Inaugural : Berbérité
d’al-Andalus, Abdelwahab Meddeb (Université Paris Ouest)
Modératrice : Fatima Sadiqi
Activités Artistiques
19 :00 Jardin Lalla Meryem

-Ahidous Kalaat Mgouna Raqsat Tizzwit
(Naahla)
-Groupe Majid Mourad
21 :30 : Place Bab Makina
- Ahidous Ahidous Kalaat Mgouna Raqsat
Tizzwit (Naahla) -Najat Atabou (Maroc)
Samedi 6 juillet
Matinée - Salle 2
9 :00 – 12 :30: Séance Parallèle : Atelier
d’écriture par Jean-Marie Simon, Présentation
d’une technique permettant à chacun d’écrire
un conte Avec la participation de l’atelier du
conte de la Faculté des Lettres Dhar El Mehraz,
Fès, et Modérateur : Mohamed Fousshi
Salle 1: Première Séance : Amazighité et Andalousie : Dimension Civilisationnelle
Modérateur : Ahmed Boukous
9 : 00 José Maria Perceval (Unviersité Autonome de Barcelone)
Al-Andalus : Un magnifique fantôme, une réalité présente : l’ombre magnifique de Al-Andalus
9 : 20 Hassan Laaguir (Fondation Euro-arabe
des Hautes Etudes, Grenoble) L’apport des
amazighs au patrimoine andalou
9 :40 Mohand Tilmatine (Université de Cadiz)
L’absence des amazighs dans l’historigraphie
espagnole
10 :00 Hamid Lahmar (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès)
دور األعـالم األمـازيغ يف تجربـة
الـوحدة املذهبيـة
باألنـدلس و الـمغـرب
10 :20 Marjorie Lightman (University of
Washington)
The Loss of Historical Memory
10 :40– 11 :10 Débat
11 : 10 – 11 : 30 Pause-café
Salle 1: Deuxième Séance : Représentations
socioculturelles de l’Andalousie
Modérateur : El Houssain El Moujahid
11 :30 Mohamed Mezzine (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès) Peut-on construire
une histoire des Amazigh andalous ?
11:50 Issa Ait Belize (Ecrivain maroco-belge)
Si Cordoue m’était contée….
12 : 10 Mustapha Qadiri (Université Moham-

med V)
Les Maux des Mots sur les Mauresques et les
Maures de Tamaurt.
12 :30 Alfonso de Toro (Université de Leipzig) :
Construction et représentation des identités
performatives-hybrides
12 :50 Johan Goud (Université d’Utrecht)
Religious hospitality and common essentials
13 :10 Miguel Ángel Manzano Rodríguez
(Université de Salamanca)
Identity and Otherness: Maghribi images in
the historiography about Alfonso XI of Castile
(1311-1350)
13:30 – 14 :00 Débat
Palais des Congrès
17h-18h30: Projection du Film “Expulsion
1609 La Tragédie de Morisques, En présence
du Réalisateur : Lopez Lorca Miguel Eduardo
Activités Artistiques
19 :00 Jardin Lalla Meryem
- Groupe Kwasser (Maroc)
- Ali Amrane (Algérie)
21 :30 : Place Bab Makina
-Groupe Kwasser (Maroc)
-Fatima Raissa Tihihit Banou
Dimanche 7 juillet
Matinée
9 :00 – 12 :00
Salle 2: Séance Parallèle : ATELIER ALPHABET TIFINAGH
Animé par l’Institut Royal de la Culture Amazighe
Modérateur : Fouad Saa
Salle 1: Quatrième Séance : Langue, Identité
et Territoire
Modérateur : Issa Ait Belize
9 :00 : Beatriz Molina Rueda (Université de
Grenade) Langues, communication et multiculturalisme au Maroc. Le rôle de la culture
amazighe
9 : 20: Yasmina El Haddad (Université d’Amsterdam) Une écriture mémorielle»: Le patrimoine andalous de Tétouan dans la littérature
sépharade-marocaine
9 :40 Abdelkader Benali (Ecrivain marocohollandais)

Writing about Imazighen in Dutch
10 :00 Jean-Marie Simon (Ecrivain français)
Mririda n’Ait Attik, poétesse amazigh de la
Haute Tassaout
10 : 20 Ilaria Verratti (L’EHESS de Paris et
Université de Trente): La jeune chanson amazighe contemporaine dans le Sud Est du Maroc
10:40 Aicha Ait Berri et Mohamed Bahi (Université Moulay Slimane)): Les chants amazighophones dans la région de Tadla-Azilal
11 :00 – 11:30 Débat
11 :30 – 11:50 Pause café
Cinquième Séance : Andalousie et Ecriture
Modérateur : Alfonso de Toro
11 :50 Rachid Raha (Le Monde Amazigh, Rabat) La question de l’héritage amazighe dans
l’Andalousie musulmane
12 :10 Cornelia Sieber (Université de Mainz)
Echoes of Al-Andalus culture – Storytelling in
contemporary Spanish literary and cinematographic representations
12:30 Maâti Kabbal (Ecrivain): Identités,
cultures et langues à l'épreuve du printemps
arabe
12 :50 - 13-20 Débat
13 :20 – 14 :00 Lectures de poésie et Héritage
Vocal des Femmes de l’Atlas Marocain
Asnimmer (poésie du mariage)
Modérateur : Hassan Hjjij
14 :00 Recommandations et Clôture
Activités Artistiques
19 :00 Jardin Lalla Meryem
- Flamingo
- Najmat Rif
21:30 : Place Bab Makina
-Danse Laalawi
-Abdelaziz Stati
Expositions au Palais des Congrès: livres, tapis
amazighs du Moyen Atlas et de Taznakt, artisanat
Oeuvres d’art de : Abderrahim Hassani, Yassine Bouriaz, Ali Cherki, Khadija Madani, Jamal Boutayeb
Animateurs des soirées musicales : Driss
Elkaissi, Bassou Oujebbour, Laila Jaber
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Iwejjev “sekku”:
-kud nalla tirim ad av tssiwidm,ad av
tesdiddim.asyat av s tkurmut(avzzu)
dvi nnit.hat ur di neddi taf ad
nesfultu(ad nettel aäu) amuzr,hat neddad taf ad netter amur nnev g tudert
amm wi-yyaä.
Isuqrf awd umuzr :
-max is awn ikkes ca amur nnun g tudert?.
-ur av t ikkis awd yan maca nra tudert n unumka amm
wi-yyaä.hat nga awd necni imevlann (inamurn).ikka
umçaëuë ignna ,ikk idis nnev,ikk ddaw wacal aha
yutm I tgemma nnev d awd timezgida nnev .
-hat ur id imci s as da kkatn medden vif izerfan
nsen.
Ipurf “kessu” yan upurif çaë s :
-hat newpl ad nazn tibratin ca ur t I nexëiä (ad
yawy ca cra n usakin g uxëiä nev awlek nnes).
-id tessenm mayd teskarm?ad ur teccencarm taqquët vif umya.uvulat iberdan nnun.adjat
igensasn(wi-dda isawaln s wassav n yat tribbut)
nnun ad sawln I umuzr.
Iwejjev “bassu” :
-I mayd ittesgarn (itteägaln:asag idda ca s dar
yan umeëäal aha yini as ad iëäel I yan .adday ur ivi
ad ifru wa-nna yumçn aëïïal amerwas nnes hat ur inni
umeëäal ad yisin xas wa-dda iman d u-nna ur ifrin
iddev netta ayd t ifrrun g uävaë nnes,iv isker
ay-a hat isger t nev iägel t)ad ur I teïïafm nec
d usmun inu?
Izmummey umuzr n iserdasn:
-ad ur tteksuä.amezwar ur da ittegg°d.amezwar
ad ifk tadawt nnes I ukuray(ameoëaä,ameëoaä,avë
ey,avëuc.
Svuyyen akk° :
-mec ittut hat nettut awd necni.
Ipurf “bassu” s dat :
-ttudzan av ivfawn mecta ay-a dvi ur npeyyië g
uduz n tdiwa nnev meqqaë s wazduzn n wuzzal.max is
da neqqa di ca.ur nri xas ad nedder g usidd,ad
naf abrid s tudert n uburz.
Iïfaë t uselmad,yutm I umuzr.kkin as wi-yyaä
idis.udjan t ar isxuzzur.yavul iny amkkalu day

tira
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izwur ten.ar tteddun tawada inemn (ur ifëivn).g
usawn ufan div yat tmeddayt n iserdasn .iwjjev
“bassu” s uçagu nnes (tmija nnes ivurdn) :
-ittug uzebdr.
Ar ssuëeëëuyn iserdasn allen nsen,ar tteqqeln
ad awvn g uksum am igidar.illiv lekmn ur ufin
awd yat tizzit ma s zrrin.beddan ,izenzifn ar
ttekïiïifn ,allen n iserdasn ar tçmmant inirn (ay-nna
iëççem ubenkal asag iqqes ca).isawl umuzr :
-hat walu ma s teddam xas mec tram ad tteddum s
uvzzu.
Iwjjev “peddu” :
-peryat av çaë s dvi nnit.ha-yyav nga awn inebgawn n
ëebbi.
-mec tram ad tcim akuray.
Ittey as “bassu” tadawt :
-ddez t, ma as tteqqeld?.
Ttin asn akk° tidiwa nsen .isawl uselmad :
-tidiwa nnev gant ixedlan(di-dda g ittuzäa wutci)
nnev.cat av ad nawv.
-dduwat iberdan nnun.uvulat s tgemma nnun,gat inebgawn
n ivfawn nnun,ssirdat tiwengimin(ma s ittexmmam ca)
nnun s waman dva ad issigg usidd zeg ignna vif
idirn nnun(idir:awttu n içëi).
Imgulley “sekku” :
-ur da nttuvul g ubrid n tallest am iäeëvaln iddev
nra abrid iïemnan (isaman) issuddan.
Iwjjev umuzr s ujlan (asag isvuyy ca cigan ar
itteçey hat ijlen):
-ad ur tggam am icirran ur issin amya aha ar
svuyyun iddev ran ay-nna ran ad asn d iddu g ulwa (v
il ad).asag da isvuyyu wazzan vif ibba nnes mar
ad as isev yat tvawsa nna mi ur izmir ad t ifru
hat da inzzev afus I ibba nnes taf ad as iqqen imi
s yan uämmis.
Ittey as “peddu” udm nnes aquëaë :
-annayv c ar av tesdiddid.is trid ad nemmes-

u^ï
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sexla di-ddev ?
Iferns(izmummey azmummey awëav)
umuzr :
-ur nri xas ad nemmesxla s uoaliz (ay-nna
iëwan).
Isgenäë (isfurreg cigan) :
-I ma x alley da ttemsad ils nnec g
tdiwa nnev?.
-ay-nna teskrm hat ur iddi ddaw umalu n usaäif.unna ipurfn(issurfn yan usurif xatar) iwtta nnes hat
issen mayd t iqqen.awd nec iv näuv iwtta nu ad vif
I yav umeëoaä(ukuray).
-I matta usäif av ittesmulun necni ?is ur nli amur
nnev g tudert n timmuzwa?is ur nïekka(adday yili
ca n uferdas ammas n yat tegrumma hat iïkka sis)
s tiffugna?ar mantur necëubbuc g tallest?ar mantur nettedder gar tudert?
-hat a wa ur awn inni umuzr ur tlim amur nnun.hat a wa
ar awn ittini :”u-nna iran ad isvuyy ad isvuyy s
usaäif”,hat ar awn ittini “tawada s tarrebiot ur
tenni ad tesrey akaris,ur tenni xas ad tçembal (ar
ittegga ikarisn).
Ttin as akk° udmaw nsen.inzev “peddu” amur nnes g
wawal :
-hat newpl ad neqqel.araziz ar ittawv g wulawn nnev
ku ass.neëmey asenkurref (akeëfs).
Irdids (ar ittergigi)umuzr n iserdasn imawsn:
-axxid mer da tturum tabrat n usmummey äaët tayyaä ar d ttafim ay-dda tram wala da tteddum
tawada n içeowaln (wi-dda ur ar seksiwn xas s yat
tiï).
Isuqrf “pemmu” :
-ad ur av treggemd.
Irura as umuzr s unya ur ikkin ddaw as :
-is awn nniv ca n uqarir (targgimt ixxan bezzaf)?
hat wa-nna itteddun aha ur issin mayd ittini
usaäif n tmazirt hat iga wan uäeëval nev uçeowal.
* ⵉⵙⵓⵍ
* Avazaf mupmmad
ass n 01 senyur 2963 imsasan d 12/02/2013.

Les prénoms féminins amazigh

Talemast : celle du milieu
Talwest -Thalwest : belle-sœur
Talwesta : cette belle-sœur
Tama : de coté
Taments : le miel
Tamilla : la tourterelle
Timura : pays
Tanafa : le temps du sommeil
Targa : une rigole
Tarwy : elle est brouillée
Tarzazt : la guépe
Tasefsaft : peuplier
Tassa : foie, sentiment d’attache
Tassadit : la chanceuse
Tasseda : la lionne
Tata : caméléon
Tatnit : animal
Tavurt: la porte
Tawenza: la chance
Tayda : pin
Tayed : une autre
Tayi: celle-là
Taza: ville numide au sud du Rif Marocain
Tazident : la sucrée
Tazla : la course
Tezra : elle a vu
Tedel : elle est couverte
Teder : elle est vivante
Tefci : elle est fondue
Tepma : elle est chaude
Telemzit : jeune fille
Tella : elle y est
Tllul: elle est vendue
Tenna : elle a dit
Tenssa : elle a passé la nuit
Terni : elle a ajouté
Terras : homme, individu
Terzef : rendre visite
Tesfa : elle est pure
Teswa : elle a bu
Tetca : elle a pris
Tezem : étanche
Tezmer : elle est capable

Tezza : elle est enracinée
Tibila : de thibiis, ville
numide en Tunisie
Ticert : la clé ou l’ail
selon les régions
Thissit : la boisson,
boire
Tidista : ce coté-la
Tidmerta : un coté de la
poitrine
Tifar : cache-cache
Tifirest : poire
Tifilass : hirondelles
Tiggibba : apparaître
Tikar : judo kabylme
Tili : ombre
Tilist : limite
Tilleli : la liberté
Times : le feu
Timida : le don
Tina : elle
Tizi : la cime, crête
Tiziri : calire de lune
Tizizwit l’abeille
Tusna : la connaissance
Tuba : ville numide en Tunisie
Tudra : la survie, la vie
Tufa : elle a trouvé
Tufat : retrouvailles
Tufra : se cacher
Tugga : le foin
Tumba : la confidente
Tira : écriture
Tirga : elle a rêvé
Turra : de suite ou maintenant
Turrar : elle a houé
Tussad : elle est venue
Thufrast : nèfles sauvages
Tuzel : elle a couru
Timzin : l’orge
Turga : rêves
Tyswal : les mûres
Tibala : provoquer
Tibére : empreneur Amazigh à Rome

Tibor : ville numide en Algérie
Ticekemts : muselière
Ticelatine : les promeneuses
Tidda : défaut
Tidets : la vérité
Tidikelt : petite oasis chez les touareg
ou l’union
Tidist : de idis : un coté
Tidmi : la pensée
Tidukla : l’union
Tifina : de tifinagh, alphabet amazigh
Tifkert : la tortue
Tiflast : de tiflici : habitation de Iflissen en kabylie
Tifliwt : percer
Tigdida : réduit en pissiére
Tivimit : rester assis
Tivri : l’appel
Tigli : l’intelligence
Tigma : porteur de l’eau
Tigmi : grandir
Tigzirt : ville au bord de la mer en
Kabylie
Tiperi : presser
Tijmi : caillé
Tikent : jumelle
Tikmirt : mortier de chaux ou d’argile
Tiklat : ville prés de Vgayet en Kabylie
Tikli : la marche

Tilwi : mûrissement
Timad : le fait d’être entier
Timci : toucher
Timella : blanc de l’œil
Timelli : désemparé, fatigué
Timernit : accroissement
Timerna : supériorité, augmentation
Timezra : une entrevue
Timit : le nombril
Tin hinan : reine Amazigh, originaire de
Libye chef des Amazones, elle combattit
les Atlantes et les Gorgones
Tikit : une goutte
Tira : écriture
Tiremt : repas
Tirga : réves
Tiririt : retour
Tirni : un coté
Tirugza : conduite digne
Tirzi : désobéissance
Tisent : la connaissance
Tiska : une bague
Tislita : cette mariée
Tislyt : la mariée
Tismyn : jalousie
Tissal : l’age
Tissalyt : la montée
Tissas : malice, autorité naturelle
Tissassa : prestige, charisme
Tissefit : ne rien avoir à ses reprocher
Tissegnit : aiguille
Tissit : action de boire, la soif
Tissura : les clefs
Tissy : étendre une couverture
Tissyla : les ages
Tistina : miroir
Tisyla : endetté
Titem : sur place
Tituly : ville antique en Tunisie
Tiferna : torsade
* dictionnaire des noms et prénom
bérbères
de Shamy CHEMINIS
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Tanfust: Nustaljya

Tsammart dg usqif n uxxam tsusfd
tiri nns xf ict n tjartitc n tizänt,
snat n tjäiäin tmsazzarnt dg waäu
xf tyawya nsnt, tirarnt jar tifray n
ijj n urtu ivmid di tiriwt n lmrap,
tmpizwarnt jar asnt am tmçyanin xf
twafitin d pabut n torurin.
Zvdud itmqtmar ikd usmuqql nns
idi issnta uãwaä ixssi, twsar
tvza tzruddup days, tsncir di
arrimt nns yufrn s imnvan ikd imnvan.
Isarp iäarn nns xf tjartitc, ikks
d avbar ; yarzm asafs i txubay n
ivanimn, tiri n usqif tmuttuy; ntta
irppm akids, puma war tccit
tfuct dg uzllif; adas tawi aynni n
jjurt n uxarrã i zi ixs ad issn
min war issin, tifray jar ifassn
nns qÏuÏãnt s waÏÏaã n upadi d uäfas, innupmz; irava xf tmÏÏuät nns
var ujmmaäin n usqif:
- Awid akidm tismuqqal inu, aqqa
ynt uylnt var ujij n txxamt n yiäã.
S lbhut tfv d Traytmas tfarrn
ticri n iãuraf nns; tsoa tiggaz n
wazli xf tnyart nns mani tmraywan
imvaëãn n tsbnit i tqqn xf lmhäur
nns, tqqim zzat i Zvdud; tnna as s
wawal i di isdl uzawar:
- Tksid tamvëuãt nni n tifrt ,
åar ad tqÏuÏã jar ifassn nnc, sigåaj xafk tarja nni, ar taynit; aqqa
raxart ttarm xaf nv tifit ; ck txs
d ad tarrd min immutn.
Iãwä days s tismuqqal nni; issusm; dg usqar nns axmi ixs ad
yini:
- Ura d nccin var nv tasvart di tudart, lkfn war illi d aruä inu waha,
maëëa middn ad tarsn xf ilmawn nsn,
raxart war tlli tssn ansa n Zvdud
waha!.
Traytmas ikd waryaz nns qqimn
assa dg ammas n tawja am igujiln, d
wa d azrf n tudart, lwacun itmsbäa,
ijjn war itvimi ikd unniän.
Zgga tyucar ususm var uraq nns,
idwl d var ixf nns, inna as i Traytmas:
- Nniv am… cm tswingimd wami tuva
jddi iccarrz iyyar nni!?
- A wah, zzat ma ad immt tuva itzzu
t maëëa d yardn, axmi nni d itawä
i razav itvul iyyar irqq axmi
d issvmi iymmumn n tfawin; tuva
itissiq am warv jar tiÏÏawin nnv
nccin timptac, min ck yuvin, manawya
iännaät oad!!…
- Amcum nni n lqayd inna ayi ira tifrt nni war ck ttiwi var ca, war
days bu uzwl n jddc, maca days

ansa n usays, dg akud nni tuva war
tzmmimn amddur n ayt bab n tmurt.
Cm war twirid yan iddar; issn
jddi; ad kid nv ibdd; “Toinict”
ntta t var yiri tssn!?.
Tsfartq Traytmas s min toram n
tumart , ar mani d issijjn t aynni n
tavmuzin idas itviman dg uqmmum,
twta s tubuäin itwaxmrn zi tmçi nns
xf uorur n Zvdud, tnna as:
- Igga ac arebbi rbyaä apnini inu,
tnvid ayi annoiyya, tuva itvir ayi
assa tarwr zzayi taÄsa , “Toinict”
war tssin ixf nns ad tssn tidåanin
n jddc i ccint tkccawin wahli.
- Mavar min d tyuvin?
- Zgga t immxs mmis, tksit
vars illis ad tsym twsar nns,
days raÏÏan n tattut, yarwr zzays
uxarrã war tssin azllif zg iäarn
nns.
Zvdud dg ul nns tisgnit , s unzgum
idwl war issin ixf nns mani oad
imzdav n dcar, tarwa nns s iwtman
d tutmin iswi nsn ad ittu iyyar nni,
uxf icca tizmmar nns, ssnen ira min
itg amnni war t issufuv var ca, unni
itmnvan ikd udrar min zzays var
yawi, rmxzn ommars ad tyarna yan!.
Innufsr d uxarrã zi twangimt n
Zvdud am unham n wassam, itndraf
zzays wawal, inddr zzays var
uwddar n uswingm nns… itavd avmmuy n umnus nns d rfrug n iwaln d ictcan umi yarzzu tiwafitin.
Tidt n tarzzimin nns trabaont d
adaf d ufuv s ticäyin n warv zg ul
nns var ul n iyyar uxf icca bunarjuf.
Aswingm n Zvdud iqqim d ayujir
jar ixmmimn, jar ixfawn t iksin d
asqsi:
- Maymmi var nddar ammu am uzalim war n skwi walu?
Iqqim uxarrã nni itmuttuy ssa d
ssiha, itnnä xf uzllif nns; am ict
n tfardjst tprara mani var tsdl
asartu nns, tsmuqql days Traytmas
tnna as d ntta t tsitim ad tssn min
itmxtwayn n ixmmimn dg ugayyu n waryaz nns:
- Ma trid ca n uvllay n rqhwa?
- Wah, aqqa taciv ikd içuran n uzllif inu åar ad nnufsln zg iduvar nsn.
- D ck ixsn, tsvzzud dg ixf nnc.
Tsmun ibprar n rizar nns, tkkar
tsnennd tavllayt, issnta isessit
s uzuvmt; taskkift awarni utcmas,
wami iggnfa, inna as:
- Nniv am.. ura d baba at irpm arbbi war iggi s wawal inu, nniv as
ggas azal i umssuci nni, maca war

vari isri!.
- Babac waxxa tuva itxs tamurt
nns maca tuva issn ira tudart d taquäaät! ha rxxu immut ijjit maëëa
awarnas.
War ixs ad xafs yar, itaf awar
nns imsarwas, war izmmar atid
yar var ubrid nns, iãwä var
aëaäyu, issuyar arqqas var isalln
imaynutn:
(Mass Lbrdaoi issiåd tamcumt
nni n Iran, inna as mara war xafm tksd
çmar nni n luranyum var tzubayt, ad
zzaym d ndarv zzkt, ad dam tmsar
dg imnvan am Loiraq!.
Lqddafi aslway n Libya ipnnä islhamn nns, inna asn dg usqamu n tmunt n
uorabn: aqqa tkkim anv dg imzzuvn,
thrim anv s ca war illi, äfart ayi
nc, vari adllis azgza days asafar n maëëa timukrisin n umaäal.
Mass “omar n Musa” ixyyq zg umddur n udayn, iwta xf tadabut n usqamu n tmunt n waorabn, ittar zzaysn
ad munen ad ggn afuss dg ufuss ad
kidsn qäon tivuni).
Traytmas tufa war tcni i yan nnoiya,
t ttar zzays ad ismutti arqqas
var tmurt n Hulanda, txs ad tssn
mmis mindi illa, aÏÏaã war d
issqsi.
- Aëaäyuya iteÏÏf d mvar AëbaÏ d
Dzayar, cm zzaym askki n idrimn
war illi d amnus n Mupnd nnm, twarid
ayur a ioär xafm rmqddm war d
yiwi lmanda!.
Mupnd isskkad aynni n tcmmust n
iqaëiän iymawlan nns di mkur ixf
n uyur, twara ta ioär war d issqsi, ad yiri tusd tbrat tqqim
var umcum nni n lmqddm n dcar, dima
itggi t, war ibÏÏi tibratin n imzdav puma iskitn tid xf rfqih n
tmzida ad tnt ivar.
Umi d aqubbani war issin ad
ifsi iskkiln d ipnnicn n tira min
xafs icddn tawuri var rmxzn!
maca itoini rmxzn d tta d tasrtit
nns itxs inni war ivrin.
Idwl rfqih issn maëëa umi d
sqadan tarwa nsn, axmi d tadf n var
tmzida, ad twarid mvar issawal
s timitar , itawi itarra dg
wawal: (maolik war tlli d Julyana
tiri inva baba twm buhyyuf; tgga
awm ijyman n ismvan ad xafsn tddzm
arri, iwa unni umi war d ttaoni Julyana tjjimt ad issisn irqwaz n laç
di tçwäiwin n loäs)…
Yuds rfqih var usqamu n imzdav,
mani tuva i tmsawaln jar asn xf tvaw-

siwin n dcar
d umaäal d imnvan di tmazirt
n Loiraq ikd
Umarikan, wami
nfararn, inna asn
rfqih:
- Maëëa min
Yurat: Saoid
tqqarm
jar
BELVARBI
awm war danv
icqi di ca, nc vari ijj n unvmis d
amaynu.
Issiwl d Zvdud jar imsvimitn,
yarra inna as:
- Egg tacmamt; tqqnd xaf nv ajqqmim nnc, anvmis nnc qqn vars avyul
nnc, war illi d ck i tid yiwyn, ad
yiri n rmqddm amddukl nnc, ma ck
oad war tãurf d tabadut n tmzida
zg wami d trurd.
- Iwa d ck iffvn a Mmup!! iymirn
nnc d ssuq.
- Nc rxxu usarv; udm inu tccit
tcuri, tiÏÏawin xsynt, ticri inu
tuän, di tmçi inu tuva ccarq war
xafs tggv, arrivt yuds am raåaj
n uxxam inu var tmzida.
- Iqqim dayk mvar ils itqqs am
jvdid n uzlm !
Ssiwln d ayt bab n tmzida, ttarn
zi rfqih ad asn yini anvmis nni
ixsn ad awän.
- Iyyar n tidrin ufin days warv,
a rzzun di radas d yusin ad qqazn
akal nns!.
Ikkar usafu n tmssi dg ul n
Zvdud, mri das nnan Mupnd nnc immut
iri yusas d unvmis axmi d walu,
niv mri iÏÏã ikkar d var tuffut yufa tiÏÏawin nns ddarvrnt ura
mri isra awal nni amarzag, ikkar
yuyar, iffv zi twwart n tmzida am
ufuv n txfift zi tqmmumt n mawsa,
iorf iggur itvçaç tivmst, azllif nns itaca akids yarva am tixft
n çalamiÏ, ifsi arzzt i tuva innä;
indarit xf tvruät, mri yufa iri
ismuräs zzays maëëa inni umi inna
ixf nsn ad adfn affray n tmurt nns s
nbla asqsi d usnuwji.
Imzdav n dcar maëëa ssnen tamacahut n Zvdud, maca war twilin
lpmala nni dinni dg wul i tmurt nns.
Imutti unvmis n iyyar jar ilsawn
n imzdav, am wuäuf n tmssi dg
umÏÏar i yufin razav dg ammas n
unärar.
* isul

ASWINGM x ABRID G AFLLA N SUSS S AMMAS
N IDAwKTIR D IBERBADENAYNNA IRA IGT AG Z N AFGAN D uKULu NNS NIV ASVuL
USSAN AD GGUTN IMLITN N INvMASN LLI SAWLN xF IZRFAN VIL AD TASUTA URT SUL IKWTI YAN
N UFGAN
S TIDT IMAZIvN DDRN BDDA S TILILLA D TIMMUvRA
D TIRRUKZA
AIT IDAwKTIR D AIT IBERBADEN GAN YAD ID LAL D
ID BAB N TAFRIST TAvARAT D TINDITIN
I TFUGLA
IMZDAvN NNSN TTuSSAN S ITTNAN N MIDDEN NNSN D TANZZARFUT NNSN
UR JJU KTIX AIT DDARNX ZZRIN TAMAVT ULA LKEMN I
USRUD
TUGTT NSSEN URN JJU LKEMN TASNBADT ULA AMSTUL
TIVUDA D TAVLIFT D ASURF AS BDDA MCACKAN
ASATIG D TIMLKIT AX BDDA LLAN
ASLIB N UNFRAY IMUN BDA D USURF
TIZI IKBURN AFSSAY N INBDI D AMUTL NNES LLI AKU
MQQURN V UZERF N IMAZIVN IGA VIR ASUFIV XF TAMNADT
UR JJU SSLDX I GAR AWAL LLI X SUL MZZIYX
MAC TAMADALT TUKR AX AKU TABVURT AD

TMZALA AX TUDERT XKAN D TAMASSAYT NNEX
MANI RA N LKEM S MAYAD N TIZLA
NZRA ASFLUFL N KRA IGAN ANAW N AJAW N TMAGIT D IZRFAN GGUTN X KIGAN N TMIZAR
AYLLI X TRA TANMuKKART TANAMURT N FRANSA AT SSITI
TAGURI “AZUR”(7) XF IZRFAN IFRANSISN
ASS AD LLI GAN SIMRAW D SMMOS N MAYYu 2963 LMAVRIB IGA 130 G UDRAS N TIMIZAR HMA AMZARAY N
TADLSA D TUTLAYT
NNURZX I IMAZIVN ATIG I TAMAGIT NNSEN
AR SSUTURX I BAB IGNWAN ADAX YAJJ TIVARIWIN
TIMAZIVIN NNEX
ACHKU S TIDT IDDAGN D IZRAN D ISSIFN AKU N
LMVRIB HAN AR SUL SAWALN S TAMAZIVT
* IMZDAVN IMZWORA N AMADAL
SNEZGEMN IMZROYN IMAZIVN NNAN NTNI AYGAN IMZDAVN
IMZWORA N TAMAZVA

NNS
uR ITTAF ASMSI uLA ASSULF N TUDERT LLI IZZRI
NIV ASSuV N IMAL NNS
MAX AD INV IXFNNES S AMMUGRESZ
TAVAWSA LLI MI uR IZDAR AST ILLKM ADuR
FLLAS ISVu YYuTUDERT NX TGA BDDA TAGZLALT
MACH ISVDAN NNS GGuTN BAHRA
NKNI uR NGA IMZDAVN IMZWORA N AGENSATRIW N AKAL
(Planete Terre)
AMuD NX ILLA V AMMAS N TAFESWA
VIN AX YADLLI IZDV BABATNX ADAM
MACH NGGZD S IZDAR ADD AGGIS NZZRI IMIK
N TIZI
AFAD AGGIS NSLAGAN IRIM MZZIYN
IKKAND AX ANNADu SRS S TIZZLA
ARM ATSKRT VAYLLI MI TZDART AFAD ATLKMT
AKABAR N IMADuSN DAVYA
Massa IMAKuR Xadija Taktirt
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Tamazivt tunⵚibt d ussbded n uskkir

Asmatl n usifv n uzerf amssdus i tmazivt ar ismigil imal n tmazivt v lmvrib, waxa tega tmazivt
tytlayt tunⵚibt v tmnⴹawt tamaynut, lid yuckan tigira
n tuget n imsaln d icbukn d tvmasin liv iwsen imvnasen d tmvnasin n tmsmunin timazivin d umussu n tussna
tamazivt v lmvrib, slanawak iv n nufa masd tamnⴹawt
tamynut tiwid f tmskirin yaⴹnin ishuman s tussna d
tutlayt v lmvrib zund asqim anamur i tutlayin d tussna tamvribit, kulu maya yujx a nsers tugt n isqsitn
f ma yegan imal n usinag ageldan i tussna tamaziⵖt ? d
manag a rad ifeⵖ uzerf n umssdus n tmaziⵖt ? d ma
yegan imal n tmazivt ⵖ tnbaⵖt li f ila ukabar n tⵖdmt
d tnflit ?
* Abrid icqan
Tizi yad tlkem tmazivt assa, urd tucki var vikan,
mac tuckad tigira n imusutn li isntin ma yetgan ocrin
d yan d mraw n usggas, iwsent gis tmusutin n wamun da
vtega tmusut tamazivt fad ayeli yan usmuti adimuqrati d uodul asertan fad ad bnun tawwunkt tugdut
vlan izerfan n ufgan d igdudan.
Zv1991 vtgira n umqn n ugdir isnti umusu amaziv ar
itⴹalab fad ateli tmaziⵖt v dustur amⵖribi, awtas f isgudi umusu amaziv tuget n inqqisn d tsntayin.
Rad nskti ⵖid timktit n tmsmunin li uznt i uglid

lpasan wis sin v 1996, li-ⵖa suturn timlkit s tmagut
n tmagit tamⵖribit d tmlkit s tutlayt tamazivt
tutlayt tunⵚibt, mac assenfar n warra ⵏ tamnⴹawt n 13
cutanbir 1996 ur tshuma s usmater ad.
Tigira ma yemut lpasa wiss sin, iⵖli mupmⴰd wiss
sⴹis s lpukm zv 30 yulyuz 2001, yiwid v tinawt nes
s lmsibt ad is ra yesker yat timskirt ishuman
s tmziⵖit, v was 17 uktubr 2001 iberp s usenti n «
usinag ageldan i tussna tamazivt » s lmsibt n tinawt
n ajdir.
Mac amusu amaziv urt yudi mayad, ⵖan afn iga tugass
igutn fad a telkm tmaziⵖt ugar, ma yeli d yiwin v
2010 tilifizyn n tmazivt.
Imⵖnasn n umusu amaziv ar tini masd Kulu maya ur igi
yat iv ur teli tmaziⵖt v tmnⴹawt zund tutlayt d tussna taorabt.
Tafssut tadimuqratit tiwss fad a yekcem lmⵖrib
v tⵖarast n uodul adimuqrati ma yeli yiwsn fad
ad tack tinawt n 9 mars 2011 lid yiwin f tmaziⵖt v
tmnⴹawt tamaynut.
* tamnⴹawt d unaruz ijlan
ayur n yulyuz 2011 iga ass mqurn v umzruy n lmⵖrib,
slanawak dar imaziⵖen, acku tamnⴹawt tamaynut tiwid
f tmazivt tutlayt tunⵚibt i lmⵖrib, ma yeli yujan
imaziⵖin v kulu tisgiwin n lmⵖrib ad tumaln lxir i
imal n tmazivt.
tamnⴹawt tamaynut trⵥem tuget n lbiban v ma izlin s
tmukrist n tutlayt v lmvrib, mac anaruz n imaziven ula
wida itxdamn v usaru n izerfan n ufgan ur idum, acku
azerf n umssdus n tmazivt urta jun izeri tifawt.
tanbaⴹt ar tini masd fad ayili yan uzerf n umssdus
n tmazivt ilazem a yeli yan wanay ioⵓman i tmazivt,
mada ur fhimn imaziⵖn slanawak iliv tbi tmazivt yan
ubrid bahra icqan fad a telkem ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ ⵜⴻⵍⴽⵎ
ⴰⵙⵙ.
arn ntafa masd timsmunin timaziⵖin bidnt f yan wawal
igat: is ilazm a yeli yan uzerff n usngedi i tmazivt
s mikna ka, itugt n tmsalin ituzlayn s tutlayt d tussna
d torma tamazivt v lmvrib men zik lpal.
ghid tiwid "uⵥeⵟⵟa amaziⵖ", li iskern yan usnfar
n uzerf n umssdus i tmazivt, masd tmazivt tega
bziz v lmvrib slanwak iv nsen mas tutlayt d tussna
tamazivt tega yat v tⵖawsiwin li yewsen v tuⵚⵚka
n tugna n iⵥlmⴹ n afriqya d tmaⵖribit, d tilit nsnt
ifawn v tussna tamaⵖribit.
tzayed uⵥeⵟⵟa ula tadrawt n tmazivt, tutlayt, tus-

sna, tmust d tⵖrma, s itign ns inafgann yattuyn uggar
n kramraw d kraⵟ tasutin, bac ad tssaⵖul tmazivt
timlili ns yatuyn v tⵖrma d tuⵚⵚka n ⵖilad d usmaqql
n imal iplan i ugdud amⵖribi d tfganit aK.
ⴷ iv nⵚⵚka xf isgudiyn iⵕwan v tmssunt d izrfan d
tskla n imussutn n tmsmunin uggar n uzgn n tasut n twuri d
tⵖnsa, aylli d issukin afrak s uddur n tikki n atig
i tmazuⵖt dar imⵖrabin kulu tn, mayli t yujan atg assa
tawuri n upⵟⵟu ns d usbuⵖlu ns tamasayt tanamurt illan
xf iⵖir n kulu imⵖrabin mknna gan imnadn d isaghuln nsn.
D ula s tigawt n usntay n usumu iswrn xf isⵖaln n tⵖdmt
d ummsmad d usngedi gr tussniwin d usussn unⵚib
s tmnnawt tadlsant, d ivd niwi ma iⵥiln v kra n turmiwin, v tsggiwin n tmnⴹawt d izrfan, nⵖd v tsggiwin
n tilawt v usnyuddu n tmnnawt n tutlayt d idrizn iplan n
mayad xf tnfalit n igdudn ns.
vtsga nes tna mryem dmnati, ⴰⴳⵎⴰⵎ n usinag ageldan n
tussna tamazivt masd "tmazivt ⵖilad tega tutlayt
tamadut v tmnⴹawt tamaynut iⵖama ussaduf ness li sa
tqeln kulu imaziven li ra isnmala tamazivt v igran n
uslmd d Addad amaruz d v tghdmt, mac kulu mayad
ibed f ussaduf n tmazivt". f unaruz n umusu adlsan
amaziv tena "masd nkni vumusu adlsan amaziv nra a nslkm
tamazivt fad a teg tidt tutlayt tamadut"
ar itini umusu adlsan i tussna tamazivt, is ilazem
a yili yan uzerf n usngidi nⵖd n umssdus i tmazivt.
mupmad budari, yan v umusu adlsan i tussna tamazivt
inna masd "Tusna s tmazivt g tmnⴹawt ilaq atts dfurent
tuggt n tsurifin, acku tamnⴹawt s ixef nnes da
tsawwal xf tsndawin n usasgan n Tmaziⵖⵜ, ayaddevami
ilaq an rar taⵖwdeft i kan tmslayin innan ad isnbuttelen
ayddevn usasgan, sumata aynna yuglen xef tmnadt, nⵖed
timnadin xef illa n wad ad ssujdent isnfaren n ulugn
amaddas n usuggz n usasgan n Tmazivt: Tlla tenbeaⴹt d
ubarlaman d umussu adlsan amaziv akwd imddukkal
nnes g tmuntit taghrmawt:
-Aynna iwalan aparlaman, urta yelli kan useflini n ulugen i
(isumar n iluganen) skan ghif tirsal idusen /
-Id tanbaⴹt, nssen is tssufev azghar aselgaman(Le
plan législatif 2012-2016) nnes, ass n 22 novembre 2012,
tamazivt ur dikes tumez anssa ilaq atti tamz.. ;mec
nerna xef uyadev timukrisin illan ger ikabaren iccaren g tenbaⴹt(PI d PJD),usar inni uyadv ad ifru,
aynna v ami tnna tmaziⵖt at ttqim dart(g tⵖwurdin)
;mbla an siwl xf uynna da ttinin( ait ukabar n listiqlal
d ait PJD) xf Tmazivt d iskkilen nnes(tirra s iskkilen Aramiyn urd s Tfinagh)

ran, d ula v isgaln n tussna d tⵥuri d v ughsur d tsntutin tunbizin, d ussdf n tmazivt v unagraw n tⵖdmt…
Mac waxa kulu tugas ad n gant tmsmunin n tmazivt ula kra
n ikabarn n tsrtit fad a yeli yan uzerf n usngidi nⵖd
n umssdus, arn n tafa masd tanbaⴹt urt-ak ihma mayad,
zund iⵖd tamazivt ur tgi yat v tmsalin li s ixasa
adas itufka watig v nger isnfarn li f itili umsiwel
ⵖamas n lbarlamn kul ass, zund azerf li isers "ukabar n tⵖdmt d tanfalit" v lbarlamn tigira yad, li
ixusan s uzerf n tutlayt taⵄrabt d uhⴹu d usbuⵖlu
ness, d ula azerf n usqim anamur i tutlayin d tissniwin timⵖribin, v tizi li ⵖa nsmuqul masd tamazivt
ass ixasa aflass yelei umsiwel fad ad sfaⵖen
azerf n usngedi sers iⵥlin.
asqim anamur d usnⵖubu n usinag ageldan

Ama v tsga yadnin arn ntafa masd tamnⴹawt tamaynut tiwid f usqim anamur i tutlayin d tissniwin
timⵖribin, lid yuckan fad ayeli usferk n tamyanawt
tadlsant tasnilst v lmvrib, mac ar nsmuqul masd
azerf yuckad ayeli vidis n usinag ageldan i tussna tamazivt v tizi liv tkmel tizi n usqim n umnhla
nes, ma yetgan kra n kraⴹ isⴳⴳⵯasn aya ma yeli yujan
asqim ageldan a yemswuri bla n usqim amnhla, mayad
yuja tuget n imdfurn i tamsalt n tmazivt ad saqsan f
imal n usqim ageldan d imal n tmazivt iv sul ur tli
timskirt li ra iwnul s ma iⵥlin s tmazivt tutlayt d
tusna d torma.
Fad anaf lwijab f isqsiten nex f ma yad niwid anay n
usinag ageldan lid yuckan v tfert li isker f mayad,
inna gis f masd asqim ad dars lⵖerd astratiji, d
tawuri nes tgat ad isker yat tsrtit tadlsant tasnilst iman igan yan ⵖmkli d tiwi tmnⴹawt,
* asenfar n uzerf n umssdus
Izayd usinag ageldant fmasd adur n usqim ad igat
ad ifk yat tⵖarast n uⵃddu d usbuⵖlu n tutlayin v
« tga tmazivt awd nttat tutlayt tunⵚibt n wanak, lliv lmvrib, slanawak tutlayt tamazivt d tⵄrabt fad ad
tga uktur ittidran i kulu imⵖrabin bla ikks yan. Ar skernt tawuri nsnt v tugt n tsgiwin n tudrt taymunt.
immal uzerf amssdus tifrkiwin n usgguz unⵚib n d v tsga nes ina apmad bukus v lbrih nes i "umaⴹal
tmazivt d tⵖarasin n ussidf ns v igran n usslmd d amaziⵖ" masd asinag ageldan iga ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ tanamurt li
isuyas n tudrt tunbizt igan tamzwarut, bac ad tzmr dar taramt n ma itgan mraw isgⴳⵯasn n twuri v tugt n
ad tg tamrst ns v imal, lliv tga tutlayt tunⵚibt »
igran iⵥlin s tussna d tutlayt tamazivt" d iswl ina
D iv nsur xf tmssizwart n tmnⴹawt, llid yiwin is "asinag dars yan wadur axatar vidis li tlkem
fmasd: tutlayt tamazivt d tutlayt taorabt snat tut- tutlayt tamazivt assa, d iⵥdar a yiws v usifv n
layin tunⵚibin n awanak,
izerfan imssdusn f tbid tmnⴹawt tamaynut" ghmkli
slanawak iv nsen fmasd
ina masd asinag ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ twuri
tamnⴹawt tamaynut tiwid « tga tmazivt awd nttat tutlayt tunⵚibt nes, ama f imal n usinag d idiss
mayad ad v umgrd wiss n wanak, lliv tga uktur ittidran i kulu nes v tmnⴹawt tamaynut ina "masd
kkuⵥ s v imir wiss imⵖrabin bla ikks yan. Ar immal uzerf tizi yad ilkem usinag tferk
smmus n tmnⴹawt n yulyuz amssdus tifrkiwin n usgguz unⵚib n bahra, mac max awr illi v tmnⴹawt
2011, iggzn s ⴹahir
tamaynut mayad ⴰⵔ ⵉⵜⴰⴹⴰ i wili-t
uⵟⵟun 1.11.91 ittufsarn v tmazivt d tⵖarasin n ussidf ns v igran yad ur irrin v tizwiri, d ntni
uⵖmis unⵙib uⵟⵟun 5964 n usslmd d isuyas n tudrt tunbizt igan aftla tagat nes iv inⵖubⴰ.
v 30-07-2011.
tamzwarut, bac ad tzmr ad tg tamrst ns asinag ageldan ⵉna awal nes d wanay
tuget n tmsmunin v wamun
nes f usqim anamur i tutlayin mac
v imal, lliv tga tutlayt tunⵚibt »
amⵖribi d kra n ikaurax ifki annay ns f imal n usinag
barn n tsrtit gan tugas
ageldan v du umalu n usqim ad v tizi li-v ta ⵓr bayn
nsn, awsen fad ad yeli yan uslgn amssdus i tmazivt, iwtasen nes ula tastratijit nes, slanawaⴽ v dar tnbaⴹt
teg uⵥeⵟⵟa amaziv yat v tmsmunin ad li yiwssen fad li ta jun ur ifkin amynay nes swa v usqim anamur i tuta tsker yan usnfar n uzerf ad li tuzun i kara n ikabarn layin d tussna tamⵖribit li rad ifav v mad yuckan,
n tsrtit liv iga ukabar n "ufara n tanmla" d "tajmu3 ana- swa v imal n usinag ageldan i tussna tamazivt, slanawak
mur i laprar". Asnfar n uⵥeⵟⵟa lid tsfav v udlis iv nsen masd limur d wawal iⴳⵯran v kulu mayad ila v
ila gis ma yetgan 83 n imir, itubⴹa f ma yetgan smus n ufus n ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
tuzunin li itubⴹa awd ntni f tsⴹⴹartin.
d vmkli s inna budari g unggaru, adaved iqqim
Aslgn amssdus yiwid v tasⴹⴹart tiss yat fmasd umussu amaziv d tmuntit tavermawt mi ilaq ad akin s
tga tmazivt tutlayt tunⵚibt n uwanak n lmvrib, d tut- unettel ennesen g iger addv, acku nitni ayd igan ineslayt tamazivt xf isawl uslgn ad gan tt kulu tantaliwin gawiyn g usuggez n usasgan n Tmazivt d tuska n tird ilsawn n tsggiwin d uktur n tutlayt ifsrn v iⵥlmⴹ n sal n usqim anamur n tutlayin d tussna tamvrabiyt..
afriqya d tyafut n ilsawn d imawaln imaynutn.
Awal igran, imaziven v kulu tisgiwin n tmurt nex ar
Yawid uzerf ad masd askkil n tfinav ad igan askkil suturn yeli yan ufsay i tmukrisin ad iⵥlin s tutlayt
iⵥlin s tirra n tutlayt tamazivt.
v lmvrib, ⵖmkli tqeln fad ad ifav uzerf n umssdus
ⵖmkli d yiwi uslgn n uⵥeⵟⵟa f usgguz amddrfu n i tmazivt fad a tili tmazivt v uswir li-st ixausniⵚib n tutlayt tamazivt, zund v assidf ns v una- Sa a gis tili manck aya, slanawak v tizi yad v ikcm
graw n usgmi d ussilⵖ, d assdif n tutlayt tamazivt lmvrib v tizi n uⵄdul li d ⵜiwi tfsut tadimuqrav imassn n usmmal n ussfld d uslliⵥri d wad ittya- tit ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ.

Mec nÄfar amezruy n tmazirt llat
nttafa ikka vurs yan waddur axatar, sumata g tsrtit d tdmsa n tmazirt, iddv tnmala i tmizar n brra
zg tsga tanafllat, d unmala altu dd
tga i fas.( Ag ttini Manwil ximinis
manduza - Tf 31), d ur ntettu acbar nn
tga tmazirt a pma ur tt id ikccm
ubrrani.
-mata ineghmisen tt in ikkan xf tmazirt dat i tsuta tis 19 ?
ammvnan tt in ikkan g ugnsu n tqbilin
ula brra nsnn yudjad digs kigan
immutuyn zeg tsuta tis 16 ar 19. D
mc nssn is drusnn tirra issiwl
xf uya, yudja yav ad nawi mayd urin
ibrraniyn xf tmazirt d imzdav
ns, sumata tirra ifransawiyn d
isblyuniyn, mvar i wlamma itwaggan
i tirra ya .
d nkni, nukez is akw mag ggwudin zg
tirra xf dd niwi, gan tin imsparsn d imparsn, ur tgi tin imrzan nnv,
maoda yits zigsn d inkr tingiri
ya, yurzzun ad ssifn mag zrin zg
tirra bar ad zzik senn d ssufvn
kra ran.
Rif n zik : Nenna ur dd yiwiÄ zg trziwin xf rif vas mag drusn, d ur

Rif n zik

illi g ifassn nnv vas maymi ur nenni
ad as nuc adrrug, mvar dd fvntt
trziwin n ddaw wakal( Archéologie), iwind tidat yaÄ i wmezruy
n rif d middn ns imzwura. Tirziwin d yiwin is tavul tmazirt
vrs amzruy aqbur, ad nkti lifayt
Ifri n omr tanila n naÄr( dvi).. D
mvar tt ikka rif ( akal ur itwassn)
g tizwiri n tsuta tis 20, mc ur nenni
ar assa, am uyn inna imerzi alimani(M
. kwidnflt), i maka va ng ad t nisin
dat uya. D ur avd yiwiÄ Vas ca
idrusn xf uzmz g tt kkan ifiniqiyn
d ibizinïiyn tamazirt, d rif
tamurt zg ar ittunÄu gvr tsga tanafllat zg udrar n Tariq, d mvar i
takarïatin gan imrzan isblyuniyn g
uzmz n temparsa ns xf rif ur nenni
ad naf vas kra ifssusn.
Ikka muntalban ayd ywi tarradill,
issiwl cwi xf yits idvarr iqburr g tsga uvlluy i wuggug n nkur
ar win badis( Tarradill- Almaghrib alifriqi)/ digs ayd inna
: « ur tgi tenbaï n sbanya awd yat
tmssumant g tirzi xf tmazirt,
mvar tga kigan n takarïatin i tsga
tanafllat ar 1955… ».

Awd Muntalban, ag
ttini obd rpman ïaybi( Rif
dat n temparsa),
ur izgga awal
xf mar ittari,
aynn as ila ad
nganniy mas va
fvntt trziwin g
uzmz irummiyn
iqburr, mvar
ttinin
imrzan
is ur djin d
kcmn ifiniqiyn
d irummiyn iqburr vr rif
wassa . awal n
ïaybi iskwit
xf mag nna g ( E/ Michaux- Bellaire,
l’histoire du Rif», bulletin d l’ensiegnement public du Maroc n 71, Javier
1926, n Spécialial. P38).
Iddu ïaybi allig inna is ila altu ad
nrar awnul vr trzi n ddaw wakal, ar
itgga lmaghrib, ur dad inzvn vas
ayelli ur izrin manig d ikcm lislam vr tmazirt, s mi tsul tnngza ar
dvi ur ar twagga vas xf idvarr
inmalan i tmdin ittuskwin g uzmz

Tanfust taqudaⴹt:
Kesksu ifetlen adwi itmeqyasin
ghelbenttirsasin
Ameqran nsen yuggi x uyis, ila- mi (taddart) mayemmi

Yurat: Mohamed LAAOUAJ
Deg ij n wass
n unebdu alami tuva tmazirt swadday i unekcum
(listiomar)
afransis, tafuct d arbu
Mⵓⵃmd
d
wazval,
LAⵄUAJ
Iserdasen
(lⵄaskar) ifaransaweyen akidsen ca n iserdasen n tarwa n tmazirt (tmurt) d wemvar nsen, fad
ivedrasen ifadden; gguren deg
ij n wasif (ivzar) cwayt alami
yewoen var ij n wanu.
Innasen wamvar nsen: «ij n userdas ad idar; bac ad yayem aman
zeg wanu ya».
Issiwel ij nniD en innas i
wemvar nnes: «uhu, i mala ggin
dayes arhaj iodawen nnev anemmet maⵕⵕa».
Innas umeqran nnes: «i mammec var
neg?!».
Innas userdas nni: «anjerrab ij n
uyis bac ad isew, mala ur yummut ilexdenni oad i ghar n sew
neccin».

vad x yiwen userdas n mmiss n
tmurt bac ad isew aman, aⵄsekri
ya yufa amvar nnes isemvar ayis
xafs, yuca s useⵄqar; ijbed
leklaⵟa nnes irzem aqerⵟaⵚ
xafsen; uca yerwel; yuley var
wedrar.
Aserdas a alami tuva t aked
Fransa idwel d angu (Ded) nes,
imun aked ayetmas nniDen, uca mkul
twala tsugend (hedjmen) x laⵄdu;
neqqen aⵟⵟas n yiwdan.
Isvuy ubeⵕⵕaⵃ di leswaq; bac
wenni var yesnⵄten mani yella umjaheda i tanbaⴹt (lⵃukuma) n Fransa
adas twarda aⵟⵟas n yidrimen
(tinⵄacin).
Yekkar xalis n waryaza idi
tua itteg tiqqet, mayemmi tuva
mkul twala itraⵃ vares itmunsiw akides. xalis a yettawa
(yemsefham) aked imdebren
n Fransa; bac ad isala aked
miss n tmurt nnes; bac ad yeksi
tinⵄacin nni.
Deg ij n wass xalis igga ij n
tfeska, irava x yewdan, yesnuwju ula d miss n waltmas var
umensi.
Timvarin sewjadent amensi,
inewjiwen qqimen baⵕⵕa i tgem-

lislam( nkur, badis). Allig isqsa
ad yini : « makkas i rif walmmas
ad as kkin irummiyn idis ? d mays
tt in kkan i ruman idvarr igan winsn
g tmazirt ? d mc ur djin kkin, mata
tmldiwin s ur kccimn vr tmazirt
id iddv itn nnal imzdav, mad i kra
yaÄ ?
* (Isul)
* Saoid Bajji

Awr igr yan
itmagit inu
Awr igr yan itmaguit inu
Nivas irbbi nkki guiv tamazivt
Tazallit nav nzzultnt ramdan azumv
Nhnna vlmassakin hnniv viguiguiln
Arlssav timlpafin ilan tazerzit
Gavn tifalatin nguin tawnzanwi
Yak ur iri vikad ayv ik ngriyi diwn
Han rbbi aflan urav ishrm ang imaZivni
ur illi v luqran ula llan vlpaditi
Akalnv ur ivama ur issmvi tuganssi
ula yunf umdlu yussin anzar igguinss
Ar nsaqssa tarix ifkiyi ljawabnssi
Nivass ara madi tiwit fimazivni
Innayi radam nf aylli ngui yagurni
Imma vayli iyilap uramtn suguirvi
Inayi giv nkki yat lamant issigguilni
Atnt afiydbabns adasn ur udrnti
Tariv inna wanayi uririn han ugrvti
Nki an igan iwwutta iwakal nimazivni
Daniyi willi da sntiv tawadanwi
oaqlv sul fvivung iga argaz izilni
Lapiyi dihia ula yuba ula yugrtni
Akal nv ur igui wilfitan wala ⴹulmi
urdarnv ljawari ula luplat iggutni
ula darnv suq iysmvan
vuzmz nvi
urjuu mdln imazivn
tifrax mzziyni

azval
(leⵃmu) deg unebdu.
Ict zi temvarin i tuva yetsexren tesla var xalis alami yettar zi temvart nnes bac ateg
arrehj (ssem) di tzewⴹa i di
var yec mmis n waltmas.
Tamvart nni i yeslan awala ur
yarsi lxaⵟer nnes, teffev ver
baⵕⵕa n tgemmi mani qqimen
iryazen; tudes var wamjahed
nni; terra vares s waⵄrur; tenna
yas: «Kesksu ifetlen adwi it
meqyasin velbent tirsasin».
Amjaheda isⵃes var wawal i
tenna temvart nni, maca ur yugzu
(yefhim) ca.
Tudef tmeⵟuⴹt nni var timsaxrin, cwayt tesruggeb x
umjahed nni tufit εad i traja
amensi.
Teffev ⵄawed vares, truⵃ teysid ij n uvil n tefsut (arbiⵄ)
tudes ver ij n uyenduz i tuva
awerni i wamjahed nni; bac adas
tewc tafsut; tewtit lxezrat
nnes ver waryaz nni uca tennas i
wfunas nni: «Arwel… arwel aya
afunas va yemten x uⵄaddis nnes». * fatima tabaomrant
Waxxa amenni isla yas; maca ur
yugzu walu, immersed umensi n
xalis; iccit uca yemmut.
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CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DEL DIARIO EL PAÍS Y A SU
CORRESPONSAL EN EL MAGREB, IGNACIO CEMBRERO
Ha sido necesario
que el salafismo
haya amenazado
de muerte al intelectual amazigh
(beréber) Ahmed
Assid para que el
diario EL PAÍS
Por Rachid Raha se acuerde de la
existencia del pueblo autóctono de Marruecos (véase EL
PAÍS del 9 de mayo de 2013). Y para
que su corresponsal en el Magreb, Sr.
Ignacio Cembrero, escriba sobre un
tema que no aborda desde hace años
y que ya entonces trató en escasísimas
ocasiones. Toda la polémica desatada
por el pensador laico Assid, pidiendo la
revisión del contenido de los manuales
escolares, ya fue abordada en un anterior artículo del Sr. Cembrero (véase
"Los beréberes exigen ante la justicia
de Marruecos la revisión de la historia"
en EL PAÍS del 2 de junio de 2004). En
dicho artículo este corresponsal menciona como informador a un tal Ilias
El Omari, que aparece como uno de los
firmantes de la petición para modificar
los manuales escolares y de la denuncia
contra el ministerio de educación nacional del Reino de Marruecos, cuando
en realidad este señor no tenía protagonismo alguno en la iniciativa del activismo amazigh... Y lo más sorprendente
de todo es que el Sr. Cembrero reconoce
abiertamente que personas muy próximas a la cúpula del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) y a su propio
propulsor, Fouad Ali El Himma, son sus
mejores fuentes de información sobre
Marruecos.
Las cofradías religiosas, la zaouias, reunidas recientemente en Fez se habrían
percatado de que son estos señores
precisamente los que intentan instrumentalizar a Ahmed Assid para desprestigiar la genealogía de los descendientes del Profeta, a los chorfas, según
ha revelado el portal de informaciones
Lakome.com. ¡Con su obsesión por
atacar continuamente las políticas del
Partido para la Justicia y el Desarrollo
(PJD), el intelectual parece compartir las tesis ideológicas del PAM, partido de la administración fundado por
un ex ministro de interior, que las del
propio movimiento amazigh! De ser así
se podría entender que se está tratando
de provocar de forma intencionada un
conflicto artificial del salafismo contra
la corriente laica, situando como objetivo central a los militantes amazigh,
quienes desde siempre han enarbolado
la bandera de la laicidad como condición sine quae non para la democratización de un país musulmán, como ocurre
en Turquía. La cúpula del PAM manipula este hecho, seguramente con el fin
de atacar y desestabilizar al partido de
sus adversarios islamistas, el PJD del
presidente del gobierno, Abdelillah
Benkirane, incluso a riesgo de conducir al país hacia una suerte de guerra
civil, algo similar a lo que ha ocurrido

en Gdeim Izik, tal y como algunos de los
procesados saharauis han denunciado
ante el juez, y que EL PAÍS omitió de
señalar.

* La pregunta que se nos plantea es
por qué.
A fin de cuentas el objeto último de las
oscuras maniobras del núcleo conservador
y duro del Majzén, del poder sultaniano
extremadamente racista y anti-amazigh, es
mantenerse intocado, por encima de la ley,
reforzando el aparato represivo del estado
y el boicot de cualquier cambio positivo del
sistema, de cualquier avance hacia la monarquía parlamentaria efectiva que anhela
el pueblo marroquí y que el movimiento
amazigh reivindica desde su creación, lo
mismo que los jóvenes del 20 de Febrero
han exigido en sus valientes manifestaciones. Sobre estas mismas movilizaciones
el corresponsal de EL PAÍS gastó mucha
tinta para no mencionar casi nunca el papel
y participación activa de los revolucionarios amazighes en dicha "primavera democrática de los pueblos", un concepto más
adecuado que el de "primavera árabe",
que el Sr. Cembrero acostumbra a invocar
en sus artículos, como si no viera en dichas
manifestaciones regulares, numerosas, las
multicolores banderas de la causa amazigh
a lo largo y ancho de Marruecos. ¡E incluso
en Rabat, donde hemos tenido la ocasión de
intercambiar saludos el Sr. Cembrero y yo
mismo! Incluso este hecho pasó desapercibido para el periodista en la más concurrida de todas estas manifestaciones, la protagonizada por los jóvenes amazighes de la
provincia de Alhucemas, en el Rif, donde se
tiraron y quemaron cinco cadáveres en una
sucursal bancaria. ¡Un acto criminal aún
sin esclarecer y cuyos auténticos responsables se mantienen impunes!
Debo reconocer que en mi juventud el diario EL PAÍS, que leía sin falta, tuvo un papel
esencial para mi conocimiento de la lengua
castellana. No obstante, al final tuve que
dejar de seguirlo por la actitud discriminatoria - e inexplicable - sobre la cuestión
amazigh. Una actitud caracterizada por la
marginación, la ignorancia y, sobre todo,
la falta de sensibilidad enarboladas por su
corresponsal, como si los amazighes como
pueblo, comunidad o simples ciudadanos,
no existieran en la geografía de los países
norteafricanos, ni tan siquiera en la propia
Península Ibérica, sabiendo que la historia
de España está profunda e íntimamente
ligada a la del pueblo amazigh. Incluso la
antropología genética ha sentenciado que
los antepasados de los iberos y de los amazighes actuales son los mismos, a saber, los
ibero-maurenses y/o los capsienses, también llamados proto-mediterráneos.
Salvo algunos rarísimos reportajes el diario EL PAÍS ha tenido, en fin de cuentas, la
misma actitud que la prensa tercermundista marroquí en general - y por extensión la
definida como 'prensa árabe' en Tamazgha
o Norte de África - y que se inspira todavía, y desafortunadamente, en la ideología
totalitaria arabo-islámica, marginando y
discriminando continuamente la cuestión
amazigh. Dicha prensa comparte la opinión

de nuestro corresponsal cuando éste afirma
que "el Istiqlal, el partido histórico que
condujo a Marruecos a la independencia
en 1956" (véase EL PAÍS del 12 de mayo
de 2013). En realidad la independencia de
'Tamurt n Yakuch' ('tierra de dios', como
denominaban los amazighes a su país de
Marruecos) se debe sobre todo, de manera sustancial, a la lucha armada del Ejército de Liberación Nacional (ALN) que los
amazighes del Rif constituyeron en 1954.
Una lucha armada que ha sido más determinante que las maniobras políticas protagonizadas por los nacionalistas urbanos a
partir de 1927 tras la derrota de la República del Rif, o a partir de 1934 cuando se
forma el Istiqlal sustentado por la burguesía
de Fez. Pero lo que sí caracteriza al partido
del Istiqlal durante los primeros años de la
independencia - por si nuestro periodista
lo desconoce - es el hecho de cometer decenas de asesinatos políticos, eliminando a
grandes figuras del ALN como Abbas Mesaadi o enviar al ejército real a masacrar a
las poblaciones civiles durante la revuelta
de Rif en los años 1958 y 1959. Por estas
razones los activistas amazighes no cesan
de reivindicar la re-escritura de su "historia popular" como pueblo autóctono en vez
de la "historia oficial" arabo-islámica que
falsificó - o directamente ignoró - un buen
puñado de hechos históricos. Como ejemplo baste citar la no mención de la presencia amazigh en la España musulmana y
que apenas duró nueve siglos, desde que el
amazigh Tarik Ibn Ziad conquistó la Península Ibérica en el 711 hasta la expulsión de
los últimos moriscos de las Alpujarras granadinas en 1610.
Otro falso dato aportado por el periodista
de EL PAÍS en el artículo del pasado 12
de mayo es tratar al Movimiento Popular
(MP) de partido "berberista", una tremenda equivocación que suele también
vehicular la prensa francófona. Si bien es
cierto que la elite y base electoral de este
partido es principalmente amazigho-parlante, el MP ha sido siempre un partido
"arabista", como el resto de formaciones,
que hoy en día ascienden a más de 34. El
PJD y el Istiqlal también cuentan dentro
de sus filas con una elite amazigh y una
importante base electoral amazighofona. Si
tenemos que hablar de 'partido berberista'
el único que se ha creado en Marruecos, el
31 de julio de 2005, es el Partido Demócrata Amazigh Marroquí (PDAM), ilegalizado por el gobierno de Driss Jettou el 1 de
enero de 2010 por orden judicial. El PDAM
constituye una formación política que efectivamente ha portado un "proyecto amazigh" de un estado laico y federal con regiones verdaderamente autónomas. Sobre
esto el diario EL PAÍS no ha dicho nada,
como cuando su líder, el abogado Ahmed
Adghirni fue recibido por todos los partidos políticos españoles con representación
parlamentaria, a excepción del PP, en las
Cortes de Madrid, el 20 de mayo de 2008.
Si el MP hubiese sido 'berberista' su secretario general, que actualmente ostenta el cargo de ministro de interior, el Sr.
Mohand Laenser, se hubiera apresurado a
presentar un proyecto de ley en conformi-

dad con su idioma materno, hubiera autorizado los nombres amazighes hace tiempo,
hubiera permitido que se exhiban fotos de
Abdelkrim El Jatabi en los campos de fútbol de Safi, hubiera dejado que se erija
una estatua con la letra zeta amazigh en la
plaza pública de Tata, hubiera incluido el
amazigh en las nuevas tarjetas de identidad
nacional... Y, al contrario, no hubiera permitido que se repriman diariamente a las
tribus amazighes por defender sus derechos
sobre los territorios colectivos que las autoridades intentan expropiarles. Si el partido fundado por Mahjoubi Aherdan hubiera sido 'berberista' sus representantes
electos en el parlamento hubieran hecho lo
mismo que la diputada y conocida cantante
Fatima Tabaamrant, que utiliza voluntariamente la lengua amazigh en el hemiciclo y
no admite censura bajo ningún pretexto,
hubieran protestado por el cese del consejo de administración del Instituto Real de
la Cultura Amazigh (IRCAM) y también
hubieran ordenado que los carteles de las
dependencias y vehículos policiales, de
todos los ayuntamientos y de sus calles, se
escribieran en tifinagh, gracias a ese privilegio de ostentar la cartera más codiciada
en los países autoritarios, ¡el ministerio de
interior!
Por lo que respecta al movimiento amazigh,
pacifista y profundamente democrático,
sin ser un movimiento organizado de masas
como los islamistas (un tema que sí es muy
privilegiado por EL PAÍS) sí ha conseguido
que su idioma sea reconocido oficialmente,
que se cambie en la constitución el término
'Magreb Árabe' por el de 'Gran Magreb' o
tener una televisión propia (TV8-Tamazight). Dicho movimiento, que no cuenta
con ningún tipo de apoyo interno o externo,
sigue defendiendo la generalización de la
enseñanza de la lengua amazigh, organiza
tawadas o marchas reivindicativas... y no
cesará de movilizarse y organizarse políticamente, y de luchar de forma activa, hasta
que no se consiga un estado de derecho, con
instituciones democráticas, un estado laico
y de regiones autónomas, ¡donde los ciudadanos sean todos iguales ante la ley!
Lo que en definitiva pretendemos con esta
CARTA ABIERTA es simplemente aconsejar al gran diario EL PAÍS, y a sus periodistas, no dar ningún trato de favor a la
cuestión amazigh. Sólo pedimos que este
tipo de informaciones se traten con objetividad e imparcialidad, sin marginarlas ni
subestimar su importancia. Sólo demandamos un trato profesional, como el que otorgan, o otorgaban- el resto de periodistas
españoles en Marruecos (TVE, TV3, Canal
Sur, EFE, ABC, El Mundo, Onda Cero...),
capaces de aventurarse en las montañas del
Atlas, como ocurrió tras los trágicos sucesos de Anfgou. Periodistas que, al contrario
de la mayoría de franceses, no se acomodan
en oficinas climatizadas de la capital, ni se
conforman con acudir a ruedas de prensa
oficiales en lujosos hoteles y, sobre todo,
¡que no sucumben a las filtraciones parciales y tendenciosas de personajes cuyos
retratos fueron alzados en las manifestaciones del 20 de febrero!
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L’UE à soutient le processus de réforme au Maroc,
déclare Catherine Ashton à l’issue de sa rencontre
avec le ministre marocain des affaires étrangères
SAAD-EDDINE ELOTMANI

La Chef de la diplomatie européenne
Catherine Ashton a félicité le gouvernement marocain pour son engagement à mettre en œuvre un programme ambitieux de réforme et
a affirmé que l’UE continuerait à
appuyer le processus de réforme au
Maroc. C’est ce qu’on peut lire dans
une déclaration publiée à l’issue de
sa réunion avec le ministre marocain
des affaires étrangères, Saad-eddine
El Othmani.
« Le Maroc est un partenaire clé du
voisinage européen comme le reconnaît le Statut avancé dont il bénéficie. Je me réjouis des initiatives
positives prises ces derniers mois en
vue de renforcer encore notre coopération, en particulier l’adoption du
Plan d’action UE-Maroc pour 20132017; le premier round de négociations pour un accord de libre-échange
complet et approfondi (DCFTA) et la
déclaration politique pour un partenariat de la mobilité que le ministre
des affaires étrangères Saad-eddine
El Othmani signera demain à Luxembourg avec la commissaire Malmström et les ministres de l’intérieur de
9 États membres ».
Évoquant le processus de réforme au
Maroc, la Haute représentante a déclaré : « Je suis avec beaucoup d’intérêt les réformes annoncées en faveur
des femmes, en particulier le plan
gouvernemental pour l’égalité. J’en-

courage le gouvernement marocain
à mettre rapidement en œuvre ces
réformes ainsi que d’autres réformes
clés qui ont été promises dans le domaine de la justice, de l’économie et
des médias. »
La Haute représentante de l’UE a
réaffirmé la détermination de l’UE à
continuer à appuyer le processus de
réforme grâce aux fonds du voisinage
européen, dont le Maroc est le premier bénéficiaire, et à d’autres ins-

truments comme SPRING et la Facilité d’investissement pour le voisinage.
Catherine Ashton a remercié le Maroc
pour «la poursuite de son approche
constructive dans le cadre des efforts
internationaux en vue de régler les
problèmes d’instabilité au Sahel et en
Syrie, notamment sa récente contribution au développement et à la reconstruction au Mali.»
* source:www.enpi-info.eu

BMCE BANK
AUTORISÉE A LEVER
500 MILLIONS DE
DOLLARS SUR
LES MARCHES
INTERNATIONAUX
BMCE Bank
lance son premier emprunt
obligataire en
devises
500
Millions
de
Dollars - sur
les marchés de
capitaux internationaux, dans
un contexte favorable au Maroc, où l’émetteur souverain
bénéficie d’un
regard extérieur positif qu’illustrent les
émissions réussies de deux Emprunts à
l'international en décembre et en mai derniers.
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BMCE Bank, réunie extraordinairement le mardi 4 juin 2013 sous la
Présidence de
M. Othman BENJELLOUN, a autorisé
l’émission de cet emprunt obligataire à
taux fixe, de 5 ans d'échéance, prévu d'être
coté à la Bourse du Luxembourg.
A cet effet, BMCE Bank est accompagnée
par trois banques internationales de renom
- Barclays, BNP Paribas et Citibank -.
L’objectif de cette émission - la première
à l'international d'une banque marocaine
depuis dix ans - est, tout en diversifiant ses
ressources stables et améliorant sa liquidité, de permettre à BMCE Bank d’accompagner les besoins de développement futur du
Groupe au Maroc et à l’international.
Cette opération devrait, par ailleurs, permettre de renforcer la visibilité du Groupe
BMCE Bank et de son ambitieux Plan Stratégique de Développement 2012-15, aux
yeux de l’opinion publique nationale et
étrangère.
Elle viendrait également conforter son
positionnement de Banque Pionnière, à
l’exemple de ce que BMCE Bank avait
entrepris, au lendemain de la privatisation, en conduisant l’opération d'émission
des GDR - Global Depositary Receipts- ou
Certificats d'Actions Dépositaires, auprès
des investisseurs d'Amérique, d'Europe et
d'Asie.
Le 4 juin 2013
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العامل االمازيغي

العدد  - 154يونيو 2963/2013

التعدد اللغوي باملغرب والرهان الدميقراطي

سنتان بعد دسترة األمازيغية ،املكاسب ومسار التفعيل

شهور قليلة تفصلنا عن ذكرى االحتفال بمرور
 12سنة عىل خطاب أجدير التاريخي(17
أكتوبر  )2011كما تفصلنا سنتان عىل دسرتة
األمازيغية .وهي فرصة لتأكيد أهمية دسرتة
اللغات األصلية ودورها يف تعزيز الديمقراطية
والوقوف عىل املكاسب وتقييم منطلقات
وغايات وآفاق وتحديات تفعيل دسرتة
األمازيغية بهدف البحث عن الطرق واملقاربات
املؤدية إىل إنجاح تفعيل هذه الدسرتة يف أفق
الخروج تنظيميا بتوصيات تكون قاعدة
لرسم خارطة طريق للتفعيل األمثل لدسرتة
األمازيغية.
اللغة أداة لالتصال والتواصل ،لكنها تعرب أيضا
عن أوجه متميزة إلدراك العالم...فهي كذلك
ناقلة للمعرفة وللقيم بني الشعوب واألجيال،
معربة عن الثقافات وعن الحياة االجتماعية
لبني البرش ،رمز للرتاث الثقايف ،عامل حاسم
يف تكوين هوية الشعوب واملجموعات البرشية،
أداة للتنشئة االجتماعية ،كما تنطوي اللغة
عىل تجارب املايض وتحمل تطلعات املستقبل.
ومع ذلك فإن أكثر من نصف لغات العالم ال
 %96 6000منها معرض لالندثار ،يتكلم بها
 4%من سكان العالم فقط ،أقل من ربع ()1,4
مجموع اللغات مستعمل يف التعليم ويف املجال
الرقمي والقسم األكرب ال يستعمل إال استعماال
ضعيفا ومتقطعا ومتباعدا ،قرابة مائة()100
لغة فقط لها شأن يف التعليم واملجال العام
والعالم الرقمي" .معطيات اليونسكو."-2006
وبسبب هذا الوضع وما ينطوي عليه ،فقد
تعرضت اللغة والثقافة األمازيغية باملغرب،
عرب عقود ،إىل تهميش ممنهج من طرف كل

القوى املضادة لتجزيئها وتشتيتها وقطع
سبل التواصل بني مكوناتها إىل درجة احتقار
كل املنتمني إليها سواء داخل املدن أو القرى
أو الجبال.
إن دسرتة األمازيغية اليوم كلغة وطنية ليس
فقط مكسبا للمجتمع وردا لالعتبار للغة
والثقافة األمازيغية ،بل هو انتصار للمستقبل
وثورة عىل الذات نحو االنصهار املجتمعي
بغاية تحقيق النماء واالزدهار عىل قاعدة
الديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.
إن هذا املظهر بارز من خالل الحركة التي
عرفها املغرب سنة  ،2011والتي تميزه إىل
درجة الحديث عن الخصوصية املغربية.

 - Iشروط ربح الرهان الدميقراطي:
إن من رشوط ربح الرهان الديمقراطي:
تعزيز تنوع اللغات والتعدد اللغوي يف التعليم
والثقافة ،ويف وسائل اإلعالم والحياة العامة،
بما يف ذلك اللغات املهددة باالندثار ،وضمان
االحرتام بوجه عام لهوية كل شخص وجماعة،
ألن ذلك يضمن املساواة يف االنتفاع بالتعليم
واملعارف واملدارك ،و بالتايل مشاركة الجميع
يف التنمية البرشية بشكل منصف.

 -IIسبل تعزيز التعدد الثقايف:
يقوم تعزيز التعدد اللغوي عىل :تشجيع
وتطوير السياسات اللغوية التي تمكن كل
جماعة لغوية غري سائدة من استعمال
لغتها األوىل حيثما أمكن استعمالها يف

إعالن عن الترشح للمشاركة يف «إقامة الفنان»
اخلاصة بالفن التشكيلي
يف إطار االهتمام الذي يوليه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية للثقافة عامة و للفنون األمازيغية خاصة،
واستمرارا يف إسهامه يف تكوين الفنانني األمازيغيني وتأهيلهم ،ستنظم املؤسسة «إقامة الفنان» الخاصة
بالفن التشكييل ،من 01إىل  05يوليوز  ،2013يؤطرها 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 شارك يف معارض فنية؛ أن يكون بصدد إعداد أعمال أو لديه أعمال مستوحاة من الثقافة األمازيغية أو ذاتصلة بها.
يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:
 )1طلب موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
 )2ملف فني يتضمن بيان سرية ونماذج من األعمال الفنية؛
 )3نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
 )4صورة شمسية؛
)5رسالة تحفيز.
وستتوىل لجنة اإلنتقاء يف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية دراسة ملفات الرتشح واإلعالن عن األسماء
التي تم انتقاؤها.
وكل ملف ال يستويف الرشوط املذكورة أعاله 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  03يونيو  ،2013إىل العنوان التايل:
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس ،مدينة العرفان ،حي الرياض
ص .ب ،2055 .الرباط

مختلف املجاالت ،والتمكني من التعلم
واستعمال اللغة ،وتمكني الذين يولدون
يف جماعة ناطقة بإحدى اللغات
السائدة عىل املستوى الوطني ،من تعلم
لغة وطنية أخرى.

 -IIIاإلشكاليات املرتبطة باللغة
األمازيغية:
إن استعمال وتوظيف اللغة مرتبط
بعدة إشكاليات:
 -1إشكاليات فكرية وإيديولوجية
حساسة ومتباينة
 -2إشكاليات اجتماعية وسياسية
 -3إشكاليات ثقافية وهوياتية
 -4إشكاليات تقنية محضة(العمل
املعياري).
إن التقدم الحاصل اليوم يف مسار تحقيق
املطالب األمازيغية ،يؤرش إىل أن الخطاب
األمازيغي يف السنني األخرية تجاوز املطالب
الثقافية والهوياتية إىل مطالب سياسية
محضة ،كاملطالبة بدسرتة األمازيغية وطرح
قضايا املساواة والعدالة املجالية بجميع
مكوناتها (األرض /أكال ،الغابة ،املاء،
الحماية)...،
وهنا يتضح بان جزءا من الحركة األمازيغية
قد أدرك جيدا معنى الرصاع األمازيغي باملغرب،
والذي هو رصاع سيايس يف العمق .وهو من
أبرز مؤرشات تطور الوعي األمازيغي ،بالرغم
من أن هذه املطالب مازالت لم تتبلور بعد يف
خطاب واضح من الناحية النظرية.
كما بدأ جزء من الحركة األمازيغية يتجه
بقوة صوب العمل التنموي .وهذا ما يفرس
ظهور تيمات جديدة من قبيل :املاء ،األرض،
امللك الغابوي ،إدانة نزع امللكية...الخ ،تم ربط
إشكالية تهميش األمازيغية عىل املستويني
السوسيوثقايف والسوسيواقتصادي ،بطبيعة
السلطة السياسية باملغرب املتسمة باملركزية
املفرطة.
وبالتايل كانت الحركة األمازيغية من السباقني
إىل طرح فكرة الجهوية الكربى باملغرب كحل
لوضعية سياسة أنتجت الكثري من املعيقات
لألمازيغية إن عىل املستوى الثقايف الفكري ،أو
عىل املستوى التنموي املجايل.
وهنا تظهر أهمية استحضار بعد دسرتة
األمازيغية يف اإلعداد ملرشوع الجهوية املوسعة
أو املتقدمة الذي وضع دستور فاتح يوليوز
 2011إطاره العام.

 -IVالتنوع مصدر قوة وغىن:
إن الوعي قائم اليوم بان العالقة متبادلة
ومتكاملة بني التنوع البيولوجي والتنوع
الثقايف والتنوع اللغوي .وأن هذا التنوع
هو مصدر غنى وثراء .وهذا ما تؤكد عليه
االتفاقيات الدولية يف املوضوع ،وبالتحديد:
اإلعالن العاملي بشان التنوع الثقايف وخطة
العمل لتنفيذه الصادر يف  ،2001واالتفاقية
بشأن حماية الرتاث الثقايف غري املادي لسنة
 ،2003والتوصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي
واستخدامه وتعميم االنتفاع باملجال الرقمي
لسنة  ، 2003واتفاقية حماية وتعزيز تنوع
أشكال التعبري الثقايف الصادر يف سنة .2005
وهذا ما تؤكده كذلك املبادرات امليدانية يف
مجال الرتبية ،والتي تنصب أنشطتها عىل
الرتبية املتعددة اللغات ،باستعمال ثالث لغات
عىل األقل منها اللغة األم ،ولغة وطنية أو
إقليمية ،ولغة دولية..مما يعزز التعدد والتنوع
واالنفتاح والفكر املتنور.
إن التنوع الثقايف واللغوي هو من املميزات
اإليجابية للمجتمعات املعارصة ،حيث تتمازج
وتتداخل اللغات والثقافات ،ألن فكرة الثقافة
الخالصة والصافية وهم ورساب ،باعتبار أن

عبداللطيف أعمو
التنوع هو من طبيعة املجتمعات الحية.
فالتعددية الثقافية سمة ثابتة من سمات
املجتمعات املعارصة ،والخطر يكمن يف
تهميش أو عدم االعرتاف بهذا التنوع اللغوي
والثقايف أو تدبريه بصورة غري عادلة أو غري
منصفة أو غري ديمقراطية .واالختالف والتعدد
اللغوي هو الذي يخدم مصلحة البالد ،ويقوي
وحدة الوطن .ويعترب العامل األسايس يف
تنمية املجتمع ،ويسهم يف تعزيز الديمقراطية
التي يمكن لها أن تتحقق يف غياب االختالف
والتعدد اللغوي والتسامح بني األديان ،كما أن
للتعددية اللغوية والثقافية ولتقاطعاتها مع
املواطنة أثر يف املجتمع املغربي ،تتقوى وتتعزز
من خالل دور الرتبية والتعليم يف تنمية وإدارة
التعددية اللغوية والثقافية ويف تعزيز قيم
املواطنة والحوار والتفاهم املتبادل والتعايش.
ورغم اختالف وجهات النظر حول العديد
من قضايا الشأن السيايس والثقايف بالبالد،
فالجميع اليوم يقر بأن األمازيغية تعرضت
لتهميش ممنهج من طرف السلطة املركزية
عىل جميع املستويات الثقافية واالقتصادية
والسياسية واالجتماعية تحكمت فيه أبعاد
سياسية باإلضافة إىل الطبيعة املركزية للدولة.
وتعترب دسرتة اللغة األمازيغية مكسبا
مجتمعيا من شأنه أن يرد االعتبار ويرفع
الحيف عن مكون أسايس من مكونات الهوية
الوطنية .ومن ثم فالهوية املغربية تتسم
بخمس خصائص :جغرافيتها اإلفريقية،
وأصلها األمازيغي ،ومكوناتها وثقافتها
العربية-اإلسالمية واألمازيغية،والصحراوية
الحسانية ،وروافدها اإلفريقية واألندلسية
والعربية واملتوسطية ،وتطلعها إىل الحداثة
باالنفتاح عىل اللغات األجنبية كالفرنسية
واالسبانية واالنجليزية.
وهذا التنوع بخصائصه الخمس ال يمكنه أن
يخدم الهوية املغربية إال إذا كنا أوال فخورين
بأصالتنا وبجذورنا .ولن يفيدنا هذا التنوع
الثقايف واللغوي إال إذا وظفناه توظيفا إيجابيا
يف التنمية املستدامة.
إن االعرتاف باللغة األمازيغية كلغة رسمية هو
اعرتاف بالتعدد اللغوي والثقايف للمغرب ،كما
أن النهوض بالثقافة األمازيغية هو إسهام
يف تكريس دولة الحق والقانون وهو كذلك
حماية وحصانة ووقاية يف مواجهة كل أشكال
التطرف واالنغالق.
إن النهوض باألمازيغية لغة وثقافة هو
مكسب للمسار الديمقراطي ألنه سيمكن من
التخلص من مخلفات املايض و نرش ثقافة
الديمقراطية والتعددية الثقافية واملواطنة
واملساواة والتواصل مع كافة املغاربة ثم
توسيع دائرة إشعاع حرية التعبري وحرية
الخلق واإلبداع واالنتقال إىل مواجهة التحديات
العاملية ومنها تحدي العوملة بدون خوف أو
مركب نقص ،ألن الخطر األكرب الذي تنطوي
عليه العوملة هو محو الهويات الثقافية
للشعوب ،وطمس الخصوصيات الحضارية
لألمم.
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مذكرة اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف بشأن القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية و املجلس الوطين للغات والثقافة املغربية
يف أفق التنزيل الديمقراطي للقانونني التنظيميني املرتقبني املتعلقني بتفعيل
الطابع الرسمي للغة األمازيغية وبإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛
وبعد تدارس املكتب الوطني للجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف ألسباب
وغايات إصدار هذين القانونني التي تتمحور كلها حول فكرة مركزية تتمثل يف
تصالح مجتمعنا مع ذاته األمازيغية ،ويف إرادته تجسيد هذه الفكرة يف سياسة
لغوية وطنية ديمقراطية وحداثية ،تتجاوز ما كانت تنهجه بالدنا من قبل ،وهي
القضية التي ناضلت الجمعية من أجلها قرابة نصف قرن؛ واستحضارا لنضال
جمعيتنا ومختلف مكونات الحركة األمازيغية يف مجال الحفاظ عىل األمازيغية
ثقافة وهوية وحضارة ،وترسيمها لغة موحدة ورد االعتبار إليها بالنهوض بها
وتطويرها؛ واستجابة العتماد منهجية اإلصغاء والتشاور مع هيئات وفعاليات
املجتمع املدني يف إطار املقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الحايل؛
واقتناعا من الجمعية بالدور الحاسم لهذين القانونني يف تحقيق تلك املرامي النبيلة
والهادفة اىل إدماج األمازيغية يف الحياة العامة بسالسة ونظام وتدبر عقالني،
ألجل ضمان حمايتها وتنميتها عىل الوجه األمثل ،البعيد كل البعد عن العشوائية
واالرتجال؛ وحرصا من جمعيتنا عىل أهمية مناقشة هذين القانونني التنظيميني
املتعلقني باألمازيغية املنصوص عليهما يف الفصل الخامس من الدستور يف هذه
الدورة الربيعية للربملان؛ استجابة ملا ورد يف الخطاب امللكي السامي املوجه
للربملان يف افتتاح الدورة الربيعية الحالية؛ فإن الجمعية املغربية للبحث والتبادل
الثقايف؛ إذ تعرب عن شكرها وامتنانها لجاللة امللك محمد السادس ،الذي أوىص
يف خطابه السامي املوجه اىل الربملان ،بمناسبة اجتماعه يف دورته الخريفية
املاضية ،بالتعجيل بإصدار القانونني املذكورين يف السنة الجارية 2013؛ تناشد
كل الهيئات واملؤسسات املعنية لالستجابة ملقرتحات الجمعية والدعوة للمساهمة
يف إصدار هذين القانونني بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الشعب املغربي يف
الرتسيم الفعيل والعميل لألمازيغية.وبالنظر اىل انتماء جمعيتنا اىل املجتمع املدني
واملنظمات الغري الحكومية املهتمة بالقضية األمازيغية ،التي تدخل ضمن قضايا
الشأن العام؛ فإنها يف الوقت الذي تتقدم فيه باملقرتحات اآلتية بعده ،اىل الربملان
واىل كل السلطات الدستورية املعنية؛ تود أن تحيط الرأي العام الوطني بمضمونها،
تعبريا عن مساهمتها يف إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية التي يدخل يف
صلبها طبعا إصدار هاذين القانونني التنظيمني الواردين يف الفصل الخامس من
الدستور.
* مقترحات بشأن القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية
أوال :الـمبادئ واألحـكـام العـــامــة :
 - 1تطالب الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف بالحفاظ عىل جميع املكتسبات
الوطنية التي أفرزتها سياسة تدبري الشأن األمازيغي املعتمدة بعد خطاب العرش
لسنة  ،2001وخطاب أجدير لنفس السنة ،من ضمنها املبادئ األربعة اآلتية:
التوحيد واإللزامية والتعميم واعتماد حرف تيفيناع.
 - 2إقرار اعتماد هذا القانون التنظيمي للغة األمازيغية الرسمية املمعرية ،استنادا
للفصل الخامس من الدستور الذي يعتربها الرصيد املشرتك لجميع املغاربة بدون
استثناء والذي يميزها من جهة بصفة "الوحدة" ،املتجلية يف حديثه عنها بصيغة
املفرد ،خالفا ملختلف اللهجات والتعابري األمازيغية األخرى التي يخصها بصفة
"التعدد والكثرة" ،من خالل ذكره إياها بصيغة الجمع؛ ومن جهة أخرى يميزها
كذلك بصفة "اللغة" ،عكس باقي اللهجات ،التي لم ي ُْض ِف عليها الدستور هذا
النعت ،بل أطلق عليها تارة إسم "التعابري" وتارة أخرى إسم "اللهجات".
 - 3القول ،تبعا لذلك ،بأن اللغة األمازيغية الرسمية املمعرية ،هي املعنية باإلدماج
يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،طبقا للفقرة الرابعة من
الفصل الخامس اآلنف الذكر ،وتماشيا مع هدف تعزيز وحدة شعبنا وتالحمه
الوطني بهذه اللغة ،كما أكده جاللة امللك محمد السادس يف ديباجة ظهري املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية بقوله السامي :
"واقتناعا من جاللتنا الرشيفة بأن تدوين كتابة االمازيعية سوف يسهل تدريسها
وتعلمها وانتشارها ،ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع اطفال بالدنا يف اكتساب
العلم واملعرفة ،ويساعد عىل تقوية الوحدة الوطنية".
هذا الهدف الوحدوي الذي كرسه جاللته بإحداثه مؤسسة واحدة لألمازيغية،
تتمثل يف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،بدل إحداثه معاهد لهجاتية متعددة ،يف
مختلف جهات اململكة.
 - 4تأكيد اعتماد حرف "تيفناغ" كحرف رسمي لكتابة األمازيغية ،عىل اعتبار أنه
يجسد بشكل مبارش الخصوصية األمازيغية ،التي تمتاز بها هويتنا الوطنية عن
باقي هويات شعوب العالم.
 - 5جعل التعامل مع اللغة األمازيغية من صميم املواطنة ،واالعتزاز بالشخصية
الوطنية ،استنادا لروح الدستور الذي يعتربها من مقومات هويتنا الوطنية ،والتي
تمنع كل أشكال التمييز كيفما كان نوعها.
 6التعامل مع اللغتني الرسميتني األمازيغية والعربية بشكل متساو بدون تفاضلبينهما يف جميع مناحي الحياة العامة وتجريم كل استعمال للدين أو اإلديولوجيا
يف خلق التفاضل أو الرتاتبية بني هاتني اللغتني الرسميتني.
 - 7قيام املرافق العمومية والشبه عمومية بإدماج األمازيغية يف فضاءاتها بكل
الوسائل املتاحة ،ومنها ما يلــــي:
 - 7أ  -إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلتها ألجل تنفيذ مهامها يف تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية؛
 - 7ب  -توفري املوارد البرشية واملالية الالزمة لذلك؛
 - 7ج  -بلورة مخطط اسرتاتيجي داخيل لتدبري عملية االدماج وفق الكيفيات
واملراحل املرسومة لها بمقتىض ما سينص عليه القانون التنظيمي املرتقب؛
 - 7د  -العمل عىل التكوين والتكوين املستمر ألطرها يف اللغة األمازيغية ،الكتساب
القدرة عىل القيام بمهامها مع اعتماد مقاربة التمييز اإليجابي والتحفيز املادي
واملعنوي؛
 - 7هـ  -القيام برتجمة الدالئل واملراجع املتعلقة بمجال اشتغال هذه املرافق،
تمهيدا لنجاح عملية اإلدماج ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع املؤسسة العمومية
التي تعنى بتهيئة اللغة األمازيغية الرسمية وتقعيدها؛
 - 7و  -قيام قطاعات العدل والشؤون اإلسالمية والصحة واالتصال واملالية
واإلدارة الرتابية ووزارة الشباب والرياضة والوظيفة العمومية وغريها من
القطاعات التي تتوفر عىل معاهد أو مدارس خاصة ،بإدماج اللغة األمازيغية
الرسمية يف هذه املعاهد واملدارس ،تمهيدا لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية يف
فضاءاتها يف املستقبل.
 - 8استثمار الرتاكمات واملكتسبات الحاصلة يف ملف األمازيغية من أجل تقوية
دور املغرب لتحقيق االنسجام الثقايف واللغوي بني الدول املغاربية ،يف أفق وحدة
املغرب الكبري.
ثانيا  :مراحل وكيفيات اإلدمـــــاج:
 - 1تطالب الجمعية بتحديد مدة سنة كمرحلة قصوى إلدماج اللغة األمازيغية
الرسمية وبحرفها "تيفيناغ" يف جميع مجاالت الحياة العامة بدون استثناء
يف عناوين مقراتها الرسمية واملرافق التابعة لها ،وكذا يف عناوين رسائلها
ومنشوراتها وأوراقها الرسمية.
 - 2تحديد مدة سنتني لقطاع النقل وللجماعات الرتابية إلدماج اللغة األمازيغية
يف عالمات التشوير ،ويف التواصل مع املسافرين بمحطات القطار واملطارات وكل
وسائل التنقل العمومي.
 - 3تحديد نفس املدة (سنتني) ،ملجال املالية ،إلدماج األمازيغية يف العملة الوطنية
ويف الطوابع الربيدية.
 - 4تحديد نفس املدة لقطاعات العدل والشؤون اإلسالمية والصحة واالتصال

واملالية واإلدارة الرتابية ووزارة الشباب والرياضة والوظيفة العمومية وغريها،
إلدماج األمازيغية الرسمية يف املعاهد واملدارس الخاصة التابعة لها.
 - 5أما بالنسبة ملجال التعليم؛ فإنه ملا كان يعترب مهد ناشئتنا وأجيالنا ،ويشكل
الحجر األساس لتمكني اللغة األمازيغية من القيام مستقبال بوظيفتها بصفتها
لغة رسمية؛ فينبغي أن يطبق يف إدماجه لهذه اللغة ،مبدأين دستوريني هما :
 - 5أ  -مبدأ املساواة وعدم امليز يف تدريس اللغة األمازيغية الرسمية ويف التدريس
بها ،ضمانا لتكافؤ الفرص أمام جميع اطفال بالدنا يف اكتساب العلم واملعرفة
باللغة األمازيغية ،وتحقيقا لهدف انتشار هذه اللغة يف عموم اململكة ،كما أوىص
بذلك جاللة امللك يف ديباجة ظهري املعهد امللكي للثقافة األمازيغية اآلنفة الذكر.
 - 5ب  -مبدأ التدرج الذي تفرضه ظروف األمازيغية الخاصة ،املتمثلة يف تهميشها
يف ميدان التعليم منذ مئات السنني ،مع ما ترتب عن ذلك من ضعف وهشاشة يف
وضعها ،وما نتج عنه من انعدام شبه كيل لألطر الكافية وللموارد البرشية الالزمة
إلدماجها بشكل طبيعي يف هذا امليدان.
ومراعاة لهذين املبدأين ،فان الجمعية تطالب بأن تلقن اللغة األمازيغية الرسمية
منذ التعليم االويل واالبتدائي فصاعدا ،وذلك وفق الشكل التدرجي التايل:
ب  - 1الرشوع عمليا يف تدريس اللغة األمازيغية يف التعليم األويل ويف التعليم
االبتدائي العمومي والخصويص ويف التعليم األصيل ويف املدارس العتيقة وببعثات
التعليم األجنبي املعتمدة باملغرب ،بالشكل البيداغوجي املتعارف عليه عامليا ،عىل
أن يعمم هذا التدريس بشكل متدرج يف سائر مناطق املغرب وفق مخطط زمني
محدد.
ب  - 2تخصص مدة سنتني لتكوين أساتذة اللغة األمازيغية يف التعليم االبتدائي،
تكوينا نظاميا ،إسوة بما يطبق يف تكوين األساتذة باللغات األخرى املعتمدة
يف التعليم؛ ويف انتظار تخرج أفواج األساتذة النظاميني ،يسرتسل يف تدريس
األمازيغية بنفس الطريقة املعتادة حاليا ،كمرحلة انتقالية ،حتى ال تتوقف عملية
تعليم هذه اللغــة.
بعد مرور هذه املدة يتم ما ييل :
ب  - 3الرشوع يف تكوين أساتذة التعليم اإلعدادي الثانوي يف مراكز التكوين
املختصة ،ويف تهيئ الكتب واملقررات الدراسية املتعلقة بهذه املرحلة.
ب  - 4بعد استكمال الفوج األول من التالميذ للدراسة بالتعليم االبتدائي يتم
مبارشة الرشوع يف تدريس األمازيغية يف التعليم اإلعدادي الثانوي عمليا وبالشكل
البيداغوجي املتعارف عليه عامليا من طرف األساتذة املتخرجني من مراكز مهن
الرتبية والتكوين ،عىل أن يعمم هذا التدريس بالتدريج وفق مخطط محدد .وخالل
نفس هذه املدة يقع كذلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهييل يف مدارس
التكوين املختصة،
ب  - 5بعد استكمال املرحلة اإلعدادية الثانوية يتم الرشوع يف تدريس األمازيغية
يف التعليم الثانوي التأهييل بالشكل البيداغوجي املتعارف عليه عامليا ،من طرف
األساتذة املتخرجني من مراكز مهن الرتبية والتعليم ،ومن املسالك الجامعية
املختصة ،عىل أن يعمم هذا التدريس بالتدريج وفق مخطط زمني محدد .وخالل
هذه املدة يقع كذلك إعداد أساتذة الجامعات للرشوع يف تدريس بعض املواد
الجامعية ،عىل أن يتوسع يف هذا التدريس حني توفر األطر الكافية.
ب  - 6موازاة مع تفعيل هذه املراحل ،يتم إعداد املناهج والربامج الدراسية للسلك
املوايل مع تكوين وتأهيل مختلف األطر الالزمة لتحقيق التعميم األفقي والعمودي
يف تدريس األمازيغية.
 - 6يرشع ،استثناءا ملا سبق ،يف تدريس اللغة األمازيغية يف كلية الحقوق خالل مدة
سنتني ،تمهيدا إلدماجها يف مجال العدل.
 - 7يستكمل املتخرجون من كلية الحقوق تكوينهم يف اللغة األمازيغية يف املعهد
العايل للقضاء ،ويف سائرمعاهد مساعدي القضاء.
 - 8يرشع يف استعمال اللغة األمازيغية تدريجيا يف املحاكم بعد مرور املدد الخاصة
بالتكوين يف كلية الحقوق ويف معاهد مساعدي القضاء اآلنفة الذكر.
 - 9تتم خالل هذه املرحلة تدريجيا ترجمة النصوص القانونية ،تمهيدا لقيام
اللغة األمازيغية بوظيفتها كلغة رسمية يف مجال العدل.
 - 10تدمج اللغة األمازيغية الرسمية يف جميع الربامج الحكومية ملحو األمية
(كالوكالة الوطنية ملحاربة األمية) وغريها ،ويف الرتبية غري النظامية لتأهيل
املواطن لالضطالع بأدواره املجتمعية.
 - 11إدماج تدريس األمازيغية ،والبعد الثقايف األمازيغي ألبناء الجالية املغربية
بالخارج يف املؤسسات الخاصة بذلك (وهي من مسؤوليات الوزارة املكلفة باملغاربة
القاطنني بالخارج) ،وذلك إلبراز التعدد اللغوي والتنوع الثقايف الذي يجسد هوية
املغرب وثقافته وحضارته عرب تاريخه العريق .
 - 12يراعى ،يف مجال االتصال ،مبدأ املساواة وعدم امليز بني اللغتني الرسميتني،
والسيما فيما يتعلق باملدة الزمنية للبث التلفزي واإلذاعي.
 - 13ربط دعم الصحافة الوطنية املكتوبة بتخصيص حيز مناسب للغة األمازيغية،
مساهمة منها يف تعميم انتشارها ،وتأهيلها للقيام بوظيفتها يف اإلعالم الوطني
كلغة رسمية.
 - 14تدمج مرحليا مصطلحات اللغة األمازيغية الرسمية يف نرشات األخبار
بالقنوات االذاعية والتلفزية ،تشجيعا النتشارها ،وتواصل املواطنني بها ،يف أفق
اعتماد اللغة األمازيغية املمعرية يف اإلعالم السمعي  -البرصي؛ كما يمارس نفس
أسلوب هذا اإلدماج يف األفالم واملسلسالت ،والربامج الرياضية والفنية والثقافية
ويف مختلف الحمالت التحسيسية.
 - 15يراعى ،يف قطاع الثقافة ،مبدأ املساواة وعدم امليز يف تشجيع اإلبداع الفني
والثقايف باللغتني الرسميتني العربية واألمازيغية.
 - 16رد االعتبار لدور األمازيغية يف التوعية الدينية من خالل خطب الجمعة
ودروس الوعظ واإلرشاد ويف الكتاتيب القرآنية واملساجد واملدارس العتيقة واملنابر
اإلعالمية وغريها.
 - 17تدرج اللغة األمازيغية يف مختلف مؤسسات التكوين املهني.
* مقرتحات بشأن
القانون التنظيمي اخلاص بإحداث املجلس الوطين للغات والثقافة املغربية
تفعيال للفقرة األخرية من الفصل الخامس التي تنص عىل ما يلـــي:
"يحدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية مهمته عىل وجه الخصوص
حماية وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية ،ومختلف التعبريات الثقافية املغربية
باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا معارصا"...؛
وسعيا لتحقيق األهداف الواردة يف الفقرة املذكورة أعاله؛
ومراعاة ملا سيتضمنه القانون التنظيمي املرتقب املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي
للغة األمازيغية ،املنصوص عليه يف الفقرة الرابعة من الفصل الخامس؛
فإن الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف؛ إذ تؤكد عىل رضورة الحفاظ
عىل صيانة املكتسبات واستثمار الرتاكمات الحاصلة يف مجال اللغة والثقافة
األمازيغيتني؛ تتقدم بمقرتحات يف ما يتعلق بمهام وتركيبة هذه املؤسسة وعالقتها
بمؤسسة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
أوال :املهام :
تقرتح الجمعية كمهام لهذا املجلس ما يلــي :
 - 1الحفاظ عىل املكتسبات التي تحققت لألمازيغية حتى اآلن بفضل عمل املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،وبتعزيز تلك املكتسبات يف إطار املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية املرتقب إحداثه؛
 - 2حماية وتنمية اللغة األمازيغية الرسمية ،التي اعتربها املرشع الرصيد املشرتك
لجميع املغاربة بدون استثناء.
 - 3حماية وتنمية مختلف التعابري واللهجات األمازيغية باعتبارها تراثا وطنيا
أصيال وإبداعا معارصا.

 - 4حماية وتنمية الثقافة األمازيغية املادية وغري املادية ،من منطلق أن مهمة
هذا املجلس ال تتحدد يف حماية اللغات واللهجات فقط ،بل أيضا يف حماية الثقافة
املغربية ،حسبما هو تابث من اإلسم الذي أطلقه الدستور عليه ،وهو" :املجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية".
 - 5القيام بتخطيط سياسة لغوية وطنية تهدف إىل تحقيق االنسجام بني جميع
املكونات اللغوية والثقافية املستعملة يف املغرب أخذا بعني االعتبار املبادئ األربعة
املتعلقة باألمازيغية (التوحيد والتعميم ،واإللزامية واعتماد حرف تيفيناغ) وكذا
تراكمات مؤسسة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
 - 6العمل عىل إرساء هذه السياسة عىل املعطيات التاريخية واالجتماعية التي تعرب
من خاللها اللغة األمازيغية عىل أنها هي اللغة األم للشعب املغربي ،الرتباطها به
ارتباطا عضويا منذ أقدم األزمان ،وإىل اآلن.
 - 7العمل عىل بلورة السياسة اللغوية املعتمدة من خالل :
 - 7أ  -إعداد تصورات لتنمية اللغتني الرسميتني العربية واألمازيغية ،وتوسيع
انتشارهما يف عموم الوطن.
 - 7ب  -تهيئ تصورات لحماية وتنمية مختلف اللهجات والتعابري اللغوية
املستعملة يف املغرب باعتبارها تراثا وطنيا متولدا من لغتيه الرسميتني العربية
واألمازيغية ،سعيا من ذلك اىل تحقيق تقاربها وتفاهمها مع مرور الزمن.
 – 7ج  -الحرص عىل خلق االنسجام والتناسق يف تدبري التعدد اللغوي املغربي،
وخصوصا بني اللغتني الرسميتني العربية واألمازيغية ،وذلك بتاليف أي شكل من
أشكال التمييز ،ويف إطار املساواة وتكافؤ الفرص.
 - 8املساهمة ،إىل جانب املؤسسات املعنية األخرى ،يف إعادة النظر يف برامج
التعليم واإلعالم باستحضار البعد األمازيغي يف الثقافة املغربية والعمق التاريخي
والحضاري للشعب املغربي.
 - 9التعاون مع املؤسسات الثقافية يف تنظيم األنشطة العلمية والثقافية والفنية
للنهوض باإلبداع الثقايف والفني وتنميته.
 - 10العمل عىل وضع تصورات تهم املتاحف ومختلف جوانب الرتاث املادي
والالمادي املتعلق باألعالم البرشية والجغرافية واملؤسسات االجتماعية واألعراف
والترشيعات األمازيعية واملعمار وفنون الرقص وغريها.
 - 11إقامة عالقة التعاون مع الهيئات الوطنية واألجنبية املهتمة بشأن تدبري
التعدد اللغوي.
 - 12القيام برصد التدبري اللغوي يف مختلف القطاعات من خالل إعداد تقارير
علمية عن الوضع اللغوي يف املغرب مع تقديم إحصائيات ومعطيات حول هذا
الوضع.
 13تتبع أشكال إنزال البعد اللغوي والثقايف يف الجهات املغربية ،بعد املصادقة عىلالقانون التنظيمي للجهوية.
 - 14القيام برفع تقارير دورية وسنوية اىل املؤسسات الدستورية التالية :
امللك ،رئيس الحكومة والربملان يف شخص رئييس مجلسيه ،وذلك إلمكانية تفعيل
توصياته إما بظهائر ملكية أو بمراسيم وقرارات وزارية أو بقوانني ترشيعية.
ثانيا :الرتكيبة :
وفيما يتعلق برتكيبة املجلس املذكور ،فإضافة اىل رئيسه تقرتح الجمعية أن
يكون أعضاؤه عىل الشكل التايل:
 - 1عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
 - 2عميد أكاديمية اللغة العربية؛
 - 3مندوبون عن كل الوزارات ذات األولوية املعنية بإدماج األمازيغية وتفعيلها
لتحقيق مشاركتها يف املناقشة ويف إصدار القرارات ،عىل اعتبار أن الوزراء هم
املسؤولون عن تنفيذ سياسة الدولة يف تدبري شؤونها ،عمال بمقتضيات الفصل
 93من الدستور؛
 - 4مندوبان عن الربملان ،أحدهما عن مجلس النواب واآلخر عن مجلس
املستشارين إلمكانية بلورة قرارات املجلس يف قوانني ترشيعية تطبيقا للفصل 71
من الدستور الفقرة األخرية؛
 - 5مندوب عن املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان،
 - 6مندوب عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
 - 7مندوب عن املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛
 - 8مندوب عن الهيأة املكلفة بالتكافؤ وبمحاربة كل أشكال التمييز املنصوص
عليها يف الفصل  164من الدستور؛
 - 9مندوب عن إحدى الهيئات املستقلة املكلفة بالحكامة الجيدة؛
 - 10مندوب عن كل مجلس من مجالس جهات اململكة؛
 - 11مندوب عن الهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي؛
 - 12مندوب عن املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛
 - 13رئيس جامعة يمثل الجامعات املغربية؛
 - 14مدير أكاديمية يمثل األكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين؛
 - 15ثالثون شخصية ،عىل األقل ،معروفة بالكفاءة الفكرية وبالوعي بالطابع
التعددي لثقافتنا الوطنية ،وبالتجرد والنزاهة والعطاء املتميز يف مجال تدبري الشأن
اللغوي والثقايف ،وبتقديم املصلحة العامة عىل غريها من املصالح الضيقة ،وذلك
لضمان تحقيق التوازن داخل املجلس بني أعضائه املمثلني للمؤسسات الرسمية
وبني أعضائه االخرين.
* ثالثا :عالقة املجلس الوطين للغات والثقافة املغربية باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
صيانة للمكتسبات واستثمارا للرتاكمات الحاصلة يف مجال اللغة والثقافة
األمازيغيتني منذ إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛
ومواصلة يف اضطالع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بمهامه العلمية واألكاديمية
املتعلقة بتأهيل اللغة األمازيغية إلدماجها يف الحياة العامة ويف املرافق العمومية
والشبه عمومية؛
فإن الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف؛ إذ تؤكد عىل رضورة الحفاظ
عىل املكتسبات الحاصلة لحد اآلن يف مجال اللغة والثقافة األمازيغيتني؛ تتقدم
باملقرتحات التالية:
 - 1اإلبقاء عىل مؤسسة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بشكله الحايل املنظم
بظهري إحداته ،عىل مستوى تركيبته وتنظيمه وتسيريه ومهامه أو بتعديله وفق
ما يستلزمه تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
 - 2استمراره يف إبداء املشورة السديدة لجاللة امللك بشأن املحافظة عىل األمازيغية
والنهوض بها ،وكيفيات إدماجها يف مجاالت الحياة العامة كلغة رسمية؛ كما هو
الشأن بالنسبة ملا يقوم به املعهد امللكي للدراسات االسرتتيجية.
 - 3مشاركته بواسطة عميده كعضو يف املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية،
للمساهمة يف إعداد سياسة هذا املجلس ،ويف إصدار قراراته يف شأن تدبري التعدد
اللغوي والتنوع الثقايف.
 - 4قيامه بتنفيذ قرارات املجلس املذكور فيما يرجع اىل األمور التي تدخل يف
اختصاصه.
 - 5مواصلة اضطالعه بكل املهام املسندة إليه بمقتىض املادة الثالثة من ظهري
إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
 - 6تخويله اإلمكانيات املادية والبرشية الالزمة لتوسيع مركز التهيئة اللغوية،
ليقوم هذا املركز بدوره األكاديمي يف إعداد املعاجم املختلفة لألمازيغية ،ويف
االستجابة يف أقرب اآلجال ملتطلبات املرافق العمومية املتزايدة بشأن املصطلحات
اللغوية الرضورية وذلك إسوة بما تقوم به األكاديميات اللغوية العاملية ،يف تدبري
املحافظة عىل اللغات وتطويرها.
* عن الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف
نائب الكاتب العام للجمعية السيد الحسني أيت باحسني
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العامل االمازيغي

AWAL IDDEREN
محمد
بسطام
bastam56@gmail.com

ما معىن الترسيم الدستوري
لألمازيغية؟

أفهم أن الرتسيم الدستوري للغة
األمازيغية معناه أن تكون يف
وضعية فضىل عىل مستوى الرتبية
والتكوين واالتصال السمعي
البرصي واملكتوب والحياة اإلدارية
والقضائية واألمنية والعسكرية
والهوية البرصية للفضاء العمومي
والشأن الديني بعد تخليصه من
التيار
الوهابي األجنبي ،أي أن تعمل
الدولة املغربية عىل توفري كافة
الرشوط والضمانات القانونية
للتفعيل امليداني للرتسيم ،بما
فيها تطوير الجانب الترشيعي
والهيكيل الخاصني بمؤسسة املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية،أوإحداث
مؤسسة أوجهاز بديل بما يتناسب
والوضعية الدستورية الرسمية
لألمازيغية ،فإىل أي حد يمكن أن
نتحدث عن تقدم رسمي أو موقفي
أو حزبي تجاهها ؟ فهل هناك
مؤرشات تدل عىل إرادة سياسية من
طرف الدولة والحكومة واألحزاب
لتنفيذ ما تم «التوافق» الدستوري
فيما له عالقة باللغة األمازيغية ؟
لقد تدبدبت اآلراء واملواقف والوعود
الحكومية والحزبية املشاركة
واملعارضة ليصبح وضع اللغة
األمازيغية يف منزلة بني املنزلتني،
بل إن هناك تراجعات وخاصة يف
امليدان التعليمي ،إذ يكتفى بإصدار
مذكرات ومراسالت وزارية ليكون
مآلها أرشيف املؤسسات التعليمية،
دون أية تدابري ميدانية للتنفيذ،
فال تكوين مستمر وال مصاحبة
وال تشجيع وال هم يحزنون ،بل
إن هناك مدارس يف بعض املناطق
املحسوبة عىل األمازيغية ينعدم
فيها حتى الحديث عن وجود هذه
املادة  ،ليستمر الوضع عىل ما هو
عليه كما لو أنها (األمازيغية) غري
مدسرتة ،أي أنها ما زالت يف وضعية
الالمفكر فيها ،ربما ألن الوضع
االقتصادي ســـاهم يف توقف
الوالئم والتعويضات و» التكوينات
«املخملية التي تخصص للبعض؟؟؟
أما الهوية البرصية والشأن املحيل
والديني
والقضائي
واإلداري
والدبلومايس فهي مجاالت
خارج التغطية ،كأنها ال تنتمي إىل
املجال الرسمي للدولة والحكومة
وهوامشهما الحزبية والنقابية
باستثناء بعض الشذرات املزاياتية
عند االقتضاء  ،لنتساءل إىل متى
ستظل الحركة األمازيغية هي
التي عليها فقط واجب الدفاع عن
األمازيغية بكل تجلياتها؟ أليست
لنا حكومة يقال إنها منبثقة من
صناديق االقرتاع؟ فهل سيظل
دورها مقترصا عىل املمارسات
الكهنوتية واستحضار األرواح من
أجل إبعاد « التماسيح والعفاريت
« حتى يخلو لها الجو لكي تقوم
بدورها؟؟؟
أما مؤسسة املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،التي ال يمكن نكران
إنجازاتها قبل أن «يتدكرت» أهلها
و«تتمرشن» (من املاريش) أعمالها
وجوائزها ،فقد أخذ دورها
وإشعاعها يرتاجع شيئا فشيئا إىل
أن تم الحديث عن االستغناء الهاتفي
فقط عن «خدمات» مجلسها،
وتصبح عبارة عن بناية يطلق عليها
الرباطيون بشارع عالل الفايس
املعهد (ديال الشلحة)،
??Iz d vmk ad ad tram
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مسرية لتحقيق مطالب ساكنة األراضي الساللية لقبائل ايت اسكوكومبريرت

بعد القافلة اإلنسانية للمالحظة والتضامن  ،بأرايض
الجموع ألزغار بايت اسكوكو بمريرت يوم السبت
بتاريخ ، .11/05/2013والتي عربت فيها ساكنة
املنطقة عن روح عالية من املسؤولية واالنضباط،
رجاال ونساء باإلضافة إىل أطفالهم املحرومني من كافة
الحقوق املضمونة للطفولة حسب املعايري الوطنية
والدولية ،محطة شعبية راقية اسرتعت انتباه واهتمام
كل املسئولني،باإلضافة إىل وسائل اإلعالم الوطنية
والدولية ،منظمات حقوقية ،هيئات املجتمع املدني ،وقد
عرب املشاركون بافتخار عن دعمهم لقضيتنا الوطنية
–وتشبثهم بوحدتهم الرتابية والدفاع عن صحرائهم
املغربية .وهي مناسبة سجل فيها الحضور وقوفا
جماعيا عىل حقيقة املشاريع الوهمية املكلفة،واستنكارا
رصيحا لألوضاع املعيشية املزرية ولظروف الحياة
اليومية الصعبة لهذه الساكنة وغيابا شبه تام ألدنى
رشوط الحياة اإلنسانية الكريمة .مما يؤكد استمرار
املعاناة وتردي األوضاع املعيشية املتجلية يف :انعدام شبه
تام للبنيات التحتية الرضورية واملالئمة ،-غياب تام
للمرافق االجتماعية األساسية ،مما يعد انتهاكا لحقوق

املواطنة لذوات وذوي الحقوق باملنطقة ومناقضا لروح
الدستور الجديد للملكة.
لذا فسكان األرايض الساللية – الجموع ازغار والجبل
 القبائل األمازيغية أليت اسكوكو بمريرت باألطلساملتوسط  ،بعد فرزهم لجنتهم التمثيلية من شيوخ
ووجهاء وممثلني عن الساكنة ،ناشدوا مسئويل السلطة
اإلقليمية إىل زيارة للتواصل والوقوف عىل الحقائق
امليدانية ،كما حاوروا املسئولني املحليني واإلقليمني إلدارة
املياه والغابات حول مطالبهم البسيطة و املرشوعة
وتلقوا وعود فتح الحوار وتحديد موعد للزيارة قصد
إيجاد الحلول التشاركية للمشاكل املطروحة.
وجوابا عن الصمت املطلق واستمرار حالة التسويف
والتجاهل إزاء املطالب املرشوعة للساكنة واملتمثلة يف
املطالبة بإفادة لجنة مشرتكة للتقيص من كل اإلدارات
املعنية من أجل التحقيق والتحري يف املشاريع املزعومة
ومنها ملف املقاصات املشبوهة والغري العادلة ومحاسبة
الجمعية املسئولة بعد ثبوت التالعب والخروقات يف
التسيري والتوزيع ،ومراجعة الغرامات التعجيزية
املفروضة عىل الساكنة من طرف مصلحة املياه والغابات

 ،حفاظا عىل مصداقية اإلدارة مع مراعاة أحوال
وظروف الساكنة ،وإرشاك الساكنة والتشاور معها يف
وضع وتحديد السياج حفاظا عىل التوازن بني مصالح
الساكنة وحماية الغابة والتوازنات البيئية واإليكولوجية.
والتعجيل بتنزيل مشاريع تنموية مدرة للدخل يف إطار
مخطط تنموي مستدام شامل لسكان ونساء وأبناء
املنطقة،وكافة ذوات وذوي الحقوق مع األخذ بعني
االعتبار طابع وخصوصيات املجال واملناخ.
فهم يدعون كل الضمائر الحية وطنية ودولية :مؤسسات،
منظمات حقوقية ،هيئات املجتمع املدني ،جمعيات،
وسائل اإلعالم عىل اختالفها ،مفكرين ،مثقفني ،ذوات
وذوي وكل املواطنني الرشفاء عرب أرجاء الوطن العزيز.
جميعا من أجل الدعم واملشاركة يف املسرية السلمية
للتأكيد عىل املطالب املرشوعة لسكانة العالم القروي لكل
من أزغار والجبل ،.من ارايض ازغار يف اتجاه عمالة إقليم
خنيفرة مشيا عىل االقدام  ،يوم االثنني .17/06/2013
عىل الساعة11صباحا
* عن اللجنة املنتدبة من طرف الساكنة.
اليت اسكوكو-بمريرت-

مستجدات ملف احلقوق املرتبطة باألرض بتيزنيت

نظمت اللجنة التحضريية لتأسيس تنسيقية جهوية ألكال،
التي تضم مجموعة من التنظيمات املدنية والتنسيقيات
املتخصصة يف املوضوع ،تجمعا خطابيا ،حول مستجدات
ملف الحقوق املرتبطة باألرض ،بمدينة تيزنيت يوم 02
يونيو  2013وتعلن للرأي العام الوطني والدويل ما ييل:
إن تحايل الدولة املغربية بكل مؤسساتها املعنية ،بقضية
اغتصاب أرايض السكان األصليني ،والتفافها حول الرشوع
يف إيجاد حلول جذرية ،واقعية ومنصفة مللف األرض يدل
بامللموس عىل غياب إرادة حقيقية لدى الدولة يف طي
نهائي لهذا امللف.
إن استمرار الدولة يف حملتها الدونكيشوتية واملسعورة
عرب تحريك املساطر القضائية ضد السكان األصليني
ملطالبتهم باإلفراغ بدعوى احتالل ملك الدولة وتماديها يف
انتزاع األرايض من مالكها األصليني يعترب إهانة ملواطنيها
ورضبا يف عمق املواطنة ويتجاوز الشعارات املزيفة من
قبيل الحفاظ عىل البيئة والتنوع البيولوجي...
إن املزاعم من أن مسطرة التحديد اإلداري تضمن للسكان
حق استغالل أراضيهم تصطدم مع واقع سيل الدعاوى
القضائية ضد هؤالء السكان بغرض إفراغهم بدعوى

االحتالل بدون سند ،هو دليل قاطع عىل سوء نية الدولة
ويخفي جانبا مجهوال من القضية.
إن الواقع يثبت االستمرار يف سياسة إصدار مراسيم
التحديد خصوصا ما تعلق منه بما يسمى بأرايض الجموع
نموذج واحة تاغجيجت الذي تم التوقيع عىل املرسوم
املتعلق بتحديدها يوم  13ماي  2013أمر ينفي وعود
الحكومة بالتوقف عن إصدار مثل هذه املراسيم إىل حني
وضوح الرؤية.
إن الحرص الشديد لإلدارات العمومية املتورطة يف عمليات
اغتصاب األرايض عىل إبقاء املعلومات والوثائق املتعلقة
بالتحديدات اإلدارية طي الرسية يتعارض مع الحق
الدستوري املتعلق بالحق يف الولوج إىل املعلومة وإن امتناع
هذه اإلدارات عن تنفيذ األحكام القضائية بشأن إعطاء
معلومات حول امللفات التي تحتفظ بها إهانة للمواطن
ولسلطة القضاء.
إن ما تقوم به مافيات العقار من سطو واستيالء عىل
أرايض السكان األصليني وممتلكاتهم بالتحايل والتدليس
واالستغفال بتواطؤ مع بعض الجهات اإلدارية يمس بأمن
املواطنني يف ممتلكاتهم وينذر باحتقان شعبي إذا لم يتم

فتح تحقيق نزيه يف املسألة.
إن سياسة التهجري التي تنهجها الدولة عن طريق تصدير
الخنزير الربي إىل البوادي وكذا غض الطرف عن املمارسات
الهمجية للرحل يف إطار الرعي الجائر يعترب مساسا أوال
بالسالمة البدنية والنفسية للمواطن وبالتايل حقه يف
الحياة ،و تهديدا ملصادر الرزق والعيش لسكان البوادي
ثانيا .ما يرتتب عنه نتائج اقتصادية واجتماعية وأمنية
عكسية.
إن ملف األرض باملغرب بمثابة قنبلة موقوتة واملدخل
الرئييس نحو الحل النهائي والعادل لهذا امللف يقتيض
استحضار إرادة سياسية حقيقية ،و يستوجب ،عىل وجه
االستعجال ،إيقاف جميع مساطر التحديد والدعاوى
القضائية الجارية ضد الساكنة وضمان حق الولوج إىل
املعلومة ورفع الرسية الفعلية عن امللفات ذات الصلة
وفتح ورش وطني يف املوضوع وصوال إىل الطي النهائي
مللف اغتصاب أرايض السكان األصليني واتخاذ التدابري
املالئمة ،وفق مقاربة تشاركية ترتكز عىل الحق يف املوافقة
املسبقة الحرة واملستنرية للسكان األصليني.

بوغابة واالراضي واملسلوبة

* رشيد غاندي

يعترب الفنان عزيز
الشامخ قائد مجموعة
إزنزارن الشامخ "عبد
العزيز الشامخ" من
ابراز الوجوه الفنية التي
اغنت الخزانة والثراث
األمازيغي بأغانيه الهادفة
الثورية ،ولعل أخر ما تم
إصداره هو البوم يتحدث
عن بوغابة وبوتكانث
ويعد إهداء للمرحوم
اخنوش"
"عبدالهادي
ابن عم وزير الفالحة
عزيز أخنوش الذي وصفه
ب «صديق الفنانني»؛
فهو يحاول أن يربط
العالقة بينهما باعتبارها
هدفهما
سلطتان
والتخريب
اإلستيالء
والدمار" .بوغابة" يتناول
قضية شائكة مختزلة يف
ما بات يعرف ب "امللك الغابوي" وما يشكل ذلك من تهديد للساكنة
األصلية جراء مصادرة أراضيهم تحت دريعة هذا املصطلح .و يصنف هذا
األلبوم يف خانة األغاني امللتزمة التي تسلط االضواء الكاشفة عىل القضايا
اإلجتماعية وتعالجها حتى يساهم الفن يف تأدية دوره اإليجابي داخل
املجتمع.
إن بوغابة هي سلطة الوصاية التي تمارس الوصاية عىل ممتلكات الناس
،بل وتسلبهم اياها .انها تلك السلطة التي اغتصبت أرضنا وقتلتنا ونحن
شهود أحياء بالغصب والقوة ،إنها تلك السلطة التي استولت عىل كل ما
زرعه أجدادنا غصبت االركان والغابة وحتى األرض ،فجاءت بخنزير الغابة
ليقسوا علينا بالحفر وقلب األرض والخراب،حتى أنه لم يجرؤ أحد عىل
صده وحتى اإلقرتاب منه.
اغتال الباطل الحق ،فما فائدة الرتقب واإلنتظار؟نعم اعتقدنا أنه مؤازرنا يف
حفظ األمن واملاء هو من غصب البالد بغري حق ،إننا هنا قبل التاريخ،فجاء
زمن بوغابة الغاصب واحتل األرض.نعم اعلموا أن األسالف هم من
ورثوا االرض لنعمرها ونبنيها ونحيا فيها حتى املمات،فنورثها بدرنا ملن
يأت بعدنا.بحقولنا نصمد وبحقها نلق الكالم بالكتابة نعرف من يجهل
.كالصخر العظيم ،املفروش يف األرض حتى استعىص عىل اليد إزالته وحتى
لو حمل السالح سنقاومه  .نعم ايتها املرأة االمازيغية العظيمة هذا الزمان
يحتم علينا أن نتحد فنصري يدا يف يد كي ال تغصب األرض.
نعم إنه بوتكانت الذي يسلط األرض فيأتي عىل األخرض واليابس ،يزعج
يبعثر ويلوث انه حيوان مدنس وملا يتواطؤ املدنس والقامع تتوارى كل
معاني االحرتام واالحرتام املتبادل .كل معاني الوقار والورع .حينها تكون
رشعية الرفض واالحتجاج  ،بل والثورة السرتجاع الحق والحق يف االحرتام.

إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن عن
فتح باب الترشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة 2012
طبقا ملقتضيات الظهري الرشيف املحدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وبناء
عىل مقتضيات النظام الداخيل للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية بخصوص منح الجوائز،
يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن فتح باب الرتشح لنيل جائزة الثقافة
األمازيغية برسم سنة  ،2012وذلك يف األصناف التالية:
.1اإلبداع األدبي األمازيغي
.2الفكر والبحث
.3الرتجمة
.4الرتبية والتعليم
.5اإلعالم واالتصال السمعي البرصي
.6املخطوط األمازيغي
.7الفنــون:
.1األغنية التقليدية
.2األغنية العرصية
.3املرسح
.4الرقص الجماعي
.5الفيلم
فعىل الراغبني يف الرتشح ألحد أصناف الجائزة أن يتقدموا بطلبهم إىل عمادة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية وفق الرشوط التي يمكن تحميلها من املوقع اإللكرتوني للمعهد.
وترسل ملفات الرتشح إىل عنوان املعهد املذكور أسفله ،أو تودع ،مقابل وصل ،لدى كتابة
الضبط ،يف أجل أقصاه  17يونيو  ،2013عىل الساعة الثانية عرشة زواال ،كآخر آجل.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس  ،مدينة العرفان حي الرياض ص ب  2055الرباط
الهاتف00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 84 27 37 05 :
الفاكس30 05 68 37 05 :
العنوان اإللكرتونيwww.ircam.ma :
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العامل االمازيغي

العدد  - 154يونيو 2963/2013

بومجعة اهلباز الرجل الفكر واملصري املجهول :
ندوة حقوقية للكشف عن حقيقة اختفائه القسري

نظمت جمعية تاوادا للثقافة والتنمية وحقوق اإلنسان ندوة حقوقية تحت
شعار":بوجمعة الهباز ،الرجل ،الفكر واملصري املجهول ".يوم السبت 01يونيو
2013م ابتداء من الساعة الخامسة مساء بقاعة القرص البلدي بورزازات.من
تأطري األستاذ والصحفي سعيد باجي واألستاذ لحسن زروال وبمشاركة عائلة
املختطف وبحضور العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية
املحلية،وأكد رئيس جمعية تاوادا املنظمة للندوة أنها راسلت السيد محمد الصبار
األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان قصد الحضور واملشاركة يف الندوة
واعتذر عن الحضور نظرا الرتباطه بمهمة خارج الوطن وأكد أنه سيكلف مندوبا
عنه للحضورر ،غري أنه لم يحرض أي ممثل عن املجلس للندوة.وشهدت الندوة
تغطية إعالمية من طرف القناة الثامنة "تمازيغت" وإذاعة شدى إف إم ومنابر
إلكرتونية .
يف البداية تطرق األستاذ سعيد باجي يف مداخلته لسرية وحياة املختطف "بوجمعة
الهباز" منذ والدته ونشأته يف قرية بوتازولت يف منطقة إميني بورزازات سنة
1943م ومسريته الدراسية انطالقا من املرحلة االبتدائية يف مسقط رأسه
ودراسته اإلعدادية والثانوية يف ثانوية محمد الخامس يف مراكش ونجح يف الولوج
إىل مدرسة املعلمني بمراكش سنة 1962م وواصل مساره الدرايس بتفوق حيث
حصل عىل اإلجازة يف اللغة الفرنسية وآدابها سنة َ1973م بجامعة محمد الخامس
بالرباط وحصل عىل دكتوراه يف اللسانيات من جامعة السوربون بباريس يف
موضوع":مقولة الجهة يف األمازيغية" سنة 1979م وبعد عودته إىل املغرب
عُ ني أستاذا مساعدا بجامعة محمد الخامس ويف أبريل  1981توصلت أرسته
بخرب اختفائه يف ظروف غامضة يف مدينة الرباط ،وتفيد شهادات بعض زمالئه
وأصدقائه إىل تعرضه للمضايقات األمنية بسبب مواقفه السياسية وعالقاته
باملناضلني من الطبقة العاملة ومن املثقفني املتشبعني بالفكر التقدمي اليساري
،وكان من أول املؤسسني واملنظرين للحركة األمازيغية .
وأخذ الكلمة بعد ذلك السيد لحسن الهباز أخ املختطف والذي حرض رفقة عدد
من أفراد عائلته ،حيث أكد عىل أنه متشبث بمواصلة البحث عن حقيقة اختفاء
أخيه ،كما طالب الباحثني األمازيغ ملواصلة البحث والنضال من أجل إعطاء اللغة
والثقافة والحضارة األمازيغية املكانة التي تستحقها بناءا عىل أسس علمية
وجريئة.
إن قضية االختفاء القرسي لـ"بوجمعة الهباز" ظلت بدون أي مؤازرة منذ ،1981
وبقي ملفه طي النسيان إىل أن عمل بعض الناشطني األمازيغ عىل إثارة املوضوع

من جديد ابتداء من التسعينات مما دفع بهيئة االنصاف واملصالحة إلدراج اسمه
ضمن قائمة املختطفني مجهويل املصري ألسباب سياسية ،ويف سنة  2010ورد يف
التقرير النهائي لهيئة اإلنصاف واملصالحة أن "بوجمعة الهباز"من بني الحاالت
التي تبث بعد تحريات الهيئة أنه تعرض لالعتقال والتعذيب يف مخافر الرشطة يف
مدينة الرباط ثم اختفى بعد ذلك دون أن يُعرف مصريه.
ويف املداخلة الثانية ركز األستاذ لحسن زروال عىل جوانب املرشوع الفكري واللغوي
لـ"بوجمعة الهباز" وملواقفه السياسية املناهضة للمشاريع اإليديولوجية
للمسترشقني واملستمزغني العرب منهم واألوروبيني ،وتصدى عرب كتابته ملظاهر
االستالب التي أثرت يف العديد من املثقفني والشباب املغاربة آنذاك.
ورصح االستاذ حميد ليهي رئيس جمعية تاوادا للثقافة والتنمية وحقوق االنسان
أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من األنشطة للمساهمة يف الكشف عن حقيقة
اختفاء بوجمعة الهباز ،وأن الجمعية قد وضعت رهن إشارة املواطنني عريضة
لجمع توقيعات تعتزم الجمعية إرسالها إىل كل من الوزارة األوىل ،وزارة التعليم
العايل واملجلس البلدي لورزازات قصد الكشف عن مصري املختطف "بوجمعة
الهباز" و إطالق اسمه عىل الكلية املتعددة التخصصات بورزازات.
* عن جمعية تاوادا

التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية احلركة الثقافية االمازيغية موقع وجدة ختتتم
حتتفل بالذكرى السادسة لالعتقال السياسي ملناضلينا
أيامها الثقافية

من هنا وهناك
• منع األمازيغية

رافق السيد مولود أيت باها بداية هذا األسبوع والدته
األمازيغية إىل امللحقة اإلدارية املعاريف بالدارالبيضاء ،ليقوم
باملصادقة عىل وثيقة إدارية ،قبل أن يفاجأ باملوظف املكلف
بمكتب تصحيح واملصادقة عىل اإلمضاء ،يشرتط إملام والدة
السيد مولود بالعربية لكي يصادق عىل الوثيقة ،وحني احتج
السيد مولود عىل املوظف نادى هذا األخري رئيس املصلحة
ليطلب من السيد مولود بدوره أمرا غريبا ،وهو أن يجد موظفا
يعرف العربية واألمازيغية كرشط لكي يصادق عىل وثيقة
بسيطة ،ومادام يستحيل العثور عىل ذلك املوظف بامللحقة
اإلدارية باملعاريف ،إقرتح رئيس املصلحة عىل السيد مولود
االنتقال إىل املقاطعة العارشة بدرب غلف ،ولم يجد السيد مولود
ووالدته بدا من اإلنتقال للمقاطعة املذكورة بحثا عن املوظف
الذي يتقن العربية واألمازيغية ،لكن املفاجأة أن املعني بالكاد
يعرف كلمات أمازيغية ،وعىل الرغم من ذلك قام باملصادقة
عىل الوثيقة ،وأنهى محنة السيد مولود ووالدته املسنة التي
تعاني من مرض القلب حسب ترصيح خص به ذلك األخري
جريدة العالم األمازيغي.

• إيمي نتليت

يطالب سكان دواوير أكرام ،تاوريرت ،إدوندجا ،بوتكيضا ،أيت
واسيف ،إيمزيلن ،تيمسوريني ،إدحماد ،بوزرو ،إدوسليمان،
إدعثمان وبقية دواوير شمال جماعة إيمي نتليت ،املستفيدون
املتنفعون من مسلك زاوية سيدي محند أوسليمان الجزويل،
ممثلوهم داخل مجلسها الجماعي ،وباعتبار املسافة التي
تفصل املنطقة عن الطريق املعبدة وعن مركز الجماعة واملناطق
املجاورة ،والتي هي عبارة عن مسلك غري صالح رسعان ما
ينقطع شتاء بسبب التساقطات املطرية لتتضاعف معاناتهم،
وباعتباره يؤدي إىل عدة معلمات دينية ،تاريخية وحضارية
ومواقع سياحية هامة يمكن أن تساهم يف تنمية السياحة
القروية باملنطقة ،حيث تنشط املدرسة العتيقة وتقدم دروسها
لطلبة التعليم العتيق بمقر زاوية سيدي محند أوسليمان
الجزويل مهد الطريقة الجزولية الشادلية ملؤسسها الويل الصالح
سيدي محند أوسليمان الجزويل الذي يوجد رضيحه ومدفنه
األول بالزاوية الجزولية بايت واسيف ،وحيث أن باملنطقة مآثر
تاريخية هامة تتمثل يف قالع وقصبات أحد مقاومي االستعمار
الفرنيس اسد تيمسوريني القائد أنفلوس ،ونظرا لكون الطريق
تؤدي إىل فجاج وممرات تاقاندوت وشعابها الخالبة ومجاريها
املائية التي يمكن أن تجلب السائح مما سيساهم يف تنمية
املنطقة ،وحيث أن ساكنة الدواوير املستفيدة من طريق زاوية
سيدي محند أوسليمان الجزويل تعد باآلالف وتتعدد مشاكل
تنقلهم من أجل قضاء مختلف مآربهم بسبب عدم تعبيد هذه
الطريق ،هذا وتلتمس الساكنة العمل عىل تعبيد طريق زاوية
سيدي محند أوسليمان الجزويل التي تعرب دواويرها .

تحايا املجد والخلود لشهداء املغرب الحقيقيني ،شهداء املقاومة املسلحة (محمد اختتمت الحركة الثقافية االمازيغية موقع وجدة أيامها الثقافية التنويرية التي
أمزيان ،عسو اوبسالم ،موالي موحند )...وأعضاء جيش التحرير (عباس إنطلقت من تاريخ الثالثاء  21ماي إىل غاية السبت  25منه ،تحت شعار ” واقع
ملساعدي،حدو اوقشيش )..وكذا شهداء الحرية ،العدالة والديمقراطية ،شهداء ومستقبل القضية االمازيغية يف ظل املتغريات السياسية الراهنة ” .
القضية االمازيغية (معتوب لونيس ،بوجمعة الهباز ،سعيد سيفاو )..تحايا إفتتحت هذه االيام اإلشعاعية بمعرض كتاب متنوع وبملصقات وال فتات تحمل
النضال والصمود ملعتقيل القضية االمازيغية ( حميد أوعضوش ،مصطفى مبادئ ومواقف الحركة الثقافية االمازيغية ،كما نظمت حلقية مركزية ليال بالحي
أسايا) ،كما نعلن تضامننا املبدئي والالمرشوط مع كل الشعوب التواقة إىل الجامعي كقراءة يف شعار االيام ،وعرفت هذه األيام تنظيم دردشات وحلقيات فكرية
• مواجهات قبلية
أخرى بالكليات الثالث ،باإلضافة للحي الجامعي الذي إحتضن ندوتني فكريتني
االنتعاق والتحرر ( أزواد ،الكرد ،فلسطني)..
استمرارا يف نضاالتها الساعية إىل تجذير الوعي بالقضية املحورية للشعب األوىل يف موضوع ” الحركة االمازيغية وسؤال التنظيم ” اطرها مجموعة من عادت املواجهات من جديد بني قبيلتي أيت عيل أسو و أيت
األمازيغي عرب تحريره من كافة قيود االستالب الفكري ،والعمل عىل فضح كل خريجي الحركة الثقافية االمازيغية هم ” سعيد فرواح ،سعيد التغدويني ،ع.االاله ميشلفن بجماعة تازارين قيادة أموكر إىل الواجهة بعد
السياسيات املخزنية الرامية اىل إحتواء القضية األمازيغية يف مشاريع مخزنية استيتو،فؤاد الغديوي،سعيد العاليل” عربوا فيها عن طرحهم ورأيتهم التنظيمية هدنة لم تعمر طويال ،وتحدثت مصادر من عني املكان عن
يراد منها إطفاء شمعة النضال األمازيغي الحر وتشويه رموزه وتجزيء للحركة االمازيغية عىل مستوى الشارع السيايس ،وكانت الندوة الثانية تحت تجدد املواجهات بني القبيلتني اليوم الثالثاء  11يونيو 2013
مطالبه العادلة واملرشوعة .تقف الحركة الثقافية األمازيغية جسدا واحدا موضوع ” االسالم السيايس ” اطرها كل من الدكتور الحسني االدرييس الذي عنون مما أسفر عن عرشة جرحى نقلوا عىل وجه الرسعة إىل
عىل املستوى الوطني عند الذكرى السادسة للهجوم الرشس الذي أقدم عليه مداخلته بـ “الحركات االصولية املتأسلمة ،املنطلقات ،املفاهيم ،االشكاالت” ناقش مستشفى الراشيدية .و إىل حدود الساعة السادسة مساء ال
النظام املخزني يف حق مناضلينا بتسخريه ألذياله من داخل الساحة الجامعية ،خاللها نشأة الحركات اإلسالمية واستغاللها للدين من أجل الوصول اىل السلطة.
زالت املواجهات مستمرة  .أكدت نفس املصادر أن السلطات
هذا الهجوم صاحبه جملة من االعتقاالت السياسية واملحاكمات الصورية وتحدث مصطفى البوعزاتي عن سياق ظهور االسالم السيايس وعن املمارسة املحلية وقوات التدخل الرسيع قد التحقت بمكان املواجهة
واآلحكام الجائرة يف صفوف مناضيل حركتنا العتيدة.
السياسية االسالمية التي شابتها مجموعة من التجاوزات من قبيل قمع حرية يف جبل» أقطار» وقدمت للقبيلتني وعدا بإيجاد حل للمشكل ،
إن استمرار اعتقال مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية مصطفى أسايا وحميد التعبري باالضافة إىل االغتياالت التي طالت مجموعة من املفكرين الحداثيني ،كما لكن رجال القبيلتني يرفضون العودة إىل ديارهم ويرصون عىل
أوعضوش واملضايقات التي يتعرضون لها من داخل سجون الذل والعار والزج أردف انه يجب إعطاء تأويل حداثي للدين وإبعاده عن الفهم املنغلق واملتشدد.
املبيت يف الجبل إىل أن يحل املشكل .تجدر اإلشارة إىل أن سبب
بهم مع سجناء الحق العام وكذا نهج سياسة اآلذان الصماء تجاه ملف إعتقالهم بدوره تحدث محمد الزناكي يف مداخلته التي عنونها بــ “االمازيغية واالصولية هذه املواجهات مرتبط بالرصاع حول املراعي التي لم تحسم
السيايس ،يسعى من خاللها النظام املخزني إىل رضب مدرستنا الحضارية أي فهم آلي رصاع” عن رضورة التمييز بني الدين والفهم الديني معتربا ان اإلسالم ملكيتها منذ فرتة الحماية.
والتقدمية ومحارصة مبادئها ومواقفها ،وعيا منه بالدور الذي يلعبه مناضيل مفتوح عىل زوايا فهم متعددة ،وأردف الزناكي ان الرصاع بني االمازيغية واالصولية
• ثاومات
الحركة الثقافية األمازيغية يف تزايد وترية الوعي بالخطاب األمازيغي الجذري هو رصاع بني فكر واقعي وجودي يستمد املرجعية من القيم اإلنسانية املتجذرة وفكر
ويف اتساع رقعة الفعل االحتجاجي الذي ينشد التغيري الحقيقي يف خضم فشل مغلق ومستورد ال يمت للعقل البرشي بصلة ،مشريا يف ذات الوقت ان االسالم كدين يف إطار برنامجها الســنوي ،قدمت جمعية ثاومات للثقافة
الخطاب الرسمي للدولة املخزنية وزيف شعارتها الرنانة التي تحاول تسويقها هو محل إجماع واالسالم السيايس كممارسة سياسية هو محل رصاع و مجابهة.
والتنمية طلبا لدى نيابة وزارة الرتبية والتعليم التابعة إلقليم
للمنتظم الدويل بتزكية من دكاكينها السياسية والتي تروم من ورائها إىل تلميع اليوم الرابع من االيام التنورية عرف تنظيم تظاهرة إحتجاجية تنديدية تضامنية الدريــوش من أجل الرتخيــص لها بتنظيم نشــاط تربوي-
صورتها والتغطية عىل الجرائم واالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان
ضدا عىل االعتقال السيايس الذي يطال مناضيل الحركة الثقافية االمازيغية عىل ترفيهي يتضمن لوحات تعبريية ،أغاني األطفال ،مرسحيات،
وبناء عىل ما سبق نعلن للرأي العام الطالبي ،والوطني والدويل تأكيدنا عىل املستوى الوطني و كوقوف عند املحطة السادسة لالعتقال كل من مصطفى اسايا سكيشــات ( باللغة األمازيغيــة )  ...لفائدة تالميذ مجموعة
رضورة إطالق رساح معتقلينا دون قيد أو رشط ،وإطالق رساح معتقيل وحميد أوعضوش املحكومني بعرشين سنة سجنا نافذة وغرامة مالية منذ سنة مدارس أزالف ،وذلك بتاريخ  25ماي  ،2013عىل أســاس أن
الحركات االحتجاجية ( إميرض ،أيث بوعياش)..
 .2007هذا وندد مناضيل الحركة الثقافية االمازيغية بهذه التظاهرة الحاشدة يكون النشــاط املسطر عشية يوم الســبت  08يونيو ،2013
وإدانتنا لالعتقاالت السياسية واألحكام الصورية التي تطال مناضلينا .بسياسة القمع واإلقصاء املمارسني يف حق إيمازيغن باملغرب بصفة خاصة وشمال حيث نهجت النيابة يف بادئ األمر مع املكتب التنفيذي للجمعية
واملتابعات البوليسية يف حق مناضلينا ،والعنف املتمركس املمارس عىل املواقع إفريقيا بصفة عامة ،وبالوضع املزري الذي تعيشه الجامعة املغربية خاصة تردي سياستها البريوقراطية املعهودة لدى جميع اإلدارات املغربية،
الجامعية ( إمتغرن ،أكادير ،أمكناس )..وتشبثنا برباءة معتقلينا السياسيني الوضعية االجتماعية للطالب املغربي ورشوط التحصيل العلمي.
إذ رفضت الربنامج املرفق بالطلب من حيث الشكل و املضمون
من التهم املوجهة إليهم ،وسلمية خطاب الحركة الثقافية األمازيغية .وتضامننا هذا باإلضافة اىل التنديد بمحاوالت النظام املخزني وأذياله عسكرة الجامعة من أجل مطالبة (النيابة ) بإعــادة صياغته ،إضافة إىل عدم اكتفائها
مع معتقلينا السياسيني وأرسهم يف محنتهم .ومعتقيل الحراك الشعبي.
تعبيد الطريق أمام بعض التنظيمات املشبوهة للولوج اىل الساحة الجامعية  ،كما بتوقيع مدير املؤسســة التعليمية ضمــن الطلب املقدم إليه
ويف األخري نؤكد عزمنا عىل مواصلة درب النضال حتى تحرر الشعب األمازيغي دعت ال  MCAيف ذات التظاهرة املكونات السياسية العاملة من داخل أوطم لتوحيد كموافقــة قانونية وأرصت عىل رضورة تقديم موافقة خطية
الصف الطالبية من أجل مواجهة املخططات املخزنية التي تطال الجامعة املغربية.
و إطالق رساح معتقلينا السياسيني.
من طرف مدير املؤسسة.
"قد يغيب نجم عن السماء لكن السماء لن تبقى بدون نجوم"
ويف يوم السبت  25ماي  ،أسدل الستار عىل هذه األيام بأمسية فنية ملتزمة أحيتها إال أن هذه السياسات البريوقراطية لم تنل من عزيمة و إرصار
عن التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية مجموعة من الفعاليات االمازيغية املوسيقية والشعرية واملرسحية من مختلف مكتب جمعية ثاومات الذي أعاد تكوين ملفه و أداعه من جديد
مناطق املغرب.
لدى النيابة ،إال أنه و بعد أيام معدودة ،سيتفاجئ املكتب برفض
شفوي من طرف النيابة ،دون توضيح أسباب املنع التعسفي
الذي طال الجمعية.
و بناءا عىل املعطيات أعاله ،نددت الجمعية وبشدة بهذه
املمارسات التي تذكرنا بزمن الحصار السيايس املفروض عىل
ومنتجا
ومقدما
* انتقل إىل عفو الله الشاعر األمازيغي موحى تونفيت.
الهوية األمازيغية ،وأعلنت أنها تدق ناقوس خطر اإلجهاز عىل
الزهراوي يوم اإلثنني  20ماي  2013ودفن بمقربة بلدة * فقدت اإلذاعة األمازيغية فجر يوم  31ماي املنرصم لعدد من الربامج،
املكتسبات الديمقراطية والعودة إىل العهد القديم ومستنقع
بومية إقليم ميدلت .الشاعر الزهرواي من الشعراء أحد أعمدتها البارزة ،بوفاة اإلذاعي املعروف محمد يف مختلف املجاالت
الذين برزوا بشكل كبري يف األطلس الكبري الرشقي منذ أمزار ،عن ّ
القمع املمنهج عىل الحريات العامة،
سن يناهز  57عاما ،والذي اسلم الروح الثقافية والسياسية
ثمانينيات القرن العرشين  ،له صوت قوي ،تناول لباريها بمستشفى ابن سينا بالرباط ،بعد معاناة مع والرتفيهية ،وكان
برنامج
آخر
مرض عضال.
مواضيع كثرية يف أشعاره.
ازدان فراش املناضل والناشط األمازيغي " ابراهيم
ينحدر الشاعر من قبيلة أيت سليمان قرب بلدة وبهذه املناسبة األليمة ،تتقدم هيئة تحرير الجريدة قدمه الراحل قبل
امدياز " بمولود جديد يوم الجمعة  24ماي ، 2013
تونفيت  ،وينتمي ألرسة فنية تعرف يف املنطقة بتعازيها الحارة اىل زوجته وابنه نرص الدين وابنته وفاته هو برنامج
اختار له من األسماء األمازيغية “سيليا ".
بشعرائها الكبار .عاش فرتة طويلة يف التجوال يف القرى ماريا ،وكذلك اىل عائلته الكبرية من اذاعيي راديو “أسوينكم”.
بهذه املناسبة السعيدة يتقدم مكتب جمعية
ما ال يعرفه الكثريون
األمازيغية بقصائده رفقة مجموعة أخرى من الفنانني .تامازيغت
تاوادا ،باسم أعضاءه و منخرطيه بأحر التهاني و
مات الشاعر دون تلتفت إليه الجهات الرسمية رغم ويعترب محمد أمزار من قيدومي اإلذاعة األمازيغية ،عن الراحل ،هو
املتمنيات ألرسته الصغرية و الكبرية  ،وبالصحة و
كل اإلشارات التي أطلقتها الفعاليات املدنية بمنطقة التي التحق بها قبل عرشين سنة ،واشتغل معدّا أنه كان قيْد حياته
العافية للمولود الجديد.
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شروط األزاواديني للوصول حلل سياسي مع مايل

بعد محادثات بني الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس
األعىل لوحدة أزواد ،توصل الطرفان إىل توقيع اتفاق يوحدان
بموجبه رؤيتهما لألزمة األزوادية ،ويرسالن وفدا مشرتكا إىل املباحثات مع
الحكومة املالية ،التي ستجري األيام املقبلة يف واغادوغو ،برعاية من رئيس
بوركينافاسو ،بليز كومباوري ،الوسيط األفريقي يف األزمة املالية.
وجاء هذا االتفاق بني أهم مكونات طوارق شمال مايل ،الذي أعلن عنه
بداية الشهر الحايل يف واغادوغو ،يف وقت بدأ فيه الجيش املايل التحرك من
مدينة غاو ،كربى مدن شمال البالد ،يف اتجاه مدينة كيدال ،التي يسيطر
عليها الطوارق ويرفضون دخول اإلدارة والجيش املاليني إليها .وقال قائد
الدبلوماسية يف الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،موىس أغ السعيد ،يف ترصيح
لجريدة «الرشق األوسط» من واغادوغو ،إنه بموجب االتفاق بني الحركة
الوطنية لتحرير أزواد واملجلس األعىل لوحدة أزواد ،طرحنا مرشوع اتفاق
تضمن رشوطا وبعض البنود التي من املنتظر أن تناقش خالل األيام
املقبلة يف واغادوغو ،وأضاف أغ السعيد أن االتفاق «يمثل خطوة مهمة يف
سبيل إنهاء أزمة أزواد ،حيث ينهي حالة الترشذم التي عاشها الطوارق»،
مشريا إىل أن هنالك «مرشوع اتفاق وحيد ،وخارطة سياسية وحيدة،
ولجنة مفاوضات وحيدة» ،وهي اللجنة التي تتكون من  33عضوا 23 ،من
الحركة الوطنية ،و 10من املجلس األعىل ،يقودهم العباس أغ إنتاال ،الذي
سبق أن قاد وفد جماعة أنصار الدين يف املفاوضات التي سبقت التدخل

الفرنيس يف شمال مايل.
االتفاق الجديد بني الحركة الوطنية واملجلس األعىل ،تضمن سعي الطوارق
بمختلف مكوناتهم إىل وضع خطة سياسية موحدة ،سلموها للرئيس
البوركينابي ،اشرتطت قيام باماكو بمجموعة من الخطوات قبل الرشوع
يف أي مفاوضات ،عىل غرار إطالق رساح املعتقلني السياسيني يف سجونها
من أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،إضافة إىل سحب كافة قوات
األمن والجيش املايل من شمال البالد ،ووقف عمليات النهب والتصفية التي
قالت الحركتان إن األمن املايل متورط فيها ،فيما تعهدتا باملقابل بتوحيد
جهودهما لتأمني املنطقة ومكافحة مهربي املخدرات يف شمال مايل.
وتضمنت الرشوط التي وضعها الطوارق كذلك ،رضورة اعرتاف الحكومة
املالية بأن إقليم أزواد ال يزال «منطقة رصاع» ،وكذا بحق الشعب األزوادي
يف تقرير املصري .وفيما يتعلق باالنتخابات فقد قبلت الحركة الوطنية
واملجلس األعىل ،تنظيم االنتخابات الرئاسية يف مناطق سيطرتهما ،رشيطة
أن ينسحب الجيش املايل من اإلقليم ،مع السماح بوجود القوات األفريقية،
حيث أكد املتحدث باسم الطرف األزوادي ،أنه ال دور للجيش املايل يف العملية
االنتخابية ،فقرار األمم املتحدة يويل مهمة تأمني العملية االنتخابية للقوات
األفريقية.
ويبقى فشل املفاوضات بني الحركة الوطنية لتحرير أزواد والنظام
املايل ،أمر قد يفتح الباب لغزو مدينة كيدال ،خاصة بعد استعمال ورقة

منع األمساء األمازيغية باجلزائر وإدانة أممية للجمهورية

راسل املحامي كسيلة رزقني من
نقابة املحامني بمدينة عنابة
الجزائرية ،وعضو الرابطة
الوطنية الجزائرية للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،املقرر األممي
حول وضعية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية للسكان
األصليني ،عىل خلفية رفض
مصلحة الحالة املدنية لبلدية
مدينة وهران تسجيل إسم
«ماسيليا» املولودة منذ شهر 14
فرباير املايض.
ويف ترصيحات لوالد الطفلة لعدد
من وسائل اإلعالم ،أكد حسام
فؤاد أنه فوجئ برفض تسجيل
إسم إبنته ،علما أن ماسيليا
لقب أمازيغي معروف يف تاريخ الجزائر،
وهو ما ينص عليه القانون الجزائري
يف إحدى فقراته من وجوب كون أسماء
املواليد الجدد جزائرية محضة ،ويعترب
أب الطفلة ماسيليا أن رفض تسجيل
إسم إبنته يتناقض مع ديباجة الدستور
الجزائري ،التي تعترب البعد األمازيغي
جزءا ال يتجزأ من الهوية الجزائرية إىل
جانب العروبة واإلسالم.
ويعود سبب منع األسماء األمازيغية
بالجزائر إىل وجود املرسوم رقم 81-26
املؤرخ يف  07مارس  ،1981الذي حدد

قائمة وطنية لألسماء واأللقاب املسموح
بها من قبل السلطات الجزائرية،
تقترص فقط عىل األسماء العربية
وتقيص األمازيغية ،وهو ما ينتاقض مع
املعاهدات الدولية التي صادقت عليها
الدولة الجزائرية ،خاصة فيما يتعلق
بالقضاء عىل كل أنواع التمييز وحماية
حقوق الطفل.
ويتم منع مئات العائالت األمازيغية كل
سنة من تسمية أبنائها بأسماء أمازيغية
يف الجزائر ،وهو األمر الذي انتقدته بشدة
اللجنة األممية املختصة يف تقريرها
بتاريخ  01مارس  ،2013إذ عربت عن

قلقها من رفض أعوان الحالة املدنية
تسجيل أسماء أمازيغية بحجة أنها
غري مدرجة ضمن القائمة الرسمية.
وقد تعهدت الحكومة الجزائرية
بتحيني قائمة األسماء املسموح بها
للمواليد الجدد ،وإضافة مئات األسماء
األمازيغية إليها لكنها تعهدات بقيت
بدون تنفيد.
من جهة أخرى انتقد التقرير األممي
حول الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية بالجزائر ،عدم اعرتاف
الدولة الجزائرية إىل حدود اآلن باللغة
األمازيغية لغة رسمية ،رغم اإلعرتاف
بها كلغة وطنية سنة  ،2002إضافة إىل
كون تعليم األمازيغية غري متاح عموما
لجميع الفئات العمرية ويف جميع
املناطق ،وانطالقا من كل تلك املعطيات
رفعت اللجنة األممية املعنية بالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية بعض
التوصيات من خالل تقريرها للحكومة
الجزائرية ،حيث تقيض تلك التوصيات
برضورة اعرتاف الدولة الجزائرية باللغة
األمازيغية كلغة رسمية من جهة ،ومن
جهة أخرى تكثيف الجهود من أجل
ضمان تعليم اللغة والثقافة األمازيغية
يف جميع املناطق وعىل جميع املستويات
التعليمية ،بما يقتضيه دلك من زيادة عدد
معلمي اللغة األمازيغية املؤهلني.

إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس
األعىل لوحدة أزواد يتخذان من الوسيط،
وفرنسا ،واملجتمع الدويل شهودا عىل التصعيد
املتعمد من قبل الجيش املايل ومليشياته ضد
مواقعها العسكرية اليوم  05يونيو 2013م،
يف اللحظات التي يضع فيها الوسيط اللمسات
األخرية عىل إطالق املفاوضات املقرر إجراؤها
يف  7يونيو 2013م.
إن هذا التصعيد العدواني املتعمد يؤكد من
جديد أن السلطات االنتقالية يف مايل ليست
راغبة يف السالم وال يف انتخابات رشعية،
ويؤكد كذلك أن الطغمة العسكرية يف باماكو
ال تعطي أية أهمية لجهود املجتمع الدويل يف
سبيل البحث عن حل تفاويض للرصاع الذي
استمر أكثر من  50عاما.
إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس
األعىل لوحدة أزواد قدما من جانبهما كل
الرباهني الدالة عىل رغبتهما يف إنهاء الرصاع
مع مايل ،ونذكر هنا بأهم التنازالت التي تم
تقديمها يف هذا الخصوص حتى اآلن ،وهي:
.Iلقد قبلنا وفقا ملطالب املجتمع الدويل تأجيل
هدفنا املتمثل يف االستقالل ،كما اعرتفنا
بوحدة أرايض مايل ،مع خطر تقسيم الشعب
األزوادي نظرا للتضحيات املقدمة ،والحاجة
امللحة لشعب أزواد يف التحرر من دولة
سفاحة ،تمارس التطهري العرقي ألكثر من
 50عاما.
.IIو استجابة لرغبة املجتمع الدويل ،قد
وافقنا عىل مبدأ إجراء انتخابات رئاسية يف
أزواد ،بالرغم من استمرار الجيش املايل يف
جرائمه اليومية ضد السكان املدنيني يف أزواد،
و ذلك عىل مرأى ومسمع من جميع األطراف
املشاركة يف عملية التحضري لالنتخابات،

األمازيغية قد ال تكون
رمسية يف ليبيا

بعد قيام املجالس املحلية يف املدن
األمازيغية بليبيا بعد الثورة،
بإتخاد مجموعة من القرارات تهم
إدماج األمازيغية يف الحياة العامة،
كتدريس اللغة األمازيغية ،وترسيم
حرف تيفيناغ ،من دون إنتظار
الحكومة املركزية أو الدستور
الليبي املقبل ،يبدوا أن آمال أمازيغ
ليبيا املتعلقة برتسيم لغتهم يف
الدستور الليبي بدأت تخيب شيئا
فشيئا ،فحسب ترصيحات لعدة
نشطاء عىل خلفية إعداد قانون
انتخاب لجنة الستني ،التي ستكون
لها مهمة إعداد الدستور الليبي،
وبعد تقديم مسودة مرشوع
إنتخاب تلك اللجنة للمؤتمر الوطني
العام بليبيا ،فوجئ األمازيغ بأن
نصيبهم من مقاعد اللجنة هو
عضوين ،وعضوين أخرين للطوارق،
وهي تمثلية ضعيفة جدا قد ال تساهم
يف حالة ما أقر القانون ،يف ترسيم
اللغة األمازيغية ،وضمان حقوق
أمازيغ ليبيا ،لكن املخاطر التي تتهدد
مستقبل األمازيغية يف الدستور الليبي
املقبل حسب عدة نشطاء أمازيغ

احلركة الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس األعلى لوحدة أزواد
واملفاوضات مع مايل.
وعليه ،ونظرا للتفاوت الصارخ بني الحقوق
والواجبات املعطاة للبعض عىل حساب
اآلخرين ،فإن الحركة الوطنية لتحرير أزواد،
واملجلس األعىل لوحدة أزواد يعلنان لفرنسا،
واملجتمع الدويل بأنهما لن يحرتما وقف
إطالق النار املعلن سابقا من طرف الحركة
الوطنية لتحرير أزواد.
وبما أنه تم انتهاك وقف إطالق النار من قبل
القوات املالية اليوم يف أنفيف ،فإن الحركة
الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس األعىل لوحدة
أزواد يحتفظان بحقهما يف الدفاع عن النفس
ضد جيش يمارس اإلبادات العرقية ،مدعوم
من ميليشيات إثنية معروفة ومحددة جيدا،
وإن األجهزة العسكرية األزوادية تعترب
نفسها اآلن يف موقع الدفاع الرشعي عن
النفس ،وستقوم بالعمليات العسكرية
الرضورية لطرد الجيش املايل عن املواقع التي
احتلها بفضل العملية العسكرية الفرنسية.
ومن جهة أخرى ،فإن الحركة الوطنية
لتحرير أزواد ،واملجلس األعىل لوحدة أزواد
يالحظان مع شديد األسف أن فرنسا التي
تعلم جيدا عن التطهري العرقي الذي يقوم
به الجيش املايل وميليشياته ،هي التي تدين
رسميا مجرد اعتقال الجنود املاليني الذين
تسللوا إىل كيدال للتحضري الحتاللها ، ،يف حني
أنها أي فرنسا قد عجزت عن إصدار أبسط
احتجاج عىل املجازر اليومية الثابتة قطعا،
بحق املدنيني الطوارق والبيضان خصوصا
يف سيفاري  ،وجابايل ،وكونا ،ولريي ،وغويس
 ،وتنبكتو ،وعىل أثر العملية العسكرية
الفرنسية.
وببالغ األسف أيضا تدرك الحركة الوطنية

اإلنتخابات يف املفاوضات بني الطرفني ،ويبقى لفرنسا الدور األكرب يف الدفع
بتسوية سياسية بني الطرفني ،أو ترك املجال مفتوحا للجيش املايل للدخول
يف حرب جديدة ضد الحركة الوطنية لتحرير أزاواد.

لتحرير أزواد ،واملجلس األعىل لوحدة أزواد
أنه:
•يف الوقت الذي يبذالن جهودهما بالرغم مما
يجري ،ليكونا جاهزين للمفاوضات من أجل
وضع نهاية للمحنة التي يعيشها شعب أزواد
منذ أكثر من  50سنة.
•ويف الوقت الذي يواصل فيه الجيش املايل
التطهري العرقي بال عقاب ،ودون أن يكون
ذلك موضع إدانة رسمية من املجتمع الدويل،
باستثناء بعض منظمات حقوق اإلنسان
(منظمة العفو الدولية ،وهيومن رايتس
ووتش) التي قامت فعال بإثبات الجرائم
املروعة التي يرتكبها الجيش املايل.
•ويف حني يقوم الجيش املايل ،املصاب بهاجس
«كيدال» بانتهاك وقف إطالق النار ،ويستخدم
األسلحة الثقيلة ملهاجمة مدينة دون مراعاة
املنازل والسكان العزل.
ومع كل هذا تطلب فرنسا عرب صوت الناطق
باسم وزير خارجيتها من الحركة الوطنية
لتحرير أزواد واملجلس األعىل لوحدة أزواد
إلقاء السالح ومواصلة املفاوضات.
إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس
األعىل لوحدة أزواد يعلنان لجميع األطراف
املعنية باألزمة املتعددة األبعاد يف مايل وأزواد
أنهما لن يقوما بإلقاء السالح قبل تسوية
نهائية لوضع أزواد ،ويحتفظان بحقهما يف
صد عدوان الجيش املايل وميليشاته.
ويف املقابل ،فإن الحركة واملجلس يؤكدان عىل
التزاماتهما تجاه املجتمع الدويل ،ومستعدان
ملفاوضات سياسية بهدف إيجاد حل تفاويض
دائم ،وعادل ،ومنصف.
* الحركة الوطنية لتحرير أزواد ،واملجلس
األعىل لوحدة أزواد

بليبيا ،ال ترتبط فقط بمسودة قانون
إنتخاب لجنة الستني ،بل كذلك بمدى
إقتناع كثري من املحسوبني عىل أمازيغ
ليبيا بأهمية ترسيم اللغة األمازيغية
يف ليبيا ،ويلوح نشطاء كثريين بفرض
حقوقهم بقوة السالح إن فشل الحوار
والسياسة يف ذلك.

بيان صحفي من األمانة العامة
للحركة الوطنية لتحرير أزاواد

إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد
ترحب بإعالن مايل األخري عن
رغبتها يف التفاوض مع الحركة
الوطنية لتحرير أزواد التي تطالب
بالفتح الفوري للمفاوضات مع
السلطات املالية االنتقالية.
وإذ تدرك تماما رغبة املجتمع
الدويل األكيدة يف إجراء االنتخابات
الرئاسية يف مايل يف أقرب
وقت ممكن محرتمة للقيم
الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وإذ تشري إىل أن مطالبها املتعلقة
بالوضع القانوني ألزواد،
والتوازنات السياسية الداخلية
يف مايل ال تسمح لها بانتظار أي
يشء إيجابي من انتخابات كل
القضايا فيها – لألسف -جنوبية.
وإذ تدعو املجتمع الدويل لضمان
أال تكون الكراهية قضية يف الحملة
االنتخابية ،وإذ تتعهد – من جانبها
 بمنع حدوث ذلك.تعلن أنها سوف تبذل جهدها إليجاد
مخرج من األزمة بما يتوافق مع
مصالح شعب أزواد ،وأنها مستعدة
للتباحث مع املجتمع الدويل،ومع
أصحاب املصلحة اآلخرين املشاركني
يف العملية االنتخابية ،سبل إجراء
انتخابات رئاسية حرة وهادئة.
والحركة تذكر أيضا بأن املسائل
الحقيقية التالية تستحق تأمال
عميقا:
 ما هي التدابري املتخذة لتمكنيسكان أزواد النازحني والالجئني من

االقرتاع؟
 ماذا ينتظر مصري كل هؤالء،خاصة سكان مناطق تنبكتو ،وغاوا،
الذين كانوا ضحايا لسياسة التطهري
العرقي التي يقوم بها الجيش املايل؟
وتظل الحركة معتقدة بأن إبرام
«اتفاق إطار» بني الحركة والسلطات
االنتقالية املالية ،يحدد املسار العام
املتعلق بالوضع القانوني ألزواد،
بضمانات من املجتمع الدويل ،هو
عامل لتسهيل إجراء االنتخابات
الرئاسية يف أزواد.
* كيدال 17 ،مايو 2013
بالل أغ الرشيف
األمني العام للحركة الوطنية
لتحرير أزواد،
رئيس املجلس االنتقايل لدولة أزواد
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" إال هوييت " أي " أوريكريان إمتاكيت إنو "
صوت املرأة االمازيغية تناقش استراتيجية تدبري التنوع
عنوان ألبوم جديد للفنانة املقتدرة فاطمة تباعمرانت
الثقايف يف املغرب بعد دسترة اللغة االمازيغية

* رشيدة إمرزيك

نظمت جمعية "امسيل صوت
املرأة األمازيغية» بمناسبة
اليوم العاملي للتنوع الثقايف
مائدة مستديرة حول موضوع:
«آية اسرتاتيجية لتدبري التنوع
الثقايف يف املغرب بعد دسرتة اللغة
االمازيغية؟ » وذلك يوم السبت
 25ماي 2013بمقر الشبكة
األمازيغية بالرباط.
وتميز اللقاء بمشاركة مجموعة
والباحثني
األساتذة
من
بمداخالت ،وقف مجملها عند
وضعية الهوية والرتاث الثقايف
األمازيغي من مختلف جوانبها
القانونية والسياسية واالعالمية
والثقافية.
ويف هذا الصدد قام انري بال وهو
طالب وباحث يف اللغة والثقافة
األمازيغية ،من خالل مداخلته
بقرأة يف اإلعالن العاملي حول
التنوع الثقايف املعلن من طرف
اليونسكو سنة  2001الذي يعترب
األداة الفعلية واملعيارية لالعرتاف
كموروث
الثقايف
بالتنوع
إنساني وجب الحفاظ عليه يف
إطار احرتام الكرامةاإلنسانية،
باالضافة إىل اتفاقية الحفاظ
عىل املوروث (معتمدة بتاريخ 20
يونيو  2007من طرف  78دولة
من بينها املغرب)الثقايف الغري
املادي ،وهذه االتفاقية تؤكد عىل
ارتباط املحيط بالتاريخ والهوية
الحرتام التنوع الثقايف .وهناك
أيضا إعالن مونرتيال 2007
واالتحاد األوربي .وتندرج كل
هذه االتفاقيات يف تبني اليونسكو
مقولة "الحضارة العاملية متعددة
الثقافات ،واعترب ان األمازيغية
مكون أسايس من مكونات
الثقافة املغربية وتشكل عمق
الهوية الوطنية للمغرب ،وقد برز
الوعي بالهوية األمازيغية بشكل
منظم من خالل ظهور الحركة
الثقافية األمازيغية يف النصف
الثاني من القرن العرشين ،بعد
االقصاء والتهميش الذي تعرضت
له األمازيغية لغة وهوية وثقافة
عند وضع أسس الدولة العرصية
بعد اإلستقالل.
ويف مداخلة السيدة مريم
الدمناتي ،اعتربت أنه ال يوجد

مجتمع مهما كان متجانسا
وموحدا من دون التنوع
والتعددية واإلختالف ،إضافة
إىل كونها من طبيعة األشياء،
هي حقوق طبيعية ال يمكن
التنازل عنها تحث أي مربرات
أو مسوغات ،فما بالك بالتنوع
الثقايف والديني والقومي والساليل
واللغوي واإلجتماعي وغريها.
كما أكدت عىل أن الثقافة تمثل
حاضنة أساسية للتغيري ،وال
يمكن إنجاز مرشوع تغيري
حقيقي ،ناجح ومتواصل،
دون بيئة ثقافية صالحة،
ودون إعرتاف باآلخر واحرتام
خصوصياته ،ولعله يف ظل مثل
هذه البيئة يمكن إحداث تنمية
حقيقية ومستدامة وشاملة.
واستغربت ،كيفية التعامل مع
قضية التنوع الثقايف باملغرب،
إذ غالبا ما يرتبط بالشعارات
املركزية الكربى دون اإلعرتاف
بالحقوق وتفعيل قضية التنوع
والتعددية من منطلق مبدأ
املواطنة الكاملة واملساواة
التامة ،وحقوق اإلنسان كمحاور
اسرتاتيجية للتطور الحقيقي
للمجتمعات الساعية إىل تحقيق
العدالة.
وثمن األستاذ والباحث بادو دور
الحركات الثقافية األمازيغية
والجمعيات التي تعمل يف
إطار املجتمع املدني ،والتي
ساهمت بشكل مهم يف التعريف
باألمازيغية لغة وثقافة ومقوما
أساسيا يف الهوية الوطنية .من
خالل عقد لقاءات ثقافية وفكرية
وإصدار مؤلفات تتناول املوضوع
من مختلف جوانبه ،والعمل
كذلك عىل املستوى اإلعالمي من
خالل إصدار جرائد ومجالت
إليصال الخطاب األمازيغي ،غري
أنه أكد أن هذا الدور يبقى دون
املستوى املطلوب بالنظر اىل حجم
التحديات والصعوبات وايضا
بالنظر اىل ضعف الوسائل املادية
والفكرية واالسرتاتيجية لهذه
املنظمات والجمعيات يف طريق
ترسيخ الهوية االمازيغية..
ويف مداخلتها ،عملت الصحفية
نادية السويس عىل تناول دور
اإلعالم يف إبراز الهوية االمازيغية
كمكون أسايس من مكونات

الثقافة املغربية والهوية الوطنية
للمغرب ،ويف هذا السياق توقفت
عند بعض مظاهر القصور
واالختالل يف مختلف وسائل
االعالم وخاصة القناة الثامنة،
ّ
ويتجل ذلك يف الحيّز الضيق
املخصص للبث ،والحيز املحدود
املخصص للثقافة األمازيغية يف
منابر اإلعالم الوطنية السمعية
والبرصية واملكتوبة.
وعزت هذا النقص والخلل إىل
ضعف تكوين العاملني يف القطاع،
مما يؤدّي أحيانا إىل إعمال
مُقاربةٍ تتسم بالسطحية وغياب
العمق كلما تعلق األمر بالبعد
األمازيغي يف الثقافة والحضارة
األمازيغية باملشهد السمعي
البرصي ،ويالحظ ذلك ،عىل وجه
الخصوص ،يف ضعف اإلحرتافية
لدى رشكات اإلنتاج .املكلفة
باإلنتاج املستخرج.
وقد خلص اللقاء بعد املناقشة إىل
رضورة اإلهتمام بالتنوع الثقايف
األمازيغي واإلعرتاف بالتعددية
الثقافية ،وتأكيد البعد اإلنساني
للتنوع الثقايف والتفاعل الحضاري
ملجتمعاتنا ذات الهويات التعددية
يف اآلن نفسه .وتفعيل دور
املنظمات والجمعيات واالحزاب
السياسية والنقابات يف سياق
العمل التشاركي من أجل النهوض
بالحضارة األمازيغية .والتنسيق
وتكتل الجمعيات األمازيغية
بمعية كل الحلفاء الديموقراطيني
من أجل الضغط عىل الدولة
التزاماتها
لتنفيذ
املغربية
الدولية وخاصة ما يتعلق
منها بمقتضيات العهد الدويل
الخاص بالحقوق اإلقتصادية
واالجتماعية والثقافية .وإيالء
العناية الخاصة بالثقافة املادية
وغري املادية االمازيغية من آداب،
وفنون ،وتراث معماري ،ودعم
وتشجيع ،امللتقيات الفكرية
واإلبداعية االمازيغية ،بما فيها
املرسح والسنما ،والعمل عىل
ادماج اللغة والتقافة االمازيغية
يف كافة مجاالت الحياة العامة
 ،ورضورة اعتماد األمازيغية يف
برامج وزارة الثقافة ،واملطالبة
بتخصيص دعم محرتم لإلنتاج
األمازيغي من قبل املركز
السينمائي املغربي.

موقع املرأة األمازيغية باملغرب” موضوع امللتقى الوطين
تينهينان للمرأة االمازيغية من تنظيم منظمة تاماينوت
فرع تيزنيت

نظمت منظمة تاماينوت
فرع تيزنيت يومي  08و 09
يونيو الحايل امللتقى الوطني
تينهينان للمرأة االمازيغية
برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة االمازيغية وبدعم
من املجلس البلدي والذي
سعى من خالله املنظمون
االحتفاء بالكفاءات النسائية
األمازيغية يف شتى املجاالت،
وإبراز املواهب التي تحملها
املرأة األمازيغية للمجتمع
النساء
وتحفيز
املدني
الفاعالت يف املجتمع املدني
املحيل عىل اإلبداع.
واستهل امللتقى أشغاله
بندوة فكرية حول "موقع
املرأة األمازيغية باملغرب:
بني إبداعية األعراف املحلية
و إكراهات القوانني الوطنية

و تحديات مالئمة الترشيعات
الدولية" بدار الثقافة تلتها ورشة
حول تقنيات إثبات الذات لفائدة
الفاعالت يف العمل التعاوني بدار
الشباب ،وورشة يف تعليم كتابة
اللغة االمازيغية للمتعاونات
بالتوازي لقاء موسع بني
تيماينوتني.
واختتمت أشغال امللتقى بأمسية
تكريمية ملجموعة من الرائدات يف
العمل النسائي يف مختلف امليادين
أحياها كل من مجموعة انوراز
وعبد العزيز الشامخ ومجموعة
امديازن ومجموعة ازوال بقصبة
اغناج ،وشمل حفل التكريم كل
من الحقوقية مريم الدمناتي
واإلعالمية زاينة همو والفنانة
فاطمة تاشتوكت والشاعرة:
خديجة أروهال.

طرحت رشكة " شيشونك
فيزيون األلبوم الجديد
بعنوان " أوريكريان
إتماكيت إينو" لسيدة
األمازيغي
الطرب
األلبوم
تباعمرانت،
الجديدة يضم  6أغني
متنوعة من إبداعات
فاطمة شاهو تباعمرانت
كلمات وألحان.
ولإلشارة فالفنانة سبق
لها تقديم أملع األغاني
حول القضية األمازيغية
يف ألبوماتها ،مؤكدة يف
كل مرة عىل حسن اختيار
الكلمات املناسبة ومعالجة
املواضيع التي تخص وتخدم عمق اللغة والثقافة
األمازيغيتني ،كما سبق للفنانة أن طرحت مشكل
تحديد امللك الغابوي ضمن ألبومها الغنائي تحث
عنوان " ريغ أيسمامياد أن تلكمت امللك " لتكون
بذالك أول فنانة طرحت امللف ضمن أغانيها السنة
املاضية.
* تباعمرانت وهويتها األمازيغية
تمكنت فاطمة أن تطور أسلوبها الخاص  ،و
كرست جهودها للقضايا األمازيغية باقتدار وتفان
حيث لم يغب سؤال الهوية يوما عن قصائدها
وأغانيها كما أنها تتناول مواضيع شتى كالطبيعة
وجمالها والحياة ،وأيضا موضوع اليتم ألنها عاشت
تجربة اليتم وحرمت من حنان ودفء األمومة لذلك
نجدها تغني لألم  :األم كينبوع الحياة والعطف
واألم األمازيغية هي اللغة والثقافة والهوية التي
ترعرعت يف حضنهما ،ولجت مجال الفن واألغنية
االمازيغية تحديدا بعد عشق طفويل شديد ،يف الوقت
الذي لم يكن للمرأة االمازيغية أي شأن يذكر وكانت
ممنوعة من املشاركة يف جل امليادين الحيوية ،كما
كان حقل اشتغالها هو تربية األبناء واالعتناء
بالبهائم ،وكانت مقصية يف كل ما يمت إىل الفكر
بصلة.
* تباعمرنت يف الربملان
يف شهر أكتوبر من  2011فاجئت صاحبة الرباب
الفيض عشاقها باعالنها الرتشح يف انتخابات 25

نونرب  2011حيث ترشحت
ضمن الالئحة الوطنية
للنساء بحزب التجمع
الوطني لألحرار وتمكنت
من الفوز بمقعد يف الربملان
املغربي.
يف  21فرباير 2012انتهزت
تباعمرانت
الربملانية
فرصة انتهاء جلسة داخل
قبة الربملان ،لتتقدم نحو
وزير العدل والحريات
مصطفى الرميد ،وتسلمه
ملف يتعلق “باملعتقلني
األمازيغيني بمكناس”،
الذين عرفت قضيتهم
اهماال وتماطال يف إيجاد
حل ،وألحت الفنانة األمازيغية عىل الرميد من
خالل هذا امللف أن يتم إنهاء محنتهم قريبا
ويذكر أن الحركة األمازيغية طالبت مرارا بإطالق
رساح كل من مصطفى أوسايا وحميد اعضوش
املعتقلني بمكناس عىل خلفية األحداث الجامعية
التي عرفتها جامعة مكناس والتي كانت مرسحا
ملواجهات بني الفصيل القاعدي وطلبة الحركة
الثقافية األمازيغية بالجامعة ،وهي األحداث التي
أدت إىل مقتل أحد الطلبة املحسوبني عىل الفصيل
القاعدي
يف  30أبريل  2012طرحت فاطمة أول سؤال لها
يف الربملان املغربي عىل محمد الوفا وزير الرتبية
الوطنية يف املغرب وكانت املفاجاة هي أنها طرحت
سؤالها بلغتها األم وهذا ما اثار اعجاب العديد من
النواب والسياسني واملناضلني املغاربة وكذالك اثار
حفيظة بعض النواب املنتمني إىل حزبي العدالة
والتنمية وحزب االستقالل الذان يعرفان بعداءهما
لالمازيغية.
ويف  29أبريل  2013انسحاب تابعمرانت من الجلسة
الربملانية بسبب عدم اإلذن لها ببث سؤالها املربمج
سلفا باللغة األمازيغية .و لم تستوعب بعد األعذار
" الواهية " التي تتدرع بها الجهات املنظمة ،من
"عدم وجود آلية للرتجمة بالربملان من األمازيغية
إىل العربية".
* الدشرية  :سعيد باها

إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن عن
فتح باب إيداع طلبات الشراكة برسم سنة 2013
خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض بالثقافة األمازيغية
تنهي عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل جميع الجمعيات الوطنية العاملة يف
مجال النهوض باألمازيغية عن فتح باب إيداع طلبات الرشاكة برسم سنة .2013
فعىل الجمعيات الراغبة يف تقديم طلب الرشاكة مع املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية من أجل إنجاز مشاريع ،عىل وجه التعاقد ،يف املجاالت املحددة
يف اإلطار املرجعي املع ّد لهذا الغرض ،أن تقدم ملفاتها وفق املقتضيات
والرشوط املعمول بها ،وذلك بتحميل هذه األخرية من املوقع اإللكرتوني للمعهد
( www.ircam.maباب الجمعيات).
ترسل ملفات الرشاكة إىل عنوان املعهد املذكور أسفله عرب الربيد ،أو تودع ،مقابل
وصل ،لدى كتابة الضبط ،خالل الفرتة ما بني فاتح يناير  2013إىل غاية 17
يونيو 2013
عىل الساعة الثانية عرشة زواال ،كآخر آجــــل.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس  ،مدينة العرفان حي الرياض ص ب  2055الرباط
الهاتف00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 84 27 37 05 :
الفاكس30 05 68 37 05 :
العنوان اإللكرتونيwww.ircam.ma :
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* مصطفى ملو

ثقافة وفن

العامل االمازيغي

العدد  - 154يونيو 2963/2013

مهرجان الورود بقلعة مكونة

كعادتها يف شهر ماي من كل
عام،احتفلت قلعة مكونة بموسمها
السنوي للورود،والذي صادف هذه
السنة دورته « ،51العالم األمازيغي» انفردت بتغطية خاصة لهذا الحدث ونقلت
لكم تفاصيله أوال بأول،كما جمعت لكم معلومات تنرش ألول مرة.

1تغرمت ن -مكون(قلعة مكونة):1-1أصل التسمية.قبل زحف جريمة التعريب التي عربت األخرض واليابس،البرش والحجر والشجر
والورد،كانت هذه املدينة الصغرية،الوادعة،املرتبعة عىل ضفاف وادي مكون
منذ عقود من الزمن تسمى «تغرمت نمكون»،التسمية كما هو واضح تتكون
من شقني هما»:تغرمت» وتعني يف اللغة األمازيغية القلعة،و»نمكون»،أي
النائم،وهكذا فالكلمتني مجتمعتني تكونان ما معناه»قلعة النائم».
ويرجع أصل هذه التسمية كما تؤكد ذلك الروايات الشفوية،إىل أن الجد األكرب
لقبائل مكون التي سكنت املنطقة منذ زمن،ظل يف بطن أمه مدة طويلة قبل أن
يخرج إىل الوجود.
ما يؤكد صحة هذه الروايات أن «أمكون» يف اللغة األمازيغية يقصد به الجنني
الذي يمكث يف حالة كمون أو نوم يف بطن أمه مدة من الزمن قد تصل إىل عرشات
السنوات،ففعل igenباألمازيغية يعني نام،ومن تم جاءت تسمية « أمكون» أي
النائم كما و ضحنا سلفا.

2-1-املوقع اجلغرايف ،الدميغرافية واألنشطة االقتصادية:

تقع «قلعة مكونة»عىل الطريق الرئيسية رقم  10الرابطة بني مدينتي تنغري
وورزازات،تتبع إداريا إلقليم تنغري،يحدها شماال جماعة سوق الخميس وجنوبا
أيت سدرات السهل الغربية ورشقا أيت سدرات السهل الرشقية و غربا جماعة
أيت واسيف.
يبلغ عدد سكان الجماعة الحرضية «قلعة مكونة» التي أحدثت سنة 1959
حوايل  14190نسمة،معظمهم من الشباب،وتعرف هذه الجماعة الحرضية
التي تشغل مساحة تقدر ب 31كلم مربع،نموا ديمغرافيا كبريا وهجرة خارجية
و داخلية مهمة.
يزاول السكان النشيطون لقلعة مكونة أنشطة اقتصادية متنوعة يأتي يف
مقدمتها النشاط الفالحي يليه النشاط السياحي و الصناعة التقليدية إىل جانب
إنتاج املواد العطرية و مواد التجميل من الورود،وكذا النشاط التجاري.

3-1-وادي الورود:

قديما قال املؤرخ هريودوت «مرص هبة النيل»،هذه القولة يمكن إسقاطها
عىل «قلعة مكونة» ،مع قليل من التغيري،إذ يمكن أن نقول»قلعة مكونة هبة
وادي مكون»،واملقصود أنه لوال هذا الوادي الدائم الجريان،لم تقم «لقلعة
مكونة»قائمة،فهو الذي يعطيها الحياة وهو إله البذور و خالق القمح و منتج
الشعري،ومنتج العشب للحيوانات و مزهر الورود.
ينبع وادي مكون من قمم إغيل نمكون أو «جبل مكون»،الذي يعترب من بني
أعىل القمم الجبلية باملغرب بارتفاع يبلغ حوايل  4080مرت،الوادي الذي يمنح
الحياة للورود يسمى كذلك وادي الورودvalley des rosesكما يسمى أيضا وادي
األلف قصبة valley des milles Kasbahsالشتهاره بالقصبات التي تنترش عىل
طوله،ولذلك فهو يعترب من املناطق السياحية الجميلة التي تستهوي اآلالف من
السياح،خاصة من هواة السياحة الجبلية عرب العالم.
 4-1تعريب الورد.
يسمي الكثريون الورد املنترش بقلعة مكونة ب»الوردة الدمشقية»،أما النشطاء
األمازيغ باملنطقة فريفضون هذه التسمية جملة وتفصيال ويعتربون تلك
التسمية استالبا و محاولة لربط كل ماهو أمازيغي بالرشق،فاألمر حسب ذات
النشطاء اليختلف بني تسمية ورد قلعة مكونة بالوردة الدمشقية و بني محاولة
ربط أصل األمازيغ بالرشق.
ويتساءل أحد هؤالء النشطاء قائال»:إذا كان أصل الورد املحيل حقا من دمشق
فلماذا ال يوجد يف مناطق الرشق املغربي وهي األقرب إىل الرشق؟ولنفرتض
جدال أن ورد قلعة مكونة هو نفسه املوجود بدمشق،فلماذا ال يكون العكس
هو الصحيح،أي ملاذا ال يكون ورد دمشق أصله من قلعة مكونة،انتقل إليها عرب
الهجرات التجارية منذ قرون؟» وأضاف ذات الناشط أنه يفضل تسمية الورد
املحيل ورد قلعة مكونة و كفى.

5-1-قلعة مكونة عروس بلباس وردي!

يف أوائل شهر ماي من كل سنة وأنت يف طريقك إىل «تغرمت نمكون» سواء
من جهة ورزازات أو من ناحية تنغري ترتاءى لك الورود الزاهية و تغزو أنفك
رائحتها املنبعثة من حقول وادي مكون ووادي دادس املنترشة عىل جنبات
الطريق،أطفال يعرضون قلوبا مصنوعة من الورد،ووردات من الجنس البرشي
يقطفن ورودا من الجنس النباتي،يف مدخل املدينة تصادفك ملصقات املهرجان
ذات اللون الوردي،مما يجعل معقل إمكون عروسا بحلة وردية زاهية ترس
يبدو الحديث أحيانا عن مجموعة من املفاهيم يف الحقل
الثقايف واملجايل ،وكذا السيايس من الطابوهات يف حياة
األفراد والجماعات أمام التحديات واألوراش الكربى ذات
الصلة بمفهوم املؤسسة وفلسفة التدبري حتى يظل وعاء
الفهم أجوفا ،مفتوحا للتأويل غري الصائب والتجاوب
السلبي بني املجتمعات واملؤسسات يف ظل الغليان الثقايف
والحراك السيايس املرتبط بالوعي الهوياتي والحقوق اللغوية
والثقافية عامة واألمازيغية خاصة.
يعترب الجنوب الرشقي املغربي بالتحديد املجايل والرتابي
منطقة غنية باملوازاة مع باقي جهات املغرب من حيث
الثروات املنجمية واملؤهالت االقتصادية والبرشية ،إىل جانب
اإلرث التاريخي والحضاري املتمثل يف غنى وصلب املادة
الثقافية والفروع اللغوية املتميزة باملنطقة عىل مد العصور
واألزمنة  ،حتى يظل تناول هذه األوراش واملشاريع الثقافية
رهينا بإنجاز وإعداد بحوث أكاديمية خاصة وفتح نقاش
مسؤول وكذا التفكري يف تصور فلسفي يكون أساسه بلورة
مرشوع ثقايف أمازيغي يجسد طموحات وآمال الطاقات
الفنية والثقافية...باملنطقة  ،اليشء الذي سنحاول من خالله
انطالقا من هذا املقال رصد أهم مرتكزات املرشوع الثقايف
واللغوي للجنوب الرشقي ،مقترصين يف ذلك عىل صورة
نسبية وفلسفة خاصة ترتكز عىل ما ييل:
.Iاألسس التارخيية والثقافية:
يتميز الجنوب الرشقي بمجموعة من العنارص التاريخية
والثقافية املهمة نجملها يف ما يأتي:
.1عىل املستوى التاريخي  :بطوالت ومعارك تاريخية (ملحمة
بوكافر ،ملحمة بادو)... ،
.2عىل املستوى الفني :
أ ـ فن الرقص واملوسيقى (التقليدي والعرصي):

الناظرين.
إىل جانب ذلك يالحظ الزائر لقلعة مكونة قبيل و أثناء مهرجانها
السنوي ازدحاما كبريا يف حركة السري وآالف املارة من املغاربة و
األجانب،رائحني قادمني إىل املعرض املخصص للمنتوجات املحلية أو
إىل املنصة التي تقام عليها سهرات يحييها فنانون محليون وآخرون
قدموا من مدن أخرى أو نحو الفضاء املخصص للفروسية،هذه الحركة
والرواج يعربان عن مدى األهمية والشهرة اللتان أصبح يتمتع بهما
مهرجان الورود مع توايل الدورات.

1-1-اليوم األول من املهرجان.

عرف اليوم األول للمهرجان يف فرتته الصباحية أنشطة متنوعة،فبعد
استقبال الضيوف و إلقاء كلمات االفتتاح تم تقديم الربنامج الكامل
لهذه الدورة،كما تم توقيع مجموعة من الكتب لكتاب محليني وعرض أفالم
وثائقية حول الورود،مبارشة بعدها افتتح معرض الورود ومعرض للمنتوجات
التقليدية املحلية.
يف الفرتة املسائية كان للجمهور موعد مع امللتقى العلمي للمهرجان،نوقشت
فيه مواضيع تتعلق بالورد و تسويقه عىل الصعيدين الوطني و الدويل وبعدها
مبارشة تم افتتاح مهرجان الفروسية املنظم عىل هامش هذه الدورة إىل جانب
فقرات أخرى.
أمام املنصة املخصصة إلحياء السهرات الفنية،حرض جمهور غفري قدر بحوايل
 6آالف شخص ملتابعة الحفل الفني األول الذي عرف مشاركة عدة نجوم من
بينها مجموعة تاواركيت،إتران دادس،LYS4،رشيدة طالل...

2-2-اليوم الثاين من املهرجان.

خالل اليوم الثاني تواصل املعرض املفتوح للورود و املنتوجات املحلية الذي ال
يغلق أبوابه أمام زواره إال بعد السادسة مساء.
ويف الفرتة الزوالية نظمت ورشة حول سبل تسجيل مهرجان الورود لقلعة
مكونة ضمن قائمة الرتاث العاملي.
أما الفرتة املسائية فقد افتتحت بمائدة مستديرة بحثت يف صناعة مستحرضات
التجميل حالة الورود،كما كان لجمهور الشعر و املوسيقى أمسية شعرية و
موسيقية فاحت برائحة الورد ،نشطها شعراء و موسيقيون من املنطقة و من
خارجها،أمسية انساب فيها الشعر وسال عطرا بمختلف اللغات األمازيغية و
الدارجة و العربية و الفرنسية.
يف املكان املخصص إلحياء الحفالت املوسيقية،نظمت سهرة فنية أحياها
فنانون من أمثال موحى مالل،سعيدة رشف و آخرون.

3-2اليوم الثالث من املهرجان.استمر معرض الورود يف فتح أبوابه أمام الزوار،ويف نفس اليوم نظمت مائدة
مستديرة بعنوان»من أجل رؤية تشاركية للثقافة و التنمية بالجنوب الرشقي
املغربي»،وابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بدأ حفل االختتام الذي تم خالله
توزيع الشواهد و مسابقة ملكة جمال الورود التي عادت للكبرية أيت توغى
البالغة من العمر  15سنة،يف املساء كان الجمهور العاشق للموسيقى عىل موعد
مع السهرة الختامية،أحيتها الفنانة املتألقة تبعمرانت و مجموعة تاكراوال
وفرق أخرى،هذه األمسية شهدت إلغاء مشاركة مجموعة صاغرو يف آخر لحظة
مما خلف استياء عميقا وسط الجماهري.
4-2-أرقام و إحصائيات.

رصح مدير مهرجان الورود نارص بوقصيم يف كلمته االفتتاحية بأن امليزانية
املخصصة للمهرجان لهذه السنة حددت يف  350ألف درهم،مولها رشكاء
مختلفون .وحسب تقديرات املتتبعني فإن عدد زوار معرض الورود لهذه الدورة
فاق  20ألف زائر يوميا أي بعدد إجمايل تجاوز مئة ألف زائر طيلة أيام املهرجان.
أما عدد العارضني فقد تجاوز  250عارضا قدموا من مختلف الجماعات التابعة
إلقليم تنغري و من مدن مغربية أخرى كأسفي،ورزازات...

5-2-انتقادات و مؤاخذات.

أ-مجموعة أنكمار تقاطع:
أول االنتقادات املوجهة للجنة التنظيمية جاءت من مجموعة أنكمار وهي إحدى
املجموعات املوسيقية الرائدة بالجنوب الرشقي و التي أصدرت بيانا أكدت فيه
مقاطعتها لهذا املهرجان ألسباب لخصتها فيما ييل« :غياب التنظيم وتبخيس
الفن املحيل حيث لم يتم االتصال بكافة املجموعات املحلية إال يف الوقت بدل
الضائع عىل بداية املهرجان .وهزالة املقابل املايل املخصص للمجموعات املحلية
حيث لم يتجاوز أربعة ألف درهم للمجموعة .وإغراق الربنامج بالفرق املبتدئة
لغاية يف نفس يعقوب .وإسناد مهمة الرتويج اإلعالمي للمهرجان لثلة ال تعرف
قلعة مكونة إال باالسم وكأن املنطقة لم تنجب فنانني لهم تاريخ.وإيكال التدبري

الفني ألشخاص ال عالقة لهم بالفن ،لهذه األسباب وغريها نعلن مقاطعة هذا
املهرجان وتحية فنية لكل غيور عىل مستقبل الفن الهادف بالجنوب الرشقي
لتامزغا الغربية» .مجموعة أنكمار ليست وحدها من وجهت انتقاداتها
الالذعة للجنة املنظمة،بل إن موقع تيفسابريس سجل استياء لدى املجموعات
الفنية التي كادت يف لحظة من اللحظات أن تنسحب كلية من املهرجان و ذلك
احتجاجا منها عىل ما وصفته باستمرار مسلسل احتقار الفنان املحيل خاصة و
األمازيغي عامة،واستغالل الفرق املبتدئة و سعيها للظهور أمام الجمهور ألول
مرة مقابل منحها تعويضات مالية ضعيفة جدا مقارنة مع املكفآت املخصصة
لفنانني قادمني من مناطق أخرى و ال يتمتعون بأي شعبية يف املنطقة.

ب-جمموعة صاغرو تلغى يف آخر حلظة واستياء عميق يف صفوف اجلماهري.

تفاجأت آالف الجماهري التي حجت منذ الساعات األوىل من مساء السبت 11
ماي إىل املكان املخصص إلحياء سهرات مهرجان الورود بقلعة مكونة،تفاجأت
بإلغاء مشاركة مجموعة صاغرو يف آخر لحظة،فبعد أن صدحت حناجر اآلالف
من الشباب باسم صاغرو ألزيد من أربع ساعات ،معربة عن إعجابها بها و
مطالبة بصعودها إىل املنصة إلمتاعهم بأغانيها،صدمت هذه اآلالف من املعجبني
وهي تسمع منشط السهرة يعلن إلغاء مشاركتها.
مبارشة بعد هذا اإلعالن كادت األمور أن تتحول إىل ما ال تحمد عقباه،حيث
رفعت مجموعة من الشباب شعارات قوية تتهم جهات أخرى بالتدخل يف تغيري
الربنامج بعدما كان مقررا أن تكون مجموعة صاغرو مسك ختام الدورة 51
ملهرجان الورود .ولم تقف األمور عند هذا الحد،بل لقد دخلت عنارص من الدرك
امللكي يف مشادات كالمية مع الشباب الغاضب قبل أن ينسحب هذا األخري
يجر ذيول الخيبة .إىل ذلك حاولنا معرفة السبب الحقيقي الذي كان وراء إلغاء
مجموعة صاغرو،إال أننا لم نتوصل بجواب شاف من أحد،سواء من اللجنة
املنظمة أو من منشط السهرة،يف حني عزا الشباب الثائر سبب ذلك بالقول إنه
أمر مدبر و متعمد تم بتدخل من جهات أخرى.
يذكر أن مجموعة صاغرو واملعروفة كذلك بصاغروBandمن تأسيس املرحوم
مبارك أولعربي املشهور اختصارا بNbaوهي من املجموعات الرائدة بالجنوب
الرشقي،وقد اكتسبت تعاطفا جماهرييا كبريا بفضل تطرقها إىل هموم الكدح
و املهمشني.

ت-ملاذا ملكة مجال الورود أمازيغية و من املنطقة؟

من املؤخذات التي وجهت للجنة املنظمة تلك املتعلقة برشوط الرتشح مللكة
جمال الورود،وخاصة ما يرتبط بكونها «يجب أن تكون أمازيغية و من
املنطقة»،فقد اعترب البعض هذا الرشط تمييزا و حرمانا للراغبات يف الرتشح
لهذه املسابقة املنتميات إىل مناطق أخرى من املغرب.
هذه املؤاخذة نقلنها إىل أحد أعضاء اللجنة التنظيمية فرد قائال»إن لكل منطقة
أعرافها و مهرجاناتها،ولقلعة مكونة مهرجانها،وعليه فال يعقل أن ترتشح
مرتشحة قادمة من منطقة بعيدة يف حني تحرم املحليات من ذلك،بل إن
رشوط الرتشح كانت صارمة حتى يف حق املرتشحات املحليات،فضمن املئات
من املتقدمات بطلباتهن لم يتم اختيار سوى عرش مرتشحات لخوض غمار
املنافسة»و أضاف متسائال»هل يعقل مثال أن ترتشح شابة من قلعة مكونة
مللكة جمال الثلج بإيفرن أو ملكة جمال حب امللوك بصفرو؟وهل يعقل مثال أن
ترتشح مغربية منتمية إىل شمال املغرب مللكة جمال مهرجان يقام وسط كثبان
الرمل بالصحراء أو العكس،هذا غري مقبول منطقيا».

اجلنوب الشرقي املغريب :تأمالت يف سبيل مشروع ثقايف أمازيغي
ـ األنماط التقليدية  :فن أحيدوس ،شعر ،أهازيج ،إزالن،
وارو ،تيكي ،تمناضني...،
ـ األنماط العرصية :مجموعة موحى مالل ،مجموعة لوالند،
مجموعة صاغرو باند ،مجموعة أمناي باند ،مجموعة إمنزا،
مجموعة أنكمار ،مجموعة تواركيت ...
ب ـ فن التشكيل والرتاث:
ـ فن التشكيل :عمر أقصبي ،محمد الزياني ،موحى مالل،
عمر أيت سعيد ،محمد رشف...
ـ فن الرتاث (املادي وغري املادي) :
ـ الرتاث املادي  :قصبات ،قصور ،خزف ،نقوش أثرية،
خطارات...
ـ الرتاث غري املادي( :شعر ،مرسح  ،موسيقى)...
ت ـ فن السينما :
ـ بوكافر  ،33تنغري جريوزاليم :أصداء املالح ،همسات
األعايل ،الطفل الشيخ...
.3عىل املستوى األدبي :
ـ الشعر :عمر الطاوس ،عمر درويش ،بوبكر كورتي،
أغطاف (الحسني موعىش) ،أوهاشم (أحمد بوعزامة)،
موالي الطاهر ،ساكو...
ـ الرواية  :أسكيف ن إنزادن ،أغروم ن إهقارن ،أظيل ن
إرسدان ،أدور ن أمور ،زايد أوحماد ،أزرف أكوشام... ،
ـ القصة القصرية  :توليسني إ تيفا ،تاتبريت تاوراغت،
تاحميدوشت...،
ـ املرسح :إس نسول ندر ،إمطاون ن تمغارت... ،
.4عىل املستوى اللسني :

مهرجان الورود .2013

تحتفي»قلعة مكونة» يف أوائل شهر ماي من كل عام بمهرجانها السنوي
للورود،هذا املوعد أخذ يكتسب شهرة عاملية مع توايل السنوات،وقد صادفت
هذه السنة الدورة،51دورة حفلت بأنشطة متنوعة.ولعل أهم ما ميز هذه
الدورة التي امتدت فعالياتها من  9ماي إىل غاية  12منه-،حسب املتتبعني -هو
الحضور اإلعالمي الوطني و األجنبي الكبري.

قواميس ومعاجم " :أحمد حدايش" "أحمد أمانيس"،
"ادريس أزضوض"" ،لحسن والحاج"" ،محمد أودادس" ...
 مالحظة  :حقل أسايس يستوجب التطوير واالهتمام أكثر،ملا له من أهمية قصوى وعالقة أكاديمية قوية باملرحلة .

.IIواقع الشأن الثقايف باجلنوب الشرقي يف أسئلة:

ترتكز املقاربة يف تحديد رؤية االشتغال عىل هذا املحور يف
إطار الخريطة الثقافية والسوسيولغوية للجنوب الرشقي
عىل ثالث أعمدة محورية نجملها يف ما ييل:
ـ سؤال الهدف  :هل يمكن الحديث عن ماهية املرشوع
الثقايف األمازيغي بالجنوب الرشقي؟
ـ سؤال الكيف  :كيف سيتم توجيه وتأطري األسس التاريخية
والثقافية التي تميز املنطقة؟
ـ سؤال الوسيلة  :ما هي اآلليات وامليكانيزمات املقرتحة
لتحقيق هذا املرشوع؟

.IIIرهانات املشروع الثقايف األمازيغي باجلنوب الشرقي :

جواب الهدف  :يعد الجنوب الرشقي كجهة عىل غرار باقيجهات املغرب منطقة ال تزال بدورها يف حاجة ماسة وملحة
لبلورة مرشوع ثقايف ولغوي يستجيب للرشوط املؤسساتية،
الجيوسياسية ،االقتصادية ... ،يف ظل الخريطة الجديدة
للمغرب يف شتى األصعدة واملجاالت.
 جواب الكيف  :ـ االستمرار يف خلق مراكز للبحث والتواصل(مركز صاغرو للدراسات والتواصل ،جمعية أصدقاء نبارك
ألعربي ،جمعية بوكافر...،
-مالحظة  :الحفاظ عىل أسماء األعالم واألماكن.

ـ تأطري أنشطة ونقاشات يف مختلف الحقول واملجاالت (فن،
ثقافة ،تاريخ ،لغة )...
ـ التفكري يف طبع ونرش وتوزيع كتب ،مجالت ،صحف،
مقاالت حول املنطقة ويف مختلف االتجاهات العلمية
والفكرية
ـ تشجيع املجموعات الفنية واملوسيقية املحلية
ـ إنتاج أفالم وأرشطة وثائقية تهتم بثقافة وتراث ...الجنوب
الرشقي
ـ تثمني وإعادة االعتبار للرتاث واملوروث الثقايف املحيل العريق
مالحظة :املأسسة املوضوعية للفعل الثقايف باملنطقةجواب الوسيلة :البحث عن رشكاء محليني وطنينيودوليني ،لتحقيق األهداف املتوخاة من املرشوع ،وتحرير
فضاءات خاصة باألنشطة الثقافية (مركبات ،قاعات،
متاحف )...،والتفكري يف خلق رشكات لإلنتاج واإلبداع الفني
والسينمائي...
ويف األخري يمكن القول بأن الجنوب الرشقي املغربي من
وجهة نظر ثقافية قد حقق تراكمات مهمة من خالل
املادة الخام املتوفرة يف مختلف املستويات بما فيها األسس
التاريخية والثقافية والفنية واإلبداعية ،...ليظل سؤال
الواقع فارضا ً ذاته بصيغة الخجل النسبي الذي ال يزال يف
حاجة إىل تضافر الجهود الفردية والجماعية من أجل توجيه
مؤسساتي يف سبيل تحقيق مرشوع ثقايف ولغوي متكامل
يالئم التوجهات العامة للدستور الجديد وباقي مؤسسات
الدولة وغريها يف ظل االعرتاف الدستوري باألمازيغية لغة
وثقافة .
* بقلم  :رجب ماشييش
(باحث يف اللغة والثقافة األمازيغيتني ـ تنغري)

