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و  املغربي،  الدستور  يف  األمازيغية  ترسيم  تم  سنتني  قبل 
قبل سنة ونصف تم تنصيب حكومة جديدة باملغرب، وهما 
املواطنني وتفاءلوا خري كثريا  حدثان رفعا سقف تطلعات 
الحكومة  عىل  ينطبق  اليوم  ولكن  عنهما،  اإلعالن  عقب 
املغربية ال عىل الدستور، أمر الفقيه الذي دخل إىل املسجد 
بحذائه بعد أن ترجى الناس بركاته كما يقول املثل املغربي. 
فهذه الحكومة من اليوم األول لتعيينها أثارت ضجيجا أكرب 
من أفعالها، وهي توزع الوعود يمينا ويسارا عىل املغاربة 
إىل  فيه  املتسببني  العباد  ومحاسبة  الفساد  فضح  حول 
أن حكومتنا تخوض معركة غري  اتضح  ما غري ذلك، لكن 
متكافئة وال متناهية يف ما وراء الطبيعة مع أشخاص غري 
ماديني ممثلني يف التماسيح والعفاريت. ال تجسيد لهم وال 
التي شغلتها  أثر لفسادهم يف اإلدارة املغربية، تلك املعركة 
عن العمل والفعل، ليس ألن هذه العفاريت والتماسيح تملك 
هده  ألن  بل  بها،  لحكومتنا  علم  ال  خارقة  شيطانية  قوى 
األخرية ليست لديها الشجاعة الكافية وال اإلرادة السياسية 
إىل  أقوالها  وتحويل  ومحاربته،  الفساد  لتسمية  الالزمة 
أفعال، فلجأت لإلختباء وراء مخلوقات خيالية ال توجد إال يف 

حكايات الجدات وحلقات جامع الفنا.
الدليل الواضح عىل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة  إن 
املغربية، يتجىل يف عدم تفعيل ترسيم األمازيغية، فالحكومة  
استنفار  يمنعها من  ما  ثمة  يكن  لم  وطوال سنة ونصف 
التنظيمية  القوانني  إلخراج  واملرشعني،  الربملانيني  جيوش 
ألجرأة ترسيم األمازيغية، إنها ببساطة إلتفت لثمانية عرش 
قانونيا  واقعا  أصبح  الذي  االمازيغية،  ترسيم  عىل  شهرا 
ورسميا بقوة الدستور الذي يعد أسمى قانون يف البالد. وهو 
إلتفاف مستمر بدليل أخر ترصيح لرئيس الحكومة، الذي 
اشرتط فيه فتح حوار وطني قبل إخراج القوانني التنظيمية 
لألمازيغية، من دون تحديد فائدة حوار وطني حول فصل 
االلتفاف حوله،  أو  تعديله  الهدف  يكن  لم  ما  الدستور،  يف 
اللجنة  لقاءات  يف  يشارك  لم  الحكومة  رئيس  السيد  وكأن 
التي وضعت الدستور أو أن ترسيم األمازيغية حدث رغما 
عنه، لذا ال يكتفي باإللتفاف حول ذلك الرتسيم مع تأجيل 
مرشوع  وضع  قبل  ما  إىل  بنا  ليعود  يسعى  بل  تفعيله، 
التعديالت الدستورية، بإشرتاطه رضورة فتح حوار وطني 
قبل أي تفعيل لرتسيم األمازيغية، وإن سلمنا تغابيا منا بما 
الحكومة حول رضورة وجود حوار، فالطامة  قاله رئيس 
الكربى أن الصيغة التي قال بها ما قاله توحي وكأن السيد 

رئيس الحكومة ينتظر أن يفتح أحد آخر غريه دلك الحوار 
ويقوم بتفعيل ترسيم األمازيغية من دون حكومته، مادام 
تحدث عن ذلك دون أن يوضح آلياته وإسرتاتجية حكومته 

فيما يتعلق به.
ومن الوجيه أن نتساءل مع السيد رئيس الحكومة املغربي، 
عن أسباب تعمده جعل األمازيغية وكأنها ليست لغة رسمية 
واملكتسبات  اإلنجازات  كل  لكون  والتلميح  الوطن،  لهذا 
األمازيغية ستجمد، إىل أن يتم الحوار الوطني الغامض حول 
قطعته  وما  إليه  وصلت  بما  الجهل  هو  فهل  األمازيغية. 
األمازيغية من أشواط يف كل املجاالت، وهل هذا املوقف هو 
فقط  هو  أم  الحزب،  موقف  أم  بأكملها  الحكومة  موقف 
موقف بنكريان، هذا األخري الذي لم يرتدد سابقا يف الجهر 
بعدائه لألمازيغية، ولنا فيما رصح به من قبل أن األمازيغية 
»كالشنوية«، ودعوته لتنظيمات معينة للدخول للربملان من 
أجل إعادة النظر يف حروف األمازيغية وكل ما يرتبط بها، 
أغلب  وأن  خصوصا  مربر  الغري  العداء  هذا  عىل  دليل  خري 

مناضيل الحزب الذي ينتمي إليه هم أمازيغ.
من  الخامس  الفصل  فقط  يخرق  لم  كريان  ابن  السيد  إن 
لجميع  وإرثا  رسمية  لغة  األمازيغية  جعل  الذي  الدستور، 
التي  التوجيهات  الحائط  بعرض  رضب  كذلك  بل  املغاربة، 
 12  ( الجمعة  يوم  السادس  محمد  امللك  خطاب  يف  وردت 
للربملان  الترشيعية  الدورة  افتتاحه  لدى   ،)  2012 أكتوبر 
إىل  فيه  دعى  الذي  واملستشارين،  النواب  بغرفتيه  املغربي 
تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية٬ بعيدا عن األحكام 

الجاهزة والحسابات الضيقة.
رئيس  سيدي  الضيقة  والحسابات  املزايدات  هذه  فما 

الحكومة؟
رضب  بنكريان  عبداإلله  السيد  كون  كذلك  بالذكر  جدير 
سبق  ما  األمازيغية،  لرتسيم  باإلضافة  الحائط  بعرض 
امللك  تحديد  مراسيم  عىل  توقيعه  تجميد  حول  به  ورصح 
الغابوي، التي تستغل لنزع األرايض، إذ من جهة يعلن أنه 
احتجاجات  دراسة  حني  إىل  مرسوم  خمسني  حوايل  جمد 
وتحفظات الساكنة بمجموعة من املناطق، ومن جهة ثانية 
نكتشف أنه وقع مرسومني يهمان منطقة تغشيشت، كما 
توضيح  أي  الحكومة  من  نسمع  لم  أننا  إىل  اإلشارة  تجدر 
حول مقتل مواطن عىل يد حراس غابويني بالرصاص الحي 
بمدينة خنيفرة قبل أيام، حيث أطلق عليه ما يزيد عن سبع 
رصاصات، بتربيرات واهية، وهي من األمور التي ال نسمع 

القنب  فيها  يزرع  بعيدة  غري  مناطق  يف  مثال  تحدث  أنها 
الهندي عىل مساحة تمتد لعرشات اآلالف من الهكتارت، فال 
تحديد غابوي هناك وال إطالق رصاص حي، لكن يف مناطق 
امللك  ضمن  إدخالها  ويتم  السكان،  أرايض  نزع  يتم  أخرى 
الغابوي ويتم حرمان اآلف األرس من مصدر عيشها الوحيد، 
بل أكثر من ذلك يتم إثقال كاهل كل من سولت له نفسه أن 
يحتطب من أرض قبيلته لقرون، ومؤخرا يطلق الرصاص 

بدعوى أن مواطنا يحتطب من الغابة، قصد بيع الحطب. 
وأحكام  سياسية  وحسابات  تناقضات  من  يسري  نزر  إنه 
بل  الجديدة،  املغربية  الحكومة  عهد  يف  مستمرة  جاهزة، 
ويتم تكريسها، لذا نجد أن حصيلة سنة ونصف من عمل 
باملقارنة  الذكر،  تستحق  ال  تقريبا  هي  الحالية  الحكومة 
ال  واملواطنني  بالنتائج  العربة  إن  أعلنتها،  التي  الوعود  مع 
من  للمالئكة  حتى  وال  للعفاريت  وال  للتماسيح  يكرتثون 
يهم  ما  كل  بل  طبعا،  الحكومة  رئيس  السيد  نظر  وجهة 
املواطنني املغاربة هو ما حققته الحكومة، فالعربة بالنتائج 
الكثري  واألفعال أكثر صوتا من األقوال، واملواطنني سمعوا 
لكنهم لم يروا أي شئ يذكر، ومؤكد لن يروا التماسيح وال 
الدولة  مؤسسات  هناك  ما  فكل  توجد،  ال  ألنها  العفاريت 
ورموزها، وكل ما نعرفه أن مؤسسة الحكومة والربملان كان 
أداؤهما يف غاية الضعف، ونرتفع عن إستعمال مصطلحات 
عىل  سريا  والربملان  الحكومة  حال  واقع  لوصف  أخرى 
نهج لغة الشوارع الخلفية التي صارت تطغى عىل املشهد 

السيايس املفلس من حيث اإلنجازات.
يف األخري تبقى مسؤولية ما يحدث من تماطل وتنكر لحقوق 
دفعهم  ومحاوالت  وقمعهم  أراضيهم  ومصادرة  األمازيغ، 
باألساس  راجعة  باملغرب،  السياسية  الساحة  لهامش 
التماسيح  نلوم  لن  بالتأكيد  فنحن  أنفسهم،  األمازيغ  إىل 
لن نميض كل وقتنا يف  بنكريان، كما  والعفاريت عىل نهج 
لوم أطراف أخرى تفهم السياسية بمنطق القوة، بل يجب 
والتأسيس  التنظيمية  واألدوات  االشتغال  آليات  مراجعة 

لخطاب أمازيغي جديد...
وقديما قال الحكيم االمازيغي:
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* الرباط ــ منترص إثري 

األمازيغي  »العالم  جريدة  نظمت 
»بالرشاكة مع مركز إبن رشد للدراسات 
يونيو2013   30 األحد  اليوم  صباح 
تواصليا  لقاءا  الرباط   فنادق  بأحد 
وذلك  الجريدة  قراء  من  مجموعة  مع 
اىل  واإلستماع  النظر  وجهات  لتبادل 
إقرتاحاتهم  وكذا  وإنتقاداتهم  أرائهم 
الجريدة  ملستقبل  وتصوراتهم 
السياق  هذا  ويف  الشهرية.  األمازيغية 
تحرير  هيئة  عن  الفراوح  ساعيد  قال 
قراء  »بأن  األمازيغي  العالم  جريدة« 
املغرب  مناطق  من  حظروا  الجريدة 
وتطلعاتهم  تصوراتهم  عن  وعربوا 

العمل  الجريدة كما قامو بتقيم  فيما يتعلق بمسقبل 
ما  وتشخيص  سنوات  مدى  عىل  للجريدة  اإلعالمي 
بأن  الفرواح  وأضاف  ونواقص  إيجابيات  من  لهم  بدا 
اتناء  اإلقرتاحات  من  بمجموعة  تقدمو  الحارضون 
الجريدة وخط  اىل جعل مضمون  تروم  والتي  النقاش 
املنرب  بهذا  املتعقلة  تطلعاتهم  مستوى  يف  تحريرها 
قراء  تقيم  كان  وعموما  باملغرب،  الوحيد  أالمازيغي 
الجريدة إيجابيا يف مجمله يضيف الفرواح وأضاف بأن 
املغربية  الدولة  بإرادة  مرتبط  القراء  اليه  يطلعون  ما 
والتي  الصحايف  بالعمل  العالقة  ذات  واملؤسسات 
االرتقاء  أجل  من  الالزم  الدعم  توفري  عليها  يتوجب 
بالعمل الصحايف االمازيغي املهدد باإلندتار خاصة وأن 
الصدور  توقفت عن  األمازيغية  الجرائد  مجموعة من 
بسبب غياب الدعم الحقيقي يف ظل ترسيم األمازيغية 
التعامل  فقط  ليس  يفرض  ما  وهو   2011 دستور  يف 
ونظريتها  األمازيغية  االعالمية  املنابر  بني  باملساوات 
الوطنية وأنما يتوجب عىل الدولة سن سياسة التميز 

االيجابي لصالح االعالم االمازيغي عن عقود التهميش 
الصمد  قال عبد  ،  من جانبه  تعبريه  والحكرة حسب 
عياش  املكلف بالدرسات يف مركز إبن رشد  بأن املركز 
من  نخبة  بني  اللقاءات  هذه  مثل  تنظيم  عىل  دأب 
بأن  ويضيف  يتابعونها،  التي  الجرائد  وطاقم  القراء 
شكال  الجريدة  مواد  تطوير  إىل  يهدف  الربنامج  هذا 
ومضمونا، ونتوخى أيضا من املرشوع توسيع قاعدة 
القراء، وتشجيع القراءة باملغرب، واضاف عياش بأن 
الصحافة  تطوير  مرشوع  إطار  يف  يأتي  اللقاء  هذا 
عليه  اإلشتغال  يف  رشد  إبن  مركز  رشع  والذي  املدينة 
اللقاءات  هذه  مثل  أن  أعتقد  وأضاف   ،2010 مند 
التي  الجرائد  الكبرية عىل  بالفائدة  تعود  التي ننظمها 
قرائها،  ومالحظات  وانتقادات  اقرتاحات  إىل  تستمع 
ويعترب أيضا لحظة للقاء بني الصحفي والقارئ وهي 

لحظة نادرا ما تحصل باملغرب ،
هذا  متل  نظم  وأن  سبق  رشد  إبن  مركز  أن  يذكر 
وبعض  الوطنية  الجرائد  من  مجموعة  مع  اللقاءات 

املواقع اإلكرتونية.

جريدة »العامل األمازيغي » بعيون قرائها 

أقدمت رشكة »اتصاالت املغرب« عىل إدخال اللغة 
»تماشيا  الصوتية،  العلبة  خدمة  يف  األمازيغية 
مع مضامني الدستور ورغبة يف إرضاء زبائنها يف 
استحضار املعطى األمازيغي يف مشاريع وبرامج 

الفاعل التاريخي لالتصاالت باملغرب«.
أدخلت إتصاالت املغرب اللغة األمازيغية إىل العلبة 
فإن  لها،  بالغ  وحسب  بها،  الخاصة  الصوتية 
إتصاالت املغرب تهدف من خالل إدخال الخدمة 
ثقايف  باألمازيغية كرصيد  النهوض  إىل  الجديدة، 
لجميع املغاربة،  إذ أّن الرشكة كانت من األوائل 
أجل  من  وعملية  حقيقية  بوادر  وضعوا  الذين 
نهجها  خالل  من  األمازيغية،  اللغة  دسرتة 
الثقافة  وغنى  بتعدد  مؤمنة  مواطنة  سياسة 
عرب  أنه  املغرب«  »اتصاالت  بالغ  وذكر  املغربية، 
القائمة الرئيسية، يمكن لزبناء الرشكة، اختيار 
طريقة محادثتهم مع علبتهم الصوتية وتحديد 

رسالة االستقبال باألمازيغية.
رئيس  أحيزون،  السالم  عبد  لحضور  كان   وقد 

املاضية،  السنة  املغرب  اتصاالت  إدارة  مجلس 
الذي   ،»8 »ويندوز«  برنامج  إطالق  حفل 
للثقافة  امللكي  باملعهد  األمازيغية،  اللغة  يشمل 
األمازيغية،  إشارة إىل اهتمام »اتصاالت املغرب« 
باللغة األمازيغية يف خدماتها املستقبلية للزبناء. 
»باك  سوقت  أن   اإلتجاه  هذا  يف  سبق  التي 
الهواتف  من  مجموعة  يشمل  الذي  أمازيغ« 
تسمح  األمازيغية،  اللغة  مع  متوافقة  النقالة 

بالكتابة  باألمازيغية وبحروف تيفيناغ.

إتصاالت املغرب تواصل تعزيز مكانة األمازيغية يف منتجاهتا

سعيد  األمازيغي  املواطن  راسل 
اإلتصال،  وزارة  من  كل  جديدي 
ومدير  النواب،  مجلس  ورئيس 
عىل  فيها  يحتج  الثامنة،  القناة 
األمازيغية،  ترسيم  تفعيل  عدم 
إىل مراسلة  املواطن  وقد لجأ هذا 
يرى  التي  املؤسسات  مختلف 
يتعلق  فيما  بدورها  تقم  لم  أنها 
األمازيغية،  ترسيم  بتفعيل 
وزير  مراسلة  له  سبق  أن  بعد 
هذا  توجه  خلفية  عىل  الداخلية، 
الحالة  مكاتب  ألحد  املواطن 
ليحصل  تيزنيت  بإقليم  املدنية 
اإلزدياد  عقد  من  نسخة  عىل 
ما  األمازيغية،  باللغة  محررة 
عرضه ملوقف عنرصي من طرف 

املدنية،  الحالة  مكتب  موظف 
الداخلية  وزير  بعدها  لرياسل 
جوابه  يف  مستندا  عليه  رد  الذي 
تنزيل  بإنتظار  املواطن  هذا  عىل 

القوانني التنظيمية.
األمازيغي  املواطن  إنتظار  وألن 
بادر  فقد  طال،  جديدي  سعيد 
من  بوسعه  ما  ليفعل  بنفسه 
ترسيم  تفعيل  يف  املساهمة  أجل 
األمازيغية، وهي مبادرة تستحق 
هذا  من  والتقدير  التنويه  كل 
املواطن األمازيغي، الذي لو اقتدى 
الربملانيني  النواب  من  كثري  به 
تفعيل  قضية  لحسمت  األمازيغ 
يف  باملغرب  األمازيغية  ترسيم 

ظرف أسابيع.

 مواطن أمازيغي يراسل مؤسسات الدولة
لتفعيل ترسيم األمازيغية

أتقدم بالشكر اجلزيل لكل أصدقاء وصديقات جريدة العامل األمازيغي، 
وقرائها األعزاء، الذين تكبدوا عناء السفر والتنقل من خمتلف املدن 

املغربية ومن كل جهات املغرب، للحضور معنا يف اللقاء الذي نظمه مركز 
ابن رشد للدراسات واإلعالم بالتنسيق مع جريدة العامل االمازيغي والذي 

خصص لعينة من قراء جريدة العامل األمازيغي، والذين قيموا عمل 
اجلريدة وتقدموا مبقترحات نرية من أجل حتقيق املزيد من التألق. 

إىل كل قراء العامل األمازيغي الذين حضروا معنا، أزف حتية الشكر 
والتقدير هلم،  على ما أبدوه من اهتمام باجلريدة ومن غرية صادقة عليها، 

وأعدهم كمديرة جلريدة العامل األمازيغي أننا سنأخذ بعني االعتبار كل 
انتقاداهتم البناءة، ومالحظاهتم واقتراحاهتم الوجيهة حىت نواصل البقاء 

دوما يف مستوى تطلعات قراء جريدتنا.
وأغتنم هذه الفرصة ألعلن لقرائنا األعزاء أن جريدة العامل األمازيغي، 
ستتوقف عن الصدور ملدة، على أن تستأنف عملها يف شهر أكتوبر، وذلك 
حلل بعض املشاكل املادية املتراكمة على هذا املنرب الصحايف األمازيغي، 

ولكي نستطيع االنطالق من جديد بنفس أقوى، وبالشكل واملضمون 
الذي يراعي تطلعات قرائنا األعزاء. مستمرين بإرادتنا وبدعمكم عرب 

االستمرار يف اقتناء اجلريدة األمازيغية الوحيدة باملغرب وكل مشال 
إفريقيا، ولنا فيكم أمل ال ينفذ فإىل لقائنا القريب مع متنياتنا لكم بعطلة 

سعيدة ورمضان كرمي.
مع حتيات أمينة ابن الشيخ مديرة جريدة العامل االمازيغي وطاقم 

التحرير

كلمة شكر 
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»األمازيغية واألندلس: حق اإلنتماء والضيافة«، هو شعار مهرجان فاس هلذه السنة، واملنظم من طرف مؤسسة روح فاس ومركز جنوب مشال ومجعية فاس سايس بتعاون مع املعهد 
امللكي للثقافة االمازيغية و بدعم من اتصاالت املغرب و مؤسسة البنك املغريب للتجارة اخلارجية، ونظرا ألمهية املوضوع، إرتأت جريدة العامل األمازيغي أن تنقل بلحظات حماور اللقاء.

مهرجان الثقافة األمازيغية بفاس يناقش األمازيغية واألندلس
مركز  و  فاس  روح  مؤسسة  نظمت 
سايس  فاس  جمعية  و  شمال  جنوب 
للثقافة  امللكي  املعهد  مع  بتعاون 
املغرب  اتصاالت  من  بدعم  و  األمازيغية 
للتجارة  املغربي  البنك  مؤسسة  و 
الخارجية الطبعة التاسعة من املهرجان 
و6   5 أيام  األمازيغية  للثقافة  الوطني 
و  بفاس.  املؤتمرات  بقرص  يوليوز   7 و 
كان موضوع هذه الدورة »األمازيغية و 
األندلس: حق االنتماء و الضيافة« أطره 

خرباء و فعاليات وطنية و دولية.
للرتكيز  مناسبة  املبادرة  هذه  وكانت 
االجتماعية  و  التاريخية  الداللة  عىل 
و  األمازيغية  للثقافة  االنرتبلوجية  و 
هذه  يف  االمازيغ  لعبها  التي  األدوار 

التاريخ. الثقافة و هذا 
 : أساسيني  محورين  اللقاء  شمل  و 
الدويل  للمؤتمر  مخصص  األول  املحور 
يف موضوع » األمازيغية و األندلس :حق 

الضيافة« و  االنتماء 
عرب  كما  منه  األسايس  الهدف  وكان 
ليس  تنظيمه  عىل  القائمني  ذالك  عن 
مواجع  تقليب  و  األطالل  عىل  البكاء 
املايض و إنما رد االعتبار لعالقة الثقافة 
بجرم  اإلقرار  و  باألندلس  األمازيغية 
آنذاك،  املغاربة  له  تعرض  الذي  التهجري 
يزخر  التي  اإلنسانية  القيم  إبراز  و 
تراثا  باعتباره  املوريسكي  الرتاث  بها 
دول عديدة  بني  و موزعا  عامليا مشرتكا 
الجنوبية و  أمريكا  و  أوروبا  و  بإفريقيا 

أسيا.
معهم  املغاربة  حمله  الذي  الرتاث  هذا 
يف  كبري  ازدهار  عنه  نتج  و  املغرب  إىل 
شفشاون،  مثل  املغربية  املدن  من   كثري 
فكان  فاس،  و  سال،  الرباط،  تطوان، 
منهم الفقهاء و األطباء و املهندسون و 
الفلكيون، و تقلدوا مناصب  الفنانون و 
اندمج  و  املغرب.  سالطني  لدى  عليا 
إىل  املحليني  السكان  مع  املوريسكيون 
درجة أن بعض املدارش يف الجنوب تسمى 
امازيغية  عبارة  هي  أوغرابو«و  »أيت 
تسمى أهل السفينة و هو وصف حسب 
وصلوا  من  عىل  أطلق  االنثربلوجيني 
هناك من املوريسكيني عىل متن السفن.

اللقاء  هذا  مداخالت  أغلب  انصبت  و 
القبائل  لعبته  الذي  الكبري  الدور  حول 
و  املغرب  و  الجزائر  يف  األمازيغية 
موريطانيا و أهمها قبيلة زناتة الداعمة 
بقبيلتي  متبوعة  اإلسالمي  للفتح  األوىل 
هذه  كانت  حيث  مصمودة.  و  صنهاجة 
قامت  الذي  الفقري  العمود  هي  القبائل 
دور  أن  إال  اإلسالمية،  الجيوش  عليه 
األموية  الدولة  زمن  سيضمحل  العرب 
عسكريا  االمازيغ  و  الصقالبة  لصالح 
عامر  أبي  بن  املنصور  عهد  يف  خاصة  و 
امازيغية  قوة  عىل  كليا  سيعتمد  الذي 
برزال  كبني  أفريقيا  شمال  من  قادمة 

الزناتية.
الوجود  أن  املداخالت  بعض  واعتربت 
يف  الحضور  عىل  يقترص  لم  االمازيغي 
بتوافد  كذلك  تقوى  بل   فقط  الجيش 

ذوي  من  العلم  طلبة 
األمازيغية  األصول 
تلك  قصدوا  الذين 
من  للنهل  الديار 
اختار  و  العلم  ينابيع 
االستقرار  بعضهم 
هم   و  نهائيا  هناك 
املثال  سبيل  عىل 
يحيى  الحرص:  ال 
ألليثي  يحيى  بن 
راوي  املصمودي 
مالك  االمام  موطأ 
تقلد  الذي  انس  بن 
قضاة  قايض  منصب 
املسؤول  و  األندلس، 
الشأن  عىل  األول 
الدولة  يف  املذهبي 
فرناس  ابن  وعباس 
الفلكي  املصمودي 
و  الطريان  مخرتع  و 

القروي  الهواري  الله  عبد  بن  املنعم  عبد 
غريهم  و  املحدث  و  الشاعر  و  األديب 

كثريون.
املداخالت: نرسد هنا ملخص لبعض 

* أمازيغية األندلس: عبدالوهاب 
مدب جامعة باريس الغرب

بمحارضة  أشغاله  املؤتمر  هذا  افتتح 
الوهاب  عبد  الكبري  لالستاذ  افتتاحية 
مدب من جامعة باريس بطرح مجموعة 
من األسئلة يستفز من خاللها املؤرخني 

االندلس. تاريخ  الذين كتبوا 
الفعال  الدور  عن  الصمت  هذا  ملاذا 
يف  اإلسالمي  الوجود  خالل  لألمازيغ 
كون  إىل  األمر  هذا  يرجع  هل  اسبانيا؟ 
العريق  التاريخ  يف  األمازيغ  إسهام 
التجارب  عىل  باالعتماد  تحقق  قد 
وجه  غريت  والتي  الخارج  من  القادمة 
هل  العالم)قرطاج،روما،اإلسالم(؟. 
األخذ  مع  الدور  هذا  إبراز  الواجب  من 
التي  البنيوية  االزدواجية  االعتبار  بعني 
شعبي)والذي  عامي«  بني«إسالمي  تميز 
يتطلب طرح أسئلة إثنية وأنرتوبولوجية 
عالم)والذي  عاملي«  »إسالم  و  شفوية( 
االمربيالية  الثقافة  بفكرة  يلتزم 
اإلشكالية  هذه  ولتوضيح  املكتوبة(؟. 
االسئلة   هذه  عن  االجابة  حاول  العامة، 
املكتوبة  الذاتية  السرية  عىل  مرتكزا 
بالعربية من طرف األمري األخري للساللة 
خالل  غرناطة  يف  كانت  والتي  الزيرية 
من  تنحيتهم  قبل  الطوائف  ملوك  حكم 

املرابطني«. طرف 

* حممد مزين: جامعة سيدي 
حممد بن عبداهلل.

سؤال  بطرح  مداخلته  استهل  بدوره 
لألمازيغ  تاريخ   كتابة  إمكانية 

األندلسيني؟ 
إسهام  نسيان  تم  بعيد  زمن  مند  اذ 
األندلسية،  الثقافة  تشكيل  يف  األمازيغ 
يف  دورهم  فان  ذلك  ورغم  تجاهلها.  بل 
كل من فتح واستقرار املجتمع األندليس 
بشكل  وهناك  هنا  إليه  ومشار  مذكور 
واإلسالمية  العربية  املصادر  يف  مبعثر 

االستعمارية. الكتابات  يف  وخاصة 
مناقشة  مداخلته  خالل  من  حاول  و 
إمكانيات بناء تاريخ أكثر صحة أو عىل 
االندلسية  للثقافة  معقولية  أكثر  األقل 

تشكيلها. يف  األمازيغية  واملساهمة 

* محدي حلمر: جامعة سيدي 
حممد بن عبداهلل: دور األعالم 

األمازيعي يف جتربة الوحدة 
املذهبية باألندلس واملغرب.

يف هذه املداخلة حاول املحارض أن ينبش 
واألندلسية  عموما،  التاريخ  كتب  يف 
العنرص  أن  ليكتشف  الخصوص،  عىل 
أوائل من دخل بالد  األمازيغي يعترب من 
تعمري  يف  أساسية  لبنة  وشكل  األندلس، 
العنرص  جانب  إىل  األندلسية،  األرض 
جانب  إىل  واإلفريقي،  الشامي  العربي 

القائد طارق بن زياد.
الذي  األساس  األمازيغي  العنرص  وهذا 
إىل  األندلسية،  الحضارة  بناء  يف  ساهم 
لعب  األرض،  تعمري  يف  مساهمته  جانب 
الحركة  يف  اسرتاتيجيا  أساسيا  دورا 
يحتل  وكان  الدولة،  وإدارة  العلمية، 
فسيفسائي  مجتمع  يف  مرموقة  مكانة 
بثقافته  فاستطاع  البرشية،  الرتكيبة، 
الوافدة  الثقافة  مع  يتكيف  أن  العميقة 
العليا  املناصب  فتقلد  الشامية،  املرشقية 
يف  وحنكته  جدارته  واثبت  الدولة،  يف 
الوظائف  أهم  إليه  وأسندت  مهامه، 
كالقضاء  األندلسية  الدولة  يف  االداربة 
أعىل  من  وهي  والحسبة  واملشورة 
أمراء  عهد  يف  سواء  وقتها،  املناصب 

ومن  املرابطني  او  األمويني  من  األندلس 
بعدهم. أتى 

* مارجوري اليتمان: جامعة 
واشنطن

مداخلتها  خالل  من  املحارضة  حاولت 
ذالك  و  التاريخية  الذاكرة  يف  النبش 
أوائل  اىل  يرجع  نص  يف  متأنية  بقراءة 
الكاثوليكي  األسقف  كتبه  7م،  القرن 
اشبيلية)636-560م(  ايزيدور  واملؤرخ، 
ما  يف  عاشت  التنانني  ان  كيف  فبني 
هذا  كان   وكيف  باملغرب.  اليوم  يسمى 
افريقيا  القول ممكنا؟ فاسبانيا وشمال 
الديموغرافيا،  بواسطة  معا  ربطهما  تم 
القرن  منذ  والسياسة  الدين،التجارة 
البونية  التوغالت  من  امليالد.  قبل  الثالث 
البحر  عندما سيطرت عىل غرب  قرطاج 
األبيض املتوسط وصوال إىل اإلمرباطورية 
موريتانيا  كانت  عندما  الرومانية 
وكان   مزدهرة   محافظات  وهيسبانا 
املياه  عرب  ومستمر  سهل  تبادل   هناك 
املنطقتني.كما  تفصل  التي  الضيقة 
ادت  التي  الجوانب  بعض  النص  تكشف 
انقطاع  و  جمع  سهولة  من  الخسارة 
اسبانيا  بني  مشرتكة  تاريخية  تجربة 
هي  و   ,7 و   3 القرنني  بني  موريطنيا  و 
التغريات  حول  اسئلة  كذالك  تطرح 
و  الزراعة  عىل  اثرت  التي  املناخية 
تستكشف  و  القديم  االقتصاد  اساس 
ذالك  يف  بما  السلطة  دينامية  ايضا 
يف  قوات  اسهامات  تدرس  كما  الجنس 
الهجرات  و  الشمال  من  الوندال  هجرات 

األمازيغية.

*عبدالقادر بنعلي: كاتب مغريب 
مقيم هبولندا 

عن  للتعبري  محاولة  مداخلته  كانت 
فكرة عرصية للهوية األندلسية، و حوار 
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مفتوح مع العالم حاول أن يبني انه من خالل معرفة 
مع  افضل  بشكل  أوروبا  ستتعامل  األندلسية،  الجذور 

التنوع. وقضايا  الهوية 

* حممد تلماتني : جامعة قادس االسبانية
أيضا  و  االسباني،  التاريخ  يف  األمازيغ  غياب  اعتربأن 
كبري  بشكل  للنظر  ملفت  والعربي،  األروبي  التاريخ  يف 
وإسهامهم  بحضورهم  املتعلق  الجانب  يف  خاصة 
باعتبارهم عنرصا عرقيا يف التاريخ األندليس اإلسالمي. 
ذاتية  عوامل  إىل  منه  جانب  يف  التناقض  هذا  وأرجع 
يف  بالهوية  الوعي  نمو  وصاحب  خارجية،  أيضا  لكن 
يف  املهجر  حياة  خالل  من  تطوره  وكذا  افريقيا  شمال 
هذا  ولتاريخه،  الشعب  لهذا  املتزايد  باالهتمام   اروبا 
يف  أمازيغية  دراسات  جديد  من  يعيد  الجديد  املعطى 
اسبانيا-وحاول  يف  بالخصوص  لكن  افريقيا،  شمال 
تعيد  التي  الدراسات  هذه  جرد  مساهمته   خالل  من 

شبه  تاريخ  يف  األمازيغ  دور  ما  حد  واىل  جديد  من 
االيبريية. الجزيرة 

* الوايف النوحي : املعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية.

أزمنة  إىل  ترجع  املتوسط  ضفتي  عالقات  أن  اعترب 
القرن  منذ  رسميا،  شكال  اتخدت  لكنها  قديمة، 
زياد  بن  طارق  اجتاز  ملا  األول)92ه/711م(  الهجري 
تسمى  أصبحت  التي  االخرى،  العدوة  إىل  بجنوده 
بدءا  مغربي،  بطابع  األندلس  انطبعت  وقد  »االندلس« 
بتشكيلة طارق، الذي قدرجنده باثني عرش ألف جندي 
حفلت  وقد  العرب،  من  عرشات  وبضع  األمازيغ،  من 
األمازيع  بيوتات  عن  مفصلة  باخبار  األنساب  كتب 
مثل: صنهاجة:  قبائل شتى،  املنحدرين من  باألندلس، 
وهوارة،  ومديونة،  وملزوزة،  وزناتة،  ومصمودة، 
وزواوة...، نبغ فيها عدد كبري من الفقهاء واملحدثني، 

والقراء واملفرسين، واألدباء والشعراء...

* يامسينة احلداد: جامعة امستردام
يف هذه املداخلة استطاعت الباحثة اكتشاف الرتاث األندليس 
 indiano, el وهما  االسبانية  باللغة  مؤلفني  خالل   من 

 kadi y la luna, d’Issac Benarroch Pinto et Déjalo, ya
تم  الذين  واملؤلفون   volveremos, d’Esther Bendahan
ينتمون  لكنهم  األصليني،  تطوان  سكان  من  هم  اختيارهم 
املايض  بخيال  األعمال  هذه  وتتميز  مختلفة  أجيال  إىل 

األرسي واسرتجاع لذاكر التاريخ.
 فمدينة تطوان من خالل دائما هذه املؤلفات تمثل  أكثر من 
الوقت كمرجع  املدينة تشغل يف نفس  مشهد بسيط، فهذه 
كما  للغياب،  ومكانا  لالزدياد  مكانا  وثمثل  وتراثي،  ثقايف 
بحثت عن قرب يف هذه التعابري املتعلقة بإعادة بناء الثراث 
كمكان  األول  املقام  ففي  تطوان،  ملدينة  واللساني  الثقايف 
بني  للتعايش  ورمز  مختلطة،  ملدينة  رمز  األندلس،  لذاكرة 
مقام  ويف   , مسيحيني  و  أمازيغ(،يهود  و  )عرب  املسلمني 
سنوات  منذ  املغاربة  اليهود  لرحيل  كرمز  فاملدينة   ، ثاني 
النصوص كما  املثار يف هذه  التطواني  املايض  1940 , فهذا 
، و املرتبطة بشكل كبري  سأوضح عربقراءة لهذه املؤلفات 

املدينة. لهذه  االندلسية  باالصول 

* عيسى أيت بليز: كاتب مغريب مقيم ببلجيكا
من  فريدة  مداخلة  له  كانت 
حنني  و  شعر  كلها  نوعها 
االندلس  يف  االجداد  لتاريخ 
يف  بالسفر  لنفسه  فسمح 
اعمدة  بني  ليطوف  الزمن 
مسجد قرطبة و عرب نطراته 

تاريخ االجداد. اكتشف 
نعترب  أن  يمكن  خالصة«   «
للقطع  دعوة  املؤتمر   هذا 
إسهام  نسيان  ثقافة  مع 
الثقافة  تشكيل  يف  االمازيغ 
كذالك  القطع  و  األندلسية 
االمازيغ   دور  تجاهل  مع 
املجتمع  استقرار  و  فتح  يف 
األندليس و النبش يف املصادر 
والكتابات  اإلسالمية  العربية 
تاريخ  لبناء  االستعمارية 
و  صحة  و  إنصافا  أكثر 
األندلسية  للثقافة  معقولية 

و املساهمة املكثفة لالمازيغ 
تشكيلها. يف 

كان ضيوف  اخرى  من جهة 
مدينة  سكان  و  املهرجان 
مع  يومي  موعد  عىل  فاس 
لكل  التشكييل  للفن  معرض 
الرسامون  الفنانني  من 
عبد  أمثال  العارضون  و 
ياسني  الحسني،  الرحيم 
خديجة  شوقي،  عيل  بوريا، 
و  بوطيب  جمال  مدني، 

العاطف   حسن 
بسهرات  اللقاء  استهل 
الطابع  عليها  يغلب  فنية  
األصيل   االمازيغي  الفني 
موعد  عىل  الجمهور  فكان 
املهرجان  أيام  طيلة  معها 
كانت  املكينة.و  باب  بفضاء 
أمثال  الفنانني  تنشيط  من 
الكبري  األمازيغية  الفنانة 

بانو  تيحيحيت  فاطمة  الستاتي  العزيز  عبد  عتابو  نجاة 
كوارس  مجموعة  الجزائر  من  عمران  عيل  الريف  نجمة 

مجموعة بحال بحال ثم فالمنغو طابالو من اسبانيا.
بمرسحية«ماتكيت،  الثقايف  املحور  هذا  اختتام  تم  كما 
الضارص  األستاذ  إخراج  و  تأليف  انت«من  من  ماتاك، 
مصوبري  عيل  األستاذ  من  كل  االدوار  باداء  قام  و  محمد 
من  املرسحية   يتمحورموضوع  و  شاهري  املبدع   والفنان 

التي يعيشها  التناقضات  خالل مؤلفها و ضع األصبع عىل 
يغلب  التي  التناقضات  هذه  اليومية  حياتهم  يف  املغاربة 

النفاق  طابع  عليها 
كاد  الذي  االجتماعي 
قاعدة  يصبح  ان 

. مجتمعية
 

* تكرمي االستاذ 
حممد مستاوي:

بتكريم  اللقاء  اختتم 
النضال  أعمدة  أحد 
الفن  و  اإلبداع  و 
األستاذ  االمازيغي  
مستاوي  محمد 
و  الباحث  و  الشاعر 
الصحفي   و  املؤلف 
 1943 سنة  املزداد 

تارودانت  اقليم  النحيت  جماعة  اداوزدوت  مكزارت  بقرية 
و  القصة  من  امليادين  كل  يف  انتاجاته  بغزارة  عرف  الذي 
من  يحاول  نقدية  ثقافية،  صحافية  مقاالت  إىل  الشعر 
معلمة  يف  ساهم  األمازيغية  بالثقافة  التعريف  خاللها 
فيه  حاول  إذاعي  برنامج  صاحب  صحفي   ، املغرب 
اإلذاعة  أمواج  عىل  األمازيغية  الثقافة  بمكانة  التعريف 
املعهد  من  الوطنية  الثقافة  جائزة  عىل  حصل  الوطنية 

 .2004 األمازيغية سنة  للثقافة  امللكي 
 

تقدمي كتاب املبدع  الشاب مصطفى ملو
األندلس  و  األمازيغية  حول  الدويل  املؤتمر  هامش  عىل 
بمهوجان فاس سايس تم تقديم كتاب األستاذ الشاب 
اي  يركزن«  يوفنا  »تيمغارين  بعنوان  ملو  مصطفى 
مجموعة  عن  عبارة  و  الرجال«  من  أفضل  »نساء 
نساء  نماذج  من  حياة  الكاتب  فيها  يتناول  قصصية 
ادوار  من  به  يقمن  ملا  الرجال  من  أفضل  يعتربهن 
و  االجتماعية  أو  االقتصادية  سواء  الحياة  يف  مهمة 

الثقافية. حتى 
و يذكر أن مؤلف »تيمغرين يوفن يركزن« الذي يعتربه 
مؤلفه بمثابة رد اعتبار للمرأة األمازيغية القروية، قد 
حاز عىل جائزة القناة الثانية  للثقافة األمازيغية سنة 

 .2011/2012

االمازيغية  عالقة  يف  البحث  تشجيع   -1
باألندلس و االعرتاف بهذه الذاكرة املشرتكة.

بالبعد  االهتمام  و  التاريخ  كتابة  إعادة   -2
االمازيغي.

املناهج  يف  األندلس  تاريخ  إدراج   -3
الدراسية.

مغربية  بحث  و  عمل  فرق  تشكيل   -4
و  ندوات  خالل  من  تشتغل  اسبانية 

املشرتكة  الذاكرة  لتوثيق  مشرتكة  منتديات 
بني املغرب و االندلس.

5- استخالص أهم املصادر و املراجع حول 
االمازيغية و األندلس و العمل عىل التعريف 

بها و ذالك بنقلها و ترجمتها إىل االمازيغية 
العربية. و 

الخاصة  التنظيمية  القوانني  إخراج   -6
االمازيغية. اللغة  ترسيم  بأجرة 

بعض التوصيات الصادرة عن مهرجان فاس سايس 



ملف العدد   العدد 155 -  يوليوز/غشت 2963/2013 العامل االمازيغي6

* أحيزون: من تيفلت إىل 
العاملية:

أبريل   20 يف  أحيزون  السالم  عبد  ولد 
الرزاق  عبد  سيدي  بقرية   1955
)الخزازنة(  بإقليم تيفلت، ظهر عليه 
املنطقة  صغره.  منذ  والذكاء  التفوق 
التي  هي  أحيزون  إليها  ينتمي  التي 
ادريس  الراحل  املناضل  أنجبت 
له يف قسم  تلميذا  الذي كان  بنزكري، 
ذلك،  بعد  سنوات  الفرنسية.  اللغة 
مؤسسة  يف  عضوا  أحيزون  سيصبح 

أستاذه بنزكري بعد رحيله. 
الباكالوريا  شهادة  عىل  حصوله  بعد 
بامتياز، سريحل عبد السالم أحيزون 
عىل   1977 سنة  ليحصل  فرنسا،  إىل 
الوطنية  دبلوم مهندس من »املدرسة 
عمره  و  بباريس  للمواصالت«  العليا 
لم يتجاوز22 سنة، حينها سيعود إىل 

املغرب سنة 1978.

* أحيزون: مهندس وأصغر 
وزير مغريب

الوطنية  »املدرسة  مهندس  دبلوم 
أهل  بباريس،   للمواصالت«  العليا 
عبد السالم أحيزون ليشتغل يف قطاع 
الربيد واملواصالت، بعدها تقلد منصب 
ذلك  بعد  وأضحى  الخطوط  مدير 
 1983 البث. ويف سنة  رئيسا ملصلحة 
الربيد  وزارة  يف  لالتصاالت  مديرا  عني 
والالسلكية.  السلكية  واالتصاالت 
 1992 بني  ما  املمتدة  الفرتة  وخالل 
العام  املدير  منصب  شغل  و1998 
واالتصاالت.  للربيد  املغربي  للمكتب 
كأصغر  الوزاري،  املنصب  توىل  كما 
الربيد  لقطاع  مغربي،   وزير 
ثم   ،1995 إىل   1992 من  واملواصالت 
ما  املنصب  نفس  إىل  سيعود  بعدها 

بني سنة 1997 و 1998  يف حكومتي 
اللطيف  و عبد  العمراني  محمد كريم 

الفياليل. 

* أحيزون: بني اإلتصال 
والثقافة والرياضة  واإلعالم 

»املكتب  حل  تم   ،1998 سنة   يف 
وتم  واالتصاالت«  للربيد  الوطني 
هي:  مؤسسات  بثالث  تعويضه 
عمومية  مؤسسة  املغرب«،  »بريد 
واستقالل  معنوية  شخصية  ذات 
لتقنني  الوطنية  و»الوكالة  مايل، 
االتصاالت«، املكلفة بتنظيم القطاع 
»اتصاالت  ورشكة  ومراقبته، 

املغرب«، وهي رشكة مساهمة. 
عاما  مديرا  رئيسا  أحيزون  أصبح 
عام  املغرب«من  »اتصاالت  لـ 
ثم   ،2000 عام  نهاية  حتى   1998
منذ  الرشكة  إدارة  ملجلس  رئيسا 
أفضل  ضمن  اختري   .2001 فرباير 
االتصال  رشكات  مدراء  ثمانية 
  .2011 سنة  العاملي  املستوى  عىل 
رئيس  أحيزون  السالم  عبد  يراهن 
الجماعية التصاالت  مجلس اإلدارة 
املغرب عىل الجيل الرابع، »4 جي«، 
املجموعة،  أولويات  من  وأصبح 
سيتيح  بما  التحتية،  البنية  تجديد 
لصبيب األنرتنت أن يتضاعف من 4 

إىل 15 مرة.
يف  عضوا  أحيزون  تعيني  أخريا  وتم 
»فيفاندي  مجموعة  إدارة  مجلس 
قبل  أحيزون  وكان  يونيفريسال«. 
بمجموعة  يرتبط  التعيني  هذا 
»فيفاندي«بعقد عمل مؤقت، وكان 
صياغة  يف  الصفة  بهذه  يساهم 
مجال  يف  املجموعة  اسرتاتيجيات 
املسموع  القطاع  ويف  االتصاالت 

واملرئي. 
عبد  أنتخب   ،2006 دجنرب  منذ 
للجامعة  رئيسا  أحيزون  السالم 

القوى  أللعاب  املغربية  امللكية 
والذي  العادي،  العام  الجمع  خالل 
انعقد بمقر الجامعة بالرباط. وتم 
وأنه  خصوصا  باإلجماع  انتخابه 
برز كقائد مؤسساتي يف العديد من 

املهام التي يتقلدها.
يف  كذلك  إسمه  سيربز  أحيزون 
سيعينه  حيث  الثقايف،  الحقل 
أحيزون  السادس  محمد  امللك 
»املعهد  ل  اإلداري  باملجلس  عضوا 
األمازيغية«.  للثقافة  امللكي 
اإلقتصاديني  الفرقاء  ضمن  وذلك 
وهو  األمازيغ،  األعمال  ورجال 
تمتد  األمازيغية  اللغة  جعل  ما 
حيث  واإلعالم،  اإلتصال  حقل  إىل 
إريكسون  )سوني  هواتف  ستظهر 
»اتصاالت  طلب  تحت  وإلجي...(، 
وأصبحت  تيفيناغ  بحرف  املغرب«، 
األمازيغية من اللغات التي تستقبل 
بالعلبة  املغرب  اتصاالت  زبناء 
»اتصاالت  حرصت  كما  الصوتية، 
وصالت  تقديم  عىل  املغرب« 
برصية(  وسمعية  إشهارية)ورقية 

باألمازيغية.
للغة  قوية  دفعة  أعطى  ما  وهو 
كان  الوقت  نفس  ويف  األمازيغية 
عليه  اعتمدت  الذي  الرجل  فيها 
تلفزية  قناة  أول  إلطالق  الدولة 
1 سات« التي  خاصة. قناة »ميدي 
املنافس  تكون  أن  املغرب  لها  أراد 
يكن  لم  القطرية  »الجزيرة«  لقناة 
من املمكن أن تنطلق لوال مساهمة 
يف   39 بنسبة  املغرب«  »اتصاالت 
الذي  الرشكة  رأسمال  يف  املائة 

التي  القناة  أورو.  مليون   15 يبلغ 
مغربي  فرنيس  كمرشوع  ابتدأت 
بعد  سنوات  األربع  خالل  ستعرف 
لعبد  ستكون  تغيريات  االنطالق 
القناة  فيها.  يد  أحيزون  السالم 
تحقق  لم  مالية،  أزمة  ستعرف 
وعرفت  املنتظرة  املشاهدة  نسب 
من  للصحافيني  متتالية  استقاالت 

داخلها. 
السالم  عبد  أخذ   ،2010 سنة 
 1 ب«ميدي  األمور  بزمام  أحيزون 
قرار مفاجئ  أول  سات« وسيكون 
رحيل  هو  القناة  مقر  من  صدر 
عىل  قىض  أن  بعد  كازلطا،  بيري 
رأس القناة أربع سنوات وعىل رأس 
املتوسط«  األبيض  البحر  »راديو 
املائة  يف  ب14  املرشوع  يف  املساهم 
30 سنة. وبرسعة فائقة، استطاع 
جددا،  مساهمني  يجد  أن  أحيزون 
القناة ويف  أمواال يف ميزانية  ضخوا 
الرأسمال  سيصبح  الوقت  نفس 
أن  قبل  القناة،  يف  األول  املغربي 

يخلفه عباس عزوزي. 
محمد  مؤسسة  عضو  وأحيزون 
منذ  البيئة  لحماية  السادس 
مؤسسة  عضو   ،2001 يونيو 
منذ  للتضامن  الخامس  محمد 
سلمى  لال  وجمعية   ،2004 أبريل 
نوفمرب  منذ  الرسطان  ملحاربة 
التنفيذية  اللجنة  وعضو    .2005
بباريس  الدولية  التجارة  لغرفة 
مجلس  وعضو   ،2004 فرباير  منذ 
إدارة جامعة األخوين يف إفران منذ 

نوفمرب 2003..

عبد السالم أحيزون
رجل املال واألعمال األمازيغي

قبل  عليه  تعرفت  أحيزون  السالم  عبد  أخي  و  صديقي 
للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  يف  بنا  التحاقه 
سبع  من  أكثر  عن  به  معرفتي  تزيد  بذالك  و  االمازيغية 
سنوات، إنه رجل هادئ طموح ومقنع بالحجة والربهان.

يقرتن  إسمه  كان  أحيزون  السالم  عبد  السيد 
بالتكنولوجيات الحديثة يف مجال اإلعالميات و االتصال، 
الثقافة  بعالم  كذلك  ثم  الرياضة  بعالم  يقرتن  فأصبح 

خصوصا ما يرتبط بالثقافة و اللغة االمازيغيتني.
ان السيد عبد السالم أحيزون ساهم بطريقته الفريدة من 
نوعها يف النهوض بالثقافة و اللغة األمازيغية و بحروفها 
يف  حرفا  و  لغة  األمازيغية  أدرج  من  أول  فهو  تيفيناغ، 

الهاتف املحمول صنف سوني ايريكسون و الجي.
اللغة  كذلك  أدرج  من  أول  أحيزون  السالم  عبد  السيد 
األمازيغية يف العلبة الصوتية التصاالت املغرب، ولتوقيت 
تخليد  املبادرة  هذه  صادفت  إذ  كبرية،  رمزية  الحدث 

الذكرى الثانية لرتسيم االمازيغية يف الدستور املغربي.

السيد عبد السالم احيزون األخ و الصديق يعترب 
املغربي   الوطني  اإلعالم  مدعمي  من  كذلك  
الفرنكفوني،  و  العربي  االمازيغي،  شقه  يف 
والقناة  االمازيغي  العالم  جريدة  تجد  ما  فقليال 
إعالن  بدون  املغربية   الجرائد  وباقي  االمازيغية 

من إعالنات اتصاالت املغرب. 
ماسة  بحاجة  زال  ال  االمازيغي  العمل  أن  إال 
أن  و  خصوصا  أحيزون  السالم  عبد  السيد  إىل 
تاريخ ميالده الذي يصادف 20 ابريل هو تاريخ 
ارتبط عند الحركة االمازيغية يف العالم بالنهضة 

االمازيغية او ما يسمى بالربيع االمازيغي.
صديقي  و  ألخي  التوفيق  و  التألق  من  فمزيدا 
و  النجاح  رمز  أحيزون  السالم  عبد  العزيز 

الطموح بامتياز يف مغربنا الحبيب.      

                           شهادة األستاذة أمينة ابن الشيخ يف حق السيد عبد السالم أحيزون مبناسبة تكرميه من طرف مجعية فاس سايس



الدستور  مقتضيات  بعض  العرض  هذا  يف  أتناول 
الواردة يف فقرات الفصل الخامس ويف قانونني اثنني:

تفعيل  مراحل  يحدد  الذي  التنظيمي  القانون  أوال: 
يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 

مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة.
صالحيات  يحدد  الذي  التنظيمي  القانون  ثانيا: 
للغات  الوطني  املجلس  سري  وكيفيات  وتركيبة 
وجه  عىل  مهمته  ٌحّددت  والذي  املغربية  والثقافة 
الرسميتني  اللغتني  وتنمية  حماية  ب:  الخصوص 

ومختلف التعابري الثقافية املغربية.
تقديم  عيل  يتعذر  للمداخلة  املحدود  للزمن  ونظرا 
الخامس ولكن  الفصل  مقرتح عام لكل مقتضيات 
الرحى  قطب  أعتربها  نقط  ثالث  عند  أقف  سوف 
لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية، وإذا تمت 
اإلشارة إليها يف القانون التنظيمي يكون قد رسمنا 

لألمازيغية خارطة الطريق بدون منازع.
القانون  يف  التنصيص  هو  األوىل  النقطة   -1
العلم  اللغة األمازيغية لغة  التنظيمي عىل أن تكون 
والتلقني ويتعلق األمر هنا بوظيفة اللغة األمازيغية 
يف  عليها  املنصوص  التعليم،   يف  إدماجها  وكيفيات 

القانون األول.
األمازيغية  اللغة  منح  هو  الثانية  والنقطة   2-
اللغة  وتنمية  األمربحماية  ويتعلق  اإليجابي  امليز 
التنظيمي  القانون  يف  عليها  املنصوص  األمازيغية 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  بمهام  املتعلق 

املغربية
3- أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بموقع ودور املعهد 
امللكي يف سياق تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، 
الندوة  هذه  أرضية  يف  املعهد  طرحه  الذي  التساؤل 

للتناظر والحوار.

* التجربة السابقة
التجربة  إىل  اإلشارة  أود  الثالثة  النقط  تناول  وقبل 
السابقة التي أهلت األمازيغية لوظيفتها املستقبلية. 
السابقة حققت مكاسب  التجربة  األمازيغية يف  إن 
كبرية  يف بناء ذاتها اللغوية وكذا بناء الذات الوطنية 
من جراء تبنيها لقيم جديدة كانت أساس االعرتاف 
املغربي لسنة   الدستور  بها بصفتها لغة رسمية يف 

2011 ، حيث انتقلت اللغة األمازيغية؛
- من مستوى التواصل الشفوي إىل مستوى الكتابة

- ومن مستوى التنوع اللهجي إىل مستوى التقنني 
واملعيار

 - ومن مستوى التعدد الخطي إىل االختيار والتنميط
- ومن مستوى التجريب إىل التعميم

- ومن مستوى االختيار إىل اإللزام
انتقالها من  بمكان،   األهمية  وأخريا، وهذا من    -
العامية إىل اللغة العاملة أو لغة العلة والتلقني، وهو 

ما سأوضحه الحقا
األمازيغية  للغة  الحاصل  التطور  هذا  واكب  ولقد 

تطور يف بناء وتشييد قيم وطنية جديدة منها    
 - تعزيز التالحم بني املكونات الوطنية 

- إبراز الحضارة املغربية األصيلة
- تعميق روح املواطنة

- تكريم اإلنسان وحقوقه
- تكريس التعدد اللغوي       

والتعدد  الوحدة  إىل  الداعية  والقيم  املبادئ  وهذه   
التفرقة  إىل  دعوة  تعترب  القريب  باألمس  كانت 
والرصاع بني أبناء الوطن الواحد. وهذه العقليات ما 
البائدة  اإلديولوجية  إىل  زالت تحن  زالت سائدة وما 
وتوجد يف أعىل مراتب الدولة ولقد سمعنا قبل قليل 
إىل مداخلة األمني العام للمجلس األعىل للتعليم ينحو 
مبدأ  يف  و مشككا  األحادية  مدافعا عن  املنحى  هذا 

التعدد اللغوي الذي يعترب قيمة مضافة 
  

* الوظيفة املرتقبة للغة األمازيغية 
يحدد  تنظيمي  قانون  بإنجاز  الدستور  قىض  لقد 
املراحل وفق تقويم زمني دقيق وكيفيات اإلدراج أي 
الوظيفة املستقبلية التي ينبغي عىل اللغة األمازيغية  

القيام بها بصفتها لغة رسمية
التي  الكربى  التحوالت  بصدد  سابقا  وعدتكم  لقد 
أن  السابقة  التجربة  يف  األمازيغية  اللغة  بها  مرت 
إىل  العامية  اللغة  من  االنتقال  معنى  لتوضيح  أقف 

اللغة العاملة

     تعريف اللغة العاملة
ثروة  عىل  القائمة  اللغة   « ب  العاملة  اللغة  تعرف   
اصطالحية متخصصة يف علم ما ». خالفا للمفهوم 
لدن  من  املستعملة  امليتة  اللغة  يعني  الذي  القديم 
اللغة  تقابلها  والتي  أوربا  يف  كالالتينية  الخاصة 
السوقية املستعملة من لدن العامة كاللغة الفرنسية 
إذ ذاك. ففي فرنسا وإىل حدود القرن السابع عرش 
يف  كتاب  فأول  عاملة،  لغة  الفرنسية  اللغة  تكن  لم 
 René  1937 سنة  ديكارت  روني  كتبه  الفلسفة 
 Méditations sur la philosophie Descartes؛ 

première أال وهو؛  
ألنه  قراءته  من  تستنكف  الفرنسية  النخبة  كانت 
يكتب  ولم  الفرنسية  وهي  السوقة  بلغة  كتب 

بالالتينية التي هي لغة الخاصة
املالطية  اللغة  وهي  أال  العاملة  للغة  آخر  مثال  ولنا 
لهجة  األصل  يف  وهي  العلوم  كافة  بها  يلقن  التي 
من  واملتخصصة  العامة  باملعاجم  أغنيت  تونسية 
السامية  اللغة  اليوم  وتعترب  واإلنكليزية  اإليطالية 

الوحيدة ضمن لغات اإلتحاد األوربي
واملثال الثالث للغة العاملة هي اللغة اليونانية الحديثة 
التي خرجت من رشنقة اللغة اليونانية الكالسيكية  

املعروفة باللغة الهيلينية، لغة هومريوس القديمة.

*  األمازيغية لغة عاملة ؟
لها  األمازيغية  اللغة  كانت  إذا  عما  نتساءل  واآلن 
العلوم؟  تلقني  عىل  القادرة  العاملة  اللغة  مؤهالت 
العامة  للمعاجم  ووفقا  السابق  للتعريف  وفقا 
بالتأكيد  الجواب  عليها.  تتوافر  التي  واملتخصصة 
إطار  ويف  األمازيغية  للثقافة  امللكي  فاملعهد  نعم. 
من  وافرا  عددا  أنجز  املعيارية  األمازيغية  اللغة 
ميادين  مختلف  يف  واملتخصصة  العامة  املعاجم 

املعرفة منها؛
- العلوم اللسانية والتهيئة اللغوية   

- العلوم املعجمية واالصطالحية
- العلوم القانونية والعرفية

- العلوم التاريخية
- العلوم املتعلقة بالصحافة كمعجم اإلعالم

وغريها من املعاجم التي جمعت يف »دليل منشورات 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية من 2003 إىل 2011 

إضافة إىل كتب غنية باملفاهيم  اإلصطالحية ك؛
األمازيغية  باللغة  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة   -

لجهادي الحسني الباعمراني
ربي(  ن  ورقاس  ن  أغرياس   ( النبوية  والسرية   -

لنفس املؤلف
األمازيغي  باللسان  املالكي  الفقه  يف  الحوض   -

لسيدي امحمد عيل أوزال 
العلوم  يف  الكتب  من  وغريها  غانم  ابن  ومدونة    -

الرشعية
باعتزاز  نذكر  والفلسفية  الفكرية  العلوم  ويف   -
كتاب أغاراس ن وورغ املرتجم إىل العربية بالطريق 
كتاب  وهو  عيل.  مومن  الصايف  لصاحبه  الذهبي 
والوجود  الله  كحقيقة  الخالدة  األسئلة  يطرح 
واإلنسان والحياة واملوت ونهج السعادة وغريها من 
أعلم خارج  التي يتحدث عنها فيما  األزلية  األسئلة 

النسق الفلسفي الجاهز.
ب  معنون  الرياضية  العلوم  يف  بكتاب  أختم   -
Mathématique récréa- نوورار »»توسناكت 

tive   وهو مؤلف جماعي تحت إرشاف هند سعدي 
وهو  تاموّزولت  باألمازيغية  يتناول   Hend saidi
الرياضيات  علم  وهو  وتاسنمضانت  املنطق  علم 
وتانزّكيت وهو علم الهندسة وما إىل ذلك من العلوم 

الرياضية والهندسية.
- ويف األخري ال بد من ذكر املعجم العربي األمازيغي 
كل  أساس  شفيق  محمد  لألستاذ  أجزاء  ثالثة  يف 
أنجزت  التي  املعاجم  بعض  وكذا  املعجمية  البحوث 
األستاذ   كمعجم  األكاديمي  العلمي  البحث  إطار  يف 

محمد سغوال ومعجم ميلود الطايفي 
مري  جون  كمعجم  الكلونيايل  اإلرث  عن  فضال   -
أجزاء  سبعة  يف  الطوارق  أمازيغية  عن  كورتاد 
الجزائر  يف  القبائل  أمازيغية  عن  دايل  ج.م.  ومعجم 
الجزائرية  املزاب  أمازيغية  عن  دولور  ج.  ومعجم 
املغربي  الجنوب  أمازيغية  يف  ديستان  إميل  ومعجم 
ومعجم بيدرو ساّرييونانديا عن أمازيغية    شمال 
  J .M. Cortade , J.M. Dallet,املغرب وغريها كثري

J.Delhere , E. Destaing , Pedro Sarrionandia
  لقد تبني من السؤال املطروح يف البداية عن اللغة 
لتلعب  مؤهلة  األمازيغية  كانت  إذا  وما  العاملة 
العالم  يف  الرسمية  اللغات  ككافة  العلوم  دورتلقني 
اللغة  وظيفة  عن  الجواب  من  بعضا  أعطى  قد 

يف  عليها  للتنصيص  األمازيغية 
لغة  املرتقب  التنظيمي  القانون 

العلم والتلقني لكافة العلوم.

* مبدأ التدرج
وليس معنى هذا أن  األمازيغية 
كل  بها  يدرس  بأن  مطالبة 
وخاصة  واحدة  مرة  العلوم 
العلوم الدقيقة فال بد من التدرج 
اإلنسانية  العلوم  من  واالبتداء 
واالجتماعية إىل العلوم الطبيعية 

والدقيقة

* محاية وتنمية اللغة 
األمازيغية بامليز 

اإلجيايب
أن  هو  وتنميتها  األمازيغية  للغة  حماية  أحسن 
تتمتع بامليز اإليجابي و التنصيص عليه يف القانون 
التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية 
كانت  فإذا  والتنمية.  الحماية  أمر  إليه  املعهود 
املساواة وتكافؤ الفرص هو األصل يف حماية اللغات 
فإن بعض الدول تروم األخذ بامليز اإليجابي بالنسبة 
للغات التي توجد يف وضعيات صعبة أو كانت ضحية 

ممارسات إيديولوجية معينة
أذكر  اإليجابي  بامليز  حضت  التي  اللغات  ومن 
عىل  أرشفت  التي  اإلرالندية  اللغة  املثال  سبيل  عىل 
لتصبح  الربيطاني  االستيطان  جراء  من  االنقراض 
اللغة الرسمية األوىل واللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية 

الثانية، وذلك بعد استقالل إرالندا سنة 1922
يف  اإلفريقية  اللغات  به  حضت  هو  الثاني  واملثال 
الدستور  لها  خص  التي  إفريقيا  جنوب  جمهورية 
الدولة  فيها  تنحو  خاصة  فقرة  السادسة  املادة  يف 
معاناتها  عن  لها  تعويضا  اإليجابي  امليز  منحى 
لرتاجع  منا  إدراكا   « تقول:  والفقرة  التاريخية 
وضعها  وتراجع  لشعبنا  األصلية  اللغات  استخدام 
لتحسني  عملية  إجراءات  الدولة  تتخذ  تدريجيا، 
وضع هذه اللغات والنهوض بها...« إىل آخر الفقرة.

اإليجابي  امليز  إىل  األمازيغية  اللغة  أحوج  وما 
القانون  يف  عليها  والتنصيص  وتنميتها  لحمايتها 
جراء  من  بها  لحق  الذي  للرضر  جربا  التنظيمي 
استقالل  منذ  عليها  املمارس  والتهميش  اإلقصاء 

املغرب 

* موقع ودور املعهد امللكي
تساءل املعهد امللكي يف املحاور التي أعدها للتناظر 
األمازيغية  اللغة  ترسيم  ذكرى  بمناسبة  والحوار 
القوانني  تفعيل  سياق  يف  ودوره   املعهد  موقع  عن 

التنظيمية 
فدوره واضح ومذكور ضمنيا يف الفقرة األخرية من 
إحداث  عىل  الفقرة  تنص  حيث  الخامس،  الفصل 
ويضم  املغربية...  والثقافة  للغات  وطني  مجلس 
باللغتني  النهوض  بمجاالت  املعنية  املؤسسات  كل 
امللكي  املعهد  املؤسسات  هذه  ومن  الرسميتني، 

للثقافة األمازيغية.
من  للمعهد  اإلداري  املجلس  إعفاء  من  يبدو  ولكن 
التخاذ  والصالحية  السلطة  صاحب   وهو  مهامه 
الشئ  مدبر،  رأس  بدون  املعهد  أصبح  القرارات 
سلب  و  عليه  اإلجهاز  أو  لتقزيمه  يمهد  قد  الذي 
فتحوله  املكاسب.  ملا تحققت  لوالها  التي  ميزانيته 
يؤدي  قد  إقاّريضن  وال  له  حول  ال  عادي  معهد  إىل 
أول وهلة. أريد لألمازيغية من  الذي  إىل االستئناس 

قويا  يستمر  أن  ينبغي  كان  هذه  والحالة  فاملعهد 
بمجلسه اإلداري وبميزانيته املعهودة وإحداث معهد 
أكاديمية  األمازيغية عىل غرار  والعلوم  للرتبية  آخر 
محمد السادس للغة العربية  املعززة بمكتب تنسيق 
والعلوم   للثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  التعريب 
كلها  العربي،   العالم  يف  األخرى  التنسيق  وبمكاتب 

تخدم العربية
* عرض أألستاذ محمد الشامي بمناسبة ذكرى 
إقرار دستور اململكة املغربية للطابع الرسمي 
لألمازيغية يف إطار ندوة وطنية نظمها املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية حول موضوع؛ »إقرار الطابع 
الرسمي لألمازيغية يف دستور اململكة املغربية أي 
إسرتاتيجيات وأي تدابري«. يف فاتح يوليوز سنة 2013

قضايا  العامل االمازيغي7

تأمالت يف مقتضيات الدستور بشأن الطابع الرمسي للغةاألمازيغية

إعــــــــــــــــــــــالن عن متديد آجال إيداع طلبات  
الترشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية  برسم سنة  2012

طبقا ملقتضيات الظهري الرشيف املحدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية، وبناء عىل 
يعلن  الجوائز،  منح  بخصوص  األمازيغية  للثقافة  امللكي  للمعهد  الداخيل  النظام  مقتضيات 
عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن تمديد آجال إيداع طلبات الرتشح لنيل جائزة الثقافة 

األمازيغية برسم سنة 2012، وذلك يف األصناف التالية:
1.اإلبداع األدبي األمازيغي   

2.الفكر والبحث   
3.الرتجمة  

4.الرتبية والتعليم   
5.اإلعالم واالتصال السمعي البرصي  

6.املخطوط األمازيغي   
7.الفنــون:   

1.األغنية التقليدية   
2.األغنية العرصية   

3.املرسح    
4.الرقص الجماعي   

5.الفيلم    
امللكي  املعهد  إىل عمادة  يتقدموا بطلبهم  أن  الجائزة  الرتشح  ألحد أصناف  الراغبني يف  فعىل 

للثقافة األمازيغية وفق الرشوط التي يمكن تحميلها من املوقع اإللكرتوني للمعهد.
 

كتابة  لدى  وصل،  مقابل  تودع،  أو  أسفله،  املذكور  املعهد  عنوان  إىل  الرتشح  ملفات  وترسل 
الضبط، يف أجل أقصاه 22 يوليوز 2013، عىل الساعة الثانية عرشة زواال، كآخر آجل.
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شارع عالل الفايس ، مدينة العرفان حي الرياض ص ب 2055 الرباط

الهاتف: 05 37 27 84 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09
الفاكس: 05 37 68 05 30

www.ircam.ma  :العنوان اإللكرتوني

  العدد 155 -  يوليوز/غشت 2963/2013



إصدارات   العدد 155 -  يوليوز/غشت 2963/2013 العامل االمازيغي8

بأهمية خاصة  املتوسط  األطلس  حظيت منطقة 
شمال  و  باملغرب  الفرنيس  التوسعي  املخطط  يف 
شمال  بني  الرابط  الخط  لكونها  عامة  افريقيا 
املغرب و جنوبه و رشقه و غربه وقد زادت هذه 
األهمية حدة عند دخول القوات الفرنسية إىل مدينة 
و صمود  مقاومة  لفتت  حيث   ،1911 سنة  فاس 
لهذا  حفيظتها،  أثارت  و  أنظارها  املنطقة  أبناء 
»التهدئة«  سياسة  نهج  إىل  الحماية  إدارة  عمدت 
التي اتخذتها ذريعة للتدخل و التوغل التدريجي يف 
مدينة صفرو و قبائل أيت يويس  و أيت سغروشن 
قسوة  و  تضاريسها  صعوبة  رغم  مرموشة  و 

مناخها.
 1915 و   1912 بني  ما  الحماية  إدارة  قامت 
من  أنجزت  التي  االستطالعات  من  بمجموعة 
خاللها تقارير و دراسات شاملة عن قبائل ناحية 
العسكري  للعمل  برامج  رسمت  و  صفرو  مدينة 
و  ليوطي،  الجنرال  العام  املقيم  تنفيذه  توىل  الذي 
اإلسرتاتيجية  املواقع  يف  عسكرية  مراكز  شيدت 
قصد  الثائرة  للقبائل  املحاذية  املتوسط  باألطلس 
االحتالل  كان  إذ  املقاومني،  محارصة  و  مهاجمة 
العسكرية  الوحدات  حركية  عىل  يعتمد  الفرنيس 
بقوتها  املغربة  إليهام  املراكز  هذه  بني  املتنقلة 

املزعومة.
إىل  باملنطقة  املقاومة  زعماء  شكل  وباملقابل 
جانب املقاوم سيدي رحو زعيم املقاومة املسلحة 
أمثال   1926 و   1911 بني  ما  صفرو  موحى أوحمو الزياني و موحى أوسعيد  و سيدي بمنطقة 

ملناهضة  قوية  كتلة  ...الخ،  أمهاوش  عيل 
األوسط  املتوسط  باألطلس  الفرنيس  التدخل 
الشمايل منذ بداية سنة 1911 رغم املخططات 
الفرنسية التي عملت عىل تبديد آليات املقاومة 

باملنطقة.
أمام العراقيل التي اعرتضت القيادة العسكرية 
الفرنسية يف غزوها ملنطقة صفرو، فقد أخذت 
األمر  بداية  يف  اكتفت  و  الجبلية  للمرتفعات 
مراكز  عدة  تأسست  و  عليها  حصار  بفرض 
اإلسرتاتيجية  املواقع  يف  التحكم  و  عسكرية 
التي توفرها إمكانية املناورة و املباغتة، لكنها 
أيت يويس و  لقيت مقاومة عنيفة من قبائل 
حلفا  كونت  هي  ومرموشة   سغروشن  أيت 
طريق  تردد  ودون  بجدارة  اعرتض  عسكريا 
خسائر  صفوقها  يف  وخلق  الفرنسية  القوات 
سكورة  معارك  ساحة  لها  شهدت  نكراء 
وأزينوس و تيزي عدني ما بني 1917 و 1922 
التي كانت من بني املعارك الهامة، حيث أبانت 

عن تفوق املقاومني بهذه القبائل 
جل  أخمدت   1926 دجنرب  شهر  بحلول  و 
املقاومة  زعماء  استسلم  و  القبلية  الثورات 
الكبار و عىل رأسهم سيدي رحو و محمد بن 
القوات  تفوق  رغم  و  الخطابي،  الكريم  عبد 
لم  فإنها   ،1926 و   1923 بني  ما  الفرنسية 
تكن لتجرؤ عن الدخول يف معارك مفتوحة مع 
املقاومني، بل كانت تعتمد عىل عنرص املفاجأة 

العسكرية  العمليات  املباغتة عن طريق كتمان  و 
بواسطة  انتباههم  تحويل  و  املقاومني  تمويه  و 

مناورات متعددة.
عىل  النهائية  السيطرة  كانت  فإذا  يكن  مهما  و 
لم  املتوسط  األطلس  من  الشمايل  األوسط  القسم 
احتالل  من  التمكن  بعد   1926 سنة  إال  يتحقق 
مرتفعات تشوكت ، فان األمر لم يقف عند حدود 
تجريد  و  السنة  هذه  يف  املسلحة  املقاومة  نهاية 
مرموشة  و  سغروشن  أيت  و  يويس  ايت  قبائل 
العمل  يف  القبائل  هذه  انخرطت  بل  األسلحة،  من 
الوطني السيايس منذ سنة 1930 و دخلت منطقة 
املناضلني  من  مجموعة  مع  تنسيق  يف  صفرو 
امغار  عيل  موالي  خاصة  الغيورين  الوطنيني 
اوسعيد  حدو   بن  لحسن  القائد  و  السغروشني 
زعماء  عىل  وطيدة  و  عالقات  ربط  الذي  اليويس 
له  كان  الذي  و  فاس،  بمدينة  الوطنية  الحركة 
السيايس  و  الوطني  الوعي  الكبري يف نرش  الفضل 

بقبائل منطقة صفرو.
إن هذا الكتاب يزخر بمعطيات تاريخية مغمورة 
و  سغروشن  ايت  و  يويس  ايت  قبائل  حول 
مرموشة، نرشت ألول مرة، ال سيما منطقة التي 
قوات  مواجهة   يف  فعالة  مساهمات  لديها  كانت 
هذه  و   ، الحماية  عهد  عىل  الفرنيس  االحتالل 
املنطقة أفرزت أبطال يف املقاومة املسلحة و رموز 
كبار يف الحرية الوطنية ضحوا بالغايل و النفيس يف 

تحرير املغرب و نيل االستقالل.

املقاومة املسلحة  و احلركة الوطنية يف االطلس املتوسط الشمايل ما بني سنيت 1911 و 1956
)قبائل أيت يوسي و ايت سغروشن و مرموشة(

الوقت  هذا  ويف  الزياني.  أوحمو  موحا  شخصية  عن  كتاب  ملاذا   *
بالذات؟

بداية  عىل  الزمن  من  قرن  مرور  بمناسبة  الكتاب  أصدرت   **
ضد  الزياني  أوحمو  موحا  القائد  خاضها  التي  الخالدة  املعارك 
النضايل،  كفاحه  ذكرى  بمناسبة  وكذلك  الفرنسية،  الجيوش 
تحرير  ألجل  شهيد  كأول   1921 مارس   27 يف  موته  حني  إىل 
الوطن. بالنسبة يل، كتابي هذا، عن موحا أوحمو الزياني، ليس 
إرجاع  إىل  شيئ،  كل  قبل  يرمز،  وإنما  نضاله،  لتكريس  فقط 
إىل املغرب  أولها، أي قبل دخول اإلستعمار  إىل  عقاريب الساعة 
وبعده بسنني. فذكرى ملحمة موحا أوحمو الزياني، هي تقييم 
إعداد  أي  الفيزيائية،  الناحية  من  فقط  ليس  الزمني،  للعنرص 
السنني، وإنما من الناحية األشد صالبة، وهي الناحية الثقافية، 
وأعني بها الزمن الثقايف. فياترى ماهي تربة هذا الرجل، لوحده 
بدون سند، قاوم جيش عرمرم فرنيس مدجج بأحدث الطائرات 
سيما  الذكرى،  موضوع  الكاتب  يتناول  وحينما  واملدفعيات. 
وبني  األزمنة  تلك  مابني  يقارن  الزياني،  أوحمو  موحا  ذكرى 
رشاسة،  األكثر  كانت  األزمنة  تلك  اآلن،  نعيشها  التي  األزمنة 
أرضهم  بحب  مؤمنني  أقوياء  رجال  أمامها  وجدت  أنها  إال 
ووطنهم. فإذن قلت لنفيس:"فذكر إنما الذكرى تنفع املؤمنني"، 
الوطن.  لهذا  الروح فداءا  الوطن وإهداء  واإليمان هنا هو حب 
تلك املقاومة، مقاومة الزياني، هي التي انعكست عىل املقاومة 
أثرت كذلك  تازيزاوت وبوكافر... وبدون شك  الرشسة بكل من 
دون  الريف،  يف  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  مقاومة  عىل 
إىل مقاومة  السباق  البوعزاوي هو  الشيخ  بأن  كذلك،  ننىس  أن 
فيها  شارك  والتي   ،1908 و   1907 مابني  الفرنسية  الجيوش 
موحا أوحمو وقبائل زيان. ياترى، ما هذا الرجل، وكيف اكتسب 
باألرض،  شيئ،  بكل  يتمتع  كان   بينما  للبالد،  الحب  هذا  كل 
املال السلطة ... فمن الدافع ليضحي الرجل بكل هذا، بينما كل 
الجيوش  قهر  إىل  استسلمت  املدن،  بعض  يف  قوة حية،  ما  هو 
الفرنسية وإىل الدبلوماسية الذكية للماريشال اليوطي. فلماذا، 
مثال، اتخذت عائلة الكالوي موقف مساندة الجيوش الفرنسية 
املقاومة،  أوحمو  موحا  بادر  حني  يف  اليوطي،  العام  واملقيم 
علما أنه حتميا سيواجه وقتا ما زحف جيوش الفرنسيني عىل 
موحا  كان  فهل  ومراكش.  تازة  جبهتي  من  املتوسط  األطلس 
الحرب  رجل  وهو  نارين  مابني  سيكون  أنه  اليعرف  أوحمو 
والعارف بفنونها. الشك أن موحا أوحمو الزياني، أراد أن يبقى 
خالدا يف التاريخ كوطني. وكيف ال نخلد ذكراه؟، الفقط بالكتابة 
ولكن باإلعالم أيضا، وعىل وسائل اإلعالم الوطنية أن تبعث فرق 
أقلوج  محمد  زميله  رفقة  استشهاده  مكان  لتصوير  صحفية 
هذا  عمرها.  من  السابعة  السنة  دون  تحيحيت  فطيمة  وإبنته 
فضال عىل أن الدافع األسايس إلصداري كتابي هذا  هو أننا يف هذا 
الرجولة  تاركني وراءنا حضارة  العقار،  نعيش حضارة  القرن، 

والشهامة واإلخالص للبالد والوطن.
* يقال عرب التاريخ املعارص أن موحا أوحمو الزياني كان مجرد زعيم 
كالشاوية  أخرى،  بقبائل  عالقته  عن  أحداث  ترسد  وروايتكم  قبيل، 

وقبيلة أيت حكم... كيف ذلك؟

** سبق يل أن أرشت، يف استجوابك هذا، 
استشهد  الزياني  أوحمو  موحا  أن  إىل 
روايتي  ومصدر  وطني.  زعيم  وهو 
العنارص  بعض  إىل  بالتفصيل  يشري 
خالل  من  األمر،  هذا  حول  التفصيلية 
قبيلة   إىل  الزياني  أوحمو  موحا  مجيئ 
أيت حكم  مابني 1912 و 1913، يطلب 
الجيوش  ملقاومة  التجنيد  أبنائها  من 
بالشيخ  اتصاله   عن  فضال  الفرنسية، 
يف  و1908.   1907 مابني  البوعزاوي 
معطيات  عىل  سأتكئ  الشأن،  هذا 
فمنذ  آنذاك،  وسياسية  سوسيولوجية 
قبائل  كانت  اسماعيل،  موالي  عهد 
ومحور  السالطني  طريق  تشكل  زيان 
وإكروان  مكيلد  وايت  تافياللت  بني  ما 
قبيلة  كانت  وزيان  وفاس...  ومكناس 
قبيلة  أول  كانت  حيث  غنية،  قوية 
الزيانيون  وكان  منظمة،  جيوش  لها 
االرستقراطية  من  بنوع  يتحلون 
فلكها)زيان(  يف  تدور  وكانت  وبالقوة. 
أيت  قبيلة  بينها  ومن  قبائل  عدة 
بالتبادل  أو  باملصاهرة  سواء  حكم، 

ما  إذا  املتوسط)  االطلس  قلب  زيان  كانت  إبانها  بالرعي...   أو 
انهزمت زيان آنذاك فكل األطلس سينهزم(. وهو ما فهمه موحا 
أوحمو الزياني، واستمال القبائل للتجنيد ضد الفرنسيني، ولذلك 
جرت بطوليته قبائل أخرى لإلستمرار يف الحرب بعد استشهاده  

إىل حدود 1934.
الواقع  بني  جمعت  رواية  عن  عبارة  بالفرنسية  الصادر  الكتاب   *
التاريخية  الكتابة  بني  الفاصلة  الحدود  نجد  أن  يمكن  أين  والخيال. 

والكتابة الروائية؟
هل  التاريخ،  ومعنى  مدلول  يف  جيدا  تفكر  أن  منك  ألتمس   **
املايض  معطيات  جميع  بالدقة،  يعرف،  أن  مؤرخ  ألي  يمكن 
التواصل  يكن  لم  وقت  يف  والسيما  وظروفها.  ومالبساتها 
والتدوين موجودين. والحال أن كل الكتابات املتعلقة بشخصية 
الفرنيس  املستعمر  تركه  ما  كل  هي  الزياني،  أوحمو  موحا 
وال  الفكر  واليشبع  الغليل  اليشفي  اإلرث  وهذا   ، العسكري 
ملوحا  العسكرية  بالعبقرية  تحيط  التي  املالبسات  وال  التحليل 
اللجوء  إىل  فسأضطر  التاريخ،  إىل  لجأت  فإذا  الزياني.  أوحمو 
الوضع يف  التي ال تظهر شمولية  امليكانيزمات والدياليكتيك  إىل 
األطلس، حينها اضطررت إىل اللجوء إىل بعض الشيوخ األمازيغ، 
يرتاوح عمرهم مابني 84 و 90 سنة، واباءهم شاركوا يف معركة 
كتابي  يف  القبائل، كرستها  رواية شيوخ  الرواية،  فهذه  الهري. 
يهمني  كان  حال،  كل  وعىل  العلمي.  بالتحليل  وطعمتها  هذا،  
تصور الوضعية الدراماتيكية كفنان تشكييل، والسيما و أن ما 
بني قبيلة زيان والقبيلة التي أنتمي إليها "أيت  حكم"، تقارب 
يف املزاج وأسلوب الحياة، وكذلك يف طرق تعاطيهما لإلشكاليات 

التفسري  ولكن  أمامهما.  توضع  التي 
عن  أفصحت  ما  إذا  ناقصا،  سيكون 
ينقصه  هذا  جيلنا  أن  وأعتقد  الذاتيات، 
عن  شيئا  يعرف  وال  الخيال،  من  نوع 

األجداد وعن تاريخهم وأمجادهم. 
تزدهر  وأن  تتقدم  أن  اليمكن  فاألمة 
فقط بمعدل النمو، بل بعبقرية األجداد 
دروس  منها  يستنبطون  تجعلهم  التي 
الجيل  لتقوية شخصيتهم. ينقص لهذا 
وال  القانون  ال  اليعطيه  والحلم  الحلم،  
نيس  فهل  الثقافة.  حلم  إنه  الدستور، 
رغم  أمتهم،  ومرشدي  كبار  الصينيون 
وسياسيا.  اقتصاديا  للعالم  صدارتهم 
ويبقى  إبداع،  وال  الحلم  رواية،  بدون 
ينقص  مما  مستهلك،  مجرد  اإلنسان 
التي  لإلشكاليات  للتصدي  مناعته  من 
يجرها اإلستهالك املادي، فضال عن حب 

املال والثروة التي تبعد عن الخيال.
النقاش  عن  الزياني  أوحمو  موحا  غاب   *
يمكن  هل  والتاريخي.  والفكري  الثقايف 
القول أن وراء هذا النسيان دوافع سياسية 

وإيديولوجية؟
إلينا  يوجه  أن  فيجب  العتاب،  أسلوب  إىل  التجأنا  ما  إذا   **
إليهم  نشري  أو  اآلخرين  نتهم  أن  قبل  األمازيغية،  النخبة  نحن 
النخبة  انشغلت  الزمن،  من  معني  ظرف  يف  اإلتهام.  بأصابيع 
األمازيغية بالحزبية إىل حني 1977 و 1978، حيث ظهر شبان 
أمازيغ قادوا سفينة الهوية، ومن تم أصبحت النخبة األمازيغية 
وهباز...،  وأبحري  بأزايكو  ذلك  يف  وأستشهد  التاريخ،  يف  تفكر 
عرصنة  إىل  املؤدية  الطريقة  وراءهم  تاركني  ماتوا  هؤالء  وجل 
الشباب  لعبه  الذي  الدور  كذلك  ننىس  وال  األمازيغية.  الثقافة 
من  املغربي،  بالتاريخ  التعريف  إىل  السباق  كان  حيث  الريفي، 
الكريم  عبد  بن  محمد  املقاوم  حول  عديدة  كتب  إصداره  خالل 
الخطابي. إذن منذ السبعينات إىل حدود اآلن، أصدر هذا الشباب 
كتب علمية وعقالنية بعيدة كل البعد عن األطروحة السياسية. 
اإلنسجام  تسميم  يف  ساهمت  اإليديولوجيات،  بعض  وحقيقة، 
تاريخ  لهم  ألن  املغربي،  املجتمع  أفراد  كل  بني  ما  والتوافق 
اإلرث  السالفة، حاولت زعزعة هذا  األطروحات  مشرتك، ولكن 
املشرتك،  إال أن تأثريها أصبح بدون  جدوى أمام الزحف الثقايف 
يمكن  فهل  له.  ديمقراطيا  سالحا  القلم  اتخذ  الذي  األمازيغي، 
ألي إيديولوجيا أن تكون عىل حساب طرف آخر من املجتمع. يف 
واإلقتصاد  والجغرافية  باألرض  اإليديولوجية  ترتبط  مفهومي، 
والتاريخ... وال يمكن ألي إيديولوجيا أن تنجح إذا لم تشمل هذه 
 ،1943 1936و  العنارص كلها، وإال ستصبح كما كانت  مابني 

إيديولوجيا التفرقة.
* حاوره سعيد باجي

حلسن بروكسي، مؤلف كتاب "رواية موحا أومحو الزياين ورفاقه":
موحا أومحو الزياين أراد أن يبقى خالدا يف التاريخ كوطين وكيف ال خنلد ذكراه كتابة وإعالما؟
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Je tiens de prime à bord à 
remercier l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe 
pour m’avoir fait l’hon-
neur de contribuer à la 
réflexion sur la problé-
matique de l’officialisa-

tion de la langue amazighe. Je saisis l’occasion    
pour  louer l’entreprise  que  mène cette insti-
tution   pour la promotion de la langue et de la 
culture amazighes, et ce, malgré un contexte peu 
propice au développement d’actions efficaces et 
efficientes.
Un honneur, certes, mais une lourde responsabi-
lité car il s’agit de réfléchir sur une question  im-
portante, pertinente, complexe et sensible. Une 
question dont l’enjeu revêt plusieurs dimensions  
dont notamment:
Une dimension intellectuelle  qui met en  
opposition  deux conceptions  de la perception  
identitaire.  Opposition qui s’inscrit  dans le sil-
lage du processus de la construction de l’Etat-
Nation. Processus  initié par l’acte du protecto-
rat et la politique de pacification qui s’est soldé 
par la déposition de la tribu en tant qu’acteur de 
l’action socio politique.  La conception officielle 
qui a consacré, pour le Maroc indépendant, l’ap-
proche du mouvement national reposant sur le 
seul critère de l’appartenance à la civilisation 
arabo musulmane. La conception qui reflète la 
revendication du mouvement amazighe et  qui 
définit, pour l’essentiel,  l’identité marocaine 
par référence à son faisceau substantiel : l’ama-
zighité.
Une dimension politique qui développe un 
discours et une rhétorique  qui s’articulent au-
tour des thèmes du nationalisme et de la foi. Des 
thèmes  qui heurtent les sensibilités  et qui ten-
draient   à  nourrir  des attitudes chauvinistes et 
des comportements nihiliste. Nul ne peut ignorer 
ni occulter  le  danger que représente ce genre de 
logos politique pour   la cohésion  de la  société et 
pour sa stabilité.  Aussi, si l’histoire de l’huma-
nité regorge d’exemples  au sujet des tensions 
générées par ces thèmes, au Maroc  il y’a lieu de  
rappeler  la position historique de certains partis 
politiques vis-à-vis de la question   amazighe,  
la controverse politique soulevée à l’occasion du 
référendum constitutionnel au sujet de l’officia-
lisation de sa langue et les considérations qui ont 
conduit à la naissance et au développement du 
mouvement amazighe.
Une dimension des droits humains  du 
fait que la constitutionnalisation de la langue 
amazighe est le fruit en grande partie  de l’ac-
tion  des associations de la défense de la culture 
amazighe et de la défense des droits de l’homme. 
Action  menée à l’échelon interne et à l’échelon 
international et notamment auprès du Conseil  
des droits de l’homme de Nations Unies. D’ail-
leurs,  l’Etat marocain continue toujours d’être 
interpelé par cette commission au sujet de la 
politique menée au sujet de cette question( voir 
le rapport du Conseil des Droits de l’homme des 
NU   sur l’Examen périodique Universel  rela-
tif à  la treizième session tenue du 21 mai au 4 
juin 2012 notamment le point 12 qui  relate les 
observations enregistrées par différentes asso-
ciations  à propos du respect des droits   des les 
minorités et des peuples autochtones). 
 Une dimension géopolitique en relation 
avec  l’ampleur prise par la revendication de la 
réhabilitation  de l’identité et de la culture ama-
zighe à l échelon régional, voir même internatio-
nal. En Afrique du nord  nous constatons qu’en 
Tunisie et en Libye  les mouvements amazighes 
luttent pout se frayer une  place pour leur iden-
tité et leur culture  dans les  ordres nouveaux. 
Certains mouvements  algériens sont allés  
jusqu’au point de former  un gouvernement en 
exil.  La question des touaregs de l’Azawad, tout 
le monde le sait,  est un des facteurs de la désta-
bilisation des Etats de la région du Sahel.
Toutefois,, malgré ces enjeux, il est à noter que :
Le Gouvernement, deux ans après l’adoption 
de la constitution,  n’a toujours pas présenté 
sa copie au sujet de cette officialisation. Il n’a 
même pas initié, à ma connaissance,  un débat 
sur le sujet  comme il l’a fait pour la réforme de 
la justice. Or, me semble t-il,  un texte appelé à 
légiférer sur une question aussi sensible devrait 
être abordée  en priorité dans le cadre d une dé-

marche globale en parallèle avec les dossiers de 
la justice, de la régionalisation et  d’autres textes 
éventuellement. Cette démarche   s’impose, me 
semble t-il,   en raison de l’interaction  et de la 
relation horizontale qui existe entre les diffé-
rents problèmes que ces dossiers sont appelés à  
résoudre.
Les débats au parlement, en l’absence d’un pro-
jet ou d’une proposition,  sont focalisés autour  
de préoccupations marginales, des questions 
d’intendance( la  logistique pour l’usage du Ta-
mazight dans l’enceinte législative)    au lieu de 
porter sur le fond.
La société civile,  au fait des enjeux de la pro-
blématique,  a   pris de l’avance par rapport aux 
instances de l’Etat  en engageant des débats et 
des réflexions sur la question et en proposant des 
solutions. 
L’objet de la réflexion que je dispense consiste, 
compte tenu des considérations ci-dessus ex-
posées, à circonscrire,  de mon point de vue, 
la mission et  les fonctions  qui pourraient être 
dévolues à la loi organique. En somme, il s’agit 
de savoir que devrait-on attendre de ce cadre 
juridique ? S’agirait-il de réduire la langue 
amazighe à la simple expression d’un moyen de 
communication, ou faudrait-il en faire un ins-
trument de la revitalisation de l’identité et de la 
culture marocaines ?
En ce qui me concerne, je considère que   la 
réponse à cette interrogation a été tranchée. Le 
constituant, conscient des enjeux en présence,  
a inscrit la question de  l’officialisation de   la 
langue amazighe  dans la cadre de la promotion 
de l’identité et de la culture amazighes. Il appar-
tient donc au législateur de traduire, au titre de la 
loi organique, l’esprit du constituant. Cet esprit, 
pour le rappeler, est expressément explicité par 
Sa Majesté dans son discours du 9 mars 2011 en 
ces termes « la consécration constitutionnelle de 
la pluralité de l’identité marocaine unie et riche 
de la diversité de ses affluents culturels ; et au 
cœur de laquelle figure l’amazighité, patrimoine 
commun de tous les marocains, sans exclusive», 
et dans le discours du 17 juin 2011 qui précise 
«  une initiative d’avant-garde, qui constitue le 
couronnement du processus de réhabilitation de 
l’amazigh, comme patrimoine commun à tous les 
marocains ».  Ainsi,     le texte à  même de donner 
un sens, uns signification et une portée à  cette 
orientation  devrait contribuer  à créer les condi-
tions nécessaires, suffisantes et objectives  pour 
la  protection, le développement  et  la promotion 
de la culture amazighe. 
Je tenterai d’expliciter  cette vision  à travers 
trois axes : La finalité de la loi, les objectifs re-
cherchés et les moyens à mettre en œuvre pour 
les concrétiser. 

 La finalité de l’officialisation de la 
langue amazighe.

Elle doit s’inscrire, à mon sens,   dans la trajec-
toire de  la construction de la société du progrès, 
de la modernité et de la démocratie. A cet effet, 
le texte devrait : 
User du  patrimoine culturel et civilisationnel 
amazighes  pour consolider l’orientation moder-
niste de la société et de son ordre de gestion. En 
effet, certaines valeurs relues à la lumière de 
l’évolution de la société marocaine sont totale-
ment compatibles avec la civilisation de la mo-
dernité. Aussi, peut-on relever que :
La valeur de la liberté a été durant des  mil-
lénaires  le moteur qui a animé la lutte des tri-
bus amazighes   contre les invasions étrangères. 
Cette valeur   a contribué à sauvegarder l’essen-
tiel du patrimoine  identitaire, culturel et civili-
sationnel amazighes  qui fait de nos jours l’une 
des spécificités du Maroc moderne.
 La valeur de la démocratie qui a permis 
d’organiser  durant des siècles  le système de 
gestion de la société marocaine autour de  deux 
axes. Une gestion autonome de la communauté 
locale à travers le système de la Jmaa et un or-
donnancement du pouvoir  entre l’Etat et la tribu  
sur la base de la conciliation de  l’exigence de la 
liberté et l’impératif de l’autorité, de la néces-
sité de l’autonomie et du besoin de l’unité. 
La valeur de la solidarité qui assurait à 
l’individu la protection de sa communauté et à 
la communauté l’engagement total de l’individu.  
Valeur qui a permis, à titre d’exemple,  d’organi-
ser le système de la propriété dans le cadre de la 

conciliation entre  l’intérêt individuel et l’intérêt 
de la collectivité, d’un équilibre entre l’égoïsme 
naturel de l’homme  et la nécessité de l’intérêt 
de la communauté.  Ainsi, l’appropriation col-
lective des terres n’était pas une fin en soi, un 
rejet de la propriété privée,  mais un moyen  de 
promouvoir le patrimoine de chacun et de tous  
dans la cadre de  la justice sociale et d’une ré-
partition équitable des richesses produites par la 
communauté. 
La valeur de la tolérance  en vertu de la-
quelle  l’ordonnancement de la vie en société a 
toujours intégré le paramètre de la spiritualité 
comme valeur éthique et morale  sans  altérer 
ou  atténuer la culture et l’identité amazighes, 
et sans remettre en cause  l’harmonie et l’homo-
généité des composantes ethnique et religieuse 
de la société.
 Attribuer à la culture amazighe la place qui 
lui revient dans le tissu culturel marocain en la 
considérant comme un  déterminant  substantiel  
de ce tissu  et  comme  un  produit fini,   synthèse 
des apports des cultures et  des civilisations qui 
se sont succédés au cours de l’histoire.
 Intégrer la culture amazighe en tant que déter-
minant de l’approche de développement de la 
société marocaine dans la formulation et la mise 
en œuvre des politiques publiques. 

Les objectifs à assigner à la loi orga-
nique. 

Ils devraient, à mon sens, être circonscrits à:
La consolidation de  l’unité nationale à travers 
la culture du sentiment de l’appartenance à la 
même communauté linguistique. Cet objectif 
suppose  l’accès à l’usage de la langue amazighe, 
au même titre que l’arabe, pour l’ensemble des 
marocains.  A cet effet, la  loi organique devrait 
aboutir au réexamen  de  la politique de l’ en-
seignement de la langue amazighe. L’accès à 
l’usage de cette langue exige une articulation   
des politiques et des  programmes de son ensei-
gnement  autour des principes de la standardisa-
tion,  de la généralisation  de son  enseignement  
à l`ensemble des institutions formant le système 
éducatif marocain,  et de l`obligation de son en-
seignement pour tous les marocains.
 La  reformulation des critères qui définissent     
l’identité marocaine  sur la base du dépassement 
de la conception qui a servi  de référentiel, de-
puis la constitution de 1962, à la formulation des 
politiques destinées à la construction de  cette 
identité. Celle-ci, force est de la reconnaitre,   
n’exprime pas avec objectivité la réalité cultu-
relle,  la composition sociologique  et  la réalité 
de l’évolution historique de la société maro-
caine. Une identité qui refléterait l’image de 
cette société nécessite la relecture de l’histoire 
du Maroc et  la remise en cause des règles, des 
pratiques et des images qui visent à  effacer de 
la mémoire individuelle et de la conscience col-
lective l’élément substantiel de l’identité maro-
caine :la culture et de la civilisation amazighes.
La promotion de  la culture amazighe par  la valo-
risation et la modernisation de tous ses éléments 
constitutifs( chanson, danse, littérature, poésie, 
arts culinaires, habillement, etc.) de façon a ce 
qu’ elle soit attractive pour la jeunesse, garante 
de sa continuité et de son développement, Aussi, 
y aurait-il lieu  d’abandonner l’approche qui 
consiste à folkloriser la culture amazighe en  en 
faisant  une simple question d’attraction touris-
tique et rompre avec l’approche qui fait du dos-
sier Amazighe un  simple instrument de régula-
tion socio politique.
L’obligation de l’usage de la langue amazighe 
dans toutes les institutions de l`Etat, des col-
lectivités décentralisées, de l`Administration 
publique et des Institutions à caractère public, 
du système  judiciaire et des espaces public et 
audiovisuel.
La délimitation des compétences entre l’Etat 
et les collectivités décentralisées en matière de  
protection, de développement et de promotion 
de la langue et de la culture amazighes.
Les moyens :
Pour pouvoir atteindre la finalité assignée à la 
loi organique et réaliser les objectifs fixés, il faut 
nécessairement mobiliser des moyens.
Institutionnel d’abord à travers la création 
d’un certain nombre d’instances. Je propose à 
cet effet :
La création d’une administration de mission pla-

cée auprès du président du Gouvernement dont 
les attributions consisteraient à   concevoir,  for-
muler,  suivre la réalisation et évaluer  les poli-
tiques  et les programmes publiques destinés a la 
protection, au développement et à la promotion 
de  la langue  et de la culture amazighes, 
La création de l`Académie de la langue Ama-
zighe qui serait chargée de l`élaboration du dic-
tionnaire pour fixer le bon usage de cette langue 
et l`enrichir  compte tenu de son évolution et de 
son interaction avec l`environnement,
La spécialisation de  l`Institut Royal de la 
Culture Amazighe dans le développement  de 
la recherche destinée à promouvoir la culture 
Amazighe dans le cadre de la collaboration avec 
les institutions universitaires marocaines et 
étrangères;
La création d’une chaîne audiovisuelle nationale 
avec des antennes régionales  dotée de la per-
sonnalité morale et de l’autonomie financière;
La création d`un Institut National et d`instituts 
régionaux  et locaux  pour la  promotion  de la 
danse, de la chanson et de l`art Amazighes;
La création d’un département au sein de l’admi-
nistration de la région  qui s’occuperaient de la 
définition et de la mise en œuvre des politiques 
de sauvegarde et de promotion des spécifictés 
locales amazighes( dialecte, danse, chansons, 
etc).
Financier ensuite  de façon à garantir   le ni-
veau de financement  nécessaire et adéquat à la 
mise en œuvre des politiques et des programmes 
de protection et de promotion de la langue et de 
la culture amazighes.  Le financement, preuve 
de  la volonté politique de la réhabilitation de 
l’Amazighité,  devrait se  traduire  par un effort 
budgétaire à même de permettre  de corriger 
une injustice historique et rattraper le retard 
généré par une politique d’exclusion systéma-
tique et délibérée. La loi organique devrait, a cet 
effet, imposer un  pourcentage de l’ enveloppe 
annuelle du budget de l’Etat et des collectivités 
décentralisées  en vue de  la prise en charge des 
opérations et des mesures destinées à conforter 
cette langue et  cette culture originelle et ori-
ginale qui fonde la personnalité du marocain et 
l’identité de sa nation.
  Politique enfin en engageant la responsabi-
lité  politique du Gouvernement à travers l’éla-
boration et la présentation d’un rapport annuel 
au parlement pour débattre de l’action accom-
plie  dans le  cadre de la mise en application des 
dispositions de la loi organique. 
Je vais conclure en disant que l’officialisation de 
la langue amazighe devrait :
S’inscrire en synergie avec le développement et 
la consolidation de la langue arabe  et de les in-
sérer  l’une comme l’autre au service de  la pro-
motion de la culture marocaine,   de la diversité 
de ses affluents et au  raffermissement  du senti-
ment de l’appartenance à une même communau-
té de destin;  Conduire à l’épanouissement de la 
personnalité marocaine et à l’élargissement de 
l’horizon de  son esprit créatif; Faire de la ques-
tion amazighe un problème d’intendance plutôt 
qu’un problème politique, c'est-à-dire ramener 
la question du cadre existentiel  o celui  de la vie 
courante;  
En définitif, je dirai qu’il s’agit d’une question 
de justice. La loi organique devrait permettre 
le rétablissement de cette justice pour parer à 
la condamnation à mort d’une identité et d’une 
culture qui à survécu, malgré les vicissitudes,   
à l’épreuve du temps. Cette loi ne doit pas être 
à l’image de la pensée de Platon qui n’ pas pu 
sauver Socrate de la condamnation à mort pro-
noncée  par la cité d’Athènes par ce que l’ordre 
social de cette Cité était construit autour de la 
formule du sophiste  Protagoras qui considère 
que «  l’homme et la mesure de toute chose »,  
c'est-à-dire qui décide de ce qui est bien et de ce 
qui est mal pour l’homme. En somme, la loi orga-
nique, à la différence de dialectique de Platon,  
devrait  aboutir à sauver la valeur ajoutée d’une 
richesse culturelle   de la folie des hommes.
* Intervention de Monsieur Mohammed HAM-

MI  à la table ronde organisée par l'IRCAM le 
1er Juillet 2013 à la bibliothèque nationale à 

Rabat sous le thème de «  La reconnaissance du 
caractère officiel de la langue amazighe dans 

la constitution du Royaume marocain : quelles 
stratégies et quelles mesures ?

OfficialisatiOn de la langue amazighe : POur une 
lOi Organique au service de la mOdernité 

Par Mohammed 
HAMMI  
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Uma SSi Abdeslam, 
Vous incarnez pour moi la 
force tranquille du techno-
crate citoyen et profondé-
ment engagé dans le dévelop-
pement social, économique 
et culturel de notre pays.  A 
mon sens, M. A. Ahizoune, 
vous répondez parfaitement à 
la conception que Max Weber 
a du technocrate, tant vous 
êtes le manager haut poten-
tiel, la figure emblématique 
du génie pratique et efficient 
de l’ingénieur.
Vous représentez, M. Ahi-
zoune, un nouveau mode de 
pouvoir politique, celui des 
managers qui ont vu leur 
sphère d’influence s’étendre 
progressivement de l’indus-

trie, de la technique, de 
l’entreprise au domaine de la 
chose publique, les managers 
dont les méthodes de travail 
et le modèle de rationalité 
deviennent un modèle à la 
fois pour le politique et pour 
la politique.
Faire de la politique comme 
mode de gestion de la chose 
publique a souvent été 
conçue comme une science 
plutôt qu’un art ; avec vous 
voilà l’art et la science conju-
gués avec bonheur, c’est votre 
secret M. Ahizoune.
Rappelons que M. Ahizoune a 
été ministre des PTT de 1992 
à 1995 et de 1997 à 1998.
 Depuis 2001, il occupe le 
poste de Président du direc-
toire de Maroc Telecom, 
premier opérateur de télé-
communications au Maroc. Il 
assume en parallèle de nom-
breuses responsabilités. 
M. Abdeslam Ahizoune, vous 
êtes est un chef d'entreprise 
émérite reconnu aux plan 
national et international. A 
cet égard, signalons que vous 
avez reçu en 2011 Interna-

tional Business Awards.
M. Ahizoune, vous êtes aussi 
un  citoyen modèle. Vous avez 
été récompensé à plusieurs 
reprises, notamment en rece-
vant :
•Le titre de Chevalier de 
l’Ordre de la Légion d’Hon-
neur (2003) 
•Le WISSAM du Trône de 
l’Ordre d’Officier (1995) 
•Le WISSAM du Trône de 
l’Ordre de Chevalier (1991) 
•Le WISSAM du Mérite Na-
tional « Classe Exception-
nelle » (1985) 
M. Ahizoune, vous vous êtes 
également illustré dans  des 
activités sociales et éduca-
tives importantes en tant qu’ 
•Administrateur de la Fon-
dation Mohammed V pour la 
Solidarité 
•Administrateur de la Fon-
dation Lalla Salma - Préven-
tion et traitement des cancers
•Administrateur de la Fon-
dation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environne-
ment 
•Administrateur de l’Univer-
sité Al Akhawayne.

Last but not least, M. Ahi-
zoun porte un grand intérêt 
à son identité amazighe, à la 
langue amazighe qu’il parle 
parfaitement et à la culture 
amazighe qu’il apprécie à sa 
juste valeur. A ce titre, il a 
apporté un grand soutien à 
l’amazighe en tant qu’Ad-
ministrateur de l’Institut 
Royal de la Culture Ama-
zighe (IRCAM) et en tant 
que sponsor de l’amazighité 
dans les télécoms, notam-
ment la téléphonie mobile, 
dans la publicité, la presse et 
la culture.
M. Abdeslam Ahizoune vous 
êtes un grand Monsieur 
que l’Association Fas-Saïs 
a le bonheur et le privilège 
d’honorer aujourd’hui. J’ose 
espérer que les mots de sym-
pathie et d’admiration que 
je viens d’exprimer à votre 
endroit ne vont pas froisser 
votre modestie légendaire.
Merci Si Abdeslam pour tout 
ce que vous faites pour notre 
pays, pour le patrimoine ma-
rocain en général et pour la 
culture amazighe.

Azul
Monsieur le Wali de 
la Région Fès Boul-
mane
Messieurs les Prési-
dents
Monsieur le Recteur 
de l’Institut Royal de 
la Culture Amazighe
Mesdames et Mes-
sieurs

C’est avec beaucoup 
de plaisir et d’en-
thousiasme que la Fondation BMCE Bank pour 
l’éducation et l’environnement participe à cette 
neuvième édition, comme aux huit précédentes, 
du Festival de la Culture Amazighe dédiée cette 
année à « l’Amazighité et l’Andalousie ».
Cet enthousiasme se justifie par la richesse du 
programme, la diversité des thématiques, la 
notoriété académique des intervenants maro-
cains et de ceux des pays amis, la profondeur des 
analyses programmées et les liens de consolida-
tion avec les thématiques traitées durant les huit 
dernières années. C’est toujours un grand plaisir 
de constater que l’organisation du Festival de la 
Culture Amazighe s’améliore chaque année grâce 
aux efforts louables de la Fondation Esprit de 
Fès, de l’Association Fès Saïs, de l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe et du Centre Sud Nord.
Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de pré-
senter mes félicitations à la direction du Festi-
val qui a su, à travers l’hommage à Monsieur 
Abdesslam Ahizoun, donner le meilleur exemple 
des valeurs d’endurance, de surpassement et 
de perspicacité couronnées de succès. Ceux qui 
connaissent bien l’enfance et les parcours acadé-
mique et professionnel de Monsieur Abdesslam 
Ahizoun devraient y reconnaitre l’Amazighe qui 
ne recule devant rien, qui ne cesse de relever les 
défis – qu’il s’impose parfois lui-même - pour 
pousser de plus en plus loin les limites de l’effi-
cacité et de la qualité au travail.
La Fondation BMCE Bank pour l’éducation et 
l’environnement, que je préside, se félicite d’avoir 
été la première à enseigner la langue amazighe 
dans ses écoles Medersat.com aux enfants ma-
rocains amazighophones et arabophones, trois 
années avant qu’il ne soit décidé d’intégrer offi-
ciellement l’enseignement de l’amazighe dans les 
écoles publiques marocaines.
Elle se félicite aussi de contribuer à l’organisa-
tion de Festivals, congrès et colloques sur les di-
verses facettes de la culture amazighe et à la va-
lorisation et restauration du patrimoine national 
à valeur historique. Je me contenterai de citer, à 
ce sujet, les exemples de la restauration de Kas-
bah Aït Hammou Ou Saïd sur la vallée du Drâa 
à Agdz et sa transformation en école Medersat.
com dotée de tous les moyens et des technologies 
éducatives et de la communication les plus avan-
cées, ainsi que la restauration de monuments 
historiques.
Messieurs les Présidents, Monsieur le Wali, 
Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs
La reconstitution des expressions multiples tra-
duisant les liens historiques entre le Maroc et 
l’Andalousie est une responsabilité qui incombe 
tant aux historiens qu’aux sociologues, anthropo-
logues, sociolinguistes, artistes et autres champs 
de recherche.
Les intitulés des interventions sont édifiants, 
certes, mais il me semble que cette reconstitution 
nécessite plus d’une session de notre festival, 
l’ouverture sur de nombreux autres spécialistes 
et l’engagement d’études ciblées et approfondies.

Hommage à M. Abdeslam AHIZOUNE
par Ahmed BOUKOUS

Allocution de Dr Leïla 
Mezian Benjelloun

Présidente de la 
Fondation BMCE Bank 

pour l’éducation et 
l’environnement

En raison des contributions 
considérables de cet illustre 
leader charismatique, et ayant 
fourni des efforts louable pour 
la promotion de la langue et 
culture amazighes, et en raison 
de sa contribution au déve-
loppement durable en géné-
ral, la ville de Fès, notamment 
la Fondation Esprit de Fès, le 
Centre Sud Nord et l’Associa-
tion Fès-Saiss, l’institut Royal 
de la culture Amazigh et Fonda-
tion BMCE de font un honneur 
et une joie de rendre un vibrant 
hommage à Monsieur Abdes-
lam Ahizoune. Une séance sera 
consacrée à ses réalisations et 
projets actuels et futures.
Abdeslam Ahizoune est né le 
20 avril 1955 à khémisset ; il 
est chef d’entreprise. Depuis 
2001, il occupe le poste de pré-
sident du directoire de Maroc 
Telecom, premier opérateur de 
télécommunications au Maroc. 
Il assume en parallèle de nom-
breuses responsabilités socié-
tales.
Après un baccalauréat scienti-
fique obtenu en 1972, Abdes-
lam Ahizoune intègre l’Ecole 
nationale supérieure des télé-
communications de Paris dont il 
est diplômé en 1977. La même 
année, Abdeslam Ahizoune est 
recruté par le ministère maro-
cain des Postes et des Télécom-
munications, qui deviendra par 
la suite l’Office National des 
Postes et des Télécommunica-
tions (ONPT).  Il est ensuite 
nommé directeur des télécom-
munications de 1983 et 1992.
En août 1992, Abdeslam Ahi-
zoune est nommé ministre des 
Postes et des Télécommunica-
tions et directeur général de 

l’ONPT. Il quitte le gouver-
nement en 1995 et demeure 
à la tête de l’ONPT jusqu’au 
1997.D’aout 1997 à mars 1998, 
il retrouve ses fonctions minis-
térielles au sein du gouverne-
ment Filali. Il prépare et défend 
le Parlement la loi de libérali-
sation des télécoms.
Abdeslam Ahizoune va pour-
suivre sa carrière dans le sec-
teur privé. En 1999, l’ONPT est 
divisé en deux entités distinctes 
: Poste Maroc et Maroc Telecom. 
Abdeslam Ahizoune devient 
président directeur général 
de Maroc Telecom en 1999 et 
occupe cette fonction jusqu’en 
2001, année de l’entrée au 
capital du Groupe Vivendi. 
Abdeslam Ahizoune est nommé 
président du directoire et oc-
cupe toujours cette fonction.
Sous son mandat, Maroc Tele-
com connait un développement 
continu. Le chiffre d’affaires 
de l’entreprise est passé de 
3,8 milliards de dirhams en 
2001 à 29,9 milliards de di-
rhams en 2012. dés 2001, 
Abdeslam Ahizoune entame 
le développement de Maroc 
Telecom à l’international, en 
prenant des parts majoritaires 
dans Mauritel (Mauritanie), 
l’Onatel(Burkina Faso), Gabon 
Télécom et SOTELMA(Mali). 
Sous l’impulsion d’Abdes-
lam Ahizoune, Maroc Telecom 
s’engage dans la réduction de 
la fracture numérique notam-
ment par le désenclavement des 
localités isolées et la réduction 
des prix pour diffuser les tech-
nologies de l’information et de 
la communication. Le 5 janvier 
2010 il est nommé président 
directeur général de MEDI 1 

Sat, sa première chaîne satellite 
de télévision d’informations au 
Maghreb.
Parallèlement à sa fonction 
de président du directoire de 
Maroc Telecom, Abdeslam 
Ahizoune est engagé au niveau 
associatif et dans différentes 
structures publiques marocains. 
Il préside notamment la fédé-
ration royale marocaine d’ath-
létisme (FRMA) depuis 2006. 
Ses principaux chantiers ont 
été la mise à niveau des clubs, 
la formation, le développement 
des compétences et la moder-
nisation des infrastructures du 
pays. Sous son mandat, la FRMA 
signe avec le gouvernement ma-
rocain un contrat programme de 
mise à niveau de l’athlétisme 
national. Ce partenariat enté-
rine l’augmentation des sub-
ventions allouées à la FRMA. 
Parmi les grands chantiers réa-
lisés, figurent la construction 
de l’Académie International 
Mohammed VI d’Athlétisme à 
Ifrane, dont les travaux se sont 
achevés en juillet 2011 ainsi 
que la construction de 5 centres 
d’entraînement  régionaux et de 

21 pistes en revêtement syn-
thétiques dans différentes villes 
du Royaume.
Il est membre du Conseil d’ad-
ministration dans plusieurs 
institutions notamment la Fon-
dation Mohammed V pour la 
Solidarité (depuis avril 2004), 
la Fondation Lalla Salma de 
lutte contre le cancer (depuis 
novembre 2005), de l’Institut 
Royale de la Culture Amazighe 
(IRCAM) et de l’université Al 
Akhawayne (depuis novembre 
2003).
Monsieur Ahizoune a été décoré 
plusieurs fois et a obtenu les 
prix suivants :
-international Business Awards, 
prix honorifique dans la catégo-
rie Management (2011)
-chevalier de l’ordre de la lé-
gion d’honneur (2003)
-WISSAM du Trône de l’ordre 
d’Officier (1995)
-WISSAM du Trône de l’ordre 
de Chevalier (1991)
-WISSAM du Mérite National « 
Classe Exceptionnelle » (1985)
Monsieur Abdeslam Ahizoune 
est marié et père de trois en-
fants. 

 Le Festival de la Culture Amazighe de Fès 
rend hommage à  Abdeslam Ahizoune
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Inäew “bassu” s uçagu nnes isïuëëiyn 
imjjan :
-mec nga ibukaä nev içeowaln hat is av 
ixub aha ittel av waäu s tkectataft 
(tmara).mer teväif tenbaï I wi-dda 
ddern g umalu taf ad asn tfek amur nsen g 
usbuvlu ur nnin ad gin ibukaä d idermaln 
(adermal :wa-dda ur iseksiwn bezzaf).anabaä ayd 
igan açeowal iddev ur da iseksiw xas s yat tiï 
aha ur ar itteolu xas ayt usammer nev s wawal yaän 
ayt uçavaë day izrey ayt umalu nev ayt udrar ar 
tferkaän(ar cëubbucn) g waman iëkkiçn (ixelwän).
Açnt wallen  n iserdasn ad ayllint.ar asn ittelley wanl-
li .innukms ils n umuzr.ur yufi mayd inna.ar ittelmaç 
inirn nnes,iëçem I ils n ifivë ar issara ad iqqes 
:
-awal izunksn(ur isririyn) ay-a .isin mayd ttinid.
ssiff awal nnec hat da tettald amuttel.
-u-nna da ittinin acarid (tiddet) hat da ittatel 
amuttel awd dvi.
-g wawal ddev ur tgid xas ameëoay (u-nna iskern ay-
nna ixcen I ca).
-ma ay d av d yiwin ad nesvuyy mriddi usitm n una-
baä izrin.max ad av ttun inevlalafn izrin g inubiä 
?max ad ur av ttin xas tidiwa nsen is ur ngi zeg 
imevlann (inamurn)?ay-nna n iberdan qqiman imci lliv 
ttuvzan s ivaliwn n irgazn ixatarn am wi asl n awd yan 
ulik(ay-nna da ittamç ca asag iga yat twuri I kra) 
zeg ukud n usdurrey afëanãiã ar dvi.fkan ime-
zdav n udrar uggar  n uy-nna xuggecn.sswan acal n tma-
zirt nnev s tidi d uçuv (ay-nna ittazlan g içevëan).
plulsn (merretn cigan)taf ad ddern.ma ay d icttin 
açuv nsen ?.
Iwnnen(da ittiri ad isawl aha irar ils nnes) umuzr 
n iserdasn,cevbn(ëeobn) ismun nnes maca qqiman g 
uvayan (ansa ifeëvn g uvaras)rekpn(kecmn) g uävaë 
am iqecbibn (islliwn imeqëann).icfa umuzr ay-lli 
vifs ikkan .awd netta ikka ar itteferkaä g umalu 
,icfa takufant(tamara) lli vif s ikkan.ifafa zeg 
ucfan(y-nn isul  g ulaqin nev timektit nnes da t icttey) 
nnes :
-nec ur di ddiv mar ad nmesgdal(nemsawal vif) 
asaëiä nnun.nec tawuri nu ad kefsv ay-nna iffevn asunä 
(ay-nna iddesn,ay-nna ur itriyn).dvi walu ma xef nes-
sevëaë awal.uvulat s tgemma nnun.ddiv ad ssiwäv 
azan nnun s umuzr.
Inäew “pemmu” s tmija nnes ifurgn (ifawn):
-hat iv ur tlli tbixxit(taqquët) ur inni unabaä ad 
isved I tutrawin nnev.hat gan ugguyn I waman nnev taf ad 
ssewin iyulis n usammer aha udjan av di ar nessa 
aman ikk°arn s tiïäa.mec ur nezlez(adday da it-
tawey ca tigwwit sa d sa hat izlez t) anabaä hat ur 
inni ad wayey boit(iväef) I umarin nnev (tassast).
-is trid ad tesxiterd asaëiä ?
-ur riv xas tudert n upeäën (tudert g ur illi umen-
vi).ur riv xas tudert n ubenvl (asag idder wamun 
asl n imenvi nev taqquët hat ibenvl)d ustap (asag iz-
zeya ca aha ifest hat istep) d umyas (asag yaksul 
uvirf n ucwariy ayffas d uzelmaä hat  imyes),ad 
gis yaksul udrar d uçavaë.
-walu ma xef da nettemsas awal.iwrriyat s tgumma 
hat teddam g ubrid ifeëvn.
Inäew uselmad afrag  n ifesti :
-acku nra abrid iïemnan .hat  neëmy ad nelkä ( negg°) 
aluä s iäaën ipeëäiän.
Illev uvlla(umuzr) ancucn  nnes s ils nnes dat n wad 
isawl :
-hat ur di ddiv far an nemhawaä (da ittili umhawaä 
ger sin icenga iran ad msasan vif usbedd n imenvi  
s umedya).hat ur igi tawuri nu xas ad gev iwtta dat 
utray(asag da itterbbaj ca hat itrey).dvi uvulat 
s tgemma nnun hat teddam g ubrid anefëaëav,uvulat 
ivfawn nnun hat ur tessinm mayd igan asaäif n wamm 
umussu ddev.
Yasu « bassu » taf ad isfes(mec yav ca n ubaxxu 
vif ivië n ca aha iïïaf t day iger is hat isfes) 
zeg tvennat(ay-nna ur ittadjan awal ad istey) illan g 
ugeëä nnes :
-nenna is nedda g uvaras afurag(issuddan) taf ad 
nessek(netter)ay-nna igan il nnev g usbuvlu n tudert 
tamatant,is nra ad nessentm tusekt nnev taf ad ur av 
ttun wi-dda mi ila uvtas ger ifassen nsen minzi 
neëmy ad neqqel s umurmu (ay-nna ittannay ca g unebdu 
am waman maca ur t igi ).ur nusy agelzim wala ameoëaä 
,ur di neddi mar ad nemãyyao ,ur nssufiv xas il-
sawn n usmummey bac ad nssuffev awurnu(ay-nna itte-
syafa ca dat ugujil s umedya)zeg icba(taratsa n 
ivãan iddeln ul,tasa d turin) n wuzzal(anaw n uzara in-
fufdn nna g ttili tanikt).ur ngi di iwernaän (wi-dda 
ur igi unezg°um nsen xas atray,arbbej).hat mridd 
is tcenärf(adday iwwet ca kra ard ur izmir ad 

incer hat icenärf t) av tmara d ukeëfã ur nenni ad 
nzenner (asag isvuyy ca,ar irggem,nev isdiddey 
ca taf ad t iwwet hat iznner) ,ur nenni ad npetten (ad-
day itter cra ca n uskkin aha yals i tutert nnes men-
nawt n tikkal hat iptten).
Ur iffir uvlla agusmu(agusmu iga t aäan ittavn wa-nna 
itcan bezzaf n tiram g yat tikkelt) n twengimt nnes :
-tesïuëëid av imjjan  s wancta n wawal.ffevat 
abrid ,dduwat iberdan nnun asl(bla) n wad nesse-
vãaã awal ard imsas.
Ittey « bassu » s upecmuä(taribbut iggudiyn n 
medden) :
-is tsellam I mayd inna?.uvulatav.
Ttin as tidiwa aha fkin ikurbin(idukan) nsen I 
ukeäëuë(ibenvë).izmummey uvlla.ar ten ismuvã al-
ley nteln.iney amkkalu netta d iserdasn nnes day iddu 
s uzadav n udabu adigan.id apecmuä ibedda g yan 
wafa n tewrirt aha isawl asn “bassu” :
-hat ur riv ad nettinäaë (ad yaäu s äaët ).hat ur 
riv xas ad natm I ucuqlu (adday da ittemwat ca d 
cra).dvi ma ay d tennam ad nebäu vif tarrebioin 
,day tmun ku tarrebiot d yan usanf taf ur afin ad 
av bbin abrid.asihaë nnev dat udabu.id imci s ?
Llin s ivfawn day mzellaon,kkin mennaw n iberdan nna da 
ttekkan imitar.ar tggafin ar ttujjuyn alley lekmn.
kud ten yannay uvlla iäuhlla (iëoeb kigan).wi-lli ten 
ival is ten izegzn (adday igley cra ca ad as is-
ged hat izzegzen t )ffevn as tiynnit!!ira ad isew 
tisent.isgenäë (iznner bezzaf)maca ur yufi ad 
vif sen yav s ucwaä(titi s waccad)xas mec t inzeä 
umuzr.ibedda mnid asn netta d iferdasn  n tribbut 
nnes ar sxuzzurn .iffev umuzr awd netta s wudm nnes 
ikencrn (icjj°eën) ,iïfaë t ukurat ar as ttepmimiän 
inzaän  n tamart nnes,icepf as imi (izwa as uldday 
nnes).isawl umuzr :
-ma atta uferkä(asag ur iskir ca tawuri nnes s usu-
nä hat iferkä) ddev?
Susmn akk° :
-idd ur tssinm mayd ittini usaäif n tlelli tama-
tant ?hat tgam ma xef teklalm(asag ur ipsi unelmad 
tizlit hat ur iklil xas amya) askurmu (adday is-
sekcm ca cra s tkurmut nev s uvzzu hat iskurmu 
t).yawn  nniv awn ad ur sar di teddum s di ?is ur 
illi ukurat ger av?.ay-nna invan ulawn nnun iniwat ast ad 
I t issiwä.yawn nefra  yawn asaëiä n waman ?ma ay d 
div tram ad awn t nefru ?
Siwln akk° g yat tikkelt nnan :”asidd”.iwjjev umuzr:
-fkat I azamim(wa-dda igan amezwar n taribbut) nnun 
ad isiwl.
Iëçem “bassu” I uçagu nnes :
-akaris nnev hat tessenm t zeg wahwwa maca ur ti 
tefrim.
Ikrurm uyrri(ikers as ugenzi) n umuzr uggar nna 
issefrer(ur iffir) :
-id ur tmmesqsam d ivfawn nnun vif usarig ?asarig 
isreftaln asidd ur t igi xas izudiv nnun immezl-
laon.mecta n isutir n usidd ayd yusr uxiti nnun taf 
ad tav tsafut g tgemma nnun?.ur tessinm xas asidd 
am icirran ur issin xas ad ilin azetyuy (ma s ittu-
rar ca)meqqaë issiln (issiln uzetyuy ifä n ude-
rham)uggar n uy-lli ila ibba nnes g taääevët(ay-nna 
n uckkaë ittagl urgaz nnig ivië nnes far ad gis 
iffer idrimn) nnes.mer tefrikm ad tisinm is 
amzeowä(amzelleo) nnun ay-d igan akaris ur ilin ufr 
aha ur tessinm xas ad tesvuyym,ad tesnirzm (ad 
tesmammim).teskerm t I vfawn nnun aha ar tteqqelm s 
wi-yyaä ad awn t srin .max ad ur tesmunm tigmma nnun g 
yan wansa mar ad awn isriry usidd ?
Inäew “sekku” ira ad as isten,yuçë t umuzr  s 
uwjjev :
-fest cey. ad isawl uzamim nnun. 
Ipetten “sekku” ad isawl :
-ku yuk iga azamim  n ivf nnes.hat ur ngi icirran .hat 
nla timira nnev aha nili tiwengimin.nessen mayd nttini.
ma ax alley idda usidd s tgemma g uçavaë meqqar 
mzellaon imezdav nnes?ma ax alley idda usidd s 
tmazirt tajenïaï(illan vif iwtta )?ma ax alley ikka 
usidd g ignna nnev alley ilkem timizar ioeëqn ?
Ibbey as umuzr awal s uqjaë :
-ad ur tespilleld s ibenzaën (azzar umlil)nnec.hat 
mridd is txaterd ad ac ssikkev azzar tiï n 
tissemi.
Iwjjev “sekku”s u-nna mi izmer :
-ma ay d innan da spillilv ?ma atta ikuyyan(tipllal) nna 
tufid vif I?
Inzev as “peddu”ivil taf ad ifest.imgulley çaë s 

s uzoaf : 
-adj I ad as sneodv udm nnes g tisit 
.ival id ad I isefst s uqjaë n wawal.
    Inäew ukurat ar as ittekïiïif ils :
-is ur tessind ma mi da tsawald ?
-I ma ax ad ur yisin netta ma mi da 
isawal?ma ax ad av irgem ?

-hat ur cen irgim.
-id ur id targgimt ad av iswen s icirran iran 
azetyuy?is nra ad nurar s umçaëuë ?kud netetter 
amur nnev yiri ad av iqqes s wawal nnes.mer yufi 
ad av issutc irin nnes.hat necni ay d iruran tama-
zirt zi ddaw n tenbaï n usdarray,necni ay d neklal 
igumma(ay-nna yakka useklu aha immim) n tmazirt.
Imgulley umuzr s ukurat :
-ma ay d ittini wa-ddev dvi?
Inmala ukurat amççuv n umuzr aha icken as :
-hat iga apyuä.
Ldin as ismun nnes afus taf ad isusm.iqqen imi nnes.
isawl “bassu” :
-ur di nddi vif wad nemçunxë (adda içey ca d cra 
taçit iman d taqqurt hat imçunxë d ids).
-tram asidd I tgemma nnun maca tusrm asidd n twen-
gimin nnun.
-hat s usidd n twengimin nnev as ad netetter asid n 
tgemma nnev.
-mer tlam asidd n twengimin ur tennim ad di ted-
dum s di asl n usasal n udabu adigan .ku amussu g ma 
ay d igan ansa ittusfada s ususl n udabu adigan.u-nna 
ur issin mayd ittini usaäif hat ur as tssuddi 
twengimt.is tegzid ?nessen is tusrm asidd maca 
alan nnes iggudey iddev tmezllaom.iv ur tmanm g yan 
wansa hat ur inni ad awn isrirey usidd.hat da nt-
tegga tamssumant taf ad yav usidd g iberdan nnun 
maca yugr walan nnes wi-n usiwä n usidd s tmizar 
illan tama nnev.is tegzid ?
-hat nemyar ad nedder g tiggurga (tilelli),ur nufi 
ad nesmun izudiv g yan wansa.
-iwa qqimat g tallest.yudawn usidd n tafuyt ma ay d 
tram wi-n umçaëuë.
-g tmizar yaän da tessiwiä tenbaï asidd I yan 
umezdav meqqaë iqenzo  I wul nnes nnig n yat tibëï 
(ivf n udrar nev  n waddag nev n tewrirt).
-ma ay d ac t innan ?
-vëiv anevmis ddev g uvmis.
-i max alley ur tevëid asaäif n tiggurga tazeyzant 
mar ad ttisind is da tesdulfud g tallest?
Kud ira “bassu” ad isawl ibbey as umuzr awal :
-ad ur nessevëaë awal (ad ur nesgidy awal)asl n awd 
yan uvabir (ay-nna ittezzer ca zeg urïïal s umedya).
uvulat iberdan nnun.nec hat ar tturuv,ar tetterv ay-nna 
tusrm,nec ur liv asagiz (aqaëiä ma s da teskar 
tenbaï isevna n iberdan nev wi-n ugguyn…)ma s tte-
semdarv I unemri nnun(ay-nna yusr cra).ad ur tuvulm 
s di tikkelt yaän.u-nna yaäun s di ad ikcem avzzu 
(di-dda ttilin inekraf),u-nna isvuyyn asl n ususl ad 
ikcem takurmut(avzzu).sevlat izmuççal nnun,tisinm 
ma s teddam,ad ur awn isney ca tabarda nnes d ulgamu 
nnes mar ad cen issudu s di-dda ira netta.
Ismuvë umuzr allen nnes g wudm n “bassu” d uselmad 
aha isken as s uäaä nnes ad ifest kud iola is ar 
issemmectay ils nnes mar ad inäew anjug (ay-nna ittug 
dat ca mar ad ur yaf ad izrey).
-neqqen tamja n wawal.pabu n ca digun ad izzevzif 
aäaë nnes s di.ay-nna illan vif I hat da t skarv.ur 
djin izwi uselmv inu(ma s da itturu uvanib ilan 
avenbu n wanas).
Ittey asn tadawt nnes,isken I umuzr n iserdasn ad 
ifëeä aävaë.mraran aseksw d iserdasn is-
suëeëëuyn allen nsen .ur yufi acepmuä(taribbut 
taxatart n midden)xas ad irar tiveëäin nnes I 
uzadav n udabu adigan.fkan ikurbin nsen I ibenvë 
(akeäëuë).ikref ifesti ancucn nsen.sdern ivfawn 
nsen.syafan turrut n udabu,syafan abeytl ,kukmn.kud 
lekmn agerbrid iman ku yuk d usanf nnes.ku ij iman 
d twargit nnes.ur kkin itsn wussan n ifesti alley 
isselkm ukurat tabrat I “bassu” d uselmad.incel 
(ikka vif tigmmi nnes) umezwaru amggaru.ifser 
dat wallen nnes tabrat.isawl as uselmad :
-hat awd nec telkm I tebrat am ta-ddev.kukmv cigan 
.ay-a ar isdiddey arasix(ay-nna ittamç ffir yat 
twuri) inu.mutlv(adday ibedd ca ger iberdan aha 
ur issin mayd iïffuë hat imutl) ur ssinv mayd 
skarv.
-ur av iqqin xas ad neddu s umesïaä ad av issefru 
mayd neskar.

* ⵉⵙⵓⵍ
* Avazaf mupmmad 
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Ijj n usutar war vars umas, warv 
tuva ojjnen xafs s ipuras nsn; tÏÏãn 
xafs… nitni war ucin, ssmlilipn 
anzar ad inv tzawa; nitni acar nsn d 
llwiz, trajan var idrimn n Julyana 
nitni tamurt nsn d anutn n warv…
Anssis n usutar issnta ad yudum, 
asfarnen isdl xf udmawn nsn, amzruy 
n iyyar n tidrin mcpal d issvmi 
n tzizawin , rxxu ad issfuffi s 
imal n warv, ssutarn ad ajjwn iqb-
buzn d tixuncay n idrimn, awtm d 
tawtmt; mkur ijjn d tarja nns, arzzun 
ad fvn zg ixmrawn n laç nsn.
Ikcm Zvdud var uxxam istxtux; 
itnenna am zzkt xf ubarjju  n tmssi; 
itpnnaä tavvayt nns zlmä d iffus; 
itmnva, itkwar daysn:
- Tarwa n tydit… wllah ya babatsn 
i ma ad tn jjv ad dinni uyarn aãu-
rif ayujir, wllah puma qazv dinni 
imäran nsn, i tarwa n tajjalt…
- Min ck yuvin, d min ck isxyqn?
- Uffin days warv, itvir am maymmi 
xafs tvuvudn amnni, maca warv n tidt 
d idammn nsn i dinni var ssizlv s 
ifassn inu!!.
- Sqqar apnini inu, min var tggd 
amnni, war tzmmard ad tisid ura 
d ifaddn nnc oad ad tawyd tamnnawt 
i rmxzn, tamllalt rxxu tarzac jar 
ifassn!.
Igga afuss xf ul nns, ipuf var tisi 
n usqif, tuzzr d vars Traytmas, 
tuym d ict n turuÏ n waman zg uqbuc, 
tbqqä zzays udm nns, maca dvya 
issvri tallin  nns, yugi ad innupmz, 
ura ad yar xf isqsitn n min tid 
icqan.
Ict n tvuyyit i tgga, war txs ad 
twara aryaz nns s taqsupi d tirug-
za  nns zi itwassn, rxxu ad idwl am 
usymi jar ifassn nns.
Udfn d xafs, ufin tgga s afuss 
var ul, txzzar ma irddu am urtax n 
umzwar, tksi d afuss tarrit var 
tinzar txzzar iman nns ma iddar. 
Zvdud yugnu; idwl d ayujil n wawal, 
smutyn d aëëimt nns var tjartitc 
n usqif,  itoini mmarnyn xafs izu-
mal, ammu ivrin di tiÏÏawin nns inni 
vars d yusin, ma n utarras umi var 
itwacar wagra nns uca ad iqqim 
iddar!.   
Issnta dcar itissiq di tiÏÏawin 
n imzdav, dg imal nsn, maëëa çwan 
var iyyar n tidrin, içra nns mäa-
ryyacn ssa d ssiha, axmi nni tuva 
tn itpada yan, yarzzu ma war itif 
jar asn xf ca n uçru n warv ad zzays 
issnta takssit.
Rfqih ura d ntta iksi ijj n usirm 
dg ugnsu  nns, asutar nns d anaruz  ad 
nnurçmnt tiwwura i dcar, ad itwas-
sn zgga tuva itwattu, ad tqqnen var 
isnfarn  n tanukra...
Tarja n rfqih tffulki, ad txsn 
maëëa inni var yuza uraji, mvar 
Zvdud mri vars tizmmar uca 
isra vars iri yurid akids s 
tvvayt var ijiyman, maca walu tis-
qdar. 
Imzdav tkkarn zik, tviman var tba-
dutin n tudrin d timwwa n ibridn 
nsn, trajan ass di var d isugg 
rmxzn s “haëëamat” nns ad qazn 
iyyar, axmi d var isfuffi s ul n 
warv, ad mpizwarn ad ccurn iãunaj 
d txanciwin nsn.
Amnvi n Umarikan ikd Loiraq aqqa 
war das yarri yan taynit, Amari-
kan d amcum issn maymmi itmnva, 
yarzzu ad yarna puma ad yaym anutn n 
warv abarcan, “ãddam” ura d ntta d 

amcum days tivnnanin, war tyjji ad 
yaym mammc ixs, akuc axmi nni itaf 
islwayn  n tmizar ggin accawn, uca 
iccat amcum s umcum, ar tarnnawt, 
amnvi snnj i tmurt war itnfirir.
Warv d unni d aluf  n imnvana, maëëa 
timura di illa wagra daysnt im-
cubbac, tinni di war illi ca twat-
tunt. Amnvi di dcar issnta ikd 
Zvdud d rmxzn. 
Zgga d iwäa yuän, issijj d xafs 
rmqddm, yufi t immarni xafs 
raÏÏan, itmqtmar ad yini, maca 
itmtta days wawar jar wancucn zzat 
ma d irur d amnvi.
Iãwä days rmqddm s rxzrat n 
uzillz, inna as:
- Mupnd nnc issk acd lmanda, ttar 
akids s tcuni.
TÏÏfi t Traytmas, täfs rcivd 
nns, tudf var jaj  n uxxam txmrit 
jar icmsan, Zvdud itirar s wan-
cucn nns, itmsawal s iäwäan, waxxa 
war issiwil maca ssnen min ixs ad 
yini, yarra xafs rmqddm:
- Azrf  n unbaä  dwa d ntta, warv d 
agra n maëëa imzdav, war illi nnc 
waha uca ad xafs tuänä…
Maca, ntta aswingm nns yiriw, tuvit 
tyarzawt xf ucar nns itwacarn jar 
tiÏÏawin nns, uyak vars tasvart ad 
iru xf wagra nns, ad xafs ihrc, 
ad xafs immt, nitni qqarn d agra 
nsn maëëa; manis d ikka nsn, ma var 
maëëa min var sn d igrwan ticcn anv 
zzaysn ca, agra mara war vark illi 
jar tivmas d affaz , tssvrayt 
var uoddis nnc war das qqar om-
mars inu!!.
Waxxa yiwi yarra jar ixxamn n rfu-
sinat, azrf n rmxzn imxumbl; igga 
am twafitin; war ttif d tawwart 
zi daysnt var tkcmd, manis mma 
tudfd ad tafd traja ck dinni 
twwart d tamaynut, ck ad tarzmd 
asarraw nns ad tafd ictn nniän, war 
qÏÏint, war tnfirirnt.
Ul n tmurt maëëa d igrwan, maca 
udm nns maëëa d izndarn, d acm-
cap am tifraz n imzdav nns, maëëa 
d adiqqi, axyyq war illi zi ca, 
maca zi maymmi war tarrin mzri i 
mzri nsn.
Apwwas aëumi, dg umzruy nns abar-
kan, dg Udrar n Iksan ivza tamurt, 
yuym d zzays iqndarn n icarn n wuz-
zar, yuyl iriyzam var ifassn n 
imzdav, qazn imälan i ixf nsn; ta-
carn agra nsn, var umggaru aëumi 
igga imal nns s wagra nnv, nitni qqimn 
d imoäar; d imhrac, rmssus n 
aëhaj itÏä zi arrimt nsn mammec 
icca Buyjarwan agra n Udrar n Uksan!.
Assa iqäa uzzar dg ugnsu n ifran 
nni, t twattu tmurt, qqimnt tmitar 
n umarrt ddarnt, udm n tmurt ib-
barcn am umzruy nns.
Amddur n upwwas imsarwas ikd 
unni n rmxzn, axmi nni d twansarn zg 
ict n tinzar, urawn nsn d uzzar; d 
uffar, tamdint n “Jrada” adaf days 
d arubi, amsbrid days iåarn 
itaca aqqt di ca n udvar war vars 
bu tfraz, wami infarar usnfar  n 
ccarbun zg ifran nns, djfn imswu-
riyn  i tawuri nsn, slaçn tarwa nsn, 
nvin imal nsn...
Itoini d manawya uxf ittru Zvdud, 
imzdav war ugzun i azal  n imeÏÏawn 
nns, ittru xafsn nitni tvirn xf dpur 
nns, maca itvima umÏÏa d ijjn, trud 
xf ixf nnc niv xf yan nniän, imÏÏawn 
war d tarrin  tasrit mara tmrc 
niv d amttin mara inär.

Traytmas di “lbucta”, tksi d 
iqarriän nni, tskuÏÏf d zzaysn 
cwayt n idurutn; twcitn i rmqddm 
idas ifkan afuss n tawiza, minzi 
lmanda tus d xf uzwl n Zvdud, mri 
war tlli d tissnt nni idas tgga dg 
ifassn tiri war d tkssi walu, 
tinniän tgga snt axmmr dg upsin nns, 
t ttar zi bab n “lbucta” adas ikwt 
atriffun var mmis:
- Alu! tanmirt a mmi xf uskki nnc, 
maca arzzuv a dac iniv ira babac 
yuän aÏÏaã, uyar d ad xafs tsi-
jjd, war tssin d bab n tiwcca!.
Mupnd issn ira babas ur nns yuyr 
s tayri var tmurt nns am maëëa 
irifiyn n zic, issn ira iyyar n 
tidrin tuva t vars d uvris , war 
illi zg wami days ufin agra, mri 
days ufin ifivvran itqqsn iri 
ixsit, akal nni mani uyarn inuba nns; 
ad dinni iãurf ura d ntta am nitni, 
maca itwacmt, min var igg izmar 
jar tirarin n uccanen!!!
Yus d ad inär babas, iksit jar 
ifassn n imzdav d alvuv , jar tfu-
gla  n trwriwin, yiwyi t ad is-
summt acar n uskuti . Zvdud immut, 
ijjd tamacahut  tddar, tccur s 
timitar, d usutar n tayri…
Tamurt n Hulanda war tlli ca am wam-
mu, agra nns bÏÏant ayt bab nns jar 
asn, tettn akidsn ura d inni n middn, 
mkur ijjn ikssi tasvart nns.
Içwa Mupnd var iyyar n tidrin 
ad xafs igg asijji, ad ixzar 
mani days tiwä tawuri, yufa ggin 
as afray s iymirn  n uzzarn, war 
vark manis d var tkkd am ukrmu n 
Tazmammart, tiparyaäin n tojjajin d 
tiwravin, “haëëamat” soant  iqmmumn 
qäon am tvarämiwin, zoofnt dg ucar 
axmi nni tettn t dg ul n babas, tksnt 
id tiãuäar; srusant dg ioddisn 
n ikamiyyutn, smuttuyn snni idurar n 
icarn, idwl iyyar istxtux s tawu-
ri, amussu dg udvar nns am tvraãt 
n tzizwa; tammnt walu!.
Ibridn pmrn s ikamiyyutn, ad ti-
nid axmi tmpizwarn ad nnvn tifraz i 
dcar, ad tjjn d aqccar n wudm.
Imzdav oad ÏÏfn dg usvun n unaruz, 
oad qqimn var tnbdatin n tudrin; d 
timwwa n ibridn nsn, tarja nsn ad 
yudum unzar s idrimn, mrmi mma 
ikkd ca n ukamiyyun ad asn issarbu 
tiojjajin var ulawn nsn.
Tayarzawt tuva mani war ttiv, mri 
fkan  afuss i Zvdud di tudart nns; 
mri kids swizan xf imnvan nns; mri 
arrin taynit i iyyar, iri assa 
war itffv ifassn nsn.
AÏÏaã n tbridin itn itrajan ad 
awän var iswi  nsn, Fas war tskki  
dg ijj n wass, itxssa tawuri; d 
uswizi d umzday jar asn, atav ad 
kkarn ca n tuffut ad afn tiyaziäin 
nsn sdalnt xf tmllalin n warv.
Mupnd yarws rxzrat nns dg umuz-
zar  n “haëëamat” nni ãaëänt agra n 
inuba nns, iãwä xf uvzdis nns itwa-
la ict n tarbat, tarxu i ucwwaf; 
tsfarnin s uvir, tÏÏf “mikruffun”, 
tnna as s usqsi:
- Ncnin zi tlfaza n AëbaÏ, nusd ad ngg 
ijj n uruburtaj xf usnfar  n warv 
di dcar nwm, nsitim zzayk ad 
kidnv tswizid s wawal nnc…
    - Nc zg imzdav n dcar, d ta d 
tamurt inu, nttu ayawya nnv, maca dinni 
tayri jar anv, snimirv s waÏÏaã i 
akuc xf tarzift nns idanv d iwar-
da, d tanmirt tmvar i rmxzn danv 
t ipwsn, mri danv t ijja iri ntca 

xafs ayawya 
nnv, iri tufi 
d dg udvar n 
warv tindwin n 
idammn!..
Tmutti mujÏÏuy 
nni, tzri s uvi-
rin var inniän 
ad tn tssqsa, 
Mupnd issn ira 
awal nns war vars araq di tlfaza, 
niv mara iodu d ad ikk busyyar, 
ad yifif ad izwi ad invd ad ifv 
d azyn, mavar maëëa min itwannan itfv 
d di tlfaza! war illi ca am Hulanda, 
min vark dg ur aqqt vark xf yirs; 
aqqt vark di tlfaza, war dac itgg 
ura d ijjn iskraf  niv abulis var 
uxarrã nnc, issn ira aruburtaj ad 
issiwl xf tcuni n usnfar, d usmvar 
zzays, amnni nnit, iraja isalln.
Anvmis amälan: 
- Axfif isriwriw di tmazirt 
n Loiraq, tduqqz ict n rmaynat di 
tmzida mani tzallan icioiyyn, yiwi 
akids imettinen d waÏÏaã n inyzam, 
maca war issin yan ayt bab n usdu-
qqz nni var rxxu.
Anvmis n tussna:
 - Di jjuÏiya tamälant, mani tmnzant 
tvawsiwin timnza var illa wazal 
imvarn, imsv s waÏÏaã n iqaëiän 
ijj n uqarãuãiyu n tnazurt “ãuf-
fya Luëin”, inni t izznzn nnan ira ta-
jjut n tidi nns oad aqqt di lkttan n 
uqarãuãiyu nni, s minzi ivra anict 
uynni.
Anvmis anamur:
- Ad knniw nsids var ijj n usnfar, 
Lmvrib amaynu yiwä ad ikks warv 
zi tmurt nns, mani nnurzmnt bahra n 
twwura n tawuri iyorrimn nnv, ad 
knniw njj ikd wawal n Mupnd illan zg 
imzdav n dcar:
- … “D ta d tamurt inu, nttu ayawya nnv, 
maca dinni tayri jar anv, snimirv 
akuc s waÏÏaã xf tarzift nns idanv 
d iwarda”.
    Qäan invmisn, infarar wawal n tkr-
kas , tiwcca zic ad tiyyar tfuct 
xf Lmvrib amaynu! Traytmas tzra 
mmis issawal di tribizyun, 
waxxa tnnuri, tettu tiqqst tejja 
tmttant d ayzzum dg ur nns, waxxa 
tqqim d tajjalt; maca vars Mupnd 
nns d anaruz, txarrã ad kids tmun 
var Hulanda, war das itvimi min 
var tgg jar ususm n dcar.
Maymmi a tudart varm ur iqqsp 
d aëumi!! Amarrt yujar tiddi 
nnm… var umggaru ad tqqim Trayt-
mas d tayujilt, maca dinni abrid n 
“fiza”, ad zzays tnnuwju var mmis, 
ad kids tddar aynni n ussan itviman 
dg umarwaã bupbl nns.
Mupnd issarjij agayyu  nns, ixs ad 
issçwa immas, yarra inna as:
- Maca tamurt nni n ujris d tayyut, 
dvya ad days txyyqd..
- Maolic a mmi, mara aqqayi zzat nnc 
ommars ad uänv.
Mupnd war issin manis i var issn-
ta, ma ura d ntta ad iäfar tabridt 
n babas, ad yarzu xf tsvart nsn; ad 
tid ikks jar accarn d iqmmumn n 
iãiän, mpizwarn ixarriãn di twan-
gimt nns, yufa ixf nns yuyl jar ujnna d 
tmurt, dg ammas n taylalt  i tmraywan 
xf tsffay n tayyut n Hulanda.

   *  Tafsut n Lkebdani 2011
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Lla yttavul wuçu n temparsa 
n fransa xf lmavrib, vurs 
almmas n tsuta tis 19, llig 
tmmuty tmsddurit  ta-
maÄlant zg tizi tamirikan-
tilit vr tgrawla usmukkn 
tis snat, acku ar urzzuntt 
yits n tmizar tixatarin 
iskkin va tçÄ lmakinat nsntt 
d laswaq va isvn aylli it-
tusmukkn, ayad ayd yudjan 
timizar tikswatin ad kc-
mentt vir tmizar timçlaÄ, 
ikkd uya sin ibrdan : akc-
cum s tyssatin ur imsasan, 
d wazan i trbbao timus-
nawin d tdfriyin  a pma ad 
isintt mayd iga ugdud 
lmavrib, srsinn aÄad xf 
manissa sen dd ittk usem-
miÄ, s va kkin idis i 
wzbu d wiss iviyen ad 
innal idfrir ns s ugri d 
wafa. Twaggn twllafin i ydu-
rarr d waskarr n tmazirt 
s uyn s tlla, allig stinn anawn 
n ugari  d taktik itmunn d 
wakal lmavrib, d terçi i 
tsntutin n tmazirt s usikkm 
i temparsa lqunsulyat, dd 
yudjan kigan irçan g tdmsa 
d tudrt imzdav. Ayad ayd 
irçan annirs lhna g tmazirt, 
sumata d tmazirt tsull 
ar takka tazïïaï idammn i 
sbanya dart i maytt trra g 
imnvi n titwan g 1860, yiwÄan 
ar 100 umlyun bsiïa, ur yufi 
lmavrib mas va tt ifru vas 
s usikkm impÄan n sbanya 
vurs ifttasn n tmazirt, pma 
ad amçn tazïïaï ad. Ayad ag 

udjan iwtta n 
tmazirt ad 
tili g ifas-
sn i wbrrani 
ar issufuvn 
iskkin iwa-
tan, am lmodn 
, d usbbeb 
g ugari, va 
izaydn g 
uÄida. Al-
lig ar ttun-
van imzdav 
irummiyn g 
tmazirt. D 
uyad ar tgannay fransa ad tg 
d tmlda pma ad ikccm ud-
frir ns vrs acal lmavrib. 
Iddv dart i manig ittunv 
duktur mucan g mrrakec, 
d trçi i tlggwit n wuzzal 
g tgmmi tumlilt, d dart i 
lmjriyat n wajda, ad tkccm 
fransa vr cawya asggwas n 
1907, sumata dart manig tm-
sasa nttat d almanya d ngliz. 
Dis ayd tsvuy fransa dat 
tmizar yaÄ Änin ad tini is 
ur iviy lmavrib ad ipars 
tudrt ibrraniyn g tmazirt 
ns ; tini is avull ibrraniyn 
uvn amur i fransa, ayad as 
tudr g ugellid  oabd lpa-
fid ad isrs ikmez xf 
tyssa n temparsa g 30 mars 
1912, mi tnna is ad tg tampar-
sa xf lmavrib zg udida 
as dd ikkan agnsu.
Dar ittavul altu wuçun tm-
parsa n sbanya xf lmavrib 
vurs asggwas n 1902 gr 
fransa d sbanya, yucan amur 

i sbanya g waflla d tiniri 
lmavrib, teqqim ïanja ad 
tg ansa lgnus n berra. Maca 
anmvur n sbanya sinyur Sil-
bla, ur iri mayd iddan g 
umsasa yad n 1902, iddv ur 
tt tri ngliz, aya ag udjan 
fransa d tsrs ikmz xf 
warra n tiddukla nttat d 
ngliz g 8 avril 1904, irçmn 
i serpan  n ngliz g misr, d 
win fransa g lmavrib, s ur 
tzrri digs tsga tanafl-
lat n sipl itmmucn i sbanya. 
D xf uyad ayd tga fransa 
d sbanya yan ugraw g tfsa 
n 1904, yiwin vurs asras 
yikmç xf warra umsasa g 3 
ktuber 1904, gr Masyu dil-
kassi zg fransa d sinyur 
lunsi kastyu zg sbanya.
Maca ur inni ad izri warra 
ya, iddv ur tt tri lalman, ar 
yurzzun ad virs yili awd 
nttat umur ns g lmavrib, aynn 
ayd yudjan qaysar n almanya 
ad issig vr ïanja g 1905, 
yiwin vurs agraw n tgzirt 

tazizawt g 1906(lxuzayrat), 
pma add tazn almanya avrra-
bu imnvi (bantr) vrs isa-
katn ugadir g 1011 , yudajn 
fransa ad tadr i  yixf 
ad tqqim d almanya tmsasa 
agits g 4 nwanbir 1911, pma 
ad tkccm ad tamç kungu, tpÄu 
iyddatn ns altu g lmavrib.
Trard fransa awnul vr sba-
nya, pma ad tkks ammvnan ikkan 
grasntt xf wacal lmavrib, 
sumata g tuca sbanya s tugi 
i tayssa  n temparsa mi 
tsrs fransa ikmz nttat d 
ugllid oabd lhfid g 30 
mars 1912. tavul fransa ad 
tsvim i wgraw nttat d sba-
nya g tmdint n sant sibas-
tyan llig illa umazan n ngliz, 
mmutin igrawn dart uyn vr 
madrid  pma ad msasann 
timizar ad snat xf warra 
gr asentt g 27 nwanbir 1912. 
arra yad aymi ttinin imr-
zan is iga ma xf tskwa tem-
parsa n sbanya xf lmavrib. 
Maca mayd ilan ad virs 
nrar awnul is isrs ugllid  
yusf ikmz xf warra yad g 
14 mayu 1913, ayd aymi tti-
nin altu imzrawn isd ar 1913 
ayd nviy ad nsiwl xf tem-
parsa n sbanya xf lmavrib, 
d uyn as dd ikccm jiniral 
alfaw gvr tmdint n titwan g 
3 fbrayr 1913, tavul d tama-
sunt n temparsa n sbanya.

(Ifdda)

* Saoid Bajji

Rif n zik

Tisent -Tisent : la connaissance
Tiska -Tiska : une bague
Tislita -Tislitha : cette mariée
Tislyt -Tislyt : la mariée
Tismyn -Tismyn : jalousie
Tissal -Tissal : l’age
Tissalyt -Tissalyt : la montée
Tissas -Tissas : malice, autorité 
naturelle
Tissassa -Tissassa : prestige, cha-
risme
Tissefit -Tissefit : ne rien avoir à 
ses reprocher
Tissegnit -Tissegnit : aiguille
Tissit -Tissith : action de boire, la 
soif
Tissura -Tissura : les clefs
Tissy -Tissy : étendre une couver-
ture
Tissyla -Tissyla : les ages
Tistina -Tistina : miroir
Tisyla -Tisyla : endetté
Titem -Titem : sur place
Tituly -Tituly : ville antique en Tuni-
sie

Tiferna -Tiverna : torsade
Tifesa -Tivesa : de Tipasa, ville 
antique en Algérie
Tiwila -Tiwila : petites histoires
Tiwiza -Tiwiza : entraide
Tiwizi -Tiwizi : aide
Tiwwit -Tiwwit : une gueulante
Tixidas -Tixidas : la menteuse
Tiyita -Tiyitha : coup
Tizdit -Tizdit : petit fuseau
Tizebganst -Tizebganst: brace-
let fin à trois anneaux
Tizeft -Tizeft : cheville d’assem-
blage
Tizemi -Tizemi : hermétique
Tizst -Tizst : douceur
Tizginita -Tizginitha : de adjethe 
: laisse le
Tizimert -Tizimert : agnelle
tizinza -tizinza : une vente
tizirdit -tizirdith : participation à 
une fête
tiziri -tiziri : claire de lune
tizist -tizist : moucheron
tizla -tizla : une course

tizelelli -tizelelli : de tizlilith : 
coup bien lancé
tizlila -tizlila : courit
tizma -tizma : serre, compresser
tizwa -tizwa : abeille
tizwal -tizwal : mures de ronce
tizwelst -tizwelst : une mure de 
ronce
tizwert -tizwert : passer devant

tizwivt -tizwight : être rose
tizya - tizya : action de tourner
tubna - tobna : ville numide prés de 
Constantine
turwa -torwa : descendance
tunsia - tounsia : tunisienne
tuska -touska : nom ancien
trimelt -trimelt : un moment
trisypa -trisypa : ancien nom de 
Michelet, ville de Kabylie
ttayafa -ttayafa : génération
ttellissa -ttellissa : badigonner un 
mir ou toute autre surface
ttelq -ttelq : longueur
tuaduli -tuaduli : se couvrir
tucebipt -tuchebiht : la belle
tucenst -tuchenst : femelle de chacal
tuceva -tucheva : ressemblance
Tudra -Tudra : la vie
Tudrin -Tudrine : plusieurs petits vil-
lages
Tuffra -Tuffra : le fait de se cacher
* dictionnaire des noms et prénom 
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Bab waddur,
S tmlda usgÅas wis sin s tga tmazivt 
tutlayt d tmagit tunãibt g unhil  umnzu n  
yulyuz 2961 /2011 ,  ssurfat  iyi ad awn 
iniv manig tiwÄ tmazivt, yavull tga ict 
n tvawsa n mayd izrin, d dvi, d imal n 
tgldit lmavrib.
Bab waddur,
Knni ayd igan anmvur n tmazirt amzwaru 
g aÆ tamazva, ayd isissn s tmazivt 
g kigan wanawn nnun( 30 yulyuz 17  ,2001 
ktubr 9 ,2001 mars 2011), d ukttuy ns 
g unhil anggaru, «  s tga taysi tanamunt i 
yaæ imvrabiyn bla azilal).g tinawt nnun 
g ubrlaman, g 12 ktubr 2012, tddurom 
ad tsrsm aÄaÄ xf tguri ubrlaman, pma 
ad ig izrfan imsnayn izdin s mas tga 
tmazivt tulayt tunãibt, g tnnam is ila 
ad twaggn « brra n kurci d bla kra n 
tmcuccaÄ»,  am uylli d iddan g ugmmur 
wis 5 g unhil.
Imil,  g ur tt iwin inbdan n sin iåmma 
ubrlaman d tsnbaï n dvi g wanaw nnun d 
altu d tmcuccaÄ nsn, ur itwagg awd pap 
i wsikkm n tmazivt g tvuri d isuyas 
ilan addur g tudrt yumann, s tviy ad 
tamç advar ns s tga tutlayt tunãibt. Sin 
isgÅasn ikkan ad gin win tgrawla wannliwn 
zrin imci nna, itwamu g inivi adlsan g 
ur tsusm yunisku ad tnqqr imjjan pma 
ad ttupbubÄ taysi yad taxatart tamuçut, 
igan tavrma tamazivt.

Bab waddur,
Mc navul vrs agmmur 37 g uzrf arasal 
ittinin « Ila aæ xf ku anamur ula tanamurt 
ad ig s uzrf », lla wn ssakazv tamasayt 
nnun dahattin, d iddan g ugmmur 42 unhil 
s tgam amvar n tmazirt va yrarn awnul 
vrs azrkti unhil, vr twuri imnan i 
tsntutin tunãibin, d upars  i ysttayn 
idimuqraïiyn d izrfan d tlilli n 
tnamurin d inamurn(…)», s uyad a xf awit 
nttini ad tsnflm tasnbaï vr ur tlli awd 
yat tmssumant tasrtant ad tg s mayd 
iddan g uzrf amajgal n tmazirt.
Tasnbaï d yulin zg istayn inggura, dart 
i wmussu n 20 fbrayr, mi yga unmvur 
ns zg ( inslmn), ur da ysawal awd 
wawal nv unãib, d ur da itffr  asbrs 
ns i ymazivn d tvawsa tamazivt, mi 
yla ad ibbi atbbur i mayda tt ittavn, 
istamma mayd ttinin izrfan irasaln. Llig 
ibbi awal i tbrlamanit n sus, faïima 
tabaomrant, ur tssawal s tutlayt ns 
taymmat, igan dvi tunãibt, g ubrlaman, 
s ur nçlim vas tazwarayt d ugmmur 5 
unhil, maca altu igmmurn Änin.agmmur 10, 
agmmur 25 d sumata agmmur 19 ittinin «  
ad imsasa urgaz d tmïïuï g izrfan d 

tlilli igan win imadan, isrtiyn, idmsann, 
inamunn, idlsann d ifzwayn, d iddan g 
tiwant ad d aæ mayd iddan g unhil, 
d altu g tiyssatin d warratn imaÄlann 
tsikkm tgldit »,  am tayssa wukus i 
wanayn uzilal n twtmin, mc ur nenni vas ur 
kkint twtmin g igwmma ssin ubrlaman. 
Tamman içlamn n tmazivt, llig ur itwadj 
umsÄiwr obd llaïif uommu ad yini 
mayd  ira at yini.
Yits n tmagrawin, tssn s tmizdrt 
ikabarr isrtann imvrabiyn, sumta d 
ugmmur 14 unhil, llas yakka azrf, ad 
tg asnfar amzwuru uzrf amsnay izdin 
s usqqimu anamur n tutlayin d tdlsa 
tamvrabit  d uynna itadjan tamazivt ad 
tg s tidt tutlayt tunãibt. D ugmmur 21 
lla yttini « ku yan vurs azrf usnnirs 
ns d imatssan ns d iyddatn ns », d 
uyad ayd irça  unmvur n tsnbaï ur igin 
walu ad isnnirs yan uslmad vr ar dd 
zzigzil yits isalafiyn at nvin, ula 
awd ad isbdd ftwa usqqimu amajgal 
imussnawn ittinin mnvit i wn yavul zg 
usvan ns, ur iddin g uynna ittini ugmmur 
41 xf wul d ssifat ulgwav lislam, d 
sumata agmmur 20 d yiwin is « iga uzrf 
n tudrt azrf amzwaru i ku imdi. asaÄuf 
lla yttpbubuÄ azrf ad ».

Bab waddur,
Mvar iorq unhil ad, illan g usfrs ns 
wis sin, i wanawn inhill ubrlaman, illan g 
urubba, zg dd nusi  nukni inamurn n tmazirt 
ad, tsusm kigan tadj digs anaruz n tnkra 
i tmagit tamazivt, d umlava imazivn d 
umzruy nsn.maca, g udvar, ur nufa ixfawn 
nv mnid i tficay g aæ isuyas unãibn n 
tmazirt d mnid i wsikkm s tidt i 

tutlayt d tmagit tamazivt, ig ugmmur 5 
ami ylla zg uzmz aqbur.
D altu kud itddu udvar n tmazivt ar 
ismammay. Tingiri yad, yuzn usnbaÄ 
n tvuri, ar ittinin is ad awÄn inlmadn 
n tmazivt amlyun unlmad, pma ad ikks 
zg dat as kigan uorrim ur ilin tawuri, 
islmadn altu vr brra pma ad ssvran vas 
tutlayt tamazivt. D altu,tuzn tamasayt n 
tvawsiwin lislam ïlba, tg ami ur tgi 
tutlayt tamzivt zg tmagit n tmazirt, 
am uynna d iddan g tzwarayt d ugmmur 
16 unhil , ittinin : « lla tpbubuÄ tgldit 
tamvrabit izrfan d iyddatn inzrafn n 
tnamurin d inamurn imvrabiyn illan g brra 
n tmazirt, s uzrkti i wzrf amÄlan d 
izrfan n tmazigt g llan . d usnuccg n 
tvawsiwin d usxitr i tzddayt nsn 
iwdan, sumata win tdlsa, d tgldit d 
tmagit nsn tanamurt(…) ». d mayd ixxan, 
am uynna d iwin yits invmisn, am talli 
unmvur n tnbaï, ittendhn akabar n tvdmt 
d tnflit, ayn g va isujid ntta d ismunn 
ns azrf amsnay s ttg tmazivt tunãibt g 
twuri, yavul lla ysvima i maymi ittini 
ad isdus isxitr tutlayt n taorabt, illan 
yad g tsntutin, ayad av yakkan timitar is 
ira ad isdus tiourba g usays n tvuri 
itlactan s tsrtit n yat tutlayt, bla mava 
ittuswngm g umzruy n tmazivt, tavul 
g idis ugarn smus mraw usgÅas, zg 
uzarug lmavrib.
Tasrtit ad uskkuf izuran i tdlsa, nna 
tga tsnbaï wasa,  llat nttafa ugar g 
uçÄam xf ugmmur 29 unhil, itqqn xf 
tlilli ussgraw d umnaggar, am tguriwin 
n ayt imiÄr, ayt buoyac, imzurn, sidi 
ifni, dmnat, d altu tiwadiwin timazivin 
ugadir d pusima. Ur ittuzrkti altu 
ugmmur 32 uzrf arasal, s mi ila i ayt 
ixamn d tiyssatin izrfan urba ag ttinin 
aya, ad gin assav ran i waraw nsn, d ar 
tåudin wassavn ittugdal mvar tipllal 
kutwal usnbaÄ ugnsu g ubrlaman.
Asinag agldan i tussna tmazivt, g ila 
at nsmvr nsdust ad ig tawuri ns, nannayt 
ttusbddin inbdan ns zg twuri nsn, bla 
mava nzrkti awd yan uzrf.

Bab waddur,
Ur as iqqim i tsnbaï ad vas ad twakks, d 
kigan ag tgannayn ad tfkim awal nnun digs, 
pma ad imnu uvaras n tdimuqraïit, g va 
yili wansa vr tmazivt ad tg  tarasalt 
n tmazirt,  nkk idis i wssrwi, tlpiqt 
uswngm imrça inpbabaÄn d ayt tillas.
Sgrz at, bab waddr, azrkti inu war 
amnid.

* Racid raxa

Tabrat i wgllid lmavrib
I bab waddur mupmd wis sÄis

Agllid lmavrib
Xf tvawsa n : tmazivt, azrkti unhil d  tdimuqraïit 

lmavrib.
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A l’issue de la conférence nationale organisée à Tiznit par 
l’Association  "Tayri n wakal" en partenariat avec le conseil 
municipal de la ville de Tiznit le 15 juin 2013 à l’occasion 
de la célébration du second anniversaire de la constitution-
nalisation de la langue Amazigh sous le thème « Réalité et 
perspective de Tamazight après la constitutionnalisation », 
les participants ont publié la déclaration suivante :
Nous, les participants aux festivités qui célèbrent le deu-
xième anniversaire de la constitutionnalisation de la langue 
amazigh nous réclamons :
1-l’accélération de la promulgation de la loi organique 
pour activer le caractère officiel de la langue amazighe et 
celle de la loi organique promulguant la création du Conseil 
national des langues et de la culture marocaine, et assurer 
l’implication réelle des associations amazighes dans ce do-
maine en activant le droit constitutionnelle à l’action par-
ticipative.
2- le renforcement de tous les acquis en faveur de la recon-
naissance linguistique et institutionnelle de la langue et de 
la culture amazighe.
3- la poursuite des programme d’action des ministères 
chargés du processus d’officialisation de l’Amazighité, en 
attendant la promulgation des lois organiques contenues 
dans la Constitution, et allouer les budgets annuels néces-
saires pour sa promotion. 
4- la poursuite de l’action de l’Institut Royale de la Culture 
Amazighe, tout en dénonçant la mise en veille de son conseil 
d’administration.
5- L’usage immédiat de la langue amazigh dans le travail 
parlementaire et dans tous les rouages officiels et semi-of-
ficiels de l’administration de l’Etat.
6- L’adoption de la discrimination positive pour réparer le 
préjudice subi le long de l’histoire par la langue amazigh à 
cause de sa systématique  et longue exclusion.
7- le développement de ma langue amazigh afin de la hisser 
au niveau souhaité pour lui assurer un usage crédible dans 
l’enseignement et dans l’apprentissage.
8- le renforcement du statut de la langue amazigh dans les 
médias audiovisuels et dans la presse écrite et électronique.
9- la criminalisation de l’exposition idéologique et reli-
gieuse afin de créer des situations de favoritisme ou de 
discrimination entre les deux langues officielles du pays en 
application à la législation en vigueur contre la discrimi-
nation.
10- la création de responsabilité dans le cadre d’un minis-
tère délégué chargé de promouvoir la langue, la culture et 
l’identité amazighe.
11- la proclamation du jour du nouvel an tant que jour férié 
à l’instar du nouvel an de l’hégire ou du nouvel an grégorien.
12- le renforcement de la coordination entre les organisa-
tions du mouvement amazigh pour renforcer leur statut de 
négociation et les rendre plus combatives.
13- le renforcement des efforts de coordinations entre les 
organisations amazighs et les organisations de la société 
civile d’une part, et les partis politiques, ainsi que les ins-
tances militantes pour les droits humains d’autre part en 
vue de développer une stratégie d’action visant l’officiali-
sation de la langue amazighe.
14- la récupération des terres confisquées à leurs proprié-
taires réels et s’assurer dorénavant que les terres ne soient 
plus confisqués par des méthodes tortueuses, et garantir 
populations autochtones la pleine jouissance des richesses 
et des ressources naturelles.
15- l’opposition aux poches de résistance conservatrices t 
aux forces de l’inertie qui combattent les valeurs du plura-
lisme et de la démocratie.

la Déclaration de 
Tiznit demande 

l’accélération de la 
promulgation de la 
loi organique pour 

l'officialisation
 de la langue amazighe

"Amazighité et l'Andalousie" est le thème 
choisie par la neuvième Festival de la 
culture amazighe qui a eu lieu à Fès les 5, 
6 et 7 Juillet derniers, organisé la  Fonda-
tion Esprit de Fès et Le Centre Sud Nord  
en partenariat avec  l'Association  Fès Saïs, 
en collaboration avec l'Institut Royal de la 
Culture Amazighe et le soutien de la Fonda-
tion BMCE Bank. Ce colloque internatio-
nal a connu un énorme succès et la partici-
pation des experts  et chercheurs nationaux 
et internationaux : Abdelwahab Meddeb 
(Université Paris Ouest), Mohand Tilma-
tine (Université de Cadiz), Hamid Lahmar 
(Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, 
Fès),  Marjorie Lightman (University of 
Washington),   Mohamed Mezzine (Uni-
versité Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès), 
Issa Ait Belize (Ecrivain maroco-belge), 
Mustapha Qadiri (Université Mohammed 
V), Alfonso de Toro (Université de Leip-
zig),    Johan Goud (Université d’Utrecht), 
Miguel Ángel Manzano Rodríguez (Uni-
versité de Salamanca), Yasmina El Had-
dad (Université d’Amsterdam), l’écrivain 
maroco-hollandais Abdelkader Benali, 
Jean-Marie Simon (Ecrivain français),  
Aicha Ait Berri et Mohamed Bahi  (Uni-
versité Moulay Slimane), Rachid Raha (Le 
Monde Amazigh, Rabat), Cornelia Sie-
ber (Université de Mainz), Ilaria Verratti, 
Sabah Allach de l’Ircam, El Ouafi Nouhi de 
l’Ircam, les écrivains amazighs Mustapha 
Mellou et Sanae Zahid Id Khabbach. 
Ce congrés qui a mis l'accent sur la signi-
fication historique et sociale de la culture 
amazighe et son rôle dans la formation 

de l'histoire de l’Andalousie et le renfor-
cement des échanges culturels et de la 
coexistence, a  permis le renforcement du 
dialogue interculturel et de la paix sociale 
et la culture démocratique.  Il s’est sortie 
avec des recommandations importantes 
dont les voici :
*Encourager la recherche dans le domaine 
des relations entre l’Amazighité et l’Anda-
lousie et la reconnaissance de cette mé-
moire partagée.
*Réécrire l’histoire et s’intéresser à la di-
mension amazighe.
*Inclure l’histoire de l’Andalousie dans les 
programmes scolaires.
*Former des groupes de travail et de 

recherche Marroco-espagnols qui fonc-
tionnent à travers des séminaires et des 
forums conjoints pour documenter la mé-
moire partagée entre le Maroc et l’Anda-
lousie.
*Etablir un inventaire des publications les 
plus importantes sur l’Amazighité et l’An-
dalousie et les traduire en Amazigh et en 
arabe.
*Préserver les patrimoines matériel et 
immatériel de la composante amazighe en 
Andalousie.
*Décréter des textes réglementaires et ac-
célérer l’introduction de l’Amazighité dans 
la vie publique des Marocains.

Amazighité et Andalousie

le Groupe BMCE Bank a obtenu, les 19, 20 
et 21 juin 2013, le renouvellement de la 
certification ISO 9001 version 2008 déli-
vrée par le Bureau Veritas Certification, 
avec un score de zéro écart, pour son acti-
vité de Gestion des Ressources Humaines.  
Cette nouvelle distinction ISO 9001 ver-
sion 2008 vient consacrer les efforts dé-
ployés pour la mise en place d’un système 
de management de la qualité qui met en 
exergue l’efficience, la normalisation des 
processus, la maîtrise technique et opéra-
tionnelle de l’activité RH, ainsi que le pro-
fessionnalisme avéré des équipes.
La certification a porté sur les activités 
liées au recrutement, à la formation, au 
développement des carrières, à la gestion 
des potentiels, à la gestion des affaires so-
ciales et à la communication interne.
Elle a pour objectif de garantir et de 
maintenir l’excellence dans la gestion du 
Capital Humain de BMCE Bank dans une 
dynamique d’amélioration continue pour 
répondre aux attentes des collaborateurs 
d'une part.
Et d'autre part, BMCE Bank s'est associe 
à la China-Africa joint Chambre of Com-
merce and Industry (CAJ-CCI), organise 

chinois placé sous la tutelle 
du Conseil Chinois chargé de 
la Promotion du Commerce 
International et de la coopé-
ration entre les communautés 
d’affaires chinoise et africaine 
dans le domaine du com-
merce, de l’investissement et 
du transfert de technologie.
Une cérémonie de signature 
d’un MoU s’est tenue mercre-
di 19 juin au siége de BMCE 
Bank sous la Présidente de 
M.Othman BENJELLOUN. 
Ce Mémorandum d’Entente 
scelle la volonté des deux parties de col-
laborer de développement des relations 
d’investissement et de commerce extérieur 
entre le Maroc et la Chine et, plus globa-
lement, à la promotion de toute initiative 
de nature à accélérer les échanges éco-
nomiques et à fluidifier les courants d’af-
faires entre la Chine et les pays d’Afrique.
BMCE Bank et CAJ-CCI comptent orga-
niser conjointement un grand événement, 
dans les mois prochains, qui réunira des 
opérateurs chinois, marocains et africains 
de premier plan afin d’échanger sur les 

multiples opportunités d’affaires et de 
partenariats économiques.
L’accord conclu mercredi permettra à 
CAJ-CCI d’apporter sa parfaite connais-
sance du marché chinois et à BMCE Bank 
d’offrir l’accès à son vaste réseau bancaire 
local africain qui s’étend, à travers sa fi-
liale Bank Of Africa, à une vingtaine de 
pays, confirmant la vocation de Hub régio-
nal que le royaume du Maroc a l’ambition 
de l’exercer au niveau continental.

Renouvellement de la Certification ISO 9001 
Version 2008 de l’activité Gestion des Ressources 

Humaines de BMCE BANK

Ce don est destiné au développement des 
écosystèmes entrepreneuriaux au Maroc, 
avec un montant maximum de USS200 
000 par projet.
M.Omar Chaabi, Président de PNB-NA-
PEO Morocco souligne : Nous ouevrons 
dans la continuité de nos projets, sur-
tout après les initiatives louables et fort 
réussies, à savoir le programme Al Morad 
etc…des projets qui ont profité à 25.000 
personnes à ce jour…la mission de PNB-

NAPEO Morocco depuis la 
création du board marocain 
en octobre 2011 à ce jour 
est d’initier et faire vivre des 
projets qui favorisent l’en-
treprenariat et la création 
d’emplois essentiellement 
pour les jeunes à un niveau 
régional et local… »
Mme Fatima-Zahra Ouka-
cha, Directrice générale 

CEED Morocco, tient à sou-
ligner « Ce don est souvent 
aux ONG membres de NA-
PEO ou celles qui ont l’in-
tention de nous rejoindre…
nous faisons appel à des 
candidature pour financer 
des projets uniques, nova-
teurs, qui répondent aux 
contraintes majeures qui li-
mitent la performance com-

pétitive et la création d’opportunités dans 
les écosystème d’entreprise au Maroc, et 
qui visent à accompagner les entrepre-
neurs pour la création et le développement 
de leurs entreprise et la création d’emploi 
à travers le développement des compé-
tences, et le développement de l’accès aux 
marchés et au financements.

* www.napeo.ma 

PNB-NAPEO Morocco a reçu un don d’un montant global de USS  650.000 pour les 
projets aux Maroc accordé par CEED Global et financé par l’ USAID
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A Sa Majesté 
Mohamed VI
Roi du Maroc

Objet : Amazighité, 
respect de la Consti-
tution et démocrati-
sation du Maroc.

 Majesté,
A l’occasion de la 
deuxième année 
de la reconnais-
sance officielle de la 
langue et de l’iden-

tité amazighes dans la Constitution du premier juillet 
2011/2961, permettez moi d’attirer votre attention sur 
l’évolution préoccupante de l’amazighité, qui est deve-
nue une question incontournable du passé, du présent 
et du futur du royaume du Maroc.
Majesté, 
Vous avez eu le mérite d’être le premier chef d’Etat de 
toute Tamazgha (Afrique du Nord) à reconnaître l'ama-
zighité à travers vos différents discours (30 juillet 2001, 
17 octobre 2001, 9 mars 2011) et à l’entériner au sein 
de la dernière réforme constitutionnelle, «en tant que 
patrimoine commun à tous les Marocains sans excep-
tion ». Lors de votre discours au parlement, le 12 oc-
tobre 2012, vous avez eu le courage de mettre l’accent 
sur la nécessité d'une priorité de l’action parlementaire, 
pour l’adoption des lois organiques relatives à la mise 
en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, 
tout en soulignant qu’elle devait se faire « loin de tout à 
priori et de tout calcul étroit »,  comme il est clairement 
stipulée dans l’article 5 de la Constitution.
Malheureusement, du fait que les membres des deux 
chambres du parlement et de l'actuel gouvernement 
sont insensibles à vos discours et du fait qu’ils ont fina-
lement des calculs étroits, rien n’a été fait en faveur de 
l'intégration de la langue amazighe dans l’enseignement 
et dans les domaines prioritaires de la vie publique, et 
ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction 
de langue officielle. Deux années qui devaient consti-
tuer une révolution de mentalités se sont perdues, en 
contribuant au génocide culturel et linguistique dont 
l’UNESCO n’arrête pas de nous alarmer pour sauvegar-
der ce grand et immense patrimoine autochtone, qu’est 
la civilisation amazighe.
Majesté, 
En me référant à l’article 37 de la Loi fondamentale qui 
stipule que « Tous les citoyens et les citoyennes doivent 
respecter la Constitution et la loi», je fais appel à votre 
compréhension et à votre sens de la responsabilité, vu 
que l’article 42 de la constitution vous consacre en tant 
qu’Amghar d’Etat à veiller et à faire veiller au respect 
de la Constitution, au bon fonctionnement des institu-
tions constitutionnelles, à la protection des choix démo-
cratiques et des droits et libertés des citoyennes et des 
citoyens (…)», et cela en vous invitant à changer le gou-
vernement actuel qui n’a montré aucune volonté poli-
tique pour l’application de la loi suprême du pays. 
Ce gouvernement, issu des dernières élections, à la 
suite du mouvement du 20 février, dirigé par un Chef 
de gouvernement, de tendance  « islamiste », qui ne 
parle même pas notre langue officielle, et qui ne cache 
pas non plus sa haine envers les amazighs et la question 
amazighe, s’est distingué par des violations flagrantes 
et continues des articles de la Loi fondamentale. En in-
terdisant à la députée du Sud, Fatima Tabaamrant de 

parler dans sa langue maternelle, désormais reconnue 
comme officielle, au sein du parlement, on n’a pas seu-
lement violé le préambule et l’article 5 de la Constitu-
tion, sinon aussi d'autres articles. Article 10, article 25 
et surtout l’article 19 qui stipule que « L’homme et la 
femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à ca-
ractère civil, politique, économique, social, culturel et 
environnemental, énoncés dans le présent titre et dans 
les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans 
les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés 
par le Royaume », dont la convention sur l’élimination 
de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, 
sachant que la représentation des femmes au sein des 
deux chambres, -et du gouvernement-, est dérisoire. Et 
ses violations se répètent de nouveau en interdisant tout 
récemment au conseiller Abdellatif Ouammou d'expri-
mer sa liberté d’opinion et d’expression. 
Certaines ONG, prenant le dessus sur la paresse des 
partis politiques marocains, et selon l’article 14 de la 
constitution, qui les y autorise, ont présenté un avant 
projet de loi organique relatif au Conseil national des 
langues et de la culture marocaine et à l'officialisation 
effective de la langue amazighe. Mais sans aucune suite. 
Quant à l’article 21 qui consacre que « Tous ont droit 
à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de 
leurs biens. », celui-ci a été bafoué par le président du 
votre gouvernement qui ne s’est soucié guère à assurer 
la sécurité à un intellectuel qui a été menacé de mort 
par certains salafistes, ni à critiquer la fatwa du Conseil 
Supérieur des Oulémas appelant à l’exécution de l’ 
apostat, qui contredit l’esprit de  l’article 41 à propos 
des principes et desseins tolérants de l’Islam, et surtout 
l’article 20 qui préconise que : « Le droit à la vie est 
le droit premier de tout être humain. La loi protège ce 
droit ».
Majesté, 
Même si cette Constitution, qui vient de souffler sa 
deuxième bougie, est loin d’avoir les mêmes modali-
tés que les constitutions parlementaires, à l’image des 
monarchies européenne, et auxquelles on aspire en tant 
que citoyens amazighs de ce pays, elle a été largement 
saluée parce qu’elle avait suscité un grand espoir pour 
la réhabilitation effective de l’identité amazighe et 
pour la réconciliation des amazighs avec leur histoire. 
Mais malheureusement, sur le terrain, on s’est retrouvé 
déçus par les multiples blocages et tracasseries mis en 
œuvre quasi à tous les niveaux des institutions de l’Etat 
et à l’encontre de l’intégration réelle de la langue et de 
l’identité amazighs, en reportant l’article 5 précité aux 
calendes grecques.
Ainsi, la situation de l’amazighité est de plus en plus 
alarmante. Dernièrement, le ministre de l’Education 
Nationale, qui avait promis d’élargir l’enseignement 
de la langue amazighe à un million d’élèves, ce qui au-
rait absorbé un grand nombre de diplômés chômeurs, 
a envoyé de nouveaux professeurs à l’étranger pour 
enseigner, uniquement, la langue arabe. De même, le 
ministre des affaires islamiques continue à envoyer des 
imams et à faire comme si la langue amazighe ne faisait 
pas partie de l’identité nationale comme stipulé dans le 
préambule et l’article 16 de la constitution qui précise 
que : « Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des 
droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des ci-
toyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect 
du droit international et des lois en vigueur dans les 
pays d’accueil. Il s’attache au maintien et au dévelop-
pement de leurs liens humains, notamment culturels, 
avec le Royaume et à la préservation de leur identité 
nationale (...)». Ce qui est pire, c’est que certaines for-

mations, comme celle du Chef du gouvernement, en 
l’occurrence le PJD, au lieu de préparer avec ses parte-
naires la loi organique pour la mise en œuvre du carac-
tère officiel de la langue amazighe, s’obstinent à œuvrer 
pour la consolidation et le renforcement de la langue 
arabe, qui est déjà sauvegardée par les institutions, et 
cela en pensant renforcer l’arabisation du système édu-
catif qui est en faillite totale à cause de la politique uni 
linguiste et linguicide, sans penser à la dette historique 
faite à l’encontre de l’amazighe qui a été privée de toute 
promotion durant plus de cinquante années, depuis l’in-
dépendance du Maroc.
Cette politique de déracinement culturel, prêchée par 
cet actuel et impuissant gouvernement, se manifeste en 
plus par la violation de l’article 29 de la constitution, 
interdisant la liberté de réunion et de rassemblement, 
comme les manifestations des populations d’Imiter, 
d’Ait Bu Ayache, d’Imzouren, de Sidi Ifni, Demnat, ainsi 
que les tawadas amazighes d’Agadir et d’Al-Hoceima. 
Que dire du non respect de l’article 32 de la Loi fonda-
mentale se référant à la famille et à la convention des 
droits de l’enfant de porter le prénom que les parents 
veulent lui donner et dont la liste des interdictions ne 
fait que s’allonger malgré les démentis répétitifs du mi-
nistre de l’Intérieur au parlement.
L'institut Royal de la Culture Amazighe, que l’on pen-
sait devoir être renforcé et consolidé dans son rôle, a vu 
au contraire son conseil d’administration démis de ses 
fonctions sans respect aucun des formes légales.
Majesté,
L’actuel gouvernement mérite d’être sanctionné et nom-
breux sont celles et ceux qui attendent que vous fassiez 
usage de vos hautes prérogatives pour que le processus 
de la démocratisation soit irréversible et que la question 
de l’amazighité soit l’une des  pièces angulaires de ce 
processus que nous appelons tous de nos vœux, loin des 
sirènes du chantage des conservateurs, et du chaos de la 
pensée irrationnelle des obscurantistes.
Veuillez agréer, Majesté, l’expression de ma considéra-
tion fort distinguée.

* Rachid RAHA
Nota : lettre envoyée au Palais royal en langue ama-
zighe accompagnée par cette traduction en français.

LETTRE OUVERTE DE RACHID RAHA AU ROI DU MAROC
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* الدكتورة  ليلى مزيان بنجلون:
خريجة كلية الطب بمدريد ، لتواصل الدراسة يف تخصص 
كانت  أن  وبعد  باسبانيا،  برشلونة  بجامعة  العيون  طب 

مهنة  مارست   " براكري  "جواكيم  للربوفسور   مساعدة 
املتحدة  بالواليات  بنيويوك  مانهاتن  بمستشفى  الطب 
مجال  يف  مرموقني  أطباء  من  وإرشاف  بتأطري  االمريكية 

طب العيون.
الدكتور ليىل مزيان بنجلون مارست مهنة الطب ملدة تزيد 
عن 25 سنة باملستشفيات العمومية املغربية ، كما األمر 
كذلك بمصحتها الخصوصية، هذا اىل جانب مشاركتها يف 

العديد من الندوات وامللتقيات العلمية  الطبية العاملية .
املكفوفني   لحماية  العلوية  املنظمة  فرع   رئيسة  وهي 
بالدارالبيضاء، وفرع منظمة الهالل األحمر املغربي لنفس 
املدينة ، كما سبق لها أن تحملت مهمة نائب رئيس جمعية 
األطباء باملغرب، ورئيسة مؤسسة بنجلون مزيان املهتمة 
الطلبة  لفائدة  منح  وتخصيص  الوطنية  املعالم  بصيانة 

املغاربة ببقاع العالم .
أكرب  بنجلون  مزيان  ليىل  الدكتور  تويل   1992 سنة  ومنذ 
تتوىل مهمة رئاسة  الرتبية والتعليم حيث  االهتمام ملجال 
والبيئة  للرتبية  الخارجية  للتجارة  املغربي  البنك  مؤسسة 
ومن أهدافها الرئيسة دعم مجال التعليم املندمج لتحقيق 
البيئة  عىل  املحافظة  يف  واملساهمة  املستدامة  التنمية 
الطبيعية  ، وتعمل عىل تأطري مجموعة تشتغل بمرشوع 
"مدرسة .كم " وهو املرشوع الذي ترعاه وتموله مؤسسة 
أتاح  و  والبيئة  للرتبية  الخارجية  للتجارة  املغربي  البنك 
القروي  بالوسط  جماعاتية  مدرسة   100 من  أزيد  خلق 

والتي تضم أيضا التعليم ما قبل املدريس .
اىل  ليصل  املؤسسة  عمل  مجال  امتد  املغرب  اىل  باإلضافة 
 ، برازافيل  الكونكو  كالسينغال،  اإلفريقية  الدول  بعض 

ومايل .

عثمان  بالسيد  متزوجة  بنجلون  مزيان  ليىل  الدكتور 
تشتغل  التي  دنيا  من  لكل  أم  و   1960 سنة  منذ  بنجلون 
مجايل  يف  املشتغل  وكمال   ، األفالم  إنتاج  مجال  يف 

األنثروبولوجيا والبيئة.

* الدكتور حممد الشامي 
مزوجة  أبناء  من  الشامي  محمد  أن  املعروف  من 
أوال  تعليمه  تلقى  1945م،  سنة  الناظور  بمدينة 
يف  دراساته  ملتابعة  انتقل  ذلك،  بعد  و   . الكتاب  يف 
أن  إىل  والجامعية  والثانوية  االبتدائية  املدارس 
العربية وآدابها، فعني  اللغة  حصل عىل اإلجازة يف 
العربية.  اللغة  مادة  يف  الثانوي  للتعليم  أستاذا 
أن حصل  إىل  بالسوربون  العليا  دراساته  استكمل 
عىل دكتوراه السلك الثالث من فرنسا سنة 1979م  
  Denise François فرانسوا  دونيس  إرشاف  تحت 
مقاربة  الريفي-  األمازيغي  موضوع«الكالم  حول 

فونولوجية ومورفولوجية«.
وعني محمد الشامي أثناء عودته من فرنسا أستاذا 
مدرسا  بوجدة  األول  محمد  جامعة  يف  جامعيا 
ملادة اللسانيات يف كل فروعها ومجاالتها النظرية 
والتطبيقية. واختري ، يف السنوات األخرية ، عضوا 
امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  يف  بارزا  استشاريا 
للثقافة األمازيغية ، واختري كذلك مؤطرا للمكونني 

ومدريس اللغة األمازيغية.
من  مجموعة  الشامي  محمد  ويتقن  هذا، 
واألمازيغية  العربية  كاللغة  وكتابة  كالما  اللغات 

والفرنسية واإلسبانية...  
يتصف  فهو  الحميدة،  وأخالقه  خصاله  عن  أما 
بالكرم، والصدق، والوفاء، واإلنسانية، والشجاعة، 
العلم  وحب  والتسامح،  والتواضع،  والجرأة، 

والعلماء، وامليل إىل الحوار البناء...

* األستاذة أمينة ابن الشيخ

تمايورت  أو  اكدورت،  حماد  الحاج  الشيخ  ابن  أمينة 
االسم الحركي للمناضلة أمينة ابنة املقاوم  الحاج حماد 
و  تافراوت  قبائل  عىل  قائد  أول  أوكدورت،  الشيخ  ابن 
نواحيها  بعد جالء اإلستعمار الفرنيس.  ولدت أمينة ابن 
افال  بجماعة  اكنان  بقبيلة   1966 بتاريخ2/4/  الشيخ  
التحقت  مقاومة،  أمازيغية  أرسة  وسط  بتافراوت،  يغري 
باملدرسة يف سن التاسعة من عمرها بمدينة الرباط وهي 
بجامعة  الخاص  القانون  شعبة  الحقوق،  كلية  خريجة 
قانونيا،  تكوينا  وتكونت  املدينة.  بنفس  الخامس  محمد 
الدفاع  إىل  املؤدي  االتجاه  معينة،  لحظة  يف  تختار  جعلها 
تجربة  األمازيغية، وهي  الثقافية  و  اللغوية  الحقوق  عن 
مكنتها من كسب رصيد مهم من النضال يف إطار الحركة 
ابن  أمينة  تعمل  املهني  الجانب  ويف  باملغرب.  األمازيغية 
أسستها  التي  األمازيغي”،  “العالم  جريدة  مديرة  الشيخ 
بمعية زوجها املناضل االمازيغي األستاذ رشيد الراخا منذ 
سنة 2001 و هي إىل حدود اآلن الجريدة الوحيدة التي تهتم 

بالشأن االمازيغي يف املغرب إن لم يكن  بشمال إفريقيا. 
للمعهد  األوائل  املؤسسني  من  الشيخ  ابن  أمينة  تعترب  و 
املناضلني  من  ثلة  جانب  إىل  االمازيغية  للثقافة  امللكي 
ملدة  املؤسسة  لهذه  اإلداري  باملجلس  عضوة  اشتغلت  و 
ثماني سنوات انخرطت خاللها يف العمل الجاد يف عدة لجن 
عىل  االنفتاح  لحنة  اإلعالم،  لجنة  الحقوقية،  اللجنة  مثل 

الجمعيات و لجنة العالقات الخارجية ...
كما كان لها الرشف كذالك بان تكون من املؤسسني األوائل 
للقناة  التحريري   الخط  و  العام  التصور  وضعوا  الذين 
التقنية  باللجنة  فاعلة  عضوة  كانت  حيث  االمازيغية 
إلنشاء هذه القناة كما كان لها رشف إعداد وتقديم برنامج 
الناس"بنفس  لكل  ئيجن-  "ءيكول  بعنوان  اجتماعي 

القناة.

نظمت مجعية تايري ن وكال بشراكة مع املجلس البلدي ، واملجلس اإلقليمي وعمالة إقليم تيزنيت، بتعاون مع جملس جهة سوس ماسة درعة، 
واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ، ووزاريت الثقافة والصناعة الثقليذية ، الذكرى الثانية لدسترة اللغة األمازيغية ، يوم 15 يونيو 2013 

مبدينة تيزنيت.
اللغة  لدسترة  الثانية  الذكرى  عرفت   " تابعمرانت   " شاهو  فاطمة  والربملانية  الفنانة  ترأسها  اليت  وكان  ن  تايري  مجعية  برنامج  ووفق 
االمازيغية  ندوة فكرية بعنوان " واقع آفاق اللغة األمازيغية بعد الدسترة "  شاركت فيها خنبة من األساتذة من بينهم : األستاذ عبد اللطيف 
أعطت  اليت  من األساتذة  أخرى  وخنبة  اشنا  زايد   : ذ   ، احلاحي  رشيد   : ذ   ، حممد حنداين   : ذ   ، شامي  حممد   : ذ   ، وأمحد اخلنبويب  اوعمو 

االنطالقة الرمسية هلذا احلدث التارخيي  بدار الثقافة مبدينة تيزنيت.
ن  تايري  مجعية  واختتمت  ايفناغ،   حروف  من  املستوحات  التشكيلية  الفنية  واللوحات  االمازيغية  للكتب  معرض  نظم  احلدث  مع  ومبوازة 
فاطمة  الفنانة  كـ  االمازيغية  األغنية  جنموم  أملع  مبشاركة  كربى  فنية  بسهرة  األمازيغية  اللغة  لدسترة  الثانية  الذكرى  ختليد  حفل  وكال 
تابعمرانت، و جمموعة تودرت، باإلضافة لنجم األغنية األمازيغية باألطلس عمر بومتزوعت، و أحواش تيزنيت، والفنان بوشعيب ابعمران.

 ، أحرضان  واملحجويب  جلون،  بن  مزيان  ليلة  الدكتورة   : كـ  األمازيغيتني،  والثقافة  للغة  الكثري  أعطت  وجوه  تكرمي  احلفل  وختلل  هذا 
واإلعالمية أمينة إبن الشيخ، واألستاذين حممد شامي و أمحد بومزكو، باإلضافة للمبدع والفنان احلسني بيزكارن. وكعادهتا ووفقا لألهداف 
اليت رمستها مجعية تايري ن وكال منذ التأسيس خصصت اجلمعية يوم فاتح يوليوز لإلحتفال باالطفال األيتام املتفوقني يف الدراسة على 
االيتام  لألطفال  خاص  حفل  تنظيم  على  بتيزنيت  الوطنية  التربية  وزارة  مندوبية  مع  بشراكة  اجلمعية  قامت  كما  تيزنيت،  إقليم  صعيد 

املتفوقني يف الدراسة خالل موسم 2012 . 2013 مع توزيع جوائز حتفيزية للمتفوقني.

تيزنيت : تكرمي شخصيات وفعاليات أمازيغية يف الذكرى الثانية لدسترة اللغة األمازيغية

نبدة موجزة عن املكرمني



جمتمع    العدد 155 -  يوليوز/غشت 2963/2013 العامل االمازيغي10

واىل جانب زوجها االستاذ رشيد الراخا ساهمت أمينة ابن 
الشيخ يف تأسيس التجمع العاملي األمازيغي وهي منظمة 
عاملية مختصة يف الرتافع والدفاع عن القضايا و الحقوق 

الهوياتية إليمازيغن واألمازيغية.

 * األستاذ أمحد بومزكو

أستاذ باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين، فرع تيزنيت
مختارات من منشوراته:

 الكتب: تحقيق وتقديم كتاب " طبقات الحضيكي" ملحمد 
أحمد الحضيكي، مطبعة النجاح، 2006،يف جزأين.

ذات  لبحوث  ترجمة  و  افريقيا" جمع  دراسات شمال    -
أبعاد تاريخية اجتماعية و لغوية للمجموعات االمازيغية 
.  تأليف تادايوش ليوفينسكي ضمن منشورات مؤسسة 

توالت  2005 يف جزئني.   
- اإلرشاف و املشاركة يف كتاب "تيزنيت : الذاكرة الجماعية 

،"من منشورات بلدية تيزنيت 2009.
واملمارسة،عمل  التنظري  بني  ربه  مربيه  الشيخ  -جهاد 

مشرتك مع األستاذ النعمة عيل 2010. 
بعض املقاالت:

مجلة  األقاوي،  مبارك  بن  محمد  شخصية  من  *مالمح 
أمل، عدد -19 20، 2000 ، ص ص 23-37.

* وادي نون من خالل وثائق دار ايليغ، ندوة واحات وادي 
نون، أكادير، 1999 ،ص ص: 57-85.

املناهل،عدد 58،  املخزن 1894-1882، مجلة  * تزنيت و 
1998، ص ص: 110-130

* "ايليغ و حلف تاكوزلت" ضمن ندوة "القانون يف الثقافة 
يومي  بالرباط  للقضاء  العايل  باملعهد  املنعقد  األمازيغية" 
للثقافة  امللكي  املعهد  تنظيم  من   2006 دجنرب   14-15

املغربية.  
والثامن  عرش  السابع  القرنني  خالل  وسوس  *تامَكروت 
عرش، ندوة الزاوية النارصية: األدوار واإلشعاع، منشورات 

جمعية علماء سوس، الجزء 6، ص ص: 89  ـ119 
 ،1927  -  1912 بسوس  املقاومة  تاريخ  من  *محطات 
االستعمار و  "تاريخ  الدرايس حول موضوع  اليوم  ضمن 
أبريل   4 يوم   "20 القرن  خالل  املغربية  بالبادية  املقاومة 

2006 ، تنظيم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
كتاب:  وإشارات،ضمن  محطات  تزنيت:  مدينة  تاريخ   *
تيزنيت الذاكرة الجماعية، منشورات بلدية تيزنيت،2009، 

ص ص: 28-034.

كتاب:  ضمن   ، األوربية  املصادر  بعض  خالل  من  تيزنيت 
تيزنيت الذاكرة الجماعية، منشورات بلدية تيزنيت،2009، 

ص ص:34-43.
الجمعية  منشورات  املغرب،  معلمة  مواد  بعض  *تحرير 

املغربية للتأليف والرتجمة و النرش،من العدد3اىل22.
تجارب علمية مهنية

بالثقافة  املكلف  بتزنيت  البلدي  املجلس  رئيس  *نائب 
والذاكرة و التعاون الدويل.

*أستاذ عريض بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، أكادير.
*عضو مراكز البحث يف التاريخ والرتاث، جامعة ابن زهر، 

لكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، أكادير 
*عضو الجمعية املغربية للبحث التاريخي.

يف  األوقاف  وتنمية  واألعراف  النوازل  عضو"مرشوع   *
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  والصحراء،  درعة  سوس 

أكادير.

* األستاذ املخـرج بوازكارن احلسني
سنة  تزنيت  بمدينة  بوازكارن  الحسني  املخرج  األستاذ  ولد 
بتارودانت  الثانوي  ثم  االبتدائي،  تعليمه  بها  وتلقى   1948
والجديدة ومراكش، وعاد إىل تارودانت حيث حصل عىل شهادة 

الباكالوريا.

عىل  حصل  حيث  بفاس  اآلداب  بكلية  الدرايس  مشواره  أنهى 
اإلجازة يف األدب العربي.

عني أستاذا لالجتماعيات بمدينة كومليمة إقليم الرشيدية وأيت 
وأستاذا  بانزكان،  العربية  واللغة  لألدب  استاذا  عني  ثم  ملول، 
للغة العربية والديداكتيك بمدرسة املعلمني بتزنيت، حيث تقاعد 

إثر مشاركته يف املغادرة الطوعية.
نشاطه الجمعوي

األنبعات  جمعية  بإحياء  قام  بكومليمة،  أستاذا  عمله  أثناء   -
الفكري، ويف إطارأنشطتها أخرج وألف عدة مرسحيات ونظم 
الجامعيني باملنطقة عدة لقاءات ثقافية، كما قام  الطلبة  مع 
بتأسيس الجمعية الرياضية لكرة القدم بنفس املدينة، وتراءس 
لجنة اعداد عصبة تافياللت لكرة القدم، أيضا ساهم يف تأسيس 

سبع فرق لكرة القدم بنفس الجهة.
تأسيس  يف  ساهم  وانزكان،  ملول  بأيت  أستاذا  عمله  -أثناء 
جمعية  وأسس  باكادير،  الهواة  ملرسح  اإلقليمي  اإلتحاد 
وأخرج  ألف  بإنزكان.  تيفاوين  وجمعية  الثقافية،  الشعلة 
يف  ببعضها  شارك  املرسحيات،  من  العديد  إطارأنشطتهما  يف 

إقصائيات املهرجان الوطني ملرسح الهواة.
- بأيت ملول أيضا، أسس النادي الريايض لكرة القدم وأدرجه يف 

الجامعة امللكية لكرة القدم.
الجنوب  جوهرة  جمعية  وتنشيط  إحياء  يف  ساهم  بتيزنيت 
أللعاب القوي، ونظم خالل رئاسته لها عدة تظاهرات وطنية 

ومحلية يف ألعاب القوى.
بتزنيت أيضا قام بإحياء جمعية الطليعة الثقافية، ويف إطارها 

نظم عدة لقاءات ثقافية وألف وأخرج 
املدينة  بنفس  تراءس  كما  باملدينة،  عرضت  مرسحيات  عدة 

االتحاد الريايض أمل تزنيت بفروعه خاصة فرع كرة القدم.
ابداعاته الفنية والثقافية

من  العديد  وأخرج  كتب  أكادير،  باقليم  كأستاذ  عمله  أثناء   -
يف  واملقاالت  القصرية  القصص  من  العديد  ونرش  املرسحيات، 
الثقافة والرياضة، واالستجوابات بالجرائد واإلذاعات الوطنية.

وخالل نشاطه الجمعوي الثقايف والريايض كان يدرس السينما، 
ويف سنة 1987 ركز اهتمامه أكثر عىل تحقيق

ناطق  رشيط  أول  إخراج  وهو  يصبواليه،  كان  ما  أغىل 
باألمازيغية، فبدأ تأليف قصة وسيناريو )تمغارت وورغ( امرأة 

من ذهب.
 - بعد ثالث سنوات من الكتابة تطلع إىل أخراج القصة للشاشة 
الصغرية، فتمكن من ذلك بعد مجهود وتضحيات جسام سنة 

.1991
عليه  وأقبلت  الجماهري،  له  94 هللت  الرشيط سنة  حني وزع 
بأغلب   ، وخارجه  الوطن  داخل  النظري،  منقطع  بحماس 
بالتحليل  الوطنية  الجرائد  أغلب  تناولته  كما  املهجر،  بلدان 
والتهليل، واستدعي مخرجه كمحارض يف السينما األمازيغية، 
والرشيط املذكور، إىل لقاءات فنية وجمعوية يف أنحاء الوطن، 
مهرجانات  سبع  يف  كرم  ومهرجانا،  لقاءا  الثالثني  تجاوزت 
كان  باألمازيغية،  الناطقة  الوطنية  للسينما  كمؤسس  منها 
الجامعي  للمرسج  الدويل  املهرجان  خالل  التكريمات  آخرهذه 
ابن  جامعة  مع  بتنسيق  اآلداب  كلية  السنة  هذه  نظمته  الذي 
 - السنة.  أبريل من هذه  األول لشهر  بأكادير يف األسبوع  زهر 
سنة  وزع  إيسيويدن(  بعنوان)تايري  رشيط  أيضا  للمخرج 
ووسان(  )تاوادا  بعنوان  باألمازيغية،  ناطق  ومسلسل   ،2003
مسرية األيام. من ثالثني حلقة،  انتهى من كتابته منذ 7 سنوات 
ويأمل أن يخرجه للشاشة الصغرية، لكنه إىل حد اليوم لم يلق 
الرتحيب الذي يستحق من طرف القنوات الوطنية التي يتذرع 

بعضها بضعف امليزانية ال برفض املسلسل.
ــات  ــار فعالي ويف إط
التظاهــرة الثقافيــة 
مــن  املنظمــة 
جمعيــة  طــرف 
وكال  ن  تايــري 
 2013/6/15 يــوم 
ــرى  ــبة الذك بمناس
لدســرتة  الثانيــة 
رصح  األمازيغيــة 
عثمــان  الســيد 
رجــل  بنجلــون 
ــروف،  ــال املع األعم
ــة  ــب املجموع صاح

يــة د إلقتصا ا
 Finance.com 

يف  واحــد  وأغنــى 
ــيخ يف  ــن الش ــة اب ــم أمين ــه لتكري ــاء تقديم ــرب أثن املغ

وكال(. ن  تايــري  )مهرجــان  فعاليــات  إطــار 
سيتكلمون  املقبلة  سنة   50 حدود  ويف  املغاربة  أن  رصح 
جميعا بطالقة اللغتني العربية واألمازيغية نظرا للمجهودات 
الجبارة للمجتمع املدني الذي أخد عىل عاتقه الدفاع وصيانة 
متزوجا  لكونه  أمازيغي  نصف  نفسه  اعترب  كما  اللغة  هذه 
من أمازيغية ريفية تفتخر بأمازيغيتها وتدافع وتناضل من 

أجلها.
الريف  من  األمازيغية  هي  بنجلون  عثمان  زوجة  أن  ويذكر 
السيدة ليىل مزيان بنجلون التي حظيت بتكريم من جمعية 
للتجارة  املغربي  البنك  مؤسسة  رئيسة  وهي  واكال  تايري 
باألمازيغية من  النهوض  عاتقها  أخذت عىل  التي  الخارجية 
التي  املدارس  أول  من  تعترب  التي  كوم  ديوان  مدارس  خالل 

أدرجت اللغة األمازيغية يف التعليم.
أول  السيدة ليىل مزيان بنجلون تعترب  أن  إىل  وتجدر اإلشارة 
امرأة أمازيغية حازت عىل الجائزة الوطنية للثقافة األمازيغية 

التي يخصصها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية كل سنة.

بعد اختتام أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف جمعية 
بمناسبة   2013 يونيو   15 يوم  بتيزنيت  واكال"  "تايري ن 
و  "واقع  موضوع  حول  األمازيغية،  لدسرتة  الثانية  الذكرى 
اللقاء  آفاق األمازيغية بعد الدسرتة" أصدر املشاركون يف هذا 

البيان التايل:
1. الترسيع بإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي 
للغة األمازيغية، والقانون التنظيمي بإحداث املجلس الوطني 
للغات والثقافة املغربية، وإرشاك الجمعيات األمازيغية يف هذا 

الشأن بتفعيل الحق الدستوري يف العمل التشاركي.
املحققة  واملؤسساتية  اللغوية  املكتسبات  كافة  تحصني   .2

لصالح األمازيغية.
املتعلقة  الوزارات  عمل  مخططات  صريورة  ضمان   .3
باألمازيغية، يف انتظار صدور القانونني التنظيمني الواردين يف 

الدستور، وتخصيص ميزانيات سنوية للنهوض بها.
عمله،  أداء  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  استمرار   .4

وشجب الرتاجع الخاص بإلغاء مجلسه اإلداري.

ويف  الربملاني  العمل  يف  األمازيغية  للغة  الفوري  االستعمال   .5
كافة دواليب وإدارات الدولة الرسمية وشبه الرسمية.

الذي  للرضر  جربا  األمازيغية  للغة  اإليجابي  بامليز  اإلقرار   .6
تعرضت له تاريخيا من جراء اإلقصاء املمنهج الذي لحق بها.

7. العمل عىل تنمية اللغة األمازيغية قصد االرتقاء بها إىل لغة 
عاملة ممارسة للتعليم والتلقني.

8. تقوية مكانة األمازيغية يف قطاع اإلعالم السمعي البرصي 
ويف مجال الصحافة املكتوبة واإللكرتونية.

9. تجريم االستعمال اإليديولوجي واالستغالل الديني للمفاضلة 
وامليز بني اللغتني الرسميتني للبالد تطبيقا للقانون الجاري به 

العمل ضد التمييز.

10. إحداث مسؤوليات مركزية يف إطار خلق وزارات منتدبة 
تروم النهوض باألمازيغية لغة وثقافة وهوية.

برأس  إسوة  عطلة  يوم  األمازيغية  السنة  رأس  جعل   .11
السنتني الهجرية وامليالدية.

قوة  لتصبح  األمازيغية  الحركة  تنظيمات  بني  التنسيق   .12
حوارية ونضالية.

13. تكثيف جهود التنسيق بني التنظيمات األمازيغية وهيأت 
املجتمع املدني واألحزاب السياسية واإلطارات الحقوقية قصد 

بلورة إسرتاتيجية عمل لترصيف قرار ترسيم األمازيغية.
14. اسرتجاع األرايض املصادرة من مالكيها الحقيقيني والكف 
السكان  انتفاع  ورضورة  ملتوية،  بأساليب  انتزاعها  عن 

أصحاب األرض من الثروات واملوارد الطبيعية.
15. التصدي لجيوب املحافظة والجمود املناهضة لقيم التعدد 

والديمقراطية. 
تيزنيت يف: 15 يونيو 2013 / 03 يونيو 2963 

بيان تيزنيت
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الدين  سعد  قال 
مع  حوار  يف  العثماني 
الوسط  الرشق  جريدة 
املايض  يوليو   08 ليوم 
الذي  الرأي  يوافق  أنه 
مصطلح  أن  يقول 
الذي  العربي«،  »املغرب 
باملغرب،  سائدا  يزال  ال 
مع  متماشيا  يعد  لم 
املغربي  الدستور 
الذي ينص عىل  الجديد، 
لغة  األمازيغية  اللغة  أن 

كما  العربية،  اللغة  بجانب  رسمية 
يوجد  املغاربي  االتحاد  دول  يف  أن 
كثري من األمازيغ. ويف املغرب يشكل 
الدستور  أن  كما  أغلبية،  األمازيغ 
الكبري،  املغرب  عن  يتحدث  الجديد 
إىل  رسمية  لغة  األمازيغية  ويعترب 
جانب العربية، لذلك دعوت من قبل 
املغاربي،  االتحاد  باسم  نكتفي  أن 

فهو يفي باملراد.
ويف إجابة عىل سؤال لجريدة الرشق 
يخىش  من  ثمة  أن  حول  األوسط 
»عرب  بسبب  الرصاع  يتحول  أن 
وأمازيغ« إىل رصاع شبيه بما حدث 
السودان  يف  والجنوب  الشمال  بني 
مثال،  العراق  يف  والشيعة  والسنة 
أن  املغربي،  الخارجية  وزير  قال 
بني  التالحم  وأن  كذلك،  ليس  األمر 
العرب واألمازيغ قوي ومستمر عرب 
املغربية  القبائل  التاريخ، وكثري من 

تعربت،  األمازيغية 
تمزغت.  والعربية 
هناك  أن  اليوم  والواقع 
داخل  حتى  نقاشا 
وهو  املغربي.  املجتمع 
أو  ثالثة  منذ  بدأ  نقاش 
ومتأكد  عقود،  أربعة 
إيجابيا،  سيكون  أنه 
لتطوير  وسيؤدي 
وإنصافها  األمازيغية 
مغربي  أي  أن  أظن  وال 

سيكون ضد ذلك.
الخارجية  لوزير  سبق  وقد  هذا 
يف  العثماني،  الدين  سعد  املغربي 
إجتماعني متتالني لوزراء الخارجية 
لدول املغرب الكبري، أن إقرتح تغيري 
العربي«  املغرب  »إتحاد  تمسية 
الكبري،  املغرب  بإتحاد  وتعويضها 
افريقيا  شمال  واقع  مع  تماشيا 
األمازيغ  ماليني  به  يتواجد  الذي 
الجديد،  املغربي  الدستور  مع  وكذا 
رسمية  لغة  األمازيغية  يقر  الذي 
للبالد إىل جانب العربية، لكن مطلب 
طرف  من  برفض  ووجه  العثماني 
وزراء خارجية ليبيا وتونس حينها.

املعربي  املغرب  إسم  تغيري  وكان 
األمازيغية  للحركة  رئيسيا  مطلبا 
عقود،  مدى  عىل  افريقيا  بشمال 
أنها تسمية عنرصية ال  اعتبار  عىل 
تتماىش وواقع بلدان شمال افريقيا 

املتعدد.

العثماين .. أغلبية املغاربة أمازيغ  

نظم املعهد امللكي للثقافة االمازيغية ندوة وطنية حول 
اململكة  دستور  يف  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  "إقرار 
تدابري"  وأي  اسرتاتيجيات  "أي  عنوان  تحت  املغربية 
بمناسبة مرور السنة الثانية عىل ترسيم األمازيغية يف 

الدستور املغربي,
و قد افتتح اللقاء بمداخلة الدكتور أحمد بوكوس عميد 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حيث أكد عىل أن اللغة 
االمازيغية جاهزة لتقوم بأدوارها كاملة كلغة رسمية 
يف جميع مناحي الحياة العامة و قدم جردا بما حققه 
النهوض  مجال  يف  االمازيغية   للثقافة  امللكي  املعهد 

باألمازيغية منذ خطاب أجدير سنة 2001 
بنكريان،  اإلله  عبد  الحكومة،  رئيس  قال  جانبه  من 
موسعة  تشاركية  مقاربة  ستعتمد  الحكومة  إن 
القانون  نص  إلعداد  املعنيني  الفاعلني  مختلف  مع 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي 

الرسمي لألمازيغية.. 
و أضاف يف نفس السياق أن الربنامج الحكومي "أكد 
األمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  تفعيل  عىل  العمل 
إدراج  كيفيات  يحدد  تنظيمي  قانون  وضع  عرب 
مع  العامة  والحياة  التعليم  يف  وإدماجها  األمازيغية 
مع  تشاركية  منهجية  واعتماد   ، املكتسبات  صيانة 
والثقافة  باللغة  النهوض  مجال  يف  الفاعلني  مختلف 
األمازيغيتني".. وأضاف أن دستور يوليوز 2011 "شكل 
والثقافة  اللغة  مسار  يف  التاريخ  سيخلدها  محطة 
األمازيغية  جعل  إذ  املغربية،  األمازيغية  والحضارة 
لجميع  مشرتكا  رصيدا  باعتبارها  للدولة  رسمية  لغة 

املغاربة إىل جانب اللغة العربية".
ومن جهته أبرز املستشار امللكي عبد اللطيف املنوني أن 
الندوة التي نظمها الـمعهد امللكي للثقافة االمازيغية 
"ستكون لها آثارا إيجابية وستساهم يف تحديد معالم 

شقه  يف  الدستور  تنزيل  مجال  يف  املستقبيل  العمل 
املتعلق بإقرار الطابع الرسمي لألمازيغية".. كما أشار 
بهدف  الدستور  تنزيل  مسعى  لتأطري  "الحاجة  إىل 
إعطاء ما جاء به حول األمازيغية بعدا حقيقيا يعكس 
يف  وشارك  املغربية"  للهوية  أسايس  كمكون  مكانتها 
مجلس  رئيس  الحكومة  رئيس  إىل  إضافة  اللقاء  ذات 
النواب و االمني العام للمجلس االعىل للتعليم ،و ثالث 

من فعاليات املجتمع املدني و هم كل من:
املغربية  الجمعية  عن  باحسني  آيت  الحسني  االستاذ 

للبحث والتبادل الثقايف
االستاذ عبد الله حتوس عن املرصد االمازيغي للحقوق 

والحريات.
الجمعيات  كنفدرالية  عن  الشامي  محمد  االستاذ 

االمازيغية بالشمال..

 يحتفل املغرب هذا األسبوع بالذكرى الثانية لدسرتة اللغة 
سؤال  استحضار  واجب  علينا  وكربملانيني   األمازيغية. 

محوري: هل اللغة األمازيغية لغة رسمية بالفعل أم ال؟
بد  نجيب عنه كربملانيني، وال  أن  لنا  بد  ال  هذا سؤال كبري 

للحكومة أن تجيب عنه.
باللغة  نتواصل  ولم  نتحدث  ولم  سنتني،  ملدة  سكتنا  لقد 
املكتسبات  عن  تراجع  هذا  الربملان.  قبة  داخل  األمازيغية 
أن  لنا  بد  ال  أنه  نقول  للدستور.  تنكر  هذا  الدستورية، 
مع  التزاماتنا  و  لسلوكاتنا  مصداقية  نجد  لكي  نتوقف، 

املجتمع ومع الشعب
الدستور وثيقة اتفق عليها الجميع، إنه ميثاق مع شعب 

وميثاق مع املجتمع. هل هو ينفذ أو ال ينفذ
ال بد من اإلجابة عىل هذا السؤال اليوم.

السيد الرئيس،
الربملان  كبرية،  مفارقة  نعيش  أننا  يل  يبدو 
بدعوى  هنا  وتمنع  مغيبة.  أو  غائبة  موجود،واإلمازيغية 

اننا ال نتوفر عىل اللوجيستيك وعىل آليات الرتجمة.
أقول اننا أمام مفارقة ال يقبلها حتى اآلخرون ، بحيث كنت 
خالل األسبوع املايض يف مهمة برملانية خارج الوطن. وما 
قاله يل العديد من الناس هناك، متسائلني: كيف تعرتفون 
تتحدثون  وال   ، دستوريا  واألمازيغية  العربية  باللغتني 
، وعيل  تكذبون . وهذه حقيقة  فأنتم  األمازيغية عمليا… 
أن أجيب ألنني مسؤول برملاني مثلكم. هل من املنطق أن 
نتذرع طيلة سنتني بأنه ليس لدينا مرتجمون؟ 90 % من 

هؤالء / الربملانيون/ يعرفون األمازيغية، ويتحدثونها؟
وضعته  الذي  والتحمالت  الرشوط  دفرت  أخرى،  جهة  من 

الحكومة.
رئيس الجلسة يقاطع… فـــ … انتهى الكالم باألمازيغية

يف الندوة الوطنية التي نظمها املعهد امللكي للثقافة 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  "إقرار  حول  األمازيغية 
وأي  اسرتاتيجيات  "أي   : املغربية  اململكة  دستور  يف 
الحكومة  رئيس  بنكريان  اإلله  عبد  قال  تدابري". 
تشاركية  مقاربة  ستعتمد  حكومته  أن  املغربي، 
موسعة مع مختلف الفاعلني املعنيني إلعداد القانون 
الخاص بتفعيل ترسيم األمازيغية، وذكر  التنظيمي 
نص  حكومته  برنامج  أن  املغربية  الحكومة  رئيس 
عىل رضورة تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية 
كيفيات  يحدد  تنظيمي  قانون  سن  عرب  باملغرب، 

واعتماد  املكتسبات،  صيانة  مع  العامة  والحياة  التعليم  يف  وإدماجها  األمازيغية  إدراج 
منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلني يف مجال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني، 
2011 واعتربه محطة سيخلدها  وأشاد رئيس الحكومة املغربية بدستور فاتح يوليوز 
لغة  األمازيغية  اللغة  جعل  إذ  األمازيغية،  الحضارة  و  والثقافة  اللغة  مسار  يف  التاريخ 

رسمية للدولة بإعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة إىل جانب اللغة العربية.  
كما ذكر رئيس الحكومة املغربية بمحطات إنصاف األمازيغية باملغرب حيث تحدث عن 
جديدا  تصورا  حمل  الذي   ،2001 سنة  اكتوبر  يف  السادس،  محمد  للملك  أجدير  خطاب 
باألمازيغية  اإلعرتاف  أن  كدلك  إعترب  الذي  املتحدث،  ذات  حسب  املغربية  الهوية  بشأن 
لغة رسمية يعد إنجازا لجميع املغاربة ويطرح تحديا عىل مستوى التنزيل، يقتيض فتح 

نقاش عمومي موسع.
الذين تساءلوا  األمازيغية،  الحركة  أثارت كلمة بنكريان حفيظة عدد من فعاليات  وقد 
األمازيغية، خاصة  لتفعيل ترسيم  الحديث عن فتح نقاش عمومي موسع  عن جدوى 
وأنه مرت قرابة سنتني عىل ترسيم األمازيغية باملغرب وعىل حكومة بنكريان من دون 
قبل  عليه  كان  ما  عىل  الحال  بقي  بل  األمازيغية،  مجال  يف  تذكر  رسمية  إنجازات  أية 
ترسيم األمازيغية باملغرب، كما تساءلوا عما إذا كان ما قاله بنكريان يمثل تجاوزا لنص 
عليه  يصادق  تنظيمي  بقانون  األمازيغية  ترسيم  تفعيل  ربط  الذي  املغربي  الدستور 
الربملان املغربي، واشرتاط بنكريان لفتح نقاش عمومي موسع بعد سنتني من ترسيم 
األمازيغية، أمر ال يدعوا للتفاؤل حسب تعبريهم، ودليل عىل تخبط الحكومة وافتقادها 

لسياسية واضحة لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية باملغرب.

عميد  بوكوس،  أحمد  السيد  قال 
املعهد امللكي للثقافة االمازيغية، 
أن اللغة االمازيغية جاهزة لتقوم 
يف  رسمية  كلغة  كاملة  بأدوارها 
العامة،  الحياة  مناحي  جميع 
املغرب  وكالة  ملتقى  يف  وذلك 
موضوع  ملناقشة  لألنباء  الكبري 
وآفاق  األمازيغية  "مسار 
اإلثنني  يوم  نظم  ترسيمها"، 
السيد  واستعرض  يوليوز،  فاتح 
منذ  تحقق  ما  حصيلة  بوكوس 
خطاب أجدير يف 17 أكتوبر سنة 
2001 ،  معتربا أن املعهد تجاوز 
ووضع  األويل  بالعمل  القيام 
األمازيغية  للغة  األوىل  اللبنات 
هذه  معها  أصبحت  مرحلة  إىل 
أدوارها  للعب  جاهزة  األمازيغية 
مجال  يف  رسمية  كلغة  كاملة 
من  وغريها  واإلعالم  التعليم 
باملواطنني.  املرتبطة  املجاالت 
امللكي  املعهد  بدور  مدكرا 
يتعلق  فيما  األمازيغية  للثقافة 
ومعريتها،  األمازيغية  بتأهيل 
املؤسسة  تلك  راكمته  ما  وبكل 
وفكرية  علمية  إصدارات  من 
وقاعدة  أساسية  أدوات  تشكل 
السيد  اكد  كما  لغة.  لكل  صلبة 
تثمني  رضورة  عىل  بوكوس 
الذي  األمازيغي  الثقايف  االرث 
مستوى  عىل  سنوات  منذ  تراكم 

األدب بصفة خاصة، وانتقل من 
وأشاد  املكتوب.  إىل  الشفاهي 
بتدريس  بوكوس  أحمد  السيد 
املدراس  من  عدد  يف  األمازيغية 
املغربية منذ 2003 ،إذ وصل عدد 
اللغة  مادة  يف  املسجلني  التالميذ 
تلميذ،  ألف   600 إىل  األمازيغية 

لكنه اعترب الرقم "هزيال".
كما أشار السيد بوكوس إىل إدراج 
مسالك للدراسات األمازيغية عىل 
بخمس  العايل  التعليم  مستوى 
سنة  منذ  مغربية،  جامعات 
املتخرجة  لألطر  يمكن   2007
النهوض  يف  املساهمة  منها 
نوه  كما  االمازيغية،  بالثقافة 
القناة  بإحداث  بوكوس  السيد 
املغربي  وبالدستور  األمازيغية، 
الذي أقر األمازيغية كلغة رسمية، 
لكنه عرب عن أسفه لتأخر خروج 
لرتسيم  التنظيمي  القانون 
التنظيمي  والقانون  األمازيغية 
للمجلس الوطني للغات والثقافة 
الرغم  عىل  وذلك  املغربية، 
اعتماد  عىل  سنتني  مرور  من 
بأن  مذكرا  الجديد،  الدستور 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
قدم مذكرة إىل الحكومة والربملان 
تتناول الجوانب املتعلقة بالفصل 
الخامس من الدستور الذي ينص 
وعقد  األمازيغية،  ترسيم  عىل 

تم  املوضوع  هذا  حول  لقاءات 
مختلف  آلراء  االستماع  خاللها 
الفاعلني، وثمن الدور الذي يقوم 
به املجتمع املدني يف هذا املجال. 

اختيار  بمسألة  يتعلق  فيما  أما 
جدد،  ملواليد  امازيغية  أسماء 
أهمية  عىل  بوكوس  السيد  أكد 
التنظيمي  القانون  يف  التنصيص 
االسماء  اعتماد  عىل  لالمازيغية 
الحالة  دفاتر  يف  االمازيغية 
مستقبل  يخص  وفيما  املدنية، 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
يف أفق صدور القانون التنظيمي 
للمجلس الوطني للغات والثقافة 
بوكوس  السيد  أبرز  املغربية، 
قطاعية  مؤسسة  هو  املعهد  أن 
مؤسسات  جانب  إىل  سيشتغل 
عىل  خوف  ال  وأنه  أخرى، 
أيضا  لكونه  بالنظر  مستقبله 
كل  خالل  من  نجاعة  عىل  برهن 
اللغة  حققتها  التي  املكتسبات 

االمازيغية.
بوكوس  أحمد  السيد  وأشاد  هذا 
الكبري  املغرب  وكالة  بإطالق 
لألنباء لبوابة خاصة باألمازيغية، 
تنظيمي  قانون  إنتظار  دون  من 
ثمة  أن  إىل  وأشار  لألمازيغية، 
تنتظر  ال  وطنية  مؤسسات 
لكي  التنظيمي  القانون  صدور 
تقوم بتفعيل ترسيم األمازيغية.

 بنكريان يضع شرطا جديدا لتفعيل 
ترسيم األمازيغية

املعهد امللكي ينظم لقاءا وطنيا حول تفعيل ترسيم الدستور

ترمجه احاطة االستاذ عبد اللطيف 
أعمو باالمازيغية حول االمازيغية 

مبجلس املستشارين

بوكوس يتأسف لتأخر تفعيل ترسيم األمازيغية ويشيد مبا حتقق

عبد  أكد 
للطيف  ا
ني  ملنو ا
الندوة  يف 
طنية  لو ا
نظمها  التي 
امللكي  املعهد 
فة  للثقا
يغية  ز ما أل ا
»إقرار  حول 
بع  لطا ا

اململكة  دستور  يف  لألمازيغية  الرسمي 
تدابري«،  وأي  اسرتاتيجيات  »أي   : املغربية 
عىل أنه حان األوان إلعمال خطة إجرائية، 
بشان  الدستور  مقتضيات  تنزيل  بهدف 
من  موضوعا  أصبحت  التي  األمازيغية، 
مواضيع الساعة  التي تدخل ضمن املهام 
الحكومية والترشيعية،  للمؤسسة  الكربى 
مطية  األمازيغية  إتخاذ  عدم  إىل  داعيا 
رصيدا  لكونها  نظرا  سياسية  لحسابات 
مشرتكا وملكا لكل املغاربة بدون إستثناء، 
امللكية فيما يتعلق بإعطاء  مذكرا باإلرادة 
يف  تستحقها،  التي  املكانة  األمازيغية 
وخطاب   2001 سنة  أجدير  خطاب 

11مارس 2011.
رئيسا  املنوني  اللطيف  عبد  كان  وقد  هذا 
للجنة التي كلفها امللك بصياغة التعديالت 
منصب  ويشغل    ،2011 سنة  الدستورية 
اإلشارة  وتجدر  حاليا،  للمك  مستشار 
يوم  ألقاه  خطاب  يف  له  سبق  امللك  أن  إىل 
أعضاء  أمام   2012 أكتوبر   12 الجمعة 
إلفتتاح  ترأسه  بمناسبة  املغربي،  الربملان 
الثانية  الترشيعية  السنة  من  األوىل  الدورة 
أكد  أن  التاسعة،  الترشيعية  الوالية  من 
عىل رضورة إنكباب الربملانيني عىل تفعيل 
الطابع الرسمي للغة األمازيغية، بعيدا عن 

األحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. 

 املانوين وتفعيل ترسيم 
األمازيغية بعيدا

عن احلسابات السياسية 

اململكة  أكاديمية  وعضو  املؤرخ  دعا 
يف  التازي،  الهادي  عبد  األستاذ  املغربية 
ترصيح للبوابة اإلخبارية الرسمية )ماب-

ابن  رحلة  كتاب  ترجمة  إىل  أمازيغية(، 
األمصار  غرائب  يف  النظار  »تحفة  بطوطة 
و  األمازيغية،  اللغة  إىل  األسفار«  وعجائب 
أبو  ملؤلفها  الرحلة  هذه  ترجمة  أن  إعترب 
بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد 
الطنجي،  اللواتي  بن  يوسف  بن  إبراهيم 
أهم  »تعد  لكونها  كربى  أهمية  تكتيس 
رحلة يف تاريخ البرشية جمعاء« من جهة، 
جهة  من  أمازيغي  مغربي  مؤلفها  وألن 
التازي،  الهادي  عبد  األستاذ  وقال  ثانية، 
مؤخرا  نظمه  حفل  ضمن  تدخله  خالل 
الثاني  بمناسبة عيد ميالده  بالرباط  ببيته 
بطوطة  ابن  رحلة  نرش  أن  والتسعني، 
رائعا  عمال  يعترب  االمازيغي،  الرتاث  ضمن 
وتطبيقا وتفعيال للدستور الجديد للمملكة، 
اللغة  أن  الخامس عىل  الذي نص يف فصله 
إىل  للدولة  رسمية  لغة  تعد  األمازيغية، 
ابن  أن  عىل  أكد  كما  العربية.  اللغة  جانب 
الذي ولد يف طنجة »كان قمة من  بطوطة 
القمم يف مجال أدب الرحلة«، مضيفا » كم 
أكون سعيدا ويكون املغرب سعيدا إذا ترجم 
هذا العمل إىل اللغة األمازيغية بعد أن ترجم 

اىل حوايل 50 لغة عاملية«.
بطوطة،  ابن  رحلة  ترجمة  أن  واعترب 
يعد  ذاتيني،  أشخاص  أو  هيئة  طرف  من 
بمثابة خدمة كبرية يمكن تقديمها للثقافة 
األمازيغي  ورافدها  عامة  بصفة  املغربية 

بصفة خاصة.
بطوطة  ابن  رحلة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
استغرقت حوايل 30 سنة زار خاللها بلدانا 
كثرية بقارات افريقيا وأوروبا وآسيا، حيث 

قطع أكثر من 121000 كلم.
وكالة  بإطالق  التازي  األستاذ  أشاد  كما 
االخبارية  للبوابة  لألنباء  الكبري  املغرب 
»ماب - أمازيغية«، معتربا أن هذه املبادرة 
الثقافة  من  مهم  جانب  إبراز  عىل  ستعمل 

املغربية باللغة األمازيغية.

 التازي يدعو لترمجة 
كتاب الرحالة 
األمازيغي إبن 

بطوطة
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* منترص إثري- مراكش

وجمعية  إطارا  عرش  أحد  أدان 
بالهجوم  وصفته  ما  أمازيغية 
الحركة  عىل  املمارس  الهمجي 
األسوار  داخل  األمازيغية   التقافية 
األخرية  األحداث   إثر  عىل  الجامعية 
التي شهدتها جامعة القايض عياض 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 

بمراكش .
الجريدة  تتوفر  الذي  البيان  يف  وجاء 
عىل نسخة منه أن جماعات مسلحة 
يف  متمثلة  باالرهابية  وصفتها 
الديموقراطي  النهج  فصيل  مرشدي 
القاعدي مدججني باألسلحة البيضاء 
قامت  ،قد  والسالسل  والهراوات 
فصيل  طلبة  عىل  الهمجي  باإلعتداء 
موقع  األمازيغية  التقافية  الحركة 

مراكش. 
الذي وقعه كل  البيان  هذا وإستنكرا 
األمازيغي،  الديمقراطي  الحزب  من 
األمازيغي،املرصد  العاملي  التجمع 
والحريات،  للحقوق  األمازيغي 
األمازيغي،  للشباب  الدويل  املؤتمر 
تنوالت  جمعية  تامينوت،  منظمة 
باكادير. أبراز  بوعداس.جمعية  ن 

جمعية امزروي للدراسات التاريخية 
الناظور.جمعية  الثقايف  واملوروث 
والرياضة. والثقافة  للتنمية  تاودا 

والتنمية  للثقافة  اناروز  جمعية 
والتنمية.  للثقافة  ايمال  وجمعية 
إستنكرا الكيفية التي سوق بها هذا 
التعامل السلبي  الحدث إعالمياً وكذا 
بكل  لها  تتعرض  ما  إتجاه  للدولة 
املواقع التي تتواجد فيها، كما حملت 
حد  عىل  للمخزن  الكاملة  املسؤولية 
تعبري البيان ملا ستؤول إليه األوضاع 
ودعت  بمراكش  املذكورة  بالجامعة 
مسرية  تنظيم  اىل  الديمقراطني  كل 
الساحة  داخل  بالعنف  تنديدا  وطنية 

الجامعية. 
التقافية   الحركة  أصدرت  املقابل  يف 

االمازيغية بيانا استنكاريا تحمل فيه 
املغربية ويف ما ييل  للدولة  املسؤولية 
نص البيان كما توصلنا به هو اآلخر: 
النضالية  لألشكال  استمرارا 
الحركة  تنظمها  التي  التنويرية 
‘’أمور  موقع  األمازيغية  الثقافية 
الحركة  هذه  اعتزمت  أكوش’’  ن 
 15 للذكرى  تخليداً  حلقية  تنظيم 
األمازيغية  القضية  شهيد  الغتيال 
 27 الخميس  يوم  لوناس«  »معتوب 
والعلوم  اآلداب  بكلية   2013 يونيو 
عياض  القايض  بجامعة  االنسانية 
دخول  بعد  أكوش’’.  ن  ‘’بأمور 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  مناضيل 
إىل الكلية فوجئوا بعصابات إجرامية 
»بالنهج  يسمى  ما  عىل  محسوبة 
مدججة  القاعدي«  الديمقراطي 
الزبارات   ( البيضاء  األسلحة  بشتى 
 )..... املنتوف  السواطري  السيوف  
عىل  ومباغت  عنيف  بهجوم  فقامت 
مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية، 
مناضل  أي  يصب  لم  الحظ  ولحسن 
مصحوباً  كان  الهجوم  وهذا  بأذى. 
يف  والشتم  السب  عبارات   بأبشع 
قرروا  الذين  الرشفاء  مناضيلنا  حق 
بأخالقياتهم  التزاما  االنسحاب 

وتجنباً إلراقة الدماء.
أن هذا  املضمار  بالذكر يف هذا  جديٌر 
سابق  بدون  حدث  الهمجي  الهجوم 
أخالقيات  مع  يتناىف  مما  إنذار, 

النضال.
هده  أن  أيضاً  االشارة   وتجدر   
قامت  »القاعدية«  امليليشيات 
باقتحام بيوت بعد الطلبة و تخريبها 
نفسياً   و  جسدياً  عليهم  اعتدت  كما 
الحي  من  وطردهم  ترهيبهم  لهدف 
الطلبة  بمنع  قامت  كما  الجامعي, 
و  االمتحانات  اجتياز  من  كذلك 
كل  إىل  ينضاف  البحوث.  مناقشة 
التهديدات  من  عليه  أقدمت  ما  ذلك 
واملتابعات  التي تستهدف املناضلني.

     

احلركة األمازيغية
 تدين اهلجوم على MCA  مبراكش

• الخصاص
خاض التكتل الوطني ألساتذة سد الخصاص أيام 4 و5 يوليوز  
معركة ممركزة بالرباط حيث قام األســاتذة باعتصام جزئي 
أمام وزارة الرتبية الوطنيــة يوم الخميس 4 بولبوز ، و وقفة 
أمام مديرية املوارد البرشية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية يف 
اليوم املوايل و هذه الوقفات  حملت شعارات املطالبة بتسوية 
وضعية هذه الفئة من األساتذة ففي ترصيح ملحمد أوبلقاس 
نائب املنسق الوطني قال أن وزارة الرتبية الوطنية تغلط الرأي 
العام من خالل ادعائها أن أســاتذة ســد الخصاص ال يؤدون 
سوى ســاعات إضافية ال تتجاوز 8 ســاعات أسبوعيا بينما 
الوثائق التي نتوفر عليها تثبت أننا نقوم بنفس مهام األساتذة 
الرســميني و بجداول زمنية كاملة )30 ســاعة أسبوعيا يف 
املســتوى االبتدائــي( . وأضاف نفس املصــدر أن الخصاص 
املهول يف املوارد البرشية جعل وزارة الرتبية الوطنية تلتجئ إىل 
خدمات   أساتذة سد الخصاص التي تعمل يف ظروف اجتماعية 
أقل ما يقال عنها أنها ال إنسانية  بأجور هزيلة و موسمية ال 
تتعدى يف أحســن الحاالت 1900 درهم ، وبذلك تكون -حسب 
نفس املصدر- وزارة الرتبيــة الوطنية ترضب املواثيق الدولية 

والوطنية املنظمة للوظيفة العمومية عرض الحائط.
للمزيد من املعلومات : يونس الحوص 0603744587

عبدالله أمكرود 0671570228
محمد أوبلقاس 0662028721

• بويزكارن
احتضنت دار الثقافة بمدينة بويزكارن، مساء أمس الجمعة، 
حفل اختتام برنامج محاربة األمية للموسم الدرايس )-2012

2013(، تم خالله تتويج مجموعة من املستفيدات املتفوقات 
بمختلف مراكز محاربة األمية بدائرة بويزكارن.

وتم خالل هذا الحفل، الذي نظمته جمعية بويزكارن للتنمية 
والثقافة، بتنســيق مــع جمعيتي »تمواســت« و«اإلخالص 
لألطفال واألشــخاص املعاقني«، وبرشاكة مــع نيابة وزارة 
الرتبيــة الوطنية بكلميــم، توزيع »شــهادات تعليم الكبار« 
وجوائــز قيمة لفائــدة 33 امرأة من اللواتــي تابعن دروس 
محاربة األمية للموسم 2013-2012 واجتزن بنجاح االختبار 

النهائي.
كما تم بهذه املناسبة، التي حرضتها فعاليات املجتمع املدني 
وممثلني عن الســلطة املحليــة والنيابة اإلقليميــة للتعليم 
وأساتذة وأطر تربوية، استعراض، من خالل رشيط، حصيلة 
برنامــج محاربة األمية ونماذج من دروس محو األمية بدائرة 

بويزكارن.
وأكــد رئيس جمعية بويزكارن للتنميــة والثقافة، مصطفى 
أشــبان، اســتعداد جميع األعضاء ملواصلة االنخراط يف هذا 
الربنامج للســنوات املقبلة بنفس اإلرادة والعزم، وذلك بالنظر 

إىل التجربة التي راكموها خالل هذه السنوات املاضية.
وأشار إىل أن برنامج محو األمية، الذي انضافت إليه هذه السنة 
حصص أسبوعية لإلعداد الحريف، استفادت منه عىل مستوى 
الجمعيــة 150 امرأة بلغ عدد الناجحات منهم 97 أي ما يمثل 
90،82 يف املائــة من مجموع املشــاركات يف االمتحان )117 

مستفيدة ( .
يشــار إىل أنه اســتفادت من برنامج محاربة األمية بمدينة 
بويزكارن، الذي ســاهمت يف إنجاحه 16 مؤطرة، برشاكة مع 
النيابة اإلقليمية للتعليم بكلميم، خالل املوسم 2012-2013، 

أزيد من 470 امرأة ترتاوح أعمارهن بني 20 و60 سنة.

من هنا وهناك

ما  وأبعاد  خلفيات  تاماينوت  ملنظمة  الفدرايل  املكتب  ناقش 
حاول  حيث  طاطا،  عمالة  بإسافن  مناضليها  أحد  له  تعرض 
أحد املسئولني اإلقليميني بالدرك امللكي استنطاق عضو املنظمة 
املدني  املجتمع  الله« عىل خلفية تحرك  »آيت يس عبد  األستاذ 
الساكنة  من  نالت  التي  املنطقة،  قائد  تجاوزات  ضد  بإسافن 

والرموز األمازيغية بإسافن.
مسا  يعترب   ،2013 يونيو   6 الخميس  يومه  قع  ما  أن  وحيث 
واملواطنات،  للمواطنني  قانونيا  املكفولة  بالحريات  خطريا 
الدرك  مسئول  عىل  كان  التي  القانونية  للمقتضيات  وخرقا 
امللكي التقيد بها يف عالقته باملواطنني عموما ونشطاء املجتمع 
ما  العام  للرأي  تعلن  تاماينوت  منظمة  فإن  خصوصا.  املدني 

ييل :
1. أن ما حصل دليل آخر عىل ما سجلته منظمة تاماينوت من 
العديد من  أكد مضمون  ببالدنا، كما  الحريات  تراجع وضعية 
وباقي  الحكومة  بأن  أقرت  التي  والدولية،  الوطنية  التقارير 
أجهزة الدولة فشلت يف تمكني املواطنني واملواطنات من التمتع 
بالحقوق والحريات، الواردة يف الوثيقة الدستورية واملنصوص 
التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  والعاهدات  املواثيق  يف  عليها 

صادق عليها املغرب.
مسئول  طرف  من  حقوقي  ناشط  استنطاق  محاولة  أن   .2
القانونية، شطط يف استعمال  الضوابط  امللكي، خارج  بالدرك 
الخوف  املدنيني وزرع  النشطاء  ترهيب  باب  يف  يدخل  السلطة 

يف نفوسهم.
3. أن سياسة صم اآلذان واحتقار املواطنني املنتهجة من طرف 
قائد  حصنت  خصوصا،  الداخلية  ووزارة  عموما  الحكومة 
إسافن من املسائلة بعد ما صدر منه من تجاوزات ، ووضعت 

النشطاء املدنني موضع االستنطاق الالقانوني.
4. أن هذه املمارسات السلطوية تفرغ الدستور من مضمونه، 
وتعيد عالقة الدولة باملجتمع املدني إىل نقطة الصفر، مما يفرغ 
الكثري من الشعارات من مضمونها، ويحول دون املجتمع املدني 

وأداء أدواره كسلطة مضادة و رشيك يف البناء الديمقراطي. 

من  املتظاهرين  مئات  خرج 
األحد  يوم  صباح  إيميرض  سكان 
إحتجاجية  يوليوز« يف مسرية   7«
املقاومة«،   »مسرية  أسموها 
رقم  الوطنية  الطريق  بمحاذاة 
ألبان«، حيث   « اتجاه جبل  يف   10
  23 مند   لهم  معتصم  يتواجد 
شهرا، املسرية اإلحتجاجية عرفت 
مختلف  من  متظاهرين  مشاركة 
الفئات واألعمار، رفعوا شعار«لن 
نزع  أجل  من  نقاوم  نستسلم، 

حقوقنا، صمت اآلذان وأوصدت األبواب، و نسجل للتاريخ تعنت السلطات«،  يف إشارة 
ازيد من  التي دخلوا يف إحتجاجات واعتصام من أجلها منذ  لعدم اإلستجابة ملطالبهم 
ذهابا  مشيا  كيلومرتات  عرش  املقاومةحوايل  مسرية  يف  املشاركون  سار  وقد  سنتني، 
وإيابا رغم الحرارة املفرطة، معلنني عن مقاومتهم  للتعبري عن صمودهم يف اإلعتصام 
منجم  تستغل  التي  الرشكة  بتعامل  منددين  الحقوقي،  ملفهم  اجل  من  واإلحتجاج 
إيميرض متهمني إياها باإلفتقاد ألي إحساس بمسؤوليتها االجتماعية تجاه الساكنة، 
اإللتفاف عىل  إعتربوه محاوالت  ما  املتمثل يف  باملنطقة   السلطات  استنكروا نهج  كما 
الذي طال قضيتهم، وشددوا  بالصمت  إيميرض  ندد محتجي  كما  املرشوعة،  مطالبهم 

عىل تشبتهم بالنضال السلمي حتى إننزاع حقوقهم املرشوعة.

سكان إمييضر ينظمون مسرية املقاومة

فدادي  السيد  وجهها  التي  الشكاية  مازالت 
لدى  امللك  وكيل  السيد  إىل  شهر  منذ  لحسن 
رقم  ملف   " بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
طبية  بشهادة  مرفوقة   "122/20013
رشد  ابن  الجامعي  املستشفى  من  مسلمة 
مجمدة  مازالت  يوما،   30 عجزها  مدة 
بمخفر الدرك امللكي بإيغرم إقليم تارودانت، 
دون أن يتم بناء عليها حتى اآلن فتح تحقيق 
املعني  له  تعرض  الذي  اإلعتداء  مالبسات  يف 
الحاج  ابلهو   " املسمى  طرف  من  باألمر 
عيل  نايت  تاكاديرت  بدوار  القاطن   " حسن 

جماعة إيماون بإيغرم،
وقد أصيب املعتدى عليه بشلل نصفي نتيجة 
بمستشفى  يرقد  اآلن  وهو  اإلعتداء،  هذا 
له  أجريت  أن  بعد  بأكادير  التاني  الحسن 

عملية جراحية يف رأسه.
»حسب  املوضوع  هذا  يف  الدهشة  يثري  ما 
امللكي  الدرك  رجال  أن  الضحية«  ترصيح 
اإلعتداء  موقع  إىل  حرضوا  قد  كانوا  بإيغرم 

فبدل  املخفر،  إىل  الشخصني  وقادوا 
بالطرف  إنفردوا  الطرفني،  إىل  اإلستماع 
الحديث  موضوع  يعرف  أن  دون  املعتدي 
عليه  املعتدى  إىل  عادوا  تم  بينهم،  دار  الذي 
ليستعملوا معه أساليب التهدئة، وامتصاص 
انعل   (  : الغضب بواسطة عبارات من قبيل 
البالد.. حشومة تديه  الشيطان.. نتوما والد 
للحبس..( مستغلني حالة اإلحباط النفسية 

التي كان عليها لجعله يتنازل.
الحقيقي وراء  السبب  إزاء هذا نتساءل عن 
النيابة  أوامر  تنفيذ  يف  الدرك  مصالح  تلكإ 
إلنصاف  املطلوب  التحقيق  وفتح  العامة، 

الضحية.
الحقوقية  املنظمات  تتحرك  أن  نتمنى 
التي  القروية،  املناطق  إىل  اهتمامها  لتوجيه 
يستغل املنحرفون من بعض مسؤويل الدرك 

عزلتها ليعيتوا فيها فسادا...
*محفوض امناي

بالغ منظمة تاماينوت بشأن التضييق 
على مناضليها بإسافن عمالة طاطا

الدرك امللكي بإيغرم يتلكأ يف فتح حتقيق يف إعتداء 
تعرض له أحد املواطنني...

نظمت قبيلة أيت عمو عيىس، مسرية شعبية  عارمة، 
 10 يوم  خنيفرة،  مدينة  تجاه  نوعها،  من  األكرب  تعد 
الجاري، وذلك احتجاجا عىل مقتل الشاب عبد  يوليوز 
الرحيم أبراو عىل أيدي عنارص املياه والغابات) حراس 
من  مقربة  عىل  واقعة  غابوية  منطقة   يف  الغابة(، 
أجدير. هذا وقطع املتظاهرون  ما يقارب 30 كيلومرتا 
مشيا عىل األقدام، حاملني جثمان الفقيد عىل األكتاف، 
اإلقليمية   مقر«املندوبية  أمام  إىل  وصولهم  حني  إىل 
مقر  إىل  وبعدها  التصحر«،  ومحاربة  والغابات  للمياه 

وقفة  يف  املتظاهرون  احتشد  حيث  خنيفرة،  عمالة 
أمازيغية، تجرم  احتجاجية، رفعوا خاللها شعارات 
التي حاول  الجريمة  املسؤولني وتعتربهم رشكاء يف 
وقوعها،وتطالب  منذ  معاملها  إمحاء  منهم  البعض 
رجال  زي  وراء  يتسرتون  الذين  »القتلة  بمعاقبة 
املياه والغابات لتنفيذ جرائمهم الوحشية«. وواجهت 
برشاسة  الشعبي  التحرك  هذا  املحلية  السلطات 
لفتح  صارمة  إجراءات  اتخاذ  عن  عوضا  ووحشية، 

الجناة اشخاصا  نزيه ومعاقبة  تحقيق 
املدينة  شهدت  إذ  مؤسسات،  أو  كانوا 
إنزاال مكثفا ملختلف أجهزة التدخل،  بما 
لم  لكنها  امللكي،  الجيش  قوات  ذلك  يف 
عمو  أيت  عزيمة  و  غضب  أمام  تصمد 
أخرى  قبائل  إليها  انظمت  التي  عيىس، 
قوى  كرشت  أن  بعد  إال  مسريها،  أثناء 
للجماهري،  محارصة  ظلت  التي  القمع، 
وبني  بينها  مواجهة  لتتفجر  أنيابها  عن 
كبرية  أعداد  قامت  بعدما  املحتجني، 
العزل،  املتظاهرين  بمهاجمة  األمن  من 
واستخدمت أرشس اشكال القمع الوحيش 
ضدهم. وقد أسفرت املواجهة عن إصابات 

املعتقلني  جميع  عن  اإلفراج  تم  بالجملة،  واعتقاالت 
خوفا من انفجار األوضاع، يف حني استعادت السلطات 
جثمان القتيل عرص نفس اليوم »لتحيله عىل الترشيح 
لكن  مسؤولة،  جهات  به  رصحت  ما  حسب  الطبي«، 
مسقط  بوملو،  مقربة  يف  الغد  يوم  صباح  القتيل  دفن 
رأس الشاب، بعد عودة الهدوء إىل املدينة يثري العديد من 
التساؤالت حول ما إذا خضعت عائلة الشاب لضغوطات 

أو مساومات. 

إثر مقتل شاب برصاص  حراس الغابة
قبيلة أيت عمو عيسى جترم املسؤولني يف أكرب مسرية إىل خنيفرة

بعد تسجيلنا لتهميش أمازيغ ليبيا يف لجنة الستني املكلفة 
األمازيغ  املقبل، وإقصاء  الليبي  الدستور  بصياغة مرشوع 
ورفض دسرتة األمازيغية يف تونس، وبعد سنتني عىل تجميد 
والربملان  الحكومة  ورفض  باملغرب،  األمازيغية  ترسيم 
املغربيني عمليا تفعيله، وغري ذلك من وقائع تمثل تراجعا 
عن املسار الديمقراطي باملغرب وبقية بلدان شمال إفريقيا 
املطلقة  مساندتنا  والدويل  األمازيغي  العام  للرأي  نعلن 
قرارهم  عقب  ليبيا  أمازيغ  مع  الالمرشوط  وتضامننا 
الليبي،  الوطني  املؤتمر  من  ممثليهم  بسحب  القايض 
ستكلف  التي  الستني  بلجنة  معنيني  غري  أنفسهم  وإعتبار 
الليبية  األطراف  بكل  وندد  املقبل،  الليبي  الدستور  بصياغة 
لحقوق  الدولية  واملواثيق  الديمقراطية  مبادئ  تخرق  التي 
اإلنسان ومبادئ ثورة 17 فرباير، بسعيها إىل إعادة التأسيس 
للسياسة العنرصية العروبية للطاغية القذايف ضد األمازيغ 
بليبيا، وندعوا كل أمازيغ العالم إىل الوقوف بجانب أمازيغ 
العادلة  حقوقهم  أجل  من  الجديدة  إنتفاضتهم  يف  ليبيا 
واملرشوعة. ونندد بتجاهل األمازيغية يف تونس وإقصاءها 
عدم  أن  ونعترب  الجديد،  التونيس  الدستور  مرشوع  من 
رضبا  يشكل  تونس،  يف  والثقايف  اللغوي  بالتعدد  اإلعرتاف 
للمبادئ والقيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية، ولن 
يساهم يف التأسيس لدولة ديمقراطية مستقرة، كما يخرق 

الدستور  يف  عليه  املنصوص  املواطنني  بني  املساواة  مبدأ 
األمازيغيني  املواطنني  وتجاهل  نفسه،  الجديد  التونيس 
التمييز  تكرس  التي  الدول  خانة  ضمن  يدخلها  تونس  يف 
والعنرصية ضد األمازيغ. ونشيد بأمازيغ أزاواد إىل مقاطعة 
اإلنتخابات التي تجريها مايل عىل أراضيهم، ونؤكد مساندتنا 
لهم حتى تحقيق كافة مطالبهم املرشوعة، ونعترب أن فرض 
أي حل سيايس بالسالح الفرنيس لصالح مايل، لن يؤدي أبدا 
يتمثل  لذلك  الوحيد  السبيل  أن  ونرى  املنطقة،  إستقرار  إىل 
أزاواد املرشوعة  أمازيغ  الفورية لكل مطالب  يف اإلستجابة 
بعنرصية  ونندد  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  املواثيق  بقوة 
الدولية  املواثيق  خرق  يف  واستمرارها  الجزائرية،  الحكومة 
لحقوق اإلنسان، وتجاهلها لتوصيات هيئات األمم املتحدة 
حول إنصاف األمازيغ، ونستنكر مواصلة النظام العسكري 
بالجزائر إضطهاد األمازيغ، برفضه ترسيم اللغة األمازيغية 
وعدم  األمازيغية  لألسماء  ومنعه  الجزائري،  الدستور  يف 
العامة،  الحياة  ومناحي  مجاالت  كل  يف  األمازيغية  إدماج 
كما نشجب إنحياز الدولة الجزائرية لبعض الفئات العربية 
تشهد  التي  غرداية  مدينة  يف  خاصة  املزاب،  أمازيغ  ضد 
منذ  األمازيغ  ضد  متكررة   عنرصية  عرقية  هجومات 
بتفعيل  املبادرة  وعدم  املستمر  التأجيل  ونعترب  سنوات. 
عمر  من  ونصف  سنة  طوال  باملغرب،  األمازيغية  ترسيم 

من  مقصودا  أمرا  الحاليني،  املغربيني  والربملان  الحكومة 
املسؤولية  األوىل  بالدرجة  ونحمل  والربملان  الحكومة  قبل 
الكاملة يف محاولة االلتفاف حول ترسيم األمازيغية باملغرب 
لألحزاب املمثلة يف الحكومة املغربية، كما نؤكد عىل أن منع 
سنة،  من  ألزيد  املغربي  الربملان  داخل  باألمازيغية  الحديث 
من  بتزكية  عنرصيا  تمييزا  يعد  عليها،  الرتجمة  وقرص 
جميع الفرق النيابية، ونحيي كل النواب الربملانيني املغاربة 
الذين حاولوا التنديد بهذا القرار العنرصي. وسعوا بمختلف 
املغرب.ونحمل  يف  األمازيغية  ترسيم  لتفعيل  األشكال 
مسؤولية استمرار نزع أرايض القبائل األمازيغية باملغرب، 
الذين يقع عىل عاتقهم تغيري  املغربيني  للحكومة والربملان 
القوانني التي بموجبها يتم نزع األرايض والتي يعود بعضها 
بغابة  مغربي  مواطن  بمقتل  ونندد  اإلستعمارية.  للفرتة 
قبل  بسبع رصاصات، من  رميا  املغربية  خنيفرة  يف  أجدير 
بفتح  املبادرة  إىل  العدل  وزير  وندعوا  الغابويني  الحراس 
تحقيق ومحاسبة كافة املسؤولني، كما نؤكد عىل رضورة 
أمازيغ  للمياه والغابات. وندعوا كل  السامي  املندوب  إقالة 
التعبئة  إىل  املختلفة  بتنظيماتهم  األحرار واملستقلني  العالم 
تستهدف  التي  املخططات  كل  مواجهة  أجل  من  الواسعة، 
التاريخية  الظرفية  إفريقيا، يف هذه  ببلدان شمال  األمازيغ 

والحاسمة التي تمر بها املنطقة.

التجمع العاملي األمازيغي  يستنكر املمارسات العنصرية ضد األمازيغ بشمال إفريقيا
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كيف تدعم قطر االسالم الوهايب بني مسلمي فرنسا؟
هذا ما حياول االجابة عنه الكتاب القيم الصادر مؤخرا 

بفرنسا »قطر,, القبيحة الصغرية,, الصديق الذي يريد 
بنا شرا« للكاتبني الفرنسيني نكوالبو و جاك ماري بورجي 

و آلمهية ما يزخر به الكتاب من معطيات حول دور قطر يف 
دعم التيار الوهايب بني مسلمي فرنسا ,و لتعميم الفائدة 

على القارئ بالعربية ,ارتأينا ترمجة بعض أجزائه

بناء  إعادة  هو  قطر  إلمارة  الوحيد  الهدف 
إسالم فرنسا و ذلك باستعمال جميع الوسائل 
جميع  يف  عطايا  و  هجومية  دبلوماسية 

االتجاهات 
بساحة  مقهى  يف  جلس  السفري«  سيدي  »ألو 
محمد   )2012 )يناير  بباريس  الجمهورية 
بشاري زعيم الفدرالية الوطنية ملسلمي فرنسا 
. منظمة رئيسية من بني الجمعيات التي تؤطر 
بباريس  قطر  سفري  هاتف  بفرنسا.  االسالم 
محمد جهام القيوري. الرجالن تجمعهما  منذ 
بالعربية.  يتحدثان  احرتام’  و  ود  عالقة  مدة 
التوايل  كان  مقربا عىل  أن  بعد  بشاري  محمد 
كان  التي  القذايف  جماهريية  و  املغرب  من 
يتواجد بها يف 10 فرباير 2011 بمعية خمسون 
مد  التوافق  رجل  البشاري  فرنسا.  من  إماما 
ب  ساعدته  التي  الدوحة  مع  التقارب  جسور 
االسالمي  املركز  لتوسيع  أورو  ألف   200000
الذي يديره بمدينة ليل الفرنسية  حيث يحظى  
بعطف عمدة املدينة االشرتاكية مارتني اوبري. 
ملسلمي  الوطنية  الفدرالية  زعيم  أصبح  بذلك 
قطر  المتداد  امليرسة  املفاتيح  بني  من  فرنسا 

للضواحي الفرنسية 
املسلمة  للجالية  كبريا  اهتماما  تويل  الدوحة 
لبسط  الدخول  بوابة  تعتربها  و  بفرنسا 
السنوات  خالل  الكبري.  املغرب  عىل  سيطرتها 
طرف  من  رشسا  هجوما  نالحظ  االخرية 
الضواحي  استقطاب مسلمي  إمارة قطر عىل 
الضواحي«  صندوق   « خالل  من  الفرنسية 
مبالغ  له  رصدت  سنة2012و  عنه  اعلن  الذي 
الضواحي  شباب  عن  العزلة«  لفك  مهمة«  
وسط  واسعا  جدال  أثارت  املبادرة   الفرنسية. 
حيثيات  و  دواعي  حول  الفرنسية  النخبة 
الكرم القطري لكن بالنسبة للعارفني بأهداف 
بؤس  و  فقر  بمكافحة  يتعلق  ال  االمر  قطر 
املبارشة عىل  للهيمنة  بالسعي   بل  الضواحي, 
مسلمي فرنسا و توجيههم لخدمة  و اعتناق 
دبلوماسية  باستعمال  إسالمي محافظ  توجه 

دعوية  تبشريية 
لوكريم محاولة مجهضة

بقصص  امللعون  و  شك  بال  الحاملون  هؤالء 
العسل  أيام  أعز  ويف  الرومانسية  الرشق 
با  أنهم  يعتقدون  ساركوزي  نيكوال  مع 
ستطاعتهم إعادة بناء االسالم الفرنيس. نحن 
الشخصيات  بعض   2009 سنة  مستهل  يف 
املقربة من رئيس الدولة بوريس بيون و هنري 
و  املتوسط  اجل  من  االتحاد  مهندس  كييون 
املتعاطفون  مع قطر  يحلمون لتأطري مسلمي 
فرنسا عرب إ نشاء تجمع  للمنظمات االسالمية 
عىل  شاكلة لوكريف ) اتحاد املنظمات اليهودية 
االستعانة  تم  ذلك  ولتحقيق  الفرنسية(. 
بنلعربي,  مليكة  تدعى  شابة  امرأة  بخدمات 
وزير  بديوان  مستشارة  و  سابقة   والية 
الداخلية بريس اورتفو, و تربطها عالقة قوية 
لتصبح  ايضا  تطمح   , بباريس  قطر  بسفري 
جميع  لذلك  عبأت  القطرية  االلة  دولة.  كاتبة 
الوسائل , ابتداء من الوالئم التي تقام  بحضور 
نخبة من الجامعيني  كاملفكر و الجامعي مالك 

شبل  ونارص كيتان مؤسس بور فم
و   2008 اكتوبر  يف  انطلق  للهجوم  االعداد 
الوطني  املجلس  احتضن  قطر   من  بتمويل 
الفرنيس اليوم الدرايس لتعليم اللغة العربية و 
الصبغة  العطاء  و  العربية,  بالثقافة  التعريف 
التعليم  وزير  استدعاء  تم  للحدث  الرسمية 

يف  القطرية  الحربية  االلة  داركوس.  كزافيري 
املنتظر  من   كان   2009 مارس  مستمر  تقدم 
انعقاد الجمع التأسييس للكريم, نسينا جزئية 
فرنسا  مسلمي  تنظيم  استحالة  هي  و  مهمة 
دون االرشاك الفعيل للدول املغاربية فتهميشها 

يف هذا املجال عمل انتحاري. 
إحياء  من  عمومية  بسهرة  الجمع  استهل 
لوبوان«  مجلة«   , القطري  الوطني  االوركسرت 
نيكوال   حضور  عن  عالن  اال  حد  إىل  ذهبت 
اوباما.   وميشيل  بروني  كارال  و  ساركوزي 
الداخلية  وزيرة  ماري  اليو  ميشيل  معارضة 
ساركوزي  تحمس  وعدم  الدينية,  الشؤون  و 
انشاء  وراء  كان  الذي  هو  و  لكريم  لفكرة 
املجلس الفرنيس للديانة االسالمية. اما الحفل 
فتم احياؤه بمرسح الشون زي ليزي بحضور 
العديد من الشخصيات املرموقة. فكرة تأسيس 
و  اقبارها  تم  االسالمية  الجمعيات  تجمع 
بااللتحاق  اكتفت  السابقة  الوالية  صاحبتها 
للعمل  بمجموعة لوريال الفرنسية. بعد مهزلة 
إجهاض تأسيس تجمع الجمعيات االسالمية, 
و هابيو قطر انتهجوا اسلوبا ذكيا ال ستمالة 
الستقطاب   فتجهوا  املسلمة,  الجالية  قلوب 
الفرنسية  االسالمية  املنظمات  اتحاد  مسؤويل 
االتحاد  ذلك  لواف«.  ب«  اختصارا  املعروفة 
الثمانينيات مقربا  الذي كان منذ نشأته بداية 
من االخوان املسلمني حاليا تحت رعاية قطر,  
منظمة    , بفرنسا  لالسالم  مختربا  يعترب  و 
الداخلية  لوزارة  غري متمردة و محاور رئييس 
للمجلس  الرئيسية  الحلقة  منه  جعلت  التي 
و  سنة  فكل  االسالمية.  للديانة  الفرنيس 
إىل  الحج  شاكلة  عىل  و  الواف(  من)  بمبادرة 
املعرض  يف  يجتمعون  االشخاص  االف  مكة 
و  جهة,  من  محجبات  نساء  لبورجي,  الدويل 
الرجال من جهة اخرى, اروقة تؤثت املعرض, 
كل واحد يدافع عن قضيته فلسطني, البوسنة, 
اعضاء  احد  العربي«.  »للربيع  واروقة  تونس 
يوسف  االسالمي  الداعية  املسلمني  االخوان 
القرضاوي صاحب الربنامج الشهري »الرشيعة 
دائم يف  الجزيرة ضيف رشف  بقناة  الحياة«  و 
الواف.  االسالمية  املنظمات  اتحاد  تجمعات 
عىل  ساكنا  حرك  فرنسا  يف  احد  ال   1994 منذ 
له   سبق  بل  الفرنيس  بالرتاب  الشيخ  تواجد 
الراي  لتبادل  فرنسيني-  بجامعيني  إلتقى  ان 
حول العلمانية الفرنسية- أمثال   برونو اتيان 
ماسوني معروف بفرنسا, و فرونسوا بوركات 
االجتماع  العلمانية.  بموضوع  املهتمني  احد 
احد  يثرحفيظة  لم  الوهابية  الفتاوى  بموزع 
النه  الفرنيس  العلماني  للنموذج  معاداته  رغم 
ببساطة يتمتع بحماية امري قطر. سنة2012 
من  القرضاوي  الشيخ  منع  تم  االية,  انقلبت 
دخول الرتاب الفرنيس من طرف الرئيس نيكوال 
و  االسالموفوبية  من  جعل  الذي  ساركوزي 
بتوجيه من  باتريك بويسون املوضوع املركزي 

لحملته االنتخابية ل 2012
السالم  الرئيسية  املنظمة  ف  الوا  كانت  اذا 
فرنسا فإن نسبة كبرية من مسلمي هذا البلد  
املدعومني  املسلمني  االخوان  تأثري  تحت  بقيت 
االسالم  امر  يف  الغريب  و   . السعودية  من  
يف  تتمثل  التي  السيئة  العادة  تلك  الفرنيس 
تحديدا  الجزائر  و  املغرب  اجنبية,  دول  تعيني 
البلدين رغم  تأثري هاذين  لكن  املساجد,  الئمة 
توفرهما عىل جمعيات و وداديات يبقى ضعيفا 
باملقارنة مع التأثري الكبري لدول الخليج العربي 
عىل الجالية املسلمة. قبل قطر كانت السعودية 
 , الفرنسية  االسالمية  للنخب  الرئييس  املمول 
وكالهما يلعبان دور الراعي و املمول  للجناح 
املحافظ يف االسالم . ال اليمني و الاليسار حرك 
الشؤون  يف  السافر  التدخل  هذا  عىل  ساكنا 

الداخلية الفرنسية.  
النموذج الرتكي

جميع  عىل  تربعه  و  القطري  الدور  بروز  مع 
ترويض  يتم  كيف  التايل  السؤال  طرح  السلط 
الحليف  قطر  أليست  املسلمني؟  االخوان 
يسارها  و  بيمينها  باريس  للغرب؟  الرئييس 
بدور  لالضطالع  قطر  يف  ثقتها  ضعت  و 
عدة  دوافع  لذلك  االسالمي.   للتيار  املروض 

منذ  السعودية  من  االمريكيون   توجس  اولها 
الريادي  الدور  ثانيا   ,2001 11شتنرب  احداث 
تأثريها  و  القطرية  الجزيرة  قناة  تلعبه  الذي 
املتزايد عىل مسلمي اوروبا , امريكا , البوسنة 
و انجلرتا. القوة االعالمية للجزيرة منحت قطر 
االخري و  تأثريا متزايدا.  ويف  و  شعبية واسعة 
»بالربيع  يسمى  ما  انفجار  ومع  سنتني  منذ 
لزرع  الخصبة  االرضية  قطر  وجدت  العربي« 
العربية  الثورات  وسط  الوهابية  االديولوجية 
التي كانت يف االصل ضد الفقر, و غياب الحرية. 
كان الهدف الرئييس  من التعاقد الباطني  مع  
قطر هو منح مفاتيح الديموقراطية و الحكم  
الوهابي. دور  خطري,  كمن يمنح حق  للتيار 
يتجىل  قطر  .ذكاء  للمجرم)للجاني(  العفو 
و  املسلمني  االخوان  اديولوجية  استقطاب  يف 
مرافقتهم.  يمكن  كأصدقاء  للغرب  تقديمهم 
شبه  عرصية  امرأة  موزة  الشيخة  أليست 
املتحف  كذلك  تحتضن  الدوحة  متحجبة؟ 
العاملي. كل هذه املؤرشات توحي بان قطر دولة 
عرصية متسامحة بل تقرتب للنموذج العلماني 
الرتكي. الرسالة التي تريد قطر ارسالها للغرب 
تنسجم  االسالموية  االديولوجية   ان  مفادها 
مع الديموقراطية. ففي الوقت الذي تهلل فيه 
بعض النخب الفرنسية لهذا التوجه نجد قطر 
تدفع بأعوانها يف الساحة االسالمية الفرنسية. 
احمد جاب الله طالب سابق و عضو بجماعة 
النهضة التونسية تسلم قيادة اتحاد املنظمات 
 .)2011 )ماي  الواف  الفرنسية   االسالمية 
نجده غالبا يف تونس حيث يحلم بمنصب وزير 
الخارجية. له قدم بالدوحة فضال عن عضويته  
الشيخ  يراسه  الذي  للفتوى  االوربي  باملجلس 
تنسخ   و  تستعمل  قطر  القرضاوي.  يوسف 
ال  بسيطة  وجبة   . السعودية  االساليب  نفس 
,تمويل  الذمم  رشاء   , الدوالرات  سوى  تتطلب 
انتعاش  تنتظر  ثم  االسالمية  املراكز  وانشاء 
املقرب  باريس  مسجد  حتى  الوهابي.  االيمان 
السخاء   هيمنة  من  يسلم  لم  الجزائر,  من 
سنة2009ا  اورو  ماليني   2 تسلم  القطري 
ملؤسسة الخريية القطرية مولت بمبلغ 2 ماليني 
اورو بناء مسجد بمدينة مولوز. يوم السبت 24 
2009 جمعية مسلمي االلزاس) االمل( يناير  

االساس  الحجر  وضع  بمناسبة  حفلة  احيت 
»النور«  االسماء  من  له  اختارت  مسجد  لبناء 
املرشوع ضخم  عىل مساحة 4600 مرت مربع 
االستيعابية  قدرته  للتجارة  مدرسة  يشمل  
يقدر  للمرشوع  االجمايل  املبلغ  مصيل,   2000
الصغرية  الدولة  نفس  اورو.  ماليني   7 بنحو 
ب  ثقايف  مركز  بناء  املبلغ  بنفس  مولت  قطر 
ريم و مراكز ثقافية اسالمية مماثلة منضوية 
االسالمية  املنظمات  اتحاد  الواف)  لواء  تحت 

الفرنسية (ذا التوجه االصويل الوهابي. 
اذا كان نظام الكونكوردا املعمول به يف منطقة 
العمومي  بالتمويل  يسمح  الذي  و  االلزاس 
ذلك  قانون1905يمنع  فإن  الديني,  للشأن 
ضمان   اجل  ومن   . الجمهورية  مناطق  بباقي 
استقبال جيد للمسلمني يف اماكن عبادة الئقة  
الذي  الهم  العام,  الشارع  يف  الصالة  لتفادي  و 
يؤرق مارين لوبني رغم كونها تقطن قرصا ب 
امري قطر.  االستنجاد بسخاء  يتم  كلود,  سان 
فحينما يتم تحويل االموال القطرية إىل فرنسا 
لتمويل الجمعيات املذكورة سفري قطر بباريس 
ماري  اليو  ميشيل  الداخلية  بوزيرة  يتصل 
البالغها باالمر .االدهى من ذلك ان مستشاري 
تلك االموال  الوزيرة  ال يرون اي مانع لدخول 

الرتاب الفرنيس رغم رائحتها الوهابية.
مع عودة اليسار إىل الحكم سنة 2012 االمر لم 
يتغري و زير الداخلية مانويل فالس عىل عالقة 
هناك  الحظ  لحسن  لكن  القطريني.  مع  طيبة 
االول   الوزير  من  القريبة  الشخصيات  بعض 
جون مارك ايروت تنظر  بارتياب لتنامي الدور 
القطري لدى مسلمي فرنسا  »قبل الذهاب إىل 
قطر البد ان افكر يف االمر« الكالم للوزير االول 
مع  معارفه-  احد  حسب  ايروت-  مارك  جون 
ذلك مبعوثي قطر يؤثتون ديوانه. و دائما عن 
اعمال  القطرية رجل  الخريية  الجمعية  طريق 
االسالمية  الجمعية  ملساعدة  تطوع   قطري 

راية  تحت  دائما   املنضوية  و  فرنسا  لغرب 
مسجد  »السالم«  مسجد  بناء  لتمويل  الواف 
عمدة  نوفمرب   17 مرت.   17 بصومعة  عرصي 
مدينة نونت ) خلف جون مارك ايروت( شارك 
يف وضع الحجر االساس النطالق االشغال لبناء 

املسجد رفقة رئيس الواف و قنصل قطر. 
بناء  يف  االستثمار  فقط  اليشمل  قطر  هوس 
االنسان.  و  املواطن  ليشمل  يمتد  بل  املساجد  
االسالم  قيادة  مفاتيح  قطر  تسلمت  ان  منذ 
الدوحة  عملوا عىل استقطاب  الوهابي خرباء 
عىل  و  االسالمية  االوروبية  الكاريزمية  النخب 
رمضان  طارق  االسالمي  املفكر  هؤالء  راس 
 ( الواف  تجمعات  يف  باستمرار  يشارك  الذي 
يتمتع  الفرنسية(,  االسالمية  املنظمات  اتحاد 
قد  و   , فرنسا  و  انجلرتا  يف  واسعة  بشعبية 
»االسالم  كتابه  بفضل  مؤخرا  لالنتعاش  عاد 
لسنوات  ا   الثالث  .خالل  العربي«  االنبعاث  و 
االخرية هذا الداعية اللبق كان يحارض يف جامعة 
قطري,لكن  بتمويل  االمريكية  اكسفورد 
فائدة  الجامعة  تر  لم  عمله  عقد  انتهاء  فور 
طارق  من  سئموا  االمريكيون  هل  تمديده.  يف 
يدرس  حاليا  فهو  امريكا  عن  بعيدا  رمضان؟ 
مركز  يرأس  بقطر,و  االسالمية  العلوم  بكلية 

االبحات يف الترشيع واالخالق. 
الذي  الوحيد  الجامعي  ليس  رمضان  طارق 
ماتيو  كذلك  نجد  القطري.  املرشوع  يخدم 
االعالمية  الساحة  عىل  الجديد  الوافد  كيدار 
املديح  فيه  يكيل  الذي  االخري  كتابه  خالل  من 
يتوهمون  كانوا  »الذين  يقول  االسالمي  للتيار 
بنهاية االسالموية وهم يفكرون يف ايران فقد 
أزمات  كل  يف  تنبعث  السالموية  ا  الن  اخطؤوا 
ذلك  و  االسالمية  الدول  تعرفها  التي  الحكم 
الحضارة  منابع  إىل  كالرجوع  قرنا    14 منذ 
السلطة  من  ابعدوا  االسالميون  االسالمية.  
يمثلون  داخلية و خارجية  و  من طرف قوى 
تاريخ عريق و مطالب هوياتية ». رئيس تجمع 
يعد حلقة وصل  نبيل نارصي  مسلمي فرنسا 
له  الرجل   . املسلمني  املثقفني  وسط  قطرية 
ناشط  و  االسالمية  التنظيمات  داخل  امتداد 
االلكرتونية  املواقع  و  االجتماعية  الشبكة  عرب 
عن  رشس  ومدافع  رمضان  طارق  من  مقرب 

قطر. 
باملقارنة مع النجاح الذي حققته قطر يف بناء 
فإن  االسالمية  املراكز  و  املساجد  تمويل  و 
بقي  الضواحي«  مساعدة  »صندوق  مخطط 
حربا عىل ورق و الحلم الذي علقه بعض شباب 
الضواحي عىل اموال قطر لفتح مطاعم«البتزا« 
يف الحي الشعبي ساندوني ذهب ادراج الرياح. 
من  املنتخبني  من  مجموعة   2011 نوفمرب  يف 
الدوحة  لزيارة  دعوتهم  تمت  مهاجرة   اصول 
هذه  مثل  شخصيا.  قطر  امري  طرف  من 
تنظيمها  عىل  اعتادت  االستتكشافية  الرحالت 
و  الضواحي  لفائدة منتخبي  االمريكية  االدارة 
نخب الجالية املسلمة بفرنسا. العطف القطري 
املفاجيء امتد لتنظيم مثل هذه الرحالت. احد 
املشاركني فيها محمد حاكو مستشار جماعي 
يوميات  دجنرب2011   03 يف  نرش  كونيس  يف 
بدعوتهم  االمري وعدهم  بان  رحلته, ذكر فيها 
لحضور كاس العالم يف الدوحة, وعدهم كذلك 
ببناء املزيد من املساجد و املراكز االسالمية  و 
بتو فري االساتذة االكفاء لتدريس اللغة العربية. 
رئيس جمعية املنتخبني الفرنسيني من اصول 
الرحلة  تلك  تنظيم  وراء  كان  الذي  و  مهاجرة 
 , راولت  اريك  مع  املتعاونني  اقرب  من  لقطر 
واملنتمي  دوني  لسان  السابق  الربملاني  النائب 
نائب  يمني(  الجمهورية)  اجل  من  للحركة 
الجمعيات  صديق  لكنه  للمهاجرين  معادي 

االصولية الفرنسية 
خالل و الية نيكوال ساركوزي توطدت العالقة  
و  الجمهورية  اجل  من  الشعبية  الحركة  بني 
قطر  برعاية  الوهابية  االسالمية  الجمعيات 
لتشمل تنظيم الرحالت لفائدة منتخبي الحزب 
و بناء املساجد و تمويل املراكز االسالمية التي 

تفرخ االسالم الوهابي.  
* باريس       

كيف تدعم قطر االسالم الوهايب بني مسلمي فرنسا؟
ترمجة و إعداد بويسان امحاد
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أعلن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا يف بيان له صدر بتاريخ 10 يوليوز 
2013، عن مقاطعة األمازيغ إلنتخابات الهيئة التأسيسية ترشحا 
وإنتخابا، باإلضافة إىل سحب أعضائهم من املؤتمر الوطني العام، 
وذلك عىل خلفية تهميش تمثيلية األمازيغ يف ما سمي لجنة الستني، 
األعضاء  باقي  لألمازيغ، فيما وزع  تم تخصيص عضوين فقط  إذ 
عىل مناطق ليبيا ذات الغالبية العربية، وورد يف بيان املجلس األعىل 
ألمازيغ ليبيا أن أمر املشاركة يف لجنة الستني، لم يعد يعني األمازيغ 
بالتمثيلية  البيان  بليبيا يف شئ، وكذلك كل ما ينتج عنها، كما ندد 
التي  التي منحت لألمازيغ، وذكر بمجموعة من املحطات  الشكلية 
بقية  مع  عليه  اتفقوا  ما  لكل  احرتامهم  وكذا  األمازيغ،  منها  مر 
بدستور  متسمكون  أنهم  عىل  شددوا  كما  سابقا،  الليبية  األطراف 
يكون ضمانة حقيقية لحماية الحقوق األساسية، ويحدد الواجبات 
لكل املواطنني الليبيني بكل عدل ومساواة، وهو أمر حسب ما ورد 
يف بيان أمازيغ ليبيا لن يتأتى إال بإتباع نهج أمثل، لبلوغ نتائج مثىل 
وصون  اإلنسان،  حقوق  احرتام  ومبادئ  املواطنة  مفاهيم  لتطبيق 
واألقليات،  واملستضعفني  الخصوصيات  ذوي  وتعايش  الحريات، 

وضمان حرية الرأي والتعدد الفكري والتنوع السيايس.
ليبيا،  ألمازيغ  االعىل  املجلس  بيان  ديباجة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
أكدت عىل أن البيان األخري جاء تأسيسا عىل البيان الختامي مللتقى 
يناير   12 السبت  يوم  الصادر  ليبيا  ألمازيغ  الدستوري  اإلستحقاق 
2013، والذي خلصت فيه املجالس املحلية املنظمة للملتقى، إىل أنها 
الكاملة بني كل  لن تعرتف بأي دستور ال يقر املساواة يف اإلعرتاف 

الليبيني، وأن ما عدا ذلك لن يكون محل اعرتاف من قبل أمازيغ ليبيا 
سيادية  مؤسسات  أي  تمثلهم  ولن  عليهم،  رشعية  له  تكون  ولن 

تبنى عليه، كما لن يمتثلوا ألي سلطات تستند إليه.
الدستوري  اإلعالن  أحكام  إىل  بيانهم،  يف  ليبيا  أمازيغ  إستند  كما 
الواردة بالفقرة الثانية من املادة الثالثة، التي تقيض بأن يتم إنتخاب 
أعضاء  غري  من  املبارش،  الحر  اإلقرتاع  طريق  عن  تأسيسية  هيئة 
املؤتمر الوطني، لصياغة مرشوع دستور دائم للبالد عىل غرار لجنة 
الستني التي شكلت إلعداد دستور استقالل ليبيا سنة 1951، ويتوىل 
فيها  يراعى  التي  إنتخابها،  ضوابط  تحديد  العام  الوطني  املؤتمر 
الثقافية  الخصوصية  ذات  الليبي  املجتمع  مكونات  تمثيل  وجوب 

واللغوية.
يف  تمثيلهم  صيغة  حول  مقرتحاتهم  برفض  ليبيا  أمازيغ  ندد  وقد 
ليبيا، واعتربوا  العام يف  الوطني  املؤتمر  التأسيسية من قبل  الهيئة 
السابع  ثورة  ملبادئ  وتنكرا  للذات،  للعداء  وتعميقا  عنرصية  ذلك 

عرش من فرباير وللمواثيق والعهود الدولية لحقوق اإلنسان. 
ويبقى التساؤل الذي يطرح هو حول مصري رئيس املؤتمر الوطني 
الليبي األمازيغي الذي تم انتخابه مؤخرا، وما إذا كان سينسحب من 
املؤتمر الوطني العام أسوة بباقي أعضاء املؤتمر األمازيغ، كما يبقى 
األزمة  ظل  يف  التأويالت  كل  يحتمل  املقبل  الليبي  الدستور  مصري 
القرار  بعد  الليبية  االطراف  وبقية  األمازيغ  بني  الحالية  السياسية 

األخري للمجلس األعىل ألمازيغ ليبيا.
هذا وقد أطلق أمازيغ ليبيا حملة واسعة يف املواقع اإلجتماعية عىل 
من  ليبيا  أمازيغ  وتعبئة  وموقفهم،  بقضيتهم  للتعريف  األنرتنيت، 

أجل كل اإلحتماالت املستقبلية، ومن غري املستبعد أن تتطور األزمة 
تعرض  حني  حدث  كما  واسعة،  أو  محدودة  مسلحة  مواجهات  إىل 
املتحركة ومرافقه حكيم  القوة  امر  األمازيغي سعيد عامر قوجيل 
حيث  املعسكرات  أحد  من  خروجه  أثناء  اغتيال  ملحاولة  أنحكيم، 
تبادل  ليتم  أن يعرتضوا طريقه،  قبل  بها مسلحني،  الحقته سيارة 
إطالق نار بني الطرفني ما أدى إىل إصابته بعيار ناري يف رأسه كما 

أصيب مرافقه بإصابة خطرية.

أمازيغ ليبيا يقاطعون إنتخابات هيئة وضع الدستور ويسحبون برملانييهم

اندلعت إحتجاجات كبرية يف مدينة كيدال 
للتنديد  الحايل،  يوليوز  شهر  بداية  أليام 
واملطالبة  كيدال  يف  املايل  الجيش  بتواجد 
التابعة  الغرينظامية  املليشيات  برحيل 
الطوارق  املتظاهرون  حارص  وقد  له، 
القوات  فيه  تعسكرت  الذي  املعسكر 
قبل  جندي،   150 عددها  البالغ  املالية 
كيدال  يف  الفرنسية  القوات  تتدخل  أن 
إندالع  دون  والحيلولة  الوضع  لتهدئة 
والقوات  املتظاهرين  بني  إشتباكات 
املالية  القوات  املتظاهرين  املالية، ويتهم 
املليشيات  عنارص  من  العرشات  بتواجد 
نفت  بينما  صفوفها،  يف  نظامية  الغري 

من  يكون  أن  املالية  االنتقالية  الحكومة 
بني جنودها مليشيات غري نظامية وطلبت 
مهلة  املتظاهريني  من  الفرنسية  القوات 
 07 األحد  يوم  من  تبدأ  أيام  ثالثة  مدتها 
وقدمت  األمر،  يف  للتحقيق   2013 يوليوز 
هذه  برحيل  مطالبهم  بتلبية  تعهدات  لهم 

املليشيات إن وجدت.
إىل  ماليا  جنديا   150 نحو  دخل  وقد  هذا 
الحركة  عليها  تسيطر  التي  كيدال  مدينة 
الوطنية لتحرير أزاواد، بداية يوليوز الحايل 
طبقا  املنطقة  عىل  السيطرة  الستعادة 
التفاق بني الطرفني بإرشاف أممي، ويأتي 

ذلك قبيل االنتخابات العامة املقرر إجراؤها 
يف وقت الحق من الشهر الجاري.

وقال املتحدث باسم الجيش العقيد سليمان 
»وصل  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  مايغا 
سلمي  بشكل  ذلك  وتم  كيدال،  إىل  جيشنا 
ومنسق، وكل يشء عىل ما يرام« يف املدينة، 
كما أكد مصدر عسكري من كتيبة افريقية 
دخول  للوكالة  املتحدة  األمم  قوات  يف 
الجنود  وصول  ويأتي  كيدال،  إىل  الجيش 
جنود  إىل  كيدال  يف  انضموا  -الذين  املاليني 
املتحدة إلرساء  األمم  لبعثة  تابعني  أفارقة 
الفرنسيني  والجنود  مايل،  يف  االستقرار 

املوجودين ضمن عملية »سريفال«- بعد 
يف  الطوارق  مسلحي  تمركز  عىل  اتفاق 
املدينة ومحيطها، ويتطابق هذا التمركز 
يف  مؤخرا  عليه  التفاوض  تم  الذي 
باماكو، مع اتفاق 18 يونيو/حزيران يف 
واغادوغو بني الحكومة االنتقالية املالية 

والطوارق.
الوطنية  الحركة  مسلحو  وسيوقف 
لوحدة  األعىل  واملجلس  أزاواد،  لتحرير 
املسلحة  الدوريات  تسيري  أزواد، 
مما  مواقع،  ثالثة  يف  ويتمركزون 
وموظفي  الوطني  للجيش  سيسمح 
الحكومة بالعودة إىل كيدال تحت حماية 
بعثة األمم املتحدة يف مايل التي بدأت عملها 

يف األول من يوليوز الجاري. 
مايل  يف  املتحدة  لألمم  الخاص  املمثل  وأكد 
بريت كويندرز أن مسلحي الطوارق الذين 
سيعودون  كيدال،  بلدة  عىل  يسيطرون 
حني  يف  األسبوع،  هذا  مطلع  ثكناتهم  إىل 
عسكريا  إنقالبا  شهدت  التي  مايل  تستعد 
يوم  انتخابات  إلجراء  عام  من  أكثر  قبل 
28 يوليوز الحايل تشمل باإلضافة لألرايض 

املالية إقليم أزاواد.

قوات الطوارق ومايل تعيد انتشارها ومظاهرات يف كيدال

 
خلد أمازيغ القبايل بالجزائر ومعهم أمازيغ شمال إفريقيا 
الفنان  إلستشهاد  عرشة  الخامسة  الذكرى  والعالم، 
املناضل والشهيد األمازيغي معتوب لوناس، وذلك يوم 25 
يونيو املايض، وحرصت مجموعة من الجمعيات واإلطارات 
املغرب والجزائر وتونس وليبيا وجزر  األمازيغية بكل من 
ثقافية  أنشطة  تنظيم  عىل  وكندا،  أوروبا  ودول  الكناري 
مناسبة  كانت  لوناس،  معتوب  إغتيال  لذكرى  تخليدا 
للتذكري بصاحب كتاب املتمرد الذي ترك بصمات واضحة يف 
مسار الفن والنضال األمازيغي بالجزائر وبشمال إفريقيا، 
ويف الجزائر قرر وايل والية تيزي وزو عبد القادر بوعزغي، 
النضال  رمز  باسم  وزو  تيزي  مدينة  مداخل  أحد  تسمية 
خالل  املدخل  هذا  تدشني  وتم  الوناس،  معتوب  األمازيغي 
يصادف  الذي  املايض  يوليوز   05 يوم  أقيم  كبري  احتفال 
بالجزائر، حيث تم وضع  نصب  عيد االستقالل والشباب 
بحضور  وزو،  تيزي  مدينة  مدخل  عند  للشهيد  تذكاري 
لوناس،  معتوب  عائلة  وأفراد  القبايل  أمازيغ  من  اآلالف 
مؤسسة  رئيسة  مليكة  وشقيقته  والدته  رأسهم  وعىل 
تيزي  بلدية  رئيس  املناسبة  حرض  كما  لوناس،  معتوب 
ممثلني  جانب  إىل  الوالئي  الشعبي  املجلس  ورئيس  وزو،  
كبري  وعدد  املدني  واملجتمع  الدولية  العفو  منظمة  عن 
األمازيغية  والسياسية  املدنية  والشخصيات  الفنانني  من 

والجزائرية.
هذا وقد جاء قرار وايل والية تيزي ووزو إستجابة ملطلب 
وذلك  منارصيه،  وكذا  وعائلته،  لوناس  معتوب  مؤسسة 
لتخليد ذكرى إغتياله، بعد تضحيات ومعاناة كبرية طيلة 
مشواره الفني والنضايل من أجل الحقوق األمازيغية، وهي 
كبرية  قبايلية  شخصية  اسم  فيها  يطلق  التي  األوىل  املرة 
أثار  الذي  األمر  وزو،  بتيزي  شارع  عىل  الوناس  كمعتوب 
ترصيحات  ويف  الشهيد،  وعائلة  القبايل  أمازيغ  إرتياح 
عائلته  أن  وأخته  لوناس  معتوب  والدة  أكدت  للصحافة 
إغتياله  وراء  وقفت  التي  الجهات  كشف  تنتظر  زالت  ال 
بالرصاص الحي يوم 25 يونيو 1998. والنصب التذكاري 
 2.5 ملعتوب لوناس بمدخل مدينة تيزي ووزو يبلغ طوله 
مرت وعرضه 1.5 مرت ويحمل صورته، وأنشأ بالتعاون بني 
تحمل  التي  واملؤسسة  معتوب  وعائلة  وزوو  تيزي  بلدية 

إسمه.

نصب تذكاري ملعتوب 
لوناس مبدخل تيزي وزو 

يف ذكراه

ساعيد 
الفرواح

الوطني  املؤتمر  انتخب 
 25 الثالثاء  يوم  بليبيا  العام 
إبن  األمازيغي   ،2013 يونيو 
بوسهمني  نوري  زوارة  مدينة 
خلفا  جديدا،  انتقاليا  رئيسا 
استقال  الذي  املقريف  ملحمد 
قانون  عىل  املصادقة  بعد 
نوري  وفاز  السيايس،  العزل 
أول  يعد  الذي  بوسهمني، 
عايل  منصب  إىل  يصل  امازيغي 
يف  الجديدة،  الليبية  بالدولة 
االنتخابات  من  الثانية  الجولة 
عىل   184 أصل  من  صوتا  ب96 

الرشيف الوايف النائب املستقل.
نقلت بعض وكاالت  ما  وحسب 
بوسهمني  فالسيد  األنباء 
القانون  يف  شهادة  عىل  حاصل 
من جامعة بنغازي، وكان عمل 
أبوكماش  مجمع  يف  خصوصا 
و2000.   1987 بني  ليبيا  غرب 
الترشيعية  االنتخابات  يف  وفاز 

نائبا   ،2012 تموز/يوليو   7 يف 
تتواجد  التي  زوارة  مدينة  عن 
»مقررا«  انتخب  ثم  البالد  غرب 
للمؤتمر الوطني العام. وسيتوىل 
ترأسه  خالل  بوسهمني  السيد 
مهمة  الليبي،  الوطني  للمؤتمر 
جديدة  عامة  انتخابات  تنظيم 
الجديد،  الدستور  أساس  عىل 

طبيعة  سيحدد  الذي 
يف  الجديد  النظام 
املؤتمر  وينكب  البالد. 
حاليا  العام  الوطني 
عىل القانون االنتخابي 
بمقتضاه  سيتم  الذي 
الستني  لجنة  انتخاب 
دستورية  لجنة  وهي 
ستني  من  مكونة 
عضوا ستكون مهمتها 
الدستور  صياغة 

الجديد. الليبي 
الخاص  املمثل  ودعا 
يف  املتحدة  لألمم 
ترصيح  يف  مرتي  طارق  ليبيا 
 ،24 فرانس  موقع  عنه  نقله 
اإلرساع  إىل  الليبية  السلطات 
أجل  من  الدستورية  العملية  يف 
االنتقالية«،  الفرتة  »اختصار 
أنه  الصحافيني  لبعض  ورصح 
االنتقالية  الفرتة  كانت  »كلما 

ولعل  افضل«،  ذلك  كان  أقرص 
أمام  نفسه  يطرح  تحدي  أهم 
الليبي  الوطني  املؤتمر  رئيس 
إنعدام  إىل  باإلضافة  الجديد 
مليشيات  وانتشار  األمن 
قرار  هو  الوالءات،  تتوزعها 
ليبيا  ألمازيغ  االعىل  املجلس 
ما  وكل  الستني  لجنة  مقاطعة 
لتهميش  نظرا  عنها  سيصدر 
نفس  قرار  وكذا  فيها،  تمثيلهم 
األعضاء  كل  سحب  املجلس 
الوطني  املؤتمر  من  األمازيغ 
من  بوسهمني  وألن  الليبي، 
فعمليا  األمازيغ  املؤتمر  أعضاء 
املجلس  لقرار  يمتثل  أن  عليه 
أمر  وهو  ليبيا،  ألمازيغ  األعىل 
بليبيا  أمازيغ  نشطاء  يستبعده 

عىل األقل يف املدى القصري.

بوسهمني أمازيغي يترأس املؤمتر الوطين اللييب
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مساء  تيفاوين،  فستيفال  جمعية  أعلنت 
أمس السبت بأكادير، أن فعاليات الدورة 
)األنوار(  تيفاوين  ملهرجان  الثامنة 
بأملن  غشت   18 إىل   15 من  ستنعقد 
شعار  تحت  تيزنيت(  )إقليم  وتافراوت 

“االنتصار لفنون القرية”.
صحفية،  ندوة  خالل  املنظمون،  وأوضح 
فقرات  يتضمن  الدورة  هذه  برنامج  أن 
فنية تتنوع بني فرجات القرب بالساحات 
لفنون  متعددة  فرق  تنشطها  العمومية 
ثلة  تستضيف  كربى  وسهرات  القرية 
عن  فضال  الوطنية،  الفنية  األسماء  من 
العديد من األنشطة االقتصادية والثقافية 

واالجتماعية.
“قرية  تخصيص  املنظمون  ويعتزم 
واملنتوجات  األدوات  لعرض  املهرجان” 
أركان  بزيت  املرتبطة  الفالحية 
ومشتقاتها، بما يمكن أزيد من 33 عارضا 
من التعاونيات الفالحية النسوية خاصة، 
االقتصادي  النفع  ذات  واملجموعات 
واملقاوالت الخاصة، من عرض منتوجاتها 
والخربات  األفكار  وتبادل  بها  والتعريف 
تجويد  أجل  من  بينها  فيما  والتجارب 

منتوجاتها وتثمينها بالشكل الالزم.
املسابقة  بإجراء  الدورة  هذه  تتميز  كما 
باللغة  اإلمالء  يف  الرابعة  الوطنية 
للمساهمة  تفيناغ”  “أوملبياد  األمازيغية 
يف إرساء وترسيخ اللغة األمازيغية، علما 
محليا،  انطلقت  التي  املسابقة،  هذه  بأن 
اتخذت بعدا وطنيا ابتداء من سنة 2010 
للثقافة  امللكي  املعهد  مع  رشاكة  بفضل 
وأكاديمية جهة سوس ماسة  األمازيغية 
الرتبية  ووزارة  والتكوين  للرتبية  درعة 

الوطنية.
ويف الجانب االجتماعي، يتضمن املهرجان 
الزواج  ملبادرة  الخامسة  الدورة  تنظيم 
من  أزيد  منها  سيستفيد  التي  الجماعي 
تقديم  إىل  باإلضافة  وشابة،  شاب   100
املتفوقني  التالميذ  من  لعدد  مايل  دعم 
وطلبة  بتافراوت  التعليمية  باملؤسسات 
املتفوقني بإقليم تيزنيت  العتيقة  املدارس 
وطلب  الدراسة  مواصلة  عىل  لتشجيعهم 

العلم.
“جائزة  تقديم  التكريم  فقرة  وتتضمن 
عمل  أحسن  لفائدة  للصحافة”  أوشاكور 
تافراوت،  منطقة  عن  منجز  صحفي 
أحد  للفنان موالي عيل شوهاد،  والتفاتة 
رسمت  التي  أرشاش،  مجموعة  مؤسيس 
مكانة  وتبوأت  طيبة  صورة  لنفسها 
األمازيغية،  الفنية  الساحة  يف  متميزة 
الذي  الحنفي،  األمازيغي محمد  والشاعر 

اشتهر ككاتب كلمات مجموعة إزنزارن.

فسيسهر  والغنائية  الفنية  الفقرات  أما 
عىل تنشيطها ما ال يقل عن 16 مجموعة 
شعبية لفنون القرية، ستتوزع عىل أربعة 
بمدينة  )إسوياس(  مختلفة  فضاءات 
جانب  إىل  أيام،  أربعة  مدى  عىل  تافراوت 
السادس  محمد  ساحة  يف  كربى  سهرات 
بالخصوص،  فيها،  يشارك  بتافراوت 
واملغنية  اعتابو  ونجاة  بالل  الشاب 
وعمر  تاشتوكت  فاطمة  األمازيغية 
وأعراب  بيزنكاض  ولحسن  بوتمزوغت 

أتيكي وآخرين.
املنظمة  الجمعية  أعلنت  من جهة أخرى، 
رحى  أكرب  عن  ستكشف  الدورة  هذه  أن 
ملا  )ميكازرك(  األركان  إلنتاج  تقليدية 
يف  رمزية  من  الشجرة  هذه  تكتسيه 
)أزرك  الرحى  أن  مربزة  املحلية،  الثقافة 
يف  بقوة  حارضة  أداة  “تعد  باألمازيغية( 
وسيلة  وهي  التقليدي،  التافراوتي  املنزل 
)اللوز  الرمزين  الشجرتني  ثمار  لتحويل 
من  تصدر  وخريات  زيوت  إىل  وأركان( 
املغرب  مناطق  جميع  نحو  تافراوت 
واملعمور”. وأبرزوا أن هذا الحفل سيتميز 
بتقديم فقرة استعراضية كربى من طرف 
لتسليط  املنطقة  نساء  من  مجموعة 
إنتاج  منها  يمر  التي  املراحل  عىل  الضوء 
مرورا  الجمع  من  ابتداء  أركان  زيت 
استخراج  ثم  النواة  واستخراج  بالتكسري 
متنوعة  فنية  فقرات  جانب  إىل  الزيت، 
أركان  زيت  بتذوق  خاص  فضاء  وتنظيم 
املحلية  الوصفات  وبعض  ومشتقاتها 

التي يدخل زيت أركان يف مكوناتها.
ستعقد  املوضوع،  بنفس  وارتباطا 
الجامعة القروية محمد خري الدين أشغال 
 ،2014 دورتها الرابعة، خالل شهر أبريل 
تحت شعار “شجرة أركان .. تراث وثروة” 
احتفاء بهذه الشجرة التي ترتبط بتاريخ 
وهوية مناطق جبال الجنوب املغربي دون 

غريها من بقاع العالم.
الشجرة  بهذه  االحتفاء  املنظمون  وارتأى 
وثروة  القرية  مجال  يميز  محيل  كرتاث 
سبل  يف  التفكري  رضورة  تستدعي  ثمينة 
استغاللها  وعقلنة  وتطوير  حمايتها 
يتهددها  ما  ومواجهة  منتوجها  وتثمني 
ناتجة عن سوء  أو  إكراهات طبيعية  من 

االستغالل والتدبري.
ويشارك يف هذه الدورة الرابعة متدخلون 
ومهتمني  ومفكرين  باحثني  أساتذة  من 
وتعاونيات  ومحلية  مهنية  وجمعيات 
نسوية إلغناء النقاش والخروج بتوصيات 
وخالصات فعالة وقابلة لالستثمار يف كل 

ما يفيد النهوض بثروة األركان.

إنطالق الدورة الثامنة ملهرجان تيفاوين مابني 15 إىل 
18 من الشهر القادم بأملن تافراوت

وامللحن  املوسيقي  عازف  تتويج  الفرنسية  بالعاصمة  تم 
بلعيد العكاف، بميدالية فريماي من قبل اللجنة العليا للجوائز 
بالرشكة األكاديمية الفرنسية للفنون والعلوم واآلداب، يف حفل 
رسمي كبري عقد يف باريس يف 8 حزيران "يونيو"، وتعد امليدالية 
تمنحها  التي  الجوائز  أعىل  من  العكاف  عليها  حصل  التي 
املوسيقى  مجال  يف  األكاديمية  بأبحاثه  اعرتافا  األكاديمية، 

ليصبح بذلك عضوا بأكاديمية الفنون والعلوم واآلداب.
مؤخرا  أقيم  رسمي  احتفال  خالل  األكاديمية،  منحت  كما   
من  نخبة  بحضور  املتوجني  من  مجموعة  رشف  عىل  باريس 
من  شخصيات  وكذا  واألجانب  الفرنسيني  واملثقفني  املبدعني 
العكاف دبلوم  العلوم والثقافة والفنون، للمغربي بلعيد  عالم 

االعرتاف.
بالرباط،   1952 سنة  ازداد  الذي  العكاف،  بلعيد  ويعمل 
للموسيقى  الوطني  باملعهد  املوسيقي  للتأليف  كأستاذ 
والتنشيط  الدرامي  للفن  العايل  وباملعهد  بالرباط،  والرقص 
األمازيغية.  للثقافة  امللكي  باملعهد  وكباحث  بالرباط،  الثقايف 
سمفونية  يضع  مغربي  أول  يعترب  الذي  العكاف،  بلعيد  وعرب 
أمازيغية مغاربية، عن اعتزازه وشعوره بالفخر لكونه ضمن 
نخبة من املتوجني الدوليني وبتمثيله للمغرب والتعريف به يف 

هذه التظاهرة الدولية السنوية الرفيعة.
اختياره  أن  لألنباء،  الكبري  املغرب  لوكالة  ترصيح  يف  وأضاف 
من طرف اللجنة العليا للمكافآت التي تضم عنارص مرموقة 
يف مجال الفنون والعلوم واآلداب، ليس وليد الصدفة بل نتيجة 
لجميع  استجاب  والذي  به  تقدم  الذي  للملف  معمقة  دراسة 
كبار  للمرتشحني من  والتي تخول  املرشوطة،  الدولية  املعايري 

املبدعني يف العالم أن يخوضوا غمار التباري الرشيف. 
وهذا اإلعرتاف هو اعرتاف بأربعني عاما من اإلنتاج املوسيقي 
للعكاف، الذي سبق له أن مثل املغرب يف العديد من الفعاليات 

املوسيقية الدولية )مسابقات، مسابقات ومهرجانات(.

ضمن فعاليات االحتفال بالذكرى التاسعة 
الئحة  عىل  "مازاغان"  موقع  لتسجيل 
املنظم  لليونسكو  اإلنساني  الثقايف  الرتاث 
من 27 إىل 30 يونيو 2013 من طرف مركز 
الربتغايل  املغربي  الرتاث  وأبحاث  دراسات 
إرشاف  تحت  الربتغايل  الحي  وجمعية 
أنشطة  أقيمت  الجديدة،  إقليم  عمالة 
وورشات  علمية  ندوة  تضمنت  مختلفة 
للشباب  رياضية  ومسابقات  فنية 
ومعرضا  موسيقية  وأمسية  والشيوخ 
الرتاث العاملي باملغرب افتتحه عامل إقليم 
وكذا  يوليوز   31 إىل  ويستمر  الجديدة 
زيارات ميدانية مؤطرة للمباني التاريخية 
لفائدة الساكنة وزوار الجديدة ونجوم كرة 
والتسعينات  الستينات  الوطنية بني  القدم 
اليس  العاملية  املوهبة  ترأسه  وفد  ضمن 
الرتاث  حسن أقصبي. وعقب أشغال ندوة 
املؤتمرون  أصدر  يونيو   27 ليوم  العاملي 
وضعية  بشأن  التايل  التقرير  والحارضون 
القيام به  العاملي باملغرب وما يلزم  الرتاث 
احرتاما ملواثيق اليونسكو واتفاقية الرتاث 

العاملي .
اليوم  هذا  يف  املشاركون  ثمن  وقد  هذا 
 : باملغرب  العاملي  "الرتاث  حول  الدرايس 

إدارة و حلول"، مبادرة االحتفال بالذكرى 
عىل  "مازاكان"  موقع  لتسجيل  التاسعة 
الئحة التـراث الثقايف اإلنساني لليونسكو، 
الجزيل  وشكرهم  امتنانهم  عن  معربين 
للمنظمني والرشكاء واألساتذة املحارضين، 
سيما محافظي املباني التاريخية املكلفني 
يف  املشاركني  العاملي  الرتاث  مدن  بإدارة 
الدرايس املنظم من طرف مركز  اليوم  هذا 
الربتغايل  املغربي  الرتاث  وأبحاث  دراسات 
وجمعية الحي الربتغايل تحت إرشاف عامل 
الثقايف  الرتاث  ومديرية  الجديدة  إقليم 
لالستثمار  الجهوي  املركز  من  وبدعم 

واملديرية الجهوية للثقافة.
واإلشكاالت  الصعوبات  مناقشة  وبعد   
العاملـي  الرتاث  مواقع  بإدارة  املتعلقة 
باملغرب والوقوف عىل الحلول املقتـرحة يف 
تمكني  رضورة  عىل  اإلتفاق  تم  حالة،  كل 
من  باملغرب  العاملي  الرتاث  مواقع  جميع 
"تصميم التدبيـر" تُشارك يف إعداده جميع 
تدبيـر  "لجنة  إحداث  املعنية،  األطراف 
الرتاث  مواقع  من  موقع  لكل  محلية" 
تعليمات  مع  انسجاما  باملغرب  العاملي 
لليونسكو،  التابع  العاملـي  الرتاث  مركز 
وتظاهرات  سنوي  علمـي  لقاء  تنظيم 

الثقايف  للرتاث  مخصصة  متنوعة  ثقافية 
مدن  من  مدينة  أو  موقع  يف  اإلنساني 
بشكل  وذلك  باملغرب،  العاملـي  التـراث 
ثقافية  لجوالت  متبادل  تنظيم  دوري، 
وسياحية للمثقفني واملواطنني إىل مختلف 
بها  للتعريف  العاملي  الرتاث  ومواقع  مدن 
ولتبادل الخربات والتجارب، تعزيز التعاون 
املعنية  األطراف  جميع  بني  التنسيق  و 
والطبيعي  الثقايف  العاملي  التـراث  بقضايا 
مدينة  إدراج  اقرتاح  واإلنساني،  الوطني 
ملواقع  التمهيدية  القائمة  عىل  "أزمور" 
ملف  إلعداد  تحضريا  العاملي  الرتاث 
الثقايف  الرتاث  مواقع  ضمن  تسجيلها 
موالي  "موسم  إدراج  اقرتاح  اإلنساني، 
عبد الله ورباط تيط" )إقليم الجديدة( عىل 
العاملـي  الرتاث  ملواقع  التمهيدية  القائمة 
الالمادي تحضيـراً إلعداد ملف تسجيلهما 
اإلنساني  الثقايف  الرتاث  مواقع  ضمن 
الالمادي، مع اقتـراح اعتماد "يوم عاملـي 
الجهات  عىل  اإلنساني"  الثقايف  للرتاث 
املختصة بمنظمة اليونسكو. ومن املنتظر 
تهيئة  بمرشوع  الجديدة  عمالة  تقوم  أن 

ورد االعتبار لقصبة بولعوان.

يعيش موحا أولحوسني أشيبان)امللقب 
باملايسرتو(، يف عزلة تامة وهو يقاوم 
إليه  تتجه  أن  دون  صمت،  يف  املرض 
ومسؤويل  أحيدوس  عشاق  أنظار 
بن  أولحوسني  موحا  الثقافة.  وزارة 
قبيلة  من  املنحدر  أوشيبان  محمد 
تيمدغاس-  ن  يوب  أيت  لحسن  أيت 
تيتم   ،1916 مواليد  من  إشقرين، 
من  التاسع  طفل  وهو  أبيه  جهة  من 
موحا  ترعرع  جده.  به  وتكفل  عمره 
الذي  الوقت  يف  أشيبان،  أولحوسني 
إشقرين  قبائل  عىل  الخناق  فيه  اشتد 
وأيت سخمان، سيما بعد مقتل الزعيم 

 1921 عام  أزايي  أحمو  موحا 
الفرنسية،  القوات  يد  عىل 
ونزوح ممن تبقى يف املقاومني 
ذاك  إذ  الجنوب،  اتجاه  يف 
وهو  تازيزاوت  معركة  عايش 
عمره،  من  عرش  الثانية  طفل 
وكتبت له النجاة رفقة أطفال 
محتميني  كانوا  ونساء  آخرين 
بتازيزاوت،  إوجكال  بكهوف 
الفرنسية  الطائرات  قنبلة  بعد 
ملعقل املقاومة ، حينها اضطر 
زعيم   أمهاوش،  املكي  سيدي 
اإلستسالم  إىل  املقاومة، 
جعل  ما  الفرنسية،  للجيوش 
هدنة،  يف  تدخل  املنطقة 
إىل  النازحة  العائالت  عودة  تم  ومن 

مداشريها. 
موحا  جند  شبابه،  ريعان  يف  وهو 
أولحوسني أشيبان إجباريا، للمشاركة 
جانب   إىل  الثانية  العاملية  الحرب  يف 
إىل  أعيد  انتهائها  وبعد   الحلفاء،  قوى 
املخزن  تجردة  ضمن  إملشيل   ثكنة 
بعد  مهامه،  عن  التخيل  ليتم  املتنقل، 
مدة  التعذيب  أنواع  ملختلف  تعريضه 
وذلك  السجن،  يف  قضاها  كامل  شهر 
جراء امتناعه عن تنفيذ أوامر صادرة 
إلطالق  الفرنسيني  الضباط  أحد  عن 

الدار  بأحد مساجد  املصليني  النار عىل 
البيضاء بداية الخميسنات.

عاد موحا أولحوسني أشيبان إىل قبيلته، 
قد  كان  أحيدوس،  فرقة  إىل  لينضم 
أنشأها بعض من أبناء بلدته، وانطلق 
بها ليكتشف العالم من خاللها،  وذلك 
امللتقيات  من  العديد  يف  باملشاركة 
الوطنية واإلقليمية والعاملية، وتحولت 
السالح عىل مستوى  إثبات  حركاته يف 
للسالم  ترمز  فنية  إشارات  إىل  الصدر 
الحركات  تلك  الشعوب،  بني  والحب 
واإلشارات ذات الداللة العميقة، زادت 
أكثر  جسمه  وجعلت  حيويته  من 
رشاقة، بسلهام أسود وعمامة بيضاء 
أصبح لفن أحيدوس "مايسرتوه_ كما 
رونالد  األسبق  األمريكي  الرئيس  لقبه 
بكاريزمية،  يتمتع  ريغان"  نيلسون 
لليدين يتم ضبط  الدقيقة  وباإلشارات 
إيقاع فرقة أحيدوس، لتظهر للناظر يف  

شكل  لوحة  فنية رائعة.
أولحوسني أشيبان مشعل  حمل موحا 
مختلف  يف  صوته  ليسمع  السالم 
كلمات  وغنت  العاملية،  املهرجانات 
عىل  استحق  الكونية،  لقيم  فرقته 
وهو  عديدة،  وتكريمات  جوائز  إثرها 
يراوح  الذي  عمره  يف  الفراش  طريح 

املائة عام.

بحي  الكائن  منزله  يف  الفراش،  طريح  موىس  ن  بوعزا  األمازيغي  والشاعر  سنوات   منذ 
محليا  الثقايف  الشأن  عىل  القائمني  طرف  من  تذكر  عناية  أي  دون  بخنيفرة،  بويفلوسن 

ووطنيا. 
أيت بوحدو ن  بقبيلة   1929 املزداد  عام  األمازيغي،  الشاعر  هو بوملخا بوعزا ن موىس، 
تلمكتارث، إحدى قبائل إزايان. انخرط يف نظم الشعر منذ عام 1940، وبدأ هذا النظم عىل 
شكل "أفرادي" يف رقصة أحيدوس، لكنه رسعان ما تحول إىل نظم الشعر " تامديازت". 
قارع بأشعاره شعراء كبار عىل مستوى مدينة خنيفرة وخارجها، أمثال الشاعرة يامنة ن 
عزيز) ثافرسيت(، واحماد ن مينا. ...،حينها كانت "ساحة أزلو" ملقى الشعراء واألدباء 
األمازيغ، يف مناسبات زيانية و وطنية. كان بوعزا ن موىس يختار مواضيعه، حسب كل 
مناسبة، ويضع لها لحنا، يبهر املستمع، بشكل لم ينازعه أحد لسنوات متتالية يف الحصول 
عىل الجائزة السنوية التي كانت تمنح ألحسن شاعر يف ملتقى" أزلو" السنوي. وقد اشتهر 

أكثر بقصيدته  الشهرية حول املقاومة يف خمسينات القرن املايض.
عرف بوعزا ن موىس بشعر النقائض، كما عرف أيضا ب"تمديازت تمرسحت" و"تمديازت 
الشعر  يف  نادرا  اآلن  حد  إىل  يزال  ما  وهو  الشعر،  وحدة  عىل  دائما  يحرص  وكان  األغاز"، 
الزياني،  فرتاه يتحدث عن موضوع معني دون أن يزيغ عنه ولو بمقطع واحد.  لم يحرتف 
الناس  التجارية، حيث يجتمع  الفالحية و  الفن شغله عن بعض أعماله  أن هذا  إال  الفن، 
حوله كلما صادفوه ولو يف الطريق، والذي اليرتدد يف إثرائهم بجديده الشعري. إال أن شاعرنا 
واإلعتناء  والتدوين  الجمع  إىل  أعماله  وتحتاج   ،  1989 منذ  الشعر  نظم  عن  املرُض  غيبَُه 

بأعماله الخالدة يف الذاكرة الجماعية للزيانيني خصوصا واألمازيغ عموما. 

املايسترو موحا أوحلوسني أشيبان الذي يقاوم املرض يف صمت

الشاعر بوعزا ن موسى طريح الفراش 

  تتويج بلعيد العكاف بفرنسا

التـراث العاملي باملغرب : إدارة و حلول
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