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ال مجال للجدال يف كون التضامن الالمرشوط 
اإلرهاب  من  تعاني  التي  الشعوب  جميع  مع 
الفكري قبل اإلرهاب املادي واجب، فاإلرهاب 
ال موطن وال حدود له، كما ال يستثني األبيض 
من األسود، وال يفصل بني املرأة والرجل، وما 
عاشته فرنسا  يذكرنا باألحداث التي عاشها 
فإن  اعتقادي  ويف  16ماي2003،  يف  املغرب 
اإلرهابية،  الجهة  و  املرهبة  الدولة  اختلفت 
أن  لنا  وسبق  واحدة،  تبقى  فاألسباب 
الهوية، وهانحن  أزمة  أجملناها وقت ذاك يف 

بعد إثنى عرشة سنة نعيد نفس االستنتاج. 
املقارنة  وجه  عن  يتساءلون  قد  كثريون 
وعناء  املغاربة،  وهوية  فرنسا  هوية  بني 
السؤال يتبدد عند استحضار كون كل أوالئك 
الخطرية  اإلرهابية  األحداث  يف  املتورطني 
بباريس، أغلبهم من اصول مغاربية، و هؤالء 
الشباب من الجيل الثالث أو الرابع للمهاجرين 
الفرنسية  الجنسية  عىل  وحصلوا  املغاربة، 
بقدر  يبقون  ولكنهم  األرض،  فوق  بالوالدة 
بلدهم  ضحية  ضحايا،  فهم  مجرمني  كونهم 

األصيل املغرب وكذلك بلدهم فرنسا.
الدولتني معا ساهمتا يف تمكني هؤالء الشباب 
عرب  اإلرهاب  أحضان  يف  ارتمائهم  وتيسري 
العربية  باللغة  املكتوبة  الدراسية  املناهج 
تلقنها  التي  العربي  الثقايف  املضمون  وذات 
لهؤالء الشباب منذ نعومة أظافرهم، ويف هذا 
اإلطار وقع املغرب و فرنسا أكثر من اتفاقية 
العربية،  والثقافة  العربية  اللغة  تعليم  تهم 
ألبناء املهاجرين تحت مربر اإلندماج وتحسني 
وتجاهلت  التلميذ،  عند  الفهم  مستوى 
يف  املهاجرين  أبناء  أغلب  كون  معا  الدولتني 
أمازيغية،  أصول  من  كلهم  نقل  لم  إن  أوربا 
التي  العربية  باللغة  لهم  عالقة  فال  بالتايل  و 
بل  أهاليهم وال يستعملونها،  يتقنها أصال  ال 
لغة  جانب  إىل  باألمازيغية  الحديث  يتوارثون 
بني  فاالتفاقيات  ذلك  ورغم  املضيف،  البلد 
املغرب وفرنسا التي تقترص عىل العربية دونا 
بالتعليم  يتعلق  ما  كل  تشمل  األمازيغية  عن 
الدروس  أن  إذ  الدين،  حتى  بل  والثقافة، 
مغربية  أصول  من  الفرنسيني  ألطفال  تلقن 

معلمني  طرف  ومن  بالعربية،  املساجد  يف 
وال  الالزم،  البيداغوجي  للتكوين  يفتقدون 
يتقنون اللغة الفرنسية وال اللغات األم لهؤالء 
األطفال التي هي األمازيغية، ومن تمة يتلقى 
ال  خاطىء  وإسالم  ركيكة،  عربية  األطفال 
يفرق بني الدين واإليديولوجيا، وينتهي بجعل 
بذهنية  فرنسا  يف  يعيشون  مغاربة  أمازيغ 
وعنفه  وإرهابه  برصاعاته  األوسط،  الرشق 
املهاجرين  بعض  ثمة  أن  درجة  إىل  وتخلفه، 
الذين  املغاربة  من  تشددا  أكثر  املغاربة 

يعيشون داخل وطنهم. 
عند  هوية  أزمة  والنهاية  البداية  يف  إنها 
ويف  فرنسا،  مواطني  من  املغاربة  من  عدد 
يمثل  تساؤل  أذهاننا  إىل  يتبادر  اإلطار  هذا 
وقوع  عدم  يف  السبب  حول  عجيبة،  مفارقة 
تركية  أصول  من  الشباب  املهاجرين  باقي 
ألنهم  أليس  اإلرهاب،  براثني  يف  وهندية...، 
التعريب  آللة  يخضعون  ال  بساطة  وبكل 
املمنهج التي تصاحبها تربية إسالمية فاشلة 
مستمدة من الفكر الوهابي املمول من طرف 

السعودية وقطر؟
إن وضع حد نهائي لإلرهاب ال يمكن أن يتم 
االنتحار  او  املوت  الن  فقط،  أمنية  بخطط 
للقاء  الوحيدة  الوسيلة  هو  هؤالء  اعتقاد  يف 
يتم  أن  يجب  بالتايل  و  الجنة،  يف  الحوريات 
واإلتفاقيات  للربامج  بمراجعة شاملة  القيام 
من  غريها  و  وفرنسا  املغرب  بني  الثقافية 
الدول، وإال فإن الكارثة ستتواصل واالقتصار 
يف  دوران  مجرد  يبقى  األمنية  الحلول  عىل 
حلقة مفرغة، فاملناهج الدراسية وسياسات 
التعليمية  واملغربية   الفرنسية  الدولتني 
شاملة  ملراجعة  تخضع  أن  يجب  واإلعالمية 
قوة،  من  األمر  يستدعيه  ما  بكل  تستحرض 
األمازيغيتني  والحضارة  للثقافة  املنري  الوجه 
بشمال إفريقيا، األمازيغية التي شكلت دوما 
واحرتام   والتعدد  للتسامح  عريضا  عنوانا 
التدين  فحتى  الحريات،  و  االنسان  و  الحياة 
األشكال  من  شكل  بأي  يماثل  ال  األمازيغي 

التشدد املرشقي.
الفرنسيني  الساسة  ألن  كثريا  ونتأسف 

الديمقراطية  ومبادئ  بقيم  يتفاخرون  الذين 
من  ويرددون  يدعمون  والتعدد،  والحرية 
حيث ال يدرون شعارات ومصطلحات صاغها 
قوميون أرثوذوكسيون عرب، من قبل »املغرب 
العربي« و«الوطن العربي« واإلعالم العربي«، 
التمكني  يواصلون  دونه  من  أو  وعي  وعن 
األرثوذوكسية  العربية  القومية  إليديولوجية 
التي تشتم »الغرب« وتدق طبول الحرب ضده 
أي  نالحظ  ال  فإننا  وللمفارقة  وأصيال،  بكرة 
القوميني  من  كثري  خطابات  بني  كبري  فرق 
العرب، وخطابات أتباع الجماعات اإلرهابية، 
ذكر  بكثرة  يتعلق  فقط  بسيط  فرق  وثمة 
اآليات القرانية واألحاديث النبوية لدى طرف 

أكثر من اآلخر.
تجعل  بأن  يبدأ  لإلرهاب  نهائي  حد  وضع  إن 
فرنسا و غريها من الدول يف صلب سياساتها 
والحرية  الديمقراطية  قيم  دعم  الخارجية، 
والخصوصيات  واالختالف  التعدد  واحرتام 
الهوياتية، وتقوم بمراجعة شاملة التفاقياتها 
والهوية  الجذور  مع  ينسجم  بما  معه 
ينسجم  بما  وحتى  للمهاجرين،  األمازيغية  
حاليا مع الدستور املغربي الذي يقر منذ أربع 
وهو  للدولة  رسمية  لغة  األمازيغية  سنوات 

املستجد الذي ال زالت فرنسا متخلفة عنه.
إرهاب  وراء  القاعدة  إرهاب  توارى  لقد 
ودموية داعش، ونقول ما قلناه، ألننا نتمنى 
وراء  يتوارى  جديدة  جماعات  تظهر  ال  أن 
إرهابها إجرام داعش، ليواصل العالم الدوران 
تتزعمها  اإلرهاب  من  مستمرة  حلقات  يف 
العدم، ما أن يقىض عىل  جماعات تظهر من 
أبشع  تظهر  حتى  العسكرية  بالقوة  إحداها 
منها، ألن األسباب بقيت دون عالج، ولألسف 
نرى أن الغالبية يركزون عىل النتائج أكثر من 

األسباب.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:

ⵡⴰⵏⵏⴰ  ⵓⵔ  ⵉⵎⵓⵔⵔⵉⵏ
ⴰⵔ  ⵉⵜⵖⴰⵍ  ⵎⴰⵙⴷ  ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⴳⴰⵏ  

ⵉⴷⵔⴰⵔ
Wanna ur imurrin ar itghal
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صـــرخـــــة 
البــــــد 

مـــنهـــــــا

أمينة ابن الشيخ

رئيسة  الشيخ  إبن  أمينة  وجهت 
باملغرب،   األمازيغي  العاملي  التجمع 
املايض،وبمناسبة  أكتوبر  شهر  نهاية 
الذكرى الرابعة عرشة للخطاب امللكي 
الذي   ،2001 أكتوبر   17 ليوم  بأجدير 
الرشيف  الطابع  وضع  تم  بمناسبته 
للمعهد  واملنظم  املؤسس  الظهري  عىل 
وجهت  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 
السادس،  محمد  امللك  إىل  رسالة 
تأسيس  جاللته  من  فيها  تلتمس 
لجنة ملكية توكل إليها مهمة صياغة 
بما  لألمازيغية،  التنظيمي  القانون 
الدستور  يف  موقعها  مع  ينسجم 
املجتمع، ووفاءا ملسلسل  ومكانتها يف 
إنصاف األمازيغية الذي أطلقه جاللته 
يف خطابه السامي يف أجدير قبل أربعة 

عرشة سنة.
امللك  رسالتها  يف  الشيخ  إبن  وطالبت 
محمد السادس بإدراج االمازيغية لغة 
وثقافة يف املدرسة املولوية وكل دواليب 
املؤسسة امللكية، نظرا ملا سيكون لذلك 
باقي  ايجابي عىل  انعكاس  القرار من 
شانه  من  والذي  الدولة  مؤسسات 
والثقافة  اللغة  إنصاف  إىل  يفيض  أن 

العريقتني للشعب املغربي، وذلك وبعد 
مرور أربع سنوات عىل إقرار التعديالت 
بإجرائها  امللك   أمر  التي  الدستورية 
شهر  من  بالتاسع  املؤرخ  خطابه  يف 
كان  والذي   ،2011 العام  من  مارس 
األمازيغية  إقرار  تعديالته  أوىل  ضمن 
اللغة  جانب  إىل  للمغرب  رسمية  لغة 
العربية، وذلك بعد ما ينيف عن نصف 
لألمازيغية  الكيل  التغييب  من  قرن 
املغربي،  التاريخ  يف  متجذر  كمكون 

والتي تشكل صلب الهوية املغربية.
الفاعلة  الشيخ  ابن  امينة  وتقول 
األمازيغ    ان  رسالتها  يف  الجمعوية، 
التي  الخطوات  بكل  خريا  استبرشوا 
األمازيغ  إلنصاف  جاللته   اتخذها 
تأسيس  عن  إعالنه  منذ  واألمازيغية 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد 
لكتابة  تيفيناغ  حرف  وإقرار 
أمازيغية،  قناة  وإطالق  األمازيغية، 
وكذلك  األمازيغية،  اللغة  وترسيم 
لألسف،  لكنه  الربملان،  يف  بخطاباته 
يف  تماطل  هناك  الرسالة،  تضيف 
األحزاب  قبل  من  امللكية  اإلرادة  بلورة 
السياسية املمثلة يف الربملان والحكومة.

وذكرت أمينة ابن الشيخ جاللته أنه قد  
أكد يف خطابه السامي اثر افتتاح الدورة 
الخامسة  الترشيعية  السنة  من  األوىل 
بمقر  التاسعة  الترشيعية  الوالية  من 
الربملان املغربي يوم الجمعة 9 أكتوبر 
من  الربملان  ينتظر  ما  أن  عىل   ،2015 َ
الستكمال  السنة،  هذه  خالل  عمل، 
إقامة املؤسسات، ال يستحمل إضاعة 
الوقت يف الرصاعات الهامشية وذكرتم 
االلتزام  برضورة  والربملان  الحكومة 
بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي 
الترشيعية  الوالية  هذه  نهاية  يحدد 
كآخر أجل لعرض القوانني التنظيمية 
جاللة  وذكرتم  الربملان.  مصادقة  عىل 
مشاريع  املثال،  سبيل  عىل  امللك، 
بتفعيل  املتعلقة  التنظيمية  القوانني 
الطابع الرسمي للغة االمازيغية، التي 
الوطنية  القضايا  ضمن  جلعتموها 
الجميع،  من  تتطلب  التي  الكربى 
وبرملانا،  حكومة  ومعارضة،  أغلبية 
تغليب روح التوافق اإليجابي واالبتعاد 

عن املزايدات السياسية الضيقة.
استحضار  أنه يجب  الرسالة  وتضيف 
انتخابية  ظرفية  يعيش  املغرب  كون 
الحكومة  والية  نهاية  إىل  ستستمر 
تجعل  ظرفية  وهي  الحالية، 
السيايس  بتدافعها  منشغلة  األحزاب 
حساب  عىل  الضيقة  ورصاعاتها 
القضايا اإلسرتاتيجية للبالد، وذلك عىل 

غرار ما عرب عنه جاللته يف خطابه، 
عىل  رسالتها  يف  الشيخ  ابن  وتؤكد 
لألمازيغية  التنظيمي  القانون  كون 
متم والية  قبل  تتم صياغته  أن  يتعني 
مع  ينسجم  وبما  الحالية،  الحكومة 
توجيهات جاللة امللك، إال أنه لم يتبقى 
لألمازيغ من سبيل إال أن يرفعوت  إىل 
منه  ليلتمسوا  الرسالة  هذه  جاللته 

إعادة األمور إىل نصابها. 
* إمرزيك.ر

التجمع العاملي األمازيغي يراسل امللك للتفعيل الرمسي 
لألمازيغية وإدراجها بدواليب املؤسسة امللكية

األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيس  وجه 
التنظيم  أعضاء  عن  نيابة  الراخا  رشيد 
إىل  برقية  األمازيغي  الشعب  وبإسم 
الرئيس الفرنيس عىل خلفية التفجريات 
اإلرهابية التي هزت العاصمة الفرنسية 
باريس، أعرب فيها عن دعمه وتضامنه 
يف  والصديق  العظيم  فرنسا  شعب  مع 
مواجهة العدوان الهمجي الغري املوصوف 

الذي استهدف قلب باريس.
األمازيغ  تعازي  عن  الراخا  وعرب 
اإلرهابي  العمل  ضحايا  ألرس  الخالصة 

الدنيء املدان بكل قوة.
ذات  أعرب  الحزينة  املناسبة  وبهذه 
تنديده  عن  كذلك  األمازيغي  املسؤول 
البالغ بجميع أشكال التطرف واإلرهاب 
األيديولوجيات  كل  وباسم  الدين  باسم 
العنرصية واملتطرفة، التي تمس قدسية 

الحياة اإلنسانية.
التجمع  رئيس  أكد  برقيته  ختام  ويف 
جانب  إىل  وقوفه  عىل  األمازيغي  العاملي 
الشعب الفرنيس ودعمه له يف حربه من 

أجل الحرية والديمقراطية.

رئيس التجمع العاملي 
األمازيغي يعرب عن 

تضامن األمازيغ مع الشعب 
الفرنسي ضد اإلرهاب 
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سعيد 
باجي

سنة  إىل  األمازيغي،  العاملي  الكونكريس  إنشاء  فكرة  تعود 
املؤتمر  أمازيغية يف  1993، حني شاركت جمعيات ثقافية  
 .1993 نونرب  14 و25  بني  بفيينا   اإلنسان  لحقوق  العاملي 
وكانت  سبع جمعيات أمازيغية آنذاك قد وقعت عىل  مذكرة  
بالرباط  بتاريخ 28 ماي 1993، تناولت الجوانب الحقوقية 
إىل مؤتمري فيينا، ما  املذكرة  ، وجهت  األمازيغية  واللغوية 
دولية  ندوة  تنظيم  من  ذاتها  الجمعيات  عن  أعضاء  مكن 
حول املوضوع يف منتدى الجمعيات غري الحكومية، إضافة 
إىل عرض رواق للمنشورات  األمازيغية بذات املؤتمر. وعىل 
املتحدة   األمم  لقاء عىل هامش أشغال مجموعة  عمل  إثر  
حول حقوق الشعوب األصلية،  والذي شاركت فيه فعاليات 
أمازيغية من املغرب والجزائر، صدر أول بيان حول تأسيس 
مهرجان  يف  إال   ذلك  يتبلور  ولم  أمازيغي،  عاملي  مؤتمر 
عام  بربيطانيا  األصلية  الشعوب  سينما  حول  دوارنوني 
1994، حيث التأمت 15 جمعية مشكلة بذلك نواة تنظيمية 

لتهيئ  أشغال املؤتمر.

* املؤتمر  التمهيدي _التأسيسي عام 
1995 بسان روم دودوالن  جنوب 

فرنسا
العاملي  للكونكريس  التمهيدي  املؤتمر  انعقد 
فرنسا   جنوب  دودوالن  روم  بسان  األمازيغي 
احتضنته  حيث   ،  1995 شتنرب  و3   1 بني  ما 
وحرض  بباريس،  مقرها  الكائن  تمازغا  جمعية 
ستعترب  جمعية،   35 يناهز  ما  التأسيس  هذا 
كانت  إذ  للكونكريس.  مؤسسة  الحني  ذاك  منذ 
األمازيغي،  العاملي  الكونكريس  تأسيس  فكرة 
بهدف االنتقال من العمل الوطني لكل دولة عىل 
منظمة  أمازيغية  حركة  عن  الحديث  إىل  حدة 
العاملي  الطرح  إىل  تم  ومن  تمازغا  مستوى  عىل 
ومكانة هذا املؤتمر يف املحيط النضايل االمازيغي 
وكيف يمكن إدراج هذا املؤتمر يف مسار الحركة  
األمازيغية  منذ نشأتها  كفكرة ثم كهيئة ، مع 
املغرب  من  بكل  األمازيغية  الحركة  أن  العلم 

دورها  بحكم  األمازيغي  التجمع  هذا  قادت  التي  هي  والجزائر 
املركزي والكمي يف مجال الدفاع عن الثقافة واللغة األمازيغيتني 
. حينها انتدب الحارضون الدكتور مولود لوناويس لرتأس أشغال 
وشكلوا  آخرين،  أعضاء  أربعة   جانب  إىل  التحضريي  املؤتمر 
الدولية،  والعالقات  املالية  الجنة  من  مكونة  التنظيمية،  اللجنة 
اإلجتماعية   واللجنة  واآلفاق  التاريخ  لجنة  والثقافة،  اللغة  لجنة 
وصادق  بها،  خاصا  تقريرا  أعدت  اللجن  هذه  كل  واإلقتصادية، 
يتضمن  والذي  للكونكريس،  األسايس  القانون  عىل  املؤتمرون 
مكونا  فيدراليا  مجلسا  انتخبوا  كما  والتوجهات،  املبادئ  أهم 
من 31 عضوا، من بينهم 10 أعضاء يمثلون املغرب، وقد انتخب 
املجلس بدوره مكتبا عامليا  مكونا من 11 عضوا ترأسه القباييل 
بباريس .  تمازغا  مربوك فركال) ماسني فركال(، ممثل جمعية 
وقد سجل اللقاء غياب الوفد الجزائري لعدم حصول ممثليه عىل 
تأشريات، وهو ما جعل تمثليتهم تتم بنشطاء أمازيغ جزائريني 
مقيمني بفرنسا، كما غابت وسائل اإلعالم الفرنسية عن أشغال 
هي  فما   . ديبلوماتيك  لوموند  جريدة  باستثناء  املؤتمر،  هذا 
الخلفيات السياسية التي جعلت السفارة الفرنسية ترفض منح 
تأشريات لعدد من النشطاء األمازيغ بالجزائر واملغرب؟ وهل هذا 
ما دفع املؤتمرين إىل اختيار جزر الكناري كمكان النعقاد أشغال 
املؤتمر األول للكونكريس العاملي األمازيغي،  عىل الرغم من تواجد 
الداللة  وماهي  ؟  بباريس  عرشة  الرابعة  بالدائرة  املنظمة  مقر 
التاريخية والسياسية الختيار هذا املكان؟  وهل سيكون لتدويل 

القضية األمازيغية آفاق مستقبلية؟

* مؤتمر  تافريا)الس باملاس الجزر الكنارية( عام 
1997

العاملي  للكونكريس  األول(   )املؤتمر  التأسييس  املؤتمر  شكل  
بداية   ،1997 غشت   31 و   27 بني  ما  باملاس  بالس  األمازيغي 
العاملي  الكونغرس   . تمازغا  ربوع  عىل  العمل  اسرتاتيجية  بروز 
ثقافية  جمعيات  تضم  حكومية  غري  كمنظمة  األمازيغي 
األمازيغ  حقوق  عن  الدفاع  إىل  يهدف  أمازيغية،  واجتماعية 

واإلنسانية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
أعطيت  األمازيغ  . وحينها  النشطاء  بني  التنسيق  إىل  يسعى   و 
األولوية للهيكلة املكونة من منتدبي الجمعيات، لتشكيل املجلس 
الفيدرايل، عىل أن ينتخب هذا األخري مكتبه الدويل والرئيس يف آن 
بألوانه  األمازيغي  العلم  أختري  تافريا  مؤتمر  أشغال  واحد. خالل 
الثالث املعرب عن بحر وسهول وصحراء تمازغا علما لكل األمازيغ.  
فهي  األمازيغية،  ألصولها  نظرا  تافريا  املؤتمرون  أختار  حني  يف 
الكنارية   الجزر  حينئذ  وكانت  العالم،  ألمازيغ  املوعودة   األرض 
تدافع  عن استقاللها عن إسبانيا.  فهل حافظ الكونكريس عىل 
التاريخي الذي شهد تأسيسه بهذه  استقالليته، منذ هذا الحدث 
تكون  أن  األخرى  هي  ينتظر  التي  األمازيغية  الجغرافية  الرقعة 
عىل موعد مع  تاريخها وهويتها  بإستعادة استقاللها كأول دولة 

أمازيغية؟

* مؤتمر ليون بفرنسا عام 1999

يف جمع عام عادي للكونكريس العاملي األمازيغي الذي انعقد ما 
بني 13 و 15 غشت 1999 بليون ) فرنسا(، والذي شارك فيه أكثر 
من 200 مؤتمر من جزر الكناري، املغرب، الجزائر، مايل، النيجر،  
بوركينافاصو، ليبيا والدياسبورا، تم  انتخاب رشيد راخا، رئيسا 
من  جو  يف  ليون  مؤتمر  مر  وقد  األمازيغي.  العاملي  للكونكريس 
الهدوء، مقارنة مع النقاش الحاد الذي شهده املؤتمر التأسييس 
الذي  الجديد  بالتقليد  امللتقى   تميز  ذلك. كما  بتافريا عامني قبل 
لرئاسة  املرشحون  كان  حيث  »ليون«،  مؤتمر  األوىل  لبنته  وضع 
فيه عىل عديد  يجيبون  الكونكريس يخضعون المتحان شفوي، 
أهداف  تحقيق  عىل  وقدرتهم  معرفتهم  بمدى  تتعلق  أسئلة  من 
األمازيغية  بالشعوب  املتعلقة  القضايا  فيما يخص  الكونكريس، 
الخارجية سواء  والعالقات  والتمويل،  اإلنسان  األصلية، وحقوق 
القائمة  الحكومات  أو   اإلنسان  لحقوق  الدولية  املنظمات  مع 

ببلدان تمازغا.
وفتح استبعاد ممثيل الحركة الشعبية من فعاليات املؤتمر، النار 
املنظمة  صفوف  يف  اإلنقسام  بوادر  وظهرت  الدويل،  مكتبه  عىل 
أشغال مؤتمر  لم تحرض  بعدما توجهت فعاليات  الدولية، سيما 
غشت   9 و   7 بني  ما  بربوكسيل  لها  خاص  مؤتمر  لعقد  ليون، 
2000، وهو النزاع الذي انتهى برشعية مؤتمر ليون قضائيا من 

طرف القضاء الفرنيس. 
 18 يوم  بدأت  أليمة  بأحداث مأساوية  املرحلة  تميز ت هذه  وقد 
داخل  بالرصاص  التلميذ ماسينيسا كرماح  بمقتل   ،2001 أبريل 
أبريل  إىل  لتمتد   ، القبائل  بمنطقة  دواال”  “أيت  ببلدة  الدرك  مقر 
2002، حيث عرفت املنطقة قمعا وحشيا يف حق سكان القبائل 
عن  أسفرت  “العروش”،  تنسيقيات  تحت  املنضوين  وممثليهم 
آخرين،   5000 عن  يربو  ما  وجرح  شخص   126 من  أكثر  مقتل 

كان للكونكريس دور فعال يف فضحها أمام املنتظم الدويل.

* مؤتمر روباي- ليل بفرنسا عام 2002
غشت  و31   29 بني  ما  الفرنسية  روباي(  ليل)  مدينة  شهدت 
2002، أشغال املؤتمر الثالث، الذي احتضنته جمعية »أفوس دك 

أوفوس« وانتهى بانتخاب الجزائري املقيم بفرنسا بلقاسم لونيس 
رئيسا للكونكريس خلفا للمغربي رشيد راخا. هذا األخري الذي لم 
بالتناوب  والقايض  ليون،  مؤتمر  بتقليد  تمسكا  للرتشح،  يتقدم 
فتح  كما  دورة)مؤتمر(.  كل  رأس  عىل  الكونكريس،  رئاسة  عىل 
الجديدة،  الجمعيات  أمام مجموعة من  اإلنخراط  املؤتمرون باب 
ما فتح الباب أمام اخرتاقات ستظهر عواقبها يف السنوات املقبلة. 
املغرب شهد موجة تأسيس عدة جمعيات ومنظمات  سيما وأن 
، عقب خطاب أجدير عام 2001 وتأسيس املعهد امللكي للثقافة 
الجمعيات  الحصار مازال مفروضا عىل  األمازيغية. يف حني كان 
والفعاليات األمازيغية بالجزائر ، بعد تهدئة منطقة القبايل عقب 

املجزرة الرهيبة التي اقرتفتها يف حقها قوات األمن الجزائري . 
  

* مؤتمر الناظور-  الريف باملغرب عام 2005
شهدت مدينة الناظور- عاصمة الريف، انعقاد الدورة الرابعة 
للمؤتمر العاملي األمازيغي ما بني  6 و 7 غشت 2005، وهي 
املرة األوىل التي يحتضن فيها بلد شمال أفريقي 
يف  نشأت  التي  العاملية،  املنظمة  هذه  فعاليات 
املنظمات  لجهود  تتويجا  ذلك  وجاء  املهجر، 
املدنية الجمعوية  األمازيغية التي ناضلت من 
بعد  األمازيغية،  األرض  هذه  تحىض  أن  أجل 
العالم  أمازيغ  احتضان  برشف  الكناري،  جزر 
دول  يف  األولوية  ذات  القضايا  حول  للتباحث 
أشغال  حرضت  وقد  هذا  واملهجر.   تمازغا 
املؤتمر العاملي األمازيغي، فعاليات ومنظمات 
العالم،  أنحاء  جميع  من  وحقوقية  أمازيغية 
من  العالم  إيمازيغن  صفوف  توحيد  بهدف 
حقوقهم  إحقاق  تستطيع  قوة  لخلق  جديد 
بلقاسم  لونيس  انتخب  وقد  وإقليميا.   دوليا 
يف هذا املؤتمر رئيسا للمرة الثانية عىل التوايل، 
وشهدت نهاية أشغال املؤتمر تكتالت ستكون 
للكونكريس  النضايل  األفق  عىل  تداعيات  لها 
العاملي األمازيغي. سيما وأن هذا املؤتمر جاء 
النتفاضة  املغربية  السلطات  قمع  مع  تزامنا 
أيت باعمران) سيدي إفني(،  ويف الوقت الذي 
إنزاال أمنيا  مكثفا   شهد فيه إقليم  الحسيمة 
للتنكيل بمنكوبي الزلزال الذي رضب اإلقليم يف فرباير 2004.

* مؤتمر تيزي وزو  عام   2008
العاملي  للكونكريس  الرابع  املؤتمر  الذي حققه  النجاح  بعد 
بقلعة  الخامس،  املؤتمر  عقد  عن  اإلعالن  تم  األمازيغي، 
النضال األمازيغي، تيزي وزو، وهو ما أكده، بعدئذ اجتماع 
بعض  أن  إال   ،2008 فرباير  يف  بمكناس  الفيدرايل  املجلس 
لهم رأي  آنذاك، كان  الرئيس  بما فيهم  الكونكريس  أعضاء 
مخالف لقرار املؤتمرين، وبدؤا استعداداتهم لتنظيمه مجددا 
باملغرب، وبالضبط بمدينة مكناس. ما جعل باقي األعضاء، 
وهم األغلبية، يتشبثون بإجرائه بتيزي وزو، كيف ما كان 
إىل  أدى  ما  املؤتمر،  هذا  من  الجزائرية  السلطات  موقف 
تأجيل املؤتمر وعدم عقده يف وقته القانوني. أشغال املؤتمر 
الخامس احتضنته جمعية أمسناو وأغبالو الكائن مقرهما 
نونرب   2 إىل  أكتوبر   30 أكتوبر من  أواخر شهر  بتيزي وزو، 

.2008
بالجزائر  الدويل  بومدين  لهواري  بمطار  نزولهم  ومنذ 
العاصمة ، يوم األربعاء 29 أكتوبر 2008 ، اعتقلت السلطات 
املغرب؛  من  قادمني  أمازيغيا  ناشطا   40 حوايل  الجزائرية  
ونظرا  األمازيغي.  العاملي  الكونغريس  مؤتمر  يف  للمشاركة 
الستحالة عقد املؤتمر يف أية قاعة سواء تابعة للقطاع العام 
عقد  تم  أشغاله،  طال  الذي  املنع  بعد  الخاص،  للقطاع   أو 
نظم   حني  يف  وزو،  بتيزي  العروش  تنسيقية  بمقر  املؤتمر 
بومدين،  لهواري  اإلحتجاز بمطار  املغربي وهو رهن  الوفد 
بتيزي  املؤتمرين  باقي  مع  وتنسيقا  توازيا  املؤتمر  أشغال 
وزو. وخرج املؤتمر بهيكلة جديدة، يتناوب ثالث أعضاء عىل 
رئاسته، سنة واحد لكل منهما، وهم رشيد راخا، املوساوي 

فروجة وابراهيم بن الحسني أوتاالت. 

الكونكريس العاملي األمازيغي
 كرنولوجيا التأسيس واملؤمترات من تافريا إىل تيزي وزو

منذ عهد املمالك األمازيغية مل يقم األمازيغ بأي حماولة لتوحيد وتنظيم أنفسهم من منظور قومي على نطاق واسع يشمل كامل تراب متازغا »مشال افريقيا« إال قبل عقدين فقط، وذلك حني 
أطلقوا مبادرة تأسيس تنظيم دويل بنفس قومي مسي يف البداية »املؤمتر العاملي األمازيغي« وفيما بعد »التجمع العاملي األمازيغي«، الذي وإن وضع كهدف له توحيد الصوت األمازيغي يف كل 
بلدان مشال إفريقيا، إال أن تركيزه كان أكثر على تدويل القضية األمازيغية بلفت أنظار الدول واملنظمات املؤثرة يف العامل إىل معاناة األمازيغ مع التمييز والعنصرية، ومل خيلوا مسار العمل 
الدويل األمازيغي من إجنازات ولكنه شهد كذلك مطبات كما عرف صراعات وتدخالت ألطراف مل تكن مستقلة على النحو الذي يكفل هلا جعل مصلحة القضية األمازيغية فوق أي اعتبارات أخرى.

يف هذا امللف ركزنا على تناول مسار العمل الدويل األمازيغي لتسليط الضوء على نقط ظل ندرت الكتابة عنها، باإلضافة ألهم حماوالت التقسيم وحتوير املسار اليت شهدها على مدى سنوات، 
إىل جانب دوافع تغيري اسم املؤمتر العاملي األمازيغي )تيزي وزو( إىل التجمع العاملي األمازيغي، مستهدفني تنوير القارئ حول شرعية طرف دون اآلخر تاركني احلكم له، مراعني ما أمكننا ذلك 

حساسية املوضوع ومبدأ احلياد يف إيراد املعطيات. 
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من املؤمتر العاملي األمازيغي إىل التجمع العاملي األمازيغي..
 تصحيح اإلسم واحلفاظ على الشرعية واالستقاللية

مرت  قد  تكون   2015 سنة  بحلول 
عرشون سنة عىل انطالق العمل الدويل األمازيغي 
 ،1995 سنة  بفرنسا  دوديلون"  روم  "سان  من 
العاملي  للكونغريس  األول  املؤتمر  تاله  الذي 
 ،1997 سنة  الكناري  بجزر  تافريا  يف  األمازيغي 
ليؤسس أول تنظيم قومي أمازيغي عابر لحدود 
الدول، استقطب نحوه أنظار الكثري من األنظمة 
التي  إفريقيا  شمال  بمنطقة  لألمازيغ  املعادية 
ولكل  األمازيغي  للمد  الريبة  بعني  تنظر  كانت 
األمازيغية،  بالحقوق  مطالبا  يرتفع  صوت 
لدى  أمل  مبعث  التنظيم  ذات  تأسيس  كان  كما 
األمازيغ الذين تطلعوا ألن يوصل صوتهم ملختلف 
تقوم  لكي  الدولية  الحقوقية  واملنظمات  الدول 
بدورها، خاصة فيما يتعلق بالضغط عىل األنظمة 
بما  إفريقيا،  بشمال  الحاكمة  العربية  القومية 
يحقق إقرارا للحقوق األمازيغية يكون منسجما 

مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب.
بني  لسنوات  وحد  األمازيغي  العاملي  املؤتمر 
اإلطارات األمازيغية بشمال إفريقيا، قبل أن تبدأ 
محاوالت زرع بذور االنقسام بني مكوناته، ولم 
تكن بعض األنظمة الحاكمة يف تمازغا ببعيدة عن 
األمازيغي من تصدعات وما  باملؤتمر  ألم  كل ما 
تعرض له من هجمات وانتكاسات، صحيح أنها 
وتحقيق  قضيتهم  تدويل  من  األمازيغ  تمنع  لم 
إنجازات كثرية وحصيلة حقوقية مهمة لصالح 
أنها  إال  الدولية،  املحافل  يف  األمازيغية  القضية 
متاهات  يف  وأدخلتهم  ثمينا  وقتا  عليهم  ضيعت 
وإن  مستمرا  زال  ال  بعضها  قضيتهم،  تخدم  ال 

تراجع بشكل كبري جدا.
عدد من األمازيغ يركزون حني تناولهم بالحديث 
ما  عىل  األمازيغي  العاملي  الكونغريس  موضوع 
لتقسيم  جدية  محاولة  من   2008 سنة  حدث 

التنظيم، وسنحاول قدر اإلمكان مع ما يقتضيه 
تلك  من  االنطالق  وموضوعية  حياد  من  ذلك 
األمور،  من  عدد  لتوضيح  بعدها  وما  املرحلة 
الضوء عىل بعض  واملعارك، وتسليط  والتدخالت 
نقط الظل، مساهمة منا يف تنوير جوانب معينة 
األطراف  وأبرز  البينية  األمازيغية  الخالفات  من 
املتدخلة فيها، مع ترك الحرية للقارئ يف استنتاج 
تعرض  األمازيغ  العاملي  املؤتمر  كان  إذا  ما 
أم  بينية،  أمازيغية  خالفات  نتيجة  إلنقسام 
تعرض ملحاوالت تقسيم ليس فقط يف سنة 2008 
وإنما حتى بعد وذلك، من قبل أنظمة أو أطراف 
للقارئ  سنرتك  كما  داخلية،  بتواطؤات  خارجية 
والقانوني  الرشعي  بني  املواقف  تصنيف  حرية 

والالرشعي والالقانوني.

* محاولة إفشال مؤتمر "تيزي وزو الشرعي" 
وعقد مؤتمر "مكناس الغري قانوني"

نظم   2005 سنة  املغربية  الناظور  مدينة  يف 
مرة  ألول  لهم  الرابع  العاملي  املؤتمر  األمازيغ 
عىل أرض إحدى دول شمال إفريقيا األمازيغية، 
بعقد  تقيض  الناظور  مؤتمر  توصيات  وكانت 
يف  القبايل  بمنطقة  للمنظمة  الخامس  املؤتمر 
الجزائر وبالتحديد تيزي وزو سنة 2008، إال أنه 
وقبل حلول موعد عقد املؤتمر ظهر طرف بزعامة 
الجزائري القاطن بفرنسا لوناس بلقاسم يدفع 
إىل  الجزائر  من  املؤتمر  انعقاد  مكان  تغيري  إىل 
أن  بدعوى  مكناس  إىل  وزو  تيزي  ومن  املغرب،  

السلطات الجزائرية منعت املؤتمر.
تغيري  خطوة  اعتربت  كثرية  أمازيغية  إطارات 
للكونغريس،  الخامس  املؤتمر  انعقاد  مكان 
العاملي  التنظيم  لقرارات  واضح  خرق  بمثابة 
العرشات  استنفر  ما  وهو  ومقرراته،  األمازيغي 

منها لتخرج يف بيانات رسمية معتربة ما يسعى 
إليه لوناس بلقاسم ومن معه، مفتقدا للقانونية 
وللرشعية الالزمة، وهو ما أدى إىل تكوين طرف 
يف  يتواجد  األمازيغية  الجمعيات  من  واسع 
الدويل  املكتب  وعضو  السابق  الرئيس  صفوفه 
ما  ربط  الذي  الراخا"  "رشيد  للمنظمة  حينها 
يحدث من مشاكل داخل املؤتمر يف ندوة صحافية 
بمقر جمعية إملاس الثقافية بالناظور يوم األحد 
التي  الدول  بعض  بمخابرات   ،2008 أكتوبر   04
األمازيغي،  الكونغرس  أنشطة  يف  حسبه  تتدخل 
ال  بمخابراتها  دول  عدة  "هناك  أن  الراخا  وقال 
واملغرب  كالجزائر  األمازيغ  يفعله  ما  يروقها 
"لوناس  رصاحة  الراخا  واتهم  وليبيا"،  وفرنسا 
السلطات  بمنع  يتعلق  فيما  بالكذب  بلقاسم 
جمعية  أن  يضيف  أن  قبل  للمؤتمر"،  الجزائرية 
حزب  يف  لقياديني  تابعة  جمعية  )وهي  ثاويزا 
كافة  تغطية  عرضت  واملعارصة(  األصالة 
أن  إال  بطنجة  انعقاده  رشط  املؤتمر  مصاريف 

األمازيغ رفضوا مخزنة الكونغرس.
واملساندين  الراخا  موقف  صواب  عىل  وللتدليل 
الندوة  ذات  يف  أورد  وزو  بتيزي  املؤتمر  لعقد 
من  السابع  الفصل  عليه  ينص  ما  الصحفية 
الذي  األخري  هذا  للكونغرس،  األسايس  القانون 
قبل  بسنة  انعقاده  وقت  يقرر  املؤتمر  بأن  يفيد 
انعقاد  ما سيتقرر  إذا  أنه حتى  بمعنى  تاريخه، 
الكونغرس يف مكناس فإن املؤتمر يجب أن ينعقد 
املؤتمر  تيزي وزو برمجت يف  بينما   ،2009 سنة 
الذي انعقد سنة 2005 بالناظور وبذلك فإنها من 

يمتلك الرشعية القانونية.
وعىل خلفية أزمة املؤتمر العاملي األمازيغي ذاتها، 
عقدت اإلطارات األمازيغية سلسلة من اللقاءات 
الخالف،  لحل  املغرب  مناطق  كل  يف  املتتالية 

الكونغريس  تقسيم  دون  يحول  مخرج  وإيجاد 
نجاح  بأي  تكلل  لم  لكنها  األمازيغي  العاملي 
األمازيغية  اإلطارات  كل  تنتقل  أن  قبل  يذكر، 
اتخاذ موقف لصالح طرف  إىل  باملغرب والخارج 
املؤتمر  لتأجيل  دعوات  برزت  كما  اآلخر،  دون 
التي  الدعوات  وهي  معا  املؤتمرين  مقاطعة  أو 
كانت تصب يف صالح مؤتمر مكناس بل أن بعض 
لبثوا أن حرضوا يف مؤتمر مكناس  مطلقيها ما 
أكتوبر   31 بني  ما  أسيد  جمعية  نظمته  الذي 
من  عدد  اختيار  أن  واملالحظ   ،2008 نونرب  و2 
مكناس  مؤتمر  لخندق  األمازيغية  الجمعيات 
بدءا  الكونغريس  أدبيات  يبنى يف مجمله عىل  لم 
يف  خاصة  بقراراته  مرورا  األسايس  بقانونه 

مؤتمر الناظور.
عقد  عن  التاريخ  نفس  يف  اإلعالن  تم  وباملقابل 
تيزي  يف  للكونغريس  الخامس  العاملي  املؤتمر 
وزو، واتخذت كافة الرتتيبات الالزمة لذلك، ولكن 
غري  خطوة  عىل  أقدمت  الجزائرية  السلطات 
مفهومة بعد أن منعت مندوبي أمازيغ املغرب من 
"هواري  مطار  يف  واحتجزتهم  للجزائر  الدخول 
بومدين" بالجزائر العاصمة، قبل أن تتم إعادتهم 
للمغرب، ولكن عىل الرغم من ذلك استمر املؤتمر 

الذي نظم فيما بعد مؤتمراته كلها.
هكذا إذا وصلت األمور إىل نقطة الالعودة يف عمل 
النضال  ليتحول  األمازيغي،  العاملي  الكونغريس 
من أجل القضية األمازيغية إىل رصاع بيني بتدخل 
أطراف خارجية، ولعل العنوان البارز ملا حدث هو 
العاملي األمازيغي، خاصة  خرق مقررات املؤتمر 
قرارات الكونغرس لسنة 2005 بالناظور، وقرار 
شهر  يف  تأسس  الذي  الفدرايل  املجلس  اجتماع 
بعقد  يقضيان  الذين  بمكناس   2008 فرباير 
بالجزائر،  وزو  تيزي  مدينة  يف  الخامس  املؤتمر 
ورغم ذلك فقد أتيحت لألمازيغ فرصة واحدة عىل 

األقل بعد ذلك بسنوات وبالتحديد يف سنة 2011، 
فرض  وإعادة  الدويل  عملهم  مسار  لتصويب 
الرشعية وسنرى مصريها فيما ييل من السطور.

الربيع الديمقراطي والرغبة املؤودة لتوحيد 
العمل الدولي األمازيغي 

سنة  الديمقراطي  الربيع  عنوان  كانت  الوحدة 
مختلف  بني  إفريقيا  شمال  دول  بكل   2011
ويساريني  إسالميني  من  املنطقة  يف  املكونات 
السياسية  االنتماءات  تجاوزت  وحدة  وغريهم، 
مطالب  فيها  تتحقق  جديدة  دول  أجل  من 
من  يجدوا  لم  األمازيغ  ولكن  الجميع،  وحقوق 
واسع  نطاق  عىل  اإلتحاد  حالوة  من  يحرمهم 
وغري  للجدية  مفتقدة  ومبادرات  مناورات  بفعل 
منسجمة بتاتا مع سياق الربيع، هذا األخري الذي 
من  معينا  حدا  يتطلب  فقط  وليس  يفرض  كان 
يف  األمازيغ  بني  والتوافقات  والتصورات  الرؤى 
كل شمال إفريقيا، للحيلولة دون تفويت فرصة 
إن  جل  ينال  أن  يستثمرها  من  بإمكان  للتغيري 
ليس كل ما يريد، وهي فرصة نادرا ما يجود بها 
التاريخ، وكان بإمكان األمازيغ تحقيق أكثر مما 
طافت  التي  األشباح  عادت  أن  لوال  إليه  وصلوا 
سنة  األمازيغي  العاملي  املؤتمر  تقسيم  حني 
إسم  مجددا  وليذكر  جديد،  من  لتطوف   2008

جمعية ثويزا يف طنجة.

* "جمعية ثاويزا" من تقسيم املؤتمر 
إىل مغامرة التطفل على العمل الدولي 

األمازيغي
ملقررات  بلقاسم  لوناس  بزعامة  تيار  تنكر  بعد 
املؤتمر العاملي األمازيغي الرابع الذي عقد بمدينة 
كما  تقتيض،  كانت  التي   ،2005 سنة  الناظور 
للمنظمة  الخامس  املؤتمر  تنظيم  وأرشنا،  سبق 
فرض  هؤالء  ومحاولة  القبايل،  يف  وزو  بتيزي 
 2008 سنة  يف  حينها  ذكر  املغرب،   يف  تنظيمه 
اسم "جمعية ثويزا بطنجة" التي قامت بتوجيه 
الكونكرس  رئيس  بلقاسم،  لونس  إىل  رسالة 
فيها  تقرتح  الفرتة،  تلك  يف  األمازيغي  العاملي 
الخامس  املؤتمر  احتضان مدينة طنجة ألشغال 
ظهر  الذي  املقرتح  وهو  األمازيغي،  للكونغريس 
أن ثمة نية لدى لوناس بلقاسم لدعمه، ما دفع 
حد  ووضع  بقوة  للتحرك  األمازيغية  اإلطارات 
تسعى  أنها  الكثريون  رأى  التي  الخطوة  لتلك 
حتى  أو  حزبي  تيار  يد  يف  ورقة  األمازيغ  لجعل 

مخابراتي تابع لدولة ضد عىل أخرى.
ورغم إفشال احتضان جمعية ثاويزا للكونغريس 
العمل  لواجهة  مجددا  عادت  أنها  إال  األمازيغي 
عن  فقط  أشهر  أربعة  مرور  بعد  األمازيغي 
الربيع الديمقراطي، إذ بعد أن لزم أبرز أعضائها 

يف  الديمقراطي  الربيع  أطوار  طوال  الصمت 
وأخوه  العماري  فؤاد  رئيسها  وخاصة  املغرب، 
إلياس العماري وهما ضمن القيادات البارزة جدا 
لحزب األصالة واملعارصة، ظهروا فجأة يف دورة 
سنة  يوليوز  نهاية  نظمت  التي  ثاويزا  مهرجان 
األمازيغية  الوجوه  من  مجموعة  وسط   ،2011
بلقاسم  لوناس  الجزائري  من  املقربني  وخاصة 
ليعلنوا عن كونهم عقدوا لقاء لم يكن مربمجا يف 
املهرجان الذي تنظمه ثاويزا كل سنة، و"أسموه 
لقاء طنجة ألمازيغ شمال إفريقيا"، الذي استمر 
بيان  حسب  وأسفر   ،2011 يوليوز   23-24 ليلة 
"اتحاد  منظمة  تأسيس  عن  للملتقني  رسمي 
إفريقيا"، وقد اختار أعضاء هذه  شعوب شمال 
حركة  "رئيس  مهني  فرحات  كرئيس  املنظمة 
نواب  بثالثة  مدعوما  للقبايل"،  الذاتي  الحكم 
جزر  من  مكناس  مؤتمر  عضو  كنتانا  )توماس 
الجمعية  رئيسة  سعيدان  بن  وخديجة  الكناري، 
تونس،  من  حينها  األمازيغية  للثقافة  التونسية 
ملؤتمر  رئيسا  سيصبح  الذي  بنخليفة  وفتحي 
مكناس بعدها وهو ليبي مقيم باملغرب، وأحمد 
أجل  من  األمازيغية  الشبكة  رئيس  أرحموش 
أسندت  كما  املغرب(.  من  وهو  حينها  املواطنة 
املغرب  العماري من  إلياس  إىل  املال  أمانة  مهمة 
ورجل  واملعارصة  األصالة  حزب  يف  قيادي  وهو 
آلت  العامة  السكرتارية  ومهمة  األدوار،  غامض 
أمازيغية  أصول  من  وهي  الوشاحي  أماني  إىل 
نفسها  وتقدم  مرصية  جنسيتها  مغربية، 

كممثلة ألمازيغ مرص.
وأكثر من مجرد تشكيل منظمة وعقد لقاء بدون 
طنجة  يف  امللتقني  بيان  أورد  فقد  إعالن،  سابق 
هذا  يف  املمثلة  غري  للشعوب  بالنسبة  أنه  حينها 
لإلنخراط  طلب  تقديم  إىل  مدعوة  فإنها  اللقاء 
يتم قبوله بثلثي أعضاء املكتب. وقد تمت برمجة 
غشت  شهر  نهاية  املنظمة  لهذه  األول  اإلجتماع 
اإليداع  إجراءات  إتمام  بعد  مبارشة  2011؛ 
اإلجتماع  خالل  اعتماده  تم  ما  وفق  القانوني 
التأسييس، عىل هامش فعاليات "مهرجان ثويزا 

بطنجة".
وسط  مدوية  مفاجأة  شكل  حينها  حدث  ما   
األمازيغ خاصة مع علم الكل بدور وموقع إلياس 
العماري سواء يف حزب األصالة واملعارصة أو فيما 
املغربية،  الدولة  داخل  الغامضة  بأدواره  يتعلق 
وكذلك موقف جميع األحزاب واملنظمات املغربية 
مبارش  بتدخل  عجل  عىل  أسس  الذي  حزبه  من 
من املخزن ليصبح بني عشية وضحاها يف صدارة 
طويلة  عقودا  أمضت  التي  املغربية  األحزاب 
السياسية، وبالطبع خرج تنظيمات  ذاتها  لبناء 
أمازيغية لتعرب عن تنديدها وعدم رضاها، معتربة 
شمال  شعوب  ومنظمة  طنجة  بلقاء  يسمى  ما 
ومجرد  واألمازيغية  لألمازيغ  استغالال  افريقيا 
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ذلك  كان  فقد  حصل،  ما  بالتحديد  وهو  فقاعة، 
مناورة  مجرد  األمازيغ  من  الكثري  توقع  كما 
وفقاعة إعالمية يف غري صالح األمازيغ، فمنظمة 
عىل  حينها،  من  اختفت  افريقيا  شمال  شعوب 
محافظني  دائما  ظلوا  أعضائها  كون  من  الرغم 
عىل عالقاتهم مع إلياس العماري ويحرضون يف 
دورات مهرجان طنجة كل سنة، وعىل حد تعبري 
لصالح  أدوارهم  يلعبون  األمازيغ  الفاعلني  أحد 
الشيطان ويشوشون عىل العمل األمازيغي دون 
أن يكون ملا يقومون أي تأثري إيجابي يذكر عىل 

واقع األمازيغية واألمازيغ.

الشمل األمازيغي" بموازاة * "مبادرة لم 
"منظمة شعوب شمال إفريقيا"

 باملوازاة مع إعالن منظمة شعوب شمال إفريقيا، 
السابعة  "الدورة  أي  الدورة  نفس  هامش  وعىل 
مبادرة  أعلنت  بطنجة"،  ثويزا  لـمهرجان 
تماينوت  السابق ملنظمة  الرئيس  تزعمها  أخرى 
حسن إدبلقاسم الذي كان بدوره يف ضيافة "ال 
رسمي  غري  لقاء  عقد  يف  وتتلخص  العماري"، 
للكونغريس  السادس  املؤتمر  لعقد  للتمهيد 
"تيزي  صيغتيه  بجمع  لكن  األمازيغي  العاملي 

وزو" و"مكناس" يف مؤتمر واحد.
 وتقيض "املباردة" بالقيام بمساعي لرأب الصدع 
الذي أحدثه تقسيم املؤتمر الخامس للكونجرس 

قام  طنجة  من  عودته  وبعد  األمازيغي،  العاملي 
2011، بتوجيه  25 غشت  حسن إد بلقاسم يوم 
قصد  املغرب  يف  األمازيغية  للجمعيات  دعوات 
بمدينة  لقاء  يف  شتنرب  و11   10 يومي  الحضور 
"مؤتمر  أسماه  ما  إنجاح  أجل  من  الرباط 
ظنوا  حينها  والكثريين  موحد"،  أمازيغي  عاملي 
وتفاءلوا خريا بمبادرة إدبلقاسم التي آلت للفشل 
"ملؤتمر  ينتمون  نشطاء  بمعية  وقع  أن  بعد 
بإسم   ،2011 غشت   27 يوم  بيانا  مكناس" 
العضوة  املغربية  األمازيغية  "الجمعيات  تنسيق 
بصيغتيه"،  العاملي  األمازيغي  الكونكريس  يف 
أكد يف مضمونه عىل أن الهدف األسايس من لقاء 
السادس  املؤتمر  بالرباط هو "إنجاح  الشمل  لم 
للكونريس األمازيغي العاملي املوحد الذي سينعقد 
يف مدينة جريبا بتونس من 30 شتنرب إىل 2 أكتوبر 
2011، ولذلك فاللجنة املرشفة عىل اللقاء تقرتح 
معها  تحرض  أن  العضوة  الجمعيات  كل  عىل 
املناصفة والتشبييب  الئحة ممثليها عىل أساس 

من  وإيابا  ذهابا  للطائرة  الواجب  املبلغ  مع 
تتمكن من حجز  تونس، حتى  إىل  البيضاء  الدار 
مقاعدهم بمبلغ 2000.00 درهم ذهابا وإيابا".

إعدادي  لقاء  إىل  الشمل  لم  لقاء  تحول  هكذا 
للمؤتمر السادس "لكونغريس مكناس"، وليس 
وإمكانية  الخالف  نقط  وبحث  للنقاش  لقاء 
سبل  حول  األمازيغ  بني  النظر  وجهات  تقريب 
باملؤتمر  دفع  ما  وهو  دوليا،  صوتهم  توحيد 
ليصبح  اسمه  صحح  الذي  األمازيغي  العاملي 
التجمع العاملي األمازيغي فيما بعد إىل إصدار بيان 

املنبثقة  املؤقتة  التنسيق  لجنة  حول  توضيحي 
أجل  من  إدبلقاسم  حسن  األستاذ  مقرتح  عن 
عىل  فيه  أكد  موحد،  عاملي  أمازيغي  كونكريس 
أن أعضاءه تفاجأو ببيان نرش يف عدد من املواقع 
االلكرتونية أصدرته جهة سمت نفسها ب"لجنة 
األستاذ  مقرتح  عن  املنبثقة  املؤقتة  التنسيق 
أمازيغي  كونكريس  أجل  من  بلقاسم  اد  حسن 
البيان ال  إصدار  عاملي موحد"، نظرا ألن خطوة 
علم لهم بها كما لم يتفقوا مع أي كان حول ما 
للجمعيات  ودعوات  إدعاءات  من  البيان  يف  جاء 
األمازيغي  العاملي  املؤتمر  إىل  املنتمية  األمازيغية 
"التجمع العاملي األمازيغي"، لهذا فإنهم يؤكدون 
العاملي  "التجمع  أعضاء  أن  عىل  العام  للرأي 
تيزي  األمازيغي  العاملي  الكونغريس  األمازيغي، 
لجنة  باسم  بيان  إصدار  عىل  يتأسفون  وزو"، 
األستاذ  مقرتح  عن  املنبثقة  املؤقتة  التنسيق 

أمازيغي  كونكريس  أجل  من  بلقاسم  اد  حسن 
وحاول  األحداث  عىل  قفز  الذي  موحد،  عاملي 
إيهام مناضيل الحركة األمازيغية وكأن األطراف 
املعنية قد اتفقت عىل عقد مؤتمر عاملي أمازيغي 
عن  اإلعالن  تم  ذلك  من  أكثر  بل  بتونس  موحد 
ترتيبات مالية وغريها من الرتتيبات الشكلية ملا 

اعترب مؤتمرا عامليا أمازيغيا موحدا.
املعروف  األمازيغي  العاملي  الكونغريس  وشدد 
بنسخة تيزي وزو حينها كذلك، عىل أن ال عالقة له 
بعد ما ظهر بأي لقاء سيعقد من أجل عقد مؤتمر 
برنامجه  يف  وأنه مستمر  تونس  أمازيغي يف  عاملي 
داخل إطاره الرشعي، كما سبق له أن أعلن موعد 

انعقاد املؤتمر السادس له.
هكذا إذا وبعد أن ظهرت مبادرة لم الشمل التي ولدت 
عىل هامش مهرجان ثاويزا بطنجة وبموازاة والدة 
لتوحيد  كمبادرة  إفريقيا،  شمال  شعوب  منظمة 
لإلعداد  مناورة  أنها مجرد  بعد  فيما  تبث  األمازيغ 
التونسية،  جربة  يف  مكناس  نسخة  مؤتمر  لعقد 
وتكريس اإلنقسام األمازيغي-األمازيغي، ومحاولة 

رشعنة املؤتمر الذي عقد يف مكناس املغربية سنة 
.2008

ويبقى املثري للتساؤل هو تلك العالقة بني "جمعية 
بمن  واملعارصة  األصالة  حزب  وقيادات  ثاويزا" 
كونغريس  يف  وأعضاء  أمازيغ  نشطاء  يعتربون 
مكناس، وكذا األدوار التي يلعبها كل طرف لصالح 
يف  اإلعراب  من  األمازيغية  مصلحة  ومحل  اآلخر، 

ذلك.

* من املؤتمر العاملي األمازيغي إىل التجمع 
العاملي األمازيغي

 
قرر املؤتمر العاملي األمازيغي الذي يعرف إعالميا 
مؤتمره  يف  وزو"،  "تيزي  بكونغريس  سبق  فيما 
بروكسل،  البلجيكية  بالعاصمة  املنعقد  السادس 
 ،2011/2961 09 و11 ديسمرب  يف الفرتة ما بني 
اسمه  تصحيح  السادسة،  العامة  دورته  إطار  يف 

وتعديل قوانينه وهياكله. 
العاملي  "املؤتمر  من  االسم  تغيري  أثار  وقد 
العاملي األمازيغي" عددا  إىل "التجمع  األمازيغي" 
من التساؤالت وكثريا ما وقع الخلط  لدى البعض 
للمؤتمر  بإستمرار  يتعلق  األمر  كان  إذا  ما  بني 
دولية  منظمة  بتأسيس  أم  األمازيغي،  العاملي 
أعضاء  من  عدد  وضحه  ما  وهو  كليا،  جديدة 
التجمع وضمنهم رشيد الراخا الذي أكد أن التجمع 
العاملي األمازيغي قام فقط بتصحيح اسمه وهو 

منسجم مع اسمه باألمازيغية، إذ ال زال كما هو 
"أكراو أمادالن أمازيغ" تماما كما كان من قبل، 
العاملي  التجمع  أن  عىل  مرة  من  أكثر  يف  مشددا 
التنظيمي  االستمرار  يمثل  الذي  هو  األمازيغي 
الرشعي للمؤتمر العاملي األمازيغي الذي كان من 

ضمن مؤسسيه قبل عرشين سنة.
تصحيح  األمازيغي  العاملي  التجمع  يرجع  كما 
األمازيغية  القضية  مصلحة  تمليه  ما  إىل  إسمه 
يف  الوقوع  من  العام  والرأي  األمازيغ  وتجنيب 
الخلط مع أي طرف اخر، وما عدا ذلك فالتجمع 
العاملي  الكونغريس  هو  األمازيغي  العاملي 
السابع   مؤتمره  عقد  الذي   الرشعي  األمازيغي 
بتيزنيت يف  دجنرب 2013، والذي سيعقد مؤتمره 
الثامن يف نهاية شهر نونرب الحايل بمدينة إفران يف 

منطقة األطلس املتوسط املغربية.
صادق  قد  األمازيغي  العاملي  التجمع  وكان  هذا 
سنتني  قبل  تيزنيت  بمدينة  السابع  مؤتمره  يف 
افريقيا  شمال  دول  كل  يهم  ميثاق  مرشوع  عىل 
تمازغا  بميثاق  وسمي  الفيدرالية،  عىل  ويرتكز 
الذي تبناه التجمع كمرشوع إسرتاتيجي سيؤدي 
تعاني  التي  اإلشكاليات  مختلف  حل  إىل  تطبيقه 
الديمقراطية  منها دول شمال إفريقيا، وتكريس 
وتعزيز الحريات وحقوق اإلنسان بما ينسجم مع 

املواثيق والعهود الدولية.
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مؤمتر 
الناظور 
2005

مؤمتر 
بروكسيل 

2011

←

مؤمتر 
روبيكس
2002

مؤمتر 
تيزي وزو

الوفد 
املغريب
2008

تعالت  الناظور،  بمدينة  الرابع  املؤتمر  عقب 
القدايف، وبالضبط يف خطاب  العقيد معمر  أصوات  
النشطاء  إىل سحق  2008، وهو يدعو  فاتح مارس 
قليلة  بأشهر  استقباله  قبيل  ذلك  كان  األمازيغ، 
فيهم  بما  األمازيغي  العاملي  الكونكريس  من  لوفد 
الرئيس، يف خيمته  بطرابلس . فما الذي كان يوحي 
العلنية  الدعوة  حجم  وما  ليبيا؟  حاكم  خطاب  به 
الكونكريس  تلقى  وكيف  أمازيغ؟  نشطاء  لسحق 
العاملي األمازيغي هذا الخطاب بعد الدعوة والزيارة 
بعد   لليبيا، خصوصا  األمازيغي  الوفد  بها  قام  التي 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  أقدم  ما 
العاملي  الكونكريس  عرب  التحكيمي،  التدخل  عىل 
واملقاتلني  مايل  حكومة  بني  للوساطة  األمازيغي، 
الطوارق يف كل من كدال ومنيكا؟ وإىل أي حد تلزم 
معاهدة السالم املوقعة بني مايل واملقاتلني الطوارق 
األطراف  باقي  املالية  الجندية  صفوف  يف  املجندون 

الطوارقية؟
يبدو أن املتتبع لتاريخ الحركات التحررية بأفريقيا، 
الواضح  القبيل، ومن  أسئلة من هذا  لديه  ستطرح 
العاملي  الكونكريس  من  وفد  زيارة  ملف  أن  أيضا 
الساخن،  النقاش  من  الكثري  أثار  لليبيا،  األمازيغي 
الناظور  بمدينة  للكونكريس  الرابع  املؤتمر  منذ 
املغربية، واعترب البعض هذه الخطوة غري محسوبة 
من  له  ليس  الكونكريس  وأن  سيما  العواقب، 
امللفات  هذه  مثل  ملعالجة  يكفي  ما  اإلسرتاتيجية 
الكونكريس  وساطة  أن  والحال  مستقل.   بشكل 
تخلف  لم  رئيسه،  شخص  يف  األمازيغي  العاملي 
زيارته  خلفتها  التي  تلك  قبيل  من  قوية  فعل  رد 

لديكتاتور ليبيا آنذاك.
من  »اسرتاتيجيته«  تشكو  الكونكريس  أن  فيبدو 
أسابيع  فبعد  تداركها،  يصعب  قاتلة  ضعف  نقط 
الوساطة،  كونكريس  بدأ  الحمايس،  الصعود  من 
وصل،  أن  إىل  األخرى،  تلو  النقطة  ويفقد  يتقهقر 
ما  إىل    ، الليبية  الجماهريية  حاكم  خطاب  عقب 
آخرين  أعضاء  جعل  ما  وهذا  نقطة،  الصفر  تحت 
من الكونكريس يتساءلون بإلحاح، هل الكونكريس 
فقد رشعيته التمثيلية  بشمال أفريقيا، وبدأ البعض 
بديلة،  أفريقيا  مستعدا لخلق جبهة جديدة بشمال 
وساطتها  أصبحت  التي  املجموعة  عن  خارجة 
بعدما  سيما  األمازيغي،  الجسم  باستقاللية  ترض 
الجزائري من فرض سيطرة شاملة،  النظام  تمكن 
بفضل هذه الوساطة، عىل أمازيغ القبايل. ربما كان 
مؤتمر تيزي وزو سيخرج املنطقة من الحصار الذي 
عاشته منذ أحداث الذكرى 33 للربيع األمازيغي عام 

2001، فهل كان النظام الجزائري يعرف حجم هذا 
طوعه  عن  خارجون  نشطاء  يقوده  الذي  املؤتمر، 
وسلطته، بالشكل الذي جعله يمنع انعقاد أشغاله 
املوضوع  قفز  الطوارق  أحداث  فبعد  2008؟   عام 
التدخل  عاد  الكونكريس  وبفضل  للصدارة  األمني 
وهي  أساسه،  إىل  الطوارق  شؤون  يف  الجزائري 
إليه،  بالنسبة  إهانة  القدايف  اعتربها  التي  الخطوة 
القدايف   أقوال  بني  الجوهرية  الهوة  بوضوح  لتظهر 
الخلفية  حقيقة  عىل  األصبع  وتضع  وممارساته 
السياسية التي  جعلته يلتجئ قبيل ذلك إىل اإلحتماء 
بالنسبة  حرجة  سياسية  ظرفية  ويف  باألمازيغية 
وراء  التمرتس  من  بدا  القدايف  يجد  ولم  لنظامه، 
األمازيغ  النشطاء  متهما  املعتاد،  املتذبذب  موقفه 
من  »كل  متوعدا  العظمى«،  والخيانة  ب«العمالة 
قمعية  سياسة  بشن  اإلستعمار«  سموم  ينفت 
تجاهه، مقررا يف ذلك، »الرتاجع عن سياسة رخوة«، 
أن  ذلك  بعد  ليؤكد  هؤالء،  تجاه  سلكها  قد  كان 
النقاش حول القضية األمازيغية يف ليبيا ليست من 
أولوياته األساسية، سيما بعدما وجد القدايف نفسه 
التي قام بها حينئذ  الزيارة  أثناء  غري مرغوب فيه، 
للنيجر، للتخلص من الهامش الضيق الذي تسجنه 
فيه الرصاعات الفرنسية األمريكية يف املنطقة والتي 
بدأ يتسع مجال الرصاعات فيها أكثر من ذي قبل، 
املتنافسة  القوى  وجعله يظهر عاجزا عن مقارعة 
حول امتالك الثروات الطبيعية والنفطية املكتشفة 
عىل  قدرته  فقد  أنه  للقدايف  وبدا  الساحل.  بمنطقة 
أمازيغي، راهن عليه كثريا من خالل  تكوين طاقم 
األخري  للشوط  العكيس  العد  بدأ  قبل  الكونكريس، 
اإلسرتاتيجيني  لحلفائها  وفرنسا  أمريكا  تحديد  يف 
»الغرب اإلسالمي«،  القاعدة يف  آنذاك عىل  يف حربها 
أيام  قبل  تلقاها  التي  املوجعة  الرضبة  هنا  ومن 
أفريقيا  تجاه  سياستها  تغيري  أمريكا  إعالن  عن 
مالمحها  ستظهر  اللعبة  هذه  أن  الشك  الشمالية. 
املنطقة،  يف  ربيعية  ثورات  وقيام  القدايف  موت  بعد 
استعمال  عرب  املغربية،  الوساطة  ستحاول  حيث  
األمازيغ، الحلول مكان الوساطة الجزائرية يف ملف 
األنظمة  عن  الساحل  منطقة  يف  الطوارق  استقالل 
الوساطة  إفشال  تم  بعدما  ومايل،  بالنيجر  القائمة 
السويرسية يف امللف، لصالح املباحث الجزائرية، ما 
جعل املغرب يغري وجهته إىل داخل الرتاب الجزائري 
واإلعرتاف  القبائل  استقالل  ملف  ودعم   إلثارة 
املهجر،  يف  »املشكلة  األمازيغية  ب«حكومتها  
العربية  »الجمهورية  ل  الجزائر  دعم  عىل  ضدا 

الصحراوية- البوليساريو«.

 هل الزال الكونكريس قادرا  على جتاوز  املاضي؟
                                  سعيد باجي
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انتقلت  املتوسط،  واألطلس  الرشقي  الجنوب  منطقتي  بعد 
مباردة التفعيل الشعبي لرسمية األمازيغية إىل جهة سوس، ويف هذا 
العالم  بالتنسيق مع جريدة  العاملي األمازيغي   التجمع  اإلطار نظم 
موكادور  بفندق  ندوة   2015 أكتوبر   23 الجمعة  مساء  األمازيغي، 
رشيد  األستاذ  من  كل  أطرها  مراكش  بمدينة  امللكي  املرسح  أمام 
بوشطارت،  الله  عبد  واإلعالمي  الحلوي  الله  عبد  والدكتور  الراخا 
وسريت  رساير،  صنهاجة  أمازيغ  جمعية  رئيس  أدرداك  والرشيف 

أشغالها اإلعالمية واملناضلة األمازيغية أمينة إبن الشيخ.
ويف نفس اإلطار نظمت جمعية أباراز بالتنسيق مع التجمع العاملي 
بمدينة  الداخلة  الدرة يف حي  الثقايف جمال  باملركب  ندوة  األمازيغي 
كل من  وأطرها  الشيخ  إبن  أمينة  األستاذة  أشغالها  أكادير، سريت 
والسيدة  الفرواح،  وساعيد  الخنبوبي  وأحمد  الراخا  رشيد  السادة 

خديجة أروهال وذلك مساء يوم السبت 24 أكتوبر.
مساء  وذلك  اإلطار،  نفس  يف  ندوة  احتضنت  بدورها  تيزنيت  مدينة 
يوم األحد 25 أكتوبر بالخزانة الوسائطية املختار السويس، ونظمت 
وأطرتها  األمازيغي،  العاملي  والتجمع  أنامور  جمعية  بني  بالتنسيق 
السيدة أمينة إبن الشيخ إىل جانب رشيد الراخا وأحمد فاضل وساعيد 
الطاهري  حسن  أنامور  جمعية  رئيس  أشغالها  وسري  الفرواح، 

أغوليد.

* رشيد الراخا: العقلية البعثية العروبية ال 
زالت مستحكمة

العاملي  للتجمع  الدويل  الرئيس  ركز 
مداخالته  يف  الراخا  رشيد  األمازيغي 
قضية  عىل  وتيزنيت  وأكادير  بمراكش 
الهوية البرصية، مؤكدا عىل أن األمازيغ 
الهوية  إظهار  عىل  يعملوا  أن  يجب 
جهودهم  ويبذلوا  للمجال،  األمازيغية 
لتمزيغه، مستنكرا ما تقوم به عدد من 
إخفاء  بتعمدها  الدولة سواء  مؤسسات 
باهتة  بحروف  كتابتها  أو  األمازيغية 

بتعدد  تتسم  التي  الديمقراطية  بالدول  اإلقتداء  بذل  وذلك  صغرية، 
لغاتها مثل بلجيكا التي تكتب بثالث لغات يف كل أوراقها الرسمية، 
وأكد الراخا عىل أن شمال افريقيا ملك لألمازيغ وأرضهم مربزا أهمية 

األركيولوجيا يف هذا اإلطار.
من جانب آخر أشار ذات املتحدث إىل أن العقلية البعثية العروبية ال 
تزال تتحكم يف ذهنية عدد من املسؤولني املغاربة، معطيا املثل بعدد 
من املكاسب التي تحققت لألمازيغية كالقناة األمازيغية التي ظلت 
طويل،  ونضاالت  عسري  مخاض  عقب  مكانها  تراوح  والدتها  بعد 
ظلت  إذ  األمازيغية  ترسيم  عىل  ينطبق  الراخا  حسب  األمر  ونفس 
لألمازيغية  التنظيمي  القانون  صياغة  يف  تماطل  األطراف  من  عدد 
الجهد  أهمية  عىل  الراخا  وشدد  املاضية،  السنوات  األربع  طيلة 
الشعبي يف مجال ترسيم األمازيغية خاصة ما يتعلق بدور املواطنني 
واملناضلني وإطارات املجتمع املدني واملجالس املنتخبة...، إىل جانب 
تفعيل رسمية  التي جمدت عملها يف مجال  الدولة  بقية مؤسسات 

األمازيغية بذريعة إنتظارها للقانون التنظيمي.
املندوبية  عنها  أعلنت  التي  النتائج  إىل  يشري  أن  الراخا  يفت  ولم 
السامية للتخطيط بخصوص نسبة املتحدثني باألمازيغية يف املغرب 
جهده  بذل  الحليمي  أن  عىل  مؤكدا  باملائة،   27 تتجاوز  لم  والتي 
لتزوير نسبة األمازيغ يف البالد متجاهال اللغة األم للمغاربة وساعيا 
إلخفائها، بسبب والئه املفرط إليديولوجية القومية العربية البعثية، 
بحملة  وقام  األمازيغي  العاملي  التجمع  إليه  فطن  الذي  األمر  وهو 

وطنية ملقاطعة اإلحصاء.

رسمية  تفعيل  الشيخ:  إبن  أمينة   *
والتدخل  الشعبي  للجهد  يحتاج  األمازيغية 

امللكي
األمازيغي  العاملي  التجمع  رئيسة 
تناولت  الشيخ،  إبن  أمينة  باملغرب 
بالتفصيل السياق الذي أتت فيه مبادرة 
األمازيغية  لرسمية  الشعبي  التفعيل 
إدماج  شهده  الذي  الرتاجع  مربزة 
ومختلف  التعليم  يف  خاصة  األمازيغية 
املجاالت، باإلضافة إىل التماطل والعرقلة 
التنظيمي  القانون  بهما  ووجه  الذين 
املاضية  الحكومة والربملان طيلة األربع سنوات  لألمازيغية من قبل 
رئيس  أسماه  ما  عىل  للمسؤولية  املؤسستني  تلك  إلقاء  ذلك  يف  بما 

الحكومة بالجهات العليا.
الشعبي لألمازيغية يرمي  التفعيل  أن  إىل  الشيخ  إبن  أمينة  وأشارت 
باألدوار  مذكرة  واملجتمع،  الدولة  يف  األمازيغية  رسمية  لترسيع 
جانب  إىل  يلعبوها  أن  األمازيغ  والفاعلني  الجمعيات  شأن  من  التي 
املواطنني، وذلك للقطع مع اإلنتظارية واإلتكالية عىل جهات ال تتوفر 
لديها اإلرادة السياسية الالزمة إلقرار القانون التنظيمي لألمازيغية.

أمينة  ذكرت  لألمازيغية  التنظيمي  القانون  بإخراج  يتعلق  وفيما 
املغرب،  األمازيغي  العاملي  للتجمع  كرئيسة  مبادرتها  الشيخ  إبن 

وهي تكوين لجنة ملكية توكل إليها مهمة 
لألمازيغية،  التنظيمي  القانون  صياغة 
ولجنة  الجهوية  لجنة  غرار  عىل  وذلك 
بعد  وذلك  اللجان،  من  وغريها  الدستور 
أربع سنوات من إنتظار غري مجدي للربملان 

والحكومة.

ضمن  األمازيغية  الحلوي:  اهلل  عبد  الدكتور   *
اللغات التي تعيش موتا تدريجيا

تناول  الجامعي  األستاذ  الحلوي  الله  عبد 

اللغات  وضعية  مراكش  بندوة  كلمته  يف 
أن يصنف  أنواع منها قبل  املهددة وذكر عدة 
اللغات  خانة  يف  معايري  عدة  وفق  األمازيغية 
خربا  ذلك  معتربا  تدريجيا،  موتا  تعيش  التي 
حسب  جيد  خرب  فثمة  باملقابل  لكن  سيئا، 
الحلوي وهو أن األمازيغية لو توفرت اإلرادة 
وضعية  من  الخروج  تستطيع  السياسية 
نماذج  الصدد  هذا  يف  وذكر  التدريجي،  املوت 
الخطرية  الوضعية  نفس  عاشت  لغات  لعدة 
واجهة  إىل  السيايس  القرار  يعيدها  أن  قبل 
طبيعيا  وضعا  تعيش  التي  الحية  اللغات 

كالعربية مثال.
تفعيل رسمية األمازيغية ووجود قرار سيايس 
أسايس  ورشط  رضوري  أمر  الحلوي  حسب 
إلنقاذ اللغة األمازيغية التي فقدت الكثري من 
مقوماتها )املعجم، طريقة النطق...(، وغياب 

تأزما  اللغة  تلك  وضعية  يزيد  القرار  ذلك 
وحالتها تدهورا.

 195 العربية  نصيب  بوشطارت:  اهلل  عبد   *
يف  ساعة   180 مقابل  »اليوم«  يف  ساعة 

»الشهر« لألمازيغية
يف  تناول  بوشطارت  الله  عبد  اإلعالمي 
اإلعالم  يف  األمازيغية  موضوع  مداخلته 
العمومي، ويف هذا اإلطار تطرق إىل استمرار 
الحيف واإلقصاء تجاه األمازيغية يف وسائل 
وإذاعات  تلفزية  قنوات  العمومية-  اإلعالم 
احرتام  غياب  مسجال  وجهوية،  وطنية 

الدستور الجديد خاصة الفصل 5 والفصل 28 الذي ينص عىل رضورة 
احرتام التعدد اللغوي والثقايف للمجتمع املغربي يف وسائل االعالم.

اإلعالم  تحمالت  دفاتر  لبنود  احرتام  أي  غياب  عىل  بوشطارت  وأكد 
يف  رسميتان  كلغتان  واألمازيغية  العربية  مع  التعامل  يف  العمومي 
املغرب،وعدم وجود تخصص األمازيغية يف معاهد الصحافة واإلعالم، 
يف  6 ساعات  البث ب  األمازيغية يف وثرية  القناة  استمرار  إىل جانب 
يف  األمازيغية  ضد  تمييزا  مسجال   ،2010 سنة  تأسيسها  منذ  اليوم 
ظل وجودثماني قنوات تلفزية، تبث ما مجموعه 195 ساعة يوميا 

بالعربية يف مقابل 180 ساعة يف الشهر لقناة تامزيغت.
وحمل بوشطارت املسؤولية للهاكا التي تتقاعس يف ممارسة دورها 
بعدم  يتعلق  فيما  والخاص  العمومي  اإلعالم  وسائل  عىل  الرقابي 
 ،165 التنوع والتعدد اللغوي، الذي يقره الدستور يف الفصل  احرتام 
وحمل املسؤولية للحكومة يف استمرار وتكريس هذه الوضعية التي 

تستهدف اللغة والثقافة األمازيغية يف ظل دستور يقر رسميتها.

* شريف أدرداك: األمازيغية مهددة باالنقراض 
يف صنهاجة

صنهاجة  أمازيغ  جمعية  رئيس  بدوره 
رساير بالريف رشيف أدرداك، أكد يف كلمته 
والثقافية  اللغوية  الوضعية  خطورة  عىل 
صنفت  الذي  رساير  صنهاجة  ألمازيغ 
خانة  ضمن  اللغوي  تفرعهم  اليونسكو 
بإسهاب  مداخلته  يف  وتناول  اإلنقراض، 
الثقافية  والخصوصية  الجغرايف  املوقع 
وما  رساير  صنهاجة  ألمازيغ  اللغوية 

يميزهم عن بقية أمازيغ الريف واملغرب.
لغويا  مشكال  يعيشون  أدرداك  حسب  رساير  صنهاجة  أمازيغ 
اإلقتصادية  املشاكل  إىل جانب  بالتدخل  الدولة  لم تسارع  خطريا ما 
واإلجتماعية املتفاقمة التي يعانون منها، وهي املشاكل التي تتعامل 

معها الدولة بمنطق واحد وهو التجاهل وغض الطرف.

* أحمد الخنبوبي: يجب دمقرطة املعهد امللكي 
للغات  األعلى  واملجلس  األمازيغية  للثقافة 

والثقافة
أما يف ندوة أكادير حول التفعيل الشعبي 
لرسمية األمازيغية فقد أكد الباحث أحمد 
األمازيغية  تفعيل  الخنبوبي عىل رضورة 
كلغة رسمية من قبل املواطنني واملجتمع 
املدني إىل جانب الدولة واملجتمع السيايس، 
الحديث  يف  املواطنني  حق  عىل  مؤكدا 
بلغتهم داخل اإلدارة واملؤسسات الرسمية 

والعمل عىل فرضها كلغة رسمية للبالد، مشددا عىل أهمية التنظيم 
وتفعيل القرارات املتخذة من قبل مختلف الفاعلني يف هذا اإلطار.

وشدد الخنبوبي عىل أهمية تمزيغ املجال ودمقرطة املؤسسات ذات 
العالقة باللغات والثقافة من قبيل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية 
واملجلس األعىل للغات والثقافة، كما أكد عىل أهمية اإلرادة السياسية 
ذات  اعتربها  التي  األخرية  هذه  األمازيغية،  اللغة  رسمية  تفعيل  يف 

الباحث مهددة باالندثار يف حالة استمرار وضعها الحايل.
تعرفها  التي  الرتاجعات  إىل خطورة  الخنبوبي  أشار  آخر  من جانب 
األمازيغية حاليا جراء مشاكل التعريب، مؤكدا عىل رضورة أن تبقى 
مع  املفعول،  سارية  األمازيغية  لرسمية  الشعبي  التفعيل  مبادرة 

رضورة تأسيس خلية لليقظة ملتابعة وضعية األمازيغية.

* خديجة أروهال: يجب على الفاعلني األمازيغ النهوض بلغتهم وثقافتهم
األمازيغية  والشاعرة  الناشطة  تناولت  الندوة،  ذات  ويف  بدورها 
وعضوة مجلس جهة سوس خديجة أروهال سلسلة الرتاجعات التي 
تشهدها األمازيغية، وسياسة التمييز والتماطل التي ال زالت الدولة 

تنهجها ضد األمازيغية رغم مرور أربع 
سنوات عىل ترسيمها.

وشددت أروهال عىل أهمية دور الفاعلني 
بلغتهم وثقافتهم،  النهوض  يف  األمازيغ 
بتضحيات  الصدد  هذا  يف  مذكرة 
األمازيغية  الحركة  ونشطاء  جمعيات 
لعقود، والتي أدت إىل مكاسب هامة لكن 
للرتاجع  يسعى  من  دائما  ثمة  لألسف 
عنها وإفراغها من محتواها، لهذا يبقى 
األمازيغية  لرسمية  الشعبي  التفعيل 
رضوريا من وجهة نظر أروهال من أجل 

فرض اللغة والثقافة األمازيغية داخل دواليب الدولة ويف املجتمع.

التعامل  إىل  األمازيغ  إبادة  محاولة  من  انتقلت  الدولة  الفرواح:  ساعيد   *
معهم كأقلية

للتجمع  العام  الكاتب  الفرواح  ساعيد 
العاملي األمازيغي املغرب، تناول يف مداخلته 
التعامل  يف  للدولة  الجديدة  اإلسرتاتيجية 
مدى  عىل  ظلت  أن  بعد  إذ  األمازيغ،  مع 
الثقافية  اإلبادة  تنهج سياسة  قرن  نصف 
تتعامل  اليوم  صارت  لألمازيغ،  واللغوية 
لتغيري  دفعها  وما  األقلية،  بمنطق  معهم 
سياساتها هو نضاالت الحركة األمازيغية 

والضغط الدويل.
الفاعلني  إدراك  أهمية  عىل  ركز  الفرواح 

األمازيغ للمسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم، وما تقتضيه من رضورة 
تفعيال  تروم  مبادرات  وصياغة  واإلنتظارية،  اإلتكالية  مع  القطع 
شعبيا لألمازيغية وجعلها رسمية داخل املجتمع باملوازاة مع املسار 
بصياغة  الدولة  دواليب  داخل  إدماجها  يروم  الذي  املتعثر،  الرسمي 
وتنتظر  كثريا  تأخريه  تم  الذي  األخري  هذا  لها،  التنظيمي  القانون 
يف  يتحكموا  أن  يجب  الذي  املضمون  معركة  مستواه  عىل  األمازيغ 

صياغته وإال فإن اآلخرين سيفرغونه من محتواه.

* أغوليد: بعض شوارع تيزنيت تشبه شوارع 
املشرق

حسن  قام  فقد  تيزنيت  مدينة  يف  أما 
أنامور  »أغوليد« رئيس جمعية  الطاهري 
بجرد  الندوة،  أشغال  سري  الذي  بتيزنيت 
واقع األمازيغية باملدينة والحضور القوي 
الشوارع  بعض  أن  درجة  إىل  للعربية، 
البرصية  هويتها  يف  تشبه  أغوليد  حسب 

شوارع مدن يف املرشق العربي.
وأشار أغوليد إىل أهمية الجهود التي يمكن 
يف  مذكرا  تبذلها،  أن  األمازيغية  لإلطارات 
التي  الجمعية  بها  قامت  التي  الخطوات  من  بمجموعة  الصدد  هذا 
اللغة  وواقع  حضور  عىل  إيجابي  بشكل  وانعكست  إليها  ينتمي 
يزال  ال  التي  األخرية  هذه  تيزينت،  مدينة  يف  األمازيغيتني  والثقافة 
سكانها يتحدثون األمازيغية لكن ذلك ال ينعكس عىل جوانب أخرى 
إىل  واملواطنني  الفاعلني  مختلف  جهود  يتطلب  ما  وهو  املدينة،  يف 

جانب مؤسسات الدولة.
* أحمد فاضل: يجب على الدولة االنسجام مع 

املقتضيات الحقوقية الدولية
ركز  تيزنيت  بمدينة  مداخلته  ويف  بدوره 
وعضو  فاضل  أحمد  األمازيغي  الناشط 
املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة 
التي  الخطوات  من  مجموعة  عىل  حديثه 
أجل  من  األمازيغية  الحركة  بها  قامت 
لحقوق  الدولية  املواثيق  مضامني  بلورة 
بالحقوق  الخاصة  والعهود  اإلنسان 
اللغوية والثقافية يف املغرب، وذكر يف هذا 
األممية  للجنة  األخرية  التوصيات  اإلطار 

كانت  التي  بجنيف  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  للحقوق 
منسجمة مع تقارير اإلطارات األمازيغية.

أحمد فاضل ركز حديثه عىل الجهود الذي بذلتها املنظمة التي ينتمي 
إليها إىل جانب باقي الفاعلني األمازيغ،  خاصة ما يتعلق بتطبيق بنود 
العهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي أطرت العمل األمازيغي 
داخل املغرب وكذا عالقة اإلطارات األمازيغية باملنظمات الدولية، كما 
العمل  يجب  التي  للدولة  األمازيغية  الحركة  مطالب  صلب  يف  كانت 

لكي تنسجم قوانينها وفق ما تقتضيه تلك املواثيق الدولية.
* س.ف. تومرت

التفعيل الشعيب لرمسية األمازيغية مبدن سوس واحلوز.. إمجاع على دور الدولة واملجتمع
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* الناظور: منترص إثري/ كمال 
الوسطاني 

الريف،  الرشقي،وسط  الجنوب  بعد 
سوس، الحوز واألطلس املتوسط، حطت 
الشعبي  للتفعيل  الوطنية  "املبادرة 
بالريف،  الرحال  األمازيغية"  لرسمية 
وبالضبط بمدينة الناظور، التي شهدت 
مساء السبت 14 نوفمرب 2015، باملركب 
الثقايف، تنظيم ندوة حول "املبادرة"، من 
مع  بالتنسيق  أمزيان"  "جمعية  طرف 
وجريدة  األمازيغي"  العاملي  "التجمع 
تأطريها  يف  شارك  األمازيغي"،   "العالم 
ُكال من أمينة إبن الشيخ عن "الجريدة"، 
حسان حجيج عن جمعية سكان جبال 
عن  مرية  محمد  املغرب،  فرع  العالم 
جمعية املاس الثقافية بالناظور ورشيد 
العاملي  التجمع  منظمة  رئيس  الراخا 

األمازيغي.
لها،  املبادرين  حسب  املحطة،  هاته 
قادها  واسعة  لحملة  كصريورة   تأتي 
أجل  من  األمازيغي"  العاملي  "التجمع 
أجل  من  الوطنية  بـ"املبادرة  التعريف 
شملت  لألمازيغية"   الشعبي  التفعيل 
كلميمة،  من  ابتدأت  محطات،  عدة 
ايساكن  مريرت،  خنيفرة،  تنغري،  
و  وتزنيت،  أكادير  مراكش،   بكتامة، 
تأتي يف الوقت الذي تعنتت فيه الحكومة 
التنظيمي  القانون  إخراج  عن  املغربية 
مرور  بعد  األمازيغية،  بتفعيل  القايض 
أكثر من أربع سنوات عىل اإلقرار بها لغة 
العربية  اللغة  اىل جانب  للمغرب  رسمية 

يف دستور 2011.

* ابن الشيخ: الحكومة ال تملك اإلرادة 
السياسية لتفعيل رسمية األمازيغية

أمينة إبن الشيخ، مديرة "جريدة العالم 
أشغال  بتسيري  قامت  التي  األمازيغي" 
لها،  كلمة  خالل  من  أوضحت  الندوة، 
السياق الذي أتت فيه " املبادرة الوطنية 
األمازيغية"،  لرسمية  الشعبي  للتفعيل 
كما تطرقت للدور الذي يمكن أن تقوم به 
املواطنني  وعموم  األمازيغية  الجمعيات 
يف تفعيل رسمية األمازيغية دون إنتظار 
ال  التي  الحكومة  من  رسميا  تفعيلها 
يف  الحقيقة  السياسية  اإلرادة  تملك 
تفعيلها، مذكرة يف هذا السياق بالرسالة 
"للتجمع  املغرب  فرع  بها  بعث  التي 
العاملي األمازيغي" الذي ترتأسه للديوان 
امللكي من أجل تشكيل لجنة ملكية يوكل 
التنظيمي  القانون  صياغة  مهمة  إليها 
لتفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية.

القاعة، ويف ردها عن سؤال  تفاعال مع 
حول موقف" التجمع العاملي األمازيغي" 
أمينة  أكدت  للريف،  الذاتي  الحكم  من 
الدويل  التنظيم  تبني  عن  الشيخ  إبن 
االمازيغي،  العاملي  ،التجمع  األمازيغي 
للحكم الذاتي يف الريف وغريه من مناطق 
بلدان شمال إفريقيا ) الصحراء املغربية، 
القبايل، أزواد، سوس...( كما ينص عىل 
ذلك ميثاق "تامازغا" الذي صادق عليه 

 ،2013 السابع سنة  التجمع يف مؤتمره 
وأشارت أيضا إىل أن فكرة الحكم الذاتي 
رشيد  لألستاذ  األصل  يف  تعود  للريف 
وقوبلت   ،2001 يف  طرحها  الذي  الراخا 

باالستنكار آنذاك من طرف املحافظني.
يتعلق  سؤال  عن  إجابتها  معرض  ويف 
الثقافية  للحركة  السياسيني  باملعتقلني 
العاملي  التجمع  بأن  قالت  األمازيغية، 
بشكل  امللف  عىل  يشتغل  األمازيغي 
مزايدات  يف  ذلك  يستغل  أن  دون  جدي، 
ملفات  عىل  يشتغل  كما  سياسوية، 

أخرى من بينها ملف الغازات السامة. 

* حجيج: املغاربة مسلوبني إيديولوجيا 
وفكريا

املغرب  فرع  رئيس  حجيج،  الحسان 
يف  تناول  العالم،  جبال  سكان  لجمعية 

الشعبية  الثقافة  "موضوع  مداخلته  
ودورها يف املحافظة عىل القيم"، تحدث 

فيه  برزت  الذي  السياق  من خاللها عن 
لسياسة  رافضة  األمازيغية  الحركة 
التعريب، وتحدث يف هذا الصدد عن الدور 
الكبري الذي لعبه االستعمار، الذي مهدت 
وبنت  الطريق،  الزمن  ذلك  سلطات  له 
الشعب،  بأموال  البيضاء  الدار  ميناء  له 
فبعدما  إىل حال،  املغرب من حال  لينقل 
إفريقيا  شمال  بلدان  وكل  املغرب  كان 
يف  بالعربية  عالقتها  وكانت  أمازيغية، 
االستعمار  بعد  أصبحت  الدين،  حدود 
قبلية  أنظمة  من  وتحولت  عربية  دوال 
يعقوبية  أنظمة  إىل  التسيري،  ذاتية 

مركزية، حسب تعبريه.
أستاذ  يضيف  االستقالل،  حدود  وإىل    
يكن  لم  بفاس،  األمازيغية  اللسانيات 
أنه  إال  العربية،  أي مشكل مع  لألمازيغ 
كانت  التي  العربية  القومية  ظهور  مع 
تحلم ببناء وطن عربي يمتد من املحيط 
إىل الخليج، وكان لهذه القومية أنصار يف 
أن يفرضوا عىل األمازيغ  املغرب حاولوا 
العربية كلغة رسمية، خاصة بعد  اللغة 
بناء املدارس وإنشاء املؤسسات وإطالق 
يأتي  التعريب  وبدأ  واإلذاعات،  القنوات 
السياق  هذا  ويف  واليابس،  األخرض  عىل 
يضيف حجيج يف معرض مداخلته، بدأت 
كإطارات  الظهور  يف  األمازيغية  الحركة 
عىل  العروبية،  السياسات  لهذه  رافضة 
اعتبار أن اإلنسان األمازيغي يرفض كل 

ما يفرض عليه، فازدهرت هذه الحركة 
الذي  الجديد  العاملي  النظام  بروز  مع 
وجاء  اإلنسان  حقوق  احرتام  إىل  دعى 

بنظام جديد للقيم والعيش الكريم.
بأزمة  سماه  ما  عن  املتحدث  وعرج    
السياق  املغربية، وأوضح يف هذا  الهوية 
أنه "يجب إعالن دولة مغربية أمازيغية 
عن  وذلك  األوان"،  فوات  قبل  الهوية 
جميع  يف  األمازيغية  تدريس  طريق 
لوحات  يف  وكتابتها  التعليم،  أسالك 
وكل  املؤسسات،  وواجهات  التشوير 
املحالت التجارية، مضيفا "هذه فرصتنا 
يجب أن نحقق فيها رسمية األمازيغية، 

وإال فإنها ستضيع منا إىل األبد".
عن  حجيج  تحدث  النقاش  وخالل 
يف  األساتذة  يبذله  الذي  الكبري  املجهود 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، وكذا يف 
بالجامعة،  األمازيغية  الدراسات  شعب 
التي  بإنجازاتهم  اإلشادة  إىل  ودعى 
من  الشديدة  املقاومة  رغم  يحققونها 

قبل ذوي العقليات القومية.

* الراخا: "تفيناغ" ولدت يف قلب الصحراء 
ووحدت شمال إفريقيا

الحرف  ملاذا  سؤال  عىل  وردا  بدوره،    
رشيد  تحدث  "تيفيناغ"،  األمازيغي 
الراخا، رئيس التجمع العاملي األمازيغي، 
الذي  الحرف  لهذا  التاريخي  الدور  عن 
قلب  يف  حديثة  دراسات  حسب  ظهر 
يف  تأثري  له  وكان  الكربى،  الصحراء 
الحرف اإلغريقي وليس العكس، وكان له 
إفريقيا  أمازيغ شمال  توحيد  الفضل يف 
التاريخ  عرب  املحتلني  دفع  الذي  السبب 
التخلص  محاولة  إىل 
الرومان  مع  بدأ  منها، 
األمازيغية  أقصوا  الذين 
وحرفها تيفيناغ، وبدؤوا 
ألبناء  الالتينية  بتعليم 
فعل  وكذلك  األمازيغ، 
ربطوا  عندما  العرب 
ربطا  بالدين  لغتهم 
بنرشها  وبدؤوا  وثيقا، 
السياق  هذا  ويف  باسمه. 
الراخا  األستاذ  استعان 
التاريخية  األدلة  ببعض 
التي  واألركيولوجية، 
اإلنسان  قدم  عىل  تدل 
وحضارته،  األمازيغي 
العناية  عن  تحدث  كما 
التي  الكبرية  واألهمية 
جزر  أمازيغ  يوليها 
يف  ملآثرهم،  الكناري 
فيه  يتم  الذي  الوقت 
منقوشات  تهميش 

"تيفيناغ" يف املغرب. 
رئيس  أشار  كما    

األهمية  إىل  األمازيغي  العاملي  التجمع 
البلد،  هوية  تحديد  يف  للحرف  الكبرية 
لغة  دور  عن  السياق  هذا  يف  وتحدث 
الوطنية  كالبطاقة  الرسمية  الوثائق 
وجواز السفر يف عكس هوية البلد مشريا 
إىل البطاقة الوطنية يف بلجيكا التي تضم 

وال  صاحبها،  إليها  ينتمي  التي  اللغة 
التشوير  عالمات  لغة  أهمية  عنها  تقل 
يف تحديد هوية البلد )الصينية يف الصني، 
مثل  وقدم  العرب(.  بالد  يف  والعربية 
عاصمة  األمازيغية  مراكش  بمدينة 
تاريخ  يف  الكبريتني  اإلمرباطوريتني، 
التي  واملوحدية،  املرابطية  اإلنسانية، 
هويتها  شوارعها  كتابات  تعكس  ال 
غرناطة  مدينة  وكذلك  األمازيغية، 
مليوني  سنويا  تستقبل  التي  اإلسبانية 
األمازيغ  إبداع  من  مآثر  لزيارة  سائح 
من  سنة   800 خالل  )املورسكيني( 
عىل  محسوبة  أنها  إال  والتعمري،  البناء 
العرب بسبب الكتابات العربية املوجودة 
األمازيغ  كل  أن  "لو  جدرانها.  عىل 
يكتبون باألمازيغية يف واجهة محالتهم 
ملا  وحدها،  البيضاء  بالدار  التجارية 
نسبة  أن  يقول  أن  الحليمي  استطاع 
األمازيغ باملغرب ال تتجاوز 27 يف املائة" 
األهمية  موضحا  الراخا،  رشيد  يضيف 
الكبرية للكرافيتيا يف إبراز أهمية الهوية 
معرض  يف  داعيا  للمغرب،  األمازيغية 
كل  استعمال  إىل  األمازيغ  كل  مداخلته 
ما توفر لهم من أدوات الكتابة )الفتات، 
املجال  تمزيغ  يف  حاسوب(  صباغة، 
الهوية لدى  الذي من شأنه يحرك فكرة 

املعربني من املغاربة.
أن  دون  الفرصة  يفوت  لم  الراخا  رشيد 
اإلرهابية  األحداث  من  أسفه  عن  يعرب 
العالم  ويعرفها  فرنسا  عرفتها  التي 
بأن  وقال  اإلرهابية،  الجماعات  بسبب 
غالبية من ينخرطون يف هذه األعمال من 
املهاجرين هم من شمال إفريقيا، وذلك 
الذي  الدماغ  وغسل  لالستقطاب  راجع 
ويرجع  اإلرهابية،  الجماعات  تستعمله 
األمازيغ  وعي  عدم  إىل  أساسا  ذلك 
تنبذ  التي  األصلية  وقيمهم  بهويتهم 

العنف والقتل.

* مرية: يجب أن نعود بالنقاش إىل البداية، 
من أجل إعادة بناء الحركة األمازيغية

ومن جانب أخر، و يف مداخلة له  بعنوان 
"األمازيغية مسار نضال" تحدث رئيس 
جمعية  مؤسيس  وأحد  إملاس،  جمعية 
محمد  بالناظور،  الثقافية  االنطالقة 
تأسست  التي  املرحلة  مرية عن صعوبة 
القرن  سبعينيات  يف  الجمعية  فيها 
املايض، حيث كان الحرض مفروضا عىل 
مرحلة  يف  باألمازيغية،  عالقة  له  ما  كل 

عرفت بسنوات الجمر والرصاص.
  قيدوم املناضلني األمازيغ بالريف زاد يف 
معرض حديثه،عن أهمية التنوع الثقايف 
الفنية  قيمته  وعن  املغرب،  يعرفه  الذي 
واإلبداعية، كما تحدث عن املكانة الكبرية 
باعتبارها  األمازيغية  اللغة  تحتلها  التي 
لغة ثقافة ولغة تداول يومية، كما اعترب 

من  يتجزأ  ال  جزء  املغربية  الدارجة  أن 
يف  الجملة  تركيب  حيث  من  األمازيغية، 
املعجم، ودعا  وأيضا من حيث  الدارجة، 
الثقافة  مكونات  كل  وصيانة  حفظ  إىل 

األمازيغية، دون تغليب فئة عن أخرى.
الحوار  ميزة  عن  مرية  وتحدث     

التي كانت تعقد يف ظلها  والديمقراطية 
الوحدة  قوة  وعن  األمازيغية،  املؤتمرات 
التي شكلها املناضلون األمازيغ يف مرحلة 
للثقافة  امللكي  املعهد  إحداث  قبل  ما 
للمسار  انتقادات  وجه  كما  األمازيغية، 
الذي انتهجه لريكام يف معرية األمازيغية، 
وقال بأن قرار اختيار "تيفيناغ" كحرف 
عبئا  واعتربه  مترسعا،  كان  للتدريس 
بدل  األمازيغية  كاهل  ثقل  من  يزيد 
تطويرها، وفضل يف ذلك الحرف الالتيني 

باعتباره حرفا عامليا.
وخلص األستاذ مرية إىل رضورة العودة 
بالنقاش إىل نقطة البداية من أجل إعادة 
ينبني  رصني،  ديمقراطي  تصور  بناء 
القرار  فيه  ويكون  علمية  أسس  عىل 

للمواطنني حسب تعبريه.
تأتي  "املبادرة"  هاته  أن  بالذكر  حري 
كامل  إقرار  يف  الفاعلة  للمساهمة 
األمازيغية  والثقافية  اللغوية  للحقوق 
وتفعيلها من لدن املجتمع املدني لتحميل 
دون  به  ترصح  كما  للدولة  املسؤولية 
"التجمع  حسب  تسعى  كما  به،  القيام 
املواطنني  إلرشاك  األمازيغي"  العاملي 
والسيايس  املدني  املجتمع  وإطارات 
يف  بهويتهم  املعتزين  القبائل  وأفراد 
تفعيل األمازيغية لغة وثقافة بمعزل عن 
الدولة التي ترفض أن تنهض بأدوارها، 
الوعي  تنمية  بأهمية  التحسيس  وكذا 
لالعتزاز  تكريسا  األمازيغي  القومي 
املواطنني  توعية  مع  األمازيغية  بالذات 
الجوهري يف حماية مقوماتهم  بدورهم 
حماية  تماثل  التي  والثقافية  اللغوية 

وجودهم.
حسب  شعبيا  للضغط  تسعى  كما 
من  دائما،  األمازيغي"  العاملي  "التجمع 
االقتصادية  للحقوق  كامل  "إقرار  أجل 
لألمازيغ  والسياسية  واالجتماعية 
بتطبيق حقيقي وكامل للمواثيق الدولية 
خلق  وكذا  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق 
أشكال  لكافة  حد  ووضع  ذاتية  آليات 
العرق،  بسبب  والتمييز  العنرصية 
املواطنني  بني  الكاملة  املساواة  وإقرار 
الهوية  إبراز  عىل  والعمل  الدولة.  أمام 

كشعب  املغربي  للشعب  الحقيقية 
للتعريب  عقود  عرب  تعرض  أمازيغي 
والفرنسة مما ينتج عنه عواقب اإلبادة 

اللغوية والثقافية.

" مبادرة التفعيل الشعيب لألمازيغية" حتط الرحال بالناظور يف أوىل حمطاهتا بالريف الشرقي
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C’est l’écrivain soudanais Tayeb Saleh, auteur du cé-
lébrissime  Saison de la migration vers le nord, qui 
a certainement le mieux capté et exprimé les signes 
de cette métamorphose de la culture locale face à 
l’avancée chaotique de la modernité et qui a engen-
dré ce que j’ai appelé à la suite de Pasolini, un géno-
cide culturel. Issu  lui-même de la petite paysanne-
rie pauvre, Saleh a fait de la disparition de la culture 
traditionnelle suite à la confrontation avec la moder-
nité, un de ses thèmes majeurs. Dans un recueil de 
nouvelle « daoumat Ouad hamed » (merci à mon ami 
Ferradi qui m’a mis sur cette piste), il décrit,  dans 
une langue authentique car parlant au nom de ceux 
qui n’ont pas accès à la parole, les mutations brutales 
que subit un village du Soudan suite à cette pseu-
do-modernité envahissante. Toute une production de 
l’imaginaire africain dit  cette disparition program-
mée ; ce dérapage non contrôlé. Sembene Ousmane, 
Ahmed Bouanani, Oumar Sissoko, Hakim Belabbès…
ont, pour le cinéma, eu le souci de 
mettre en récit imagée cette perdi-
tion, ce monde qui disparaît.
Attention, il ne faut pas lire ce 
constat comme une position nos-
talgique, un regret des formes 
passéistes d’organisation sociale. 
Non, c’est un cri de colère, sponta-
né, face à cette agression sauvage 
qu’opère l’arrivée au sein des cam-
pagnes et des villages de formes et 
des modes de vie plaquées sur une 
réalité qui  ne les a pas vu arriver. 
Les conséquences étant standar-
disation, mercantilisme, perte de 
valeurs et de repères…
En entamant la descente du col de 
Tizi N’test vers la plaine du Souss, 
et tout en accordant l’attention 
qu’il faut à la route faite de virages 
et de tournants aussi surprenant 
les uns que les autres, ma pensée 
vogue vers les souvenirs de contes et des images qui 
ont nourri mon enfance. Chaque été mes parents en-
tamaient le voyage de retour vers le Souss natal fai-
sant notre bonheur. Un bonheur simple fait de fêtes 
de mariage, de moussems, de rencontres dans les 
souks hebdomadaires et de quelques rares travaux 
d’été  notamment le ramassage de l’argane…La pau-
vreté était là, mais point de misère. Les gens étaient 
dignes, fiers et somme toute, heureux …Milieu des 
années 1960 jusqu’au milieu des années 1970. L’im-
migration était sur toutes les bouches et le passeport 
était la hantise des jeunes rêvant d’aller à l’eldorado. 
Un nom revenait souvent dans les discussions, le soir 
ou dans les pauses dans les champs celui de Murat 
(prononcé Mougha). Il était envoyé par les mines de 
charbon, notamment du nord et de l’est de la France 
pour recruter de la main d’œuvre. Il sillonnait les vil-
lages du Souss et tamponnait sur les poitrines frêles 
qui se présentaient à lui, tantôt « apte», tantôt « inapte 
»…des chants et des poèmes spontanés ont immorta-
lisé cette séquence historique. Les conséquences sont 
aujourd’hui visibles ici et là-bas. Il ya ceux qui ont eu 
de la chance, ceux qui sont restés entre les deux rives. 
De belles chansons du regretté Amori Mbarek disent 
éloquence ce que ces rêves sont devenus. Notamment 
Gennevilliers dont le texte était écrit par Ali Sidki 
Azaicou, fils béni de la région.
Le col de Tizi N’test est chargé de ce genre de récits; 
les récits de ceux qui affronté l’adversité et ont esca-
ladé des montagnes ardues pour aller « lgharb » à la 
recherche du pain quotidien. Des migrants de l’inté-
rieur qui ont suivi le chemin de différents mouve-
ments sociopolitiques qui ont emprunté cette voie 

mythique sous la houlette de dirigeants hantant en-
core la mémoire collective. En termes de lecture je 
vous conseille le livre « Un caïd du Maroc d’antan, 
Tayeb Goundafi (1855-1928) », par son petit-fils 
Oumar Goundafi ; ouvrage riche en informations sur 
la région du Haut Atlas et son flanc sud qui m’inté-
resse ici particulièrement

L’arganier : en finir avec l’omerta

Ce col marque d’ailleurs un passage vers le territoire 
de ma tribu d’origine, les Ait Smeg. Tribu rebelle, il-
lustration parfaite du fameux bled siba et qui a tou-
jours alimenté les troupes des Caïds et des dissidents 
qui voulaient en découdre avec le pouvoir central. 
C’est l’un des derniers bastions qui ont échappé à 
la France. Les Ait Smeg occupent une position cen-
trale dans le flanc sud du Haut Atlas, et le nord de 
la plaine du Souss, dans ce que l’on appelle ici Ras 

Eloued, en amont du fleuve. Le centre administratif a 
été et reste Tafingoult qui a connu son heure de gloire 
jadis. Cette région a donné de grands poètes amazighs 
autodidactes qui accompagnent les fêtes et les mous-
sems…dans son expression moderne,  le plus célèbre 
d’entre eux Ali Sidki Azaikou, dada Ali pour les in-
times. Figure du mouvement culturel amazigh, Azai-
kou est le symbole de l’attachement et de la défense à 
une culture originale. L’un des titres de ses textes est 
tout un programme : Retour à la culture populaire, 
authenticité et racines profondes ! Cette culture,  
je découvre aujourd’hui qu’elle subit une violente 
agression : l’architecture, la langue, les traditions 
culinaires et alimentaires, et surtout le rapport à la 
nature sont sujet d’une profonde mutation. Expres-
sion de l’appartenance à un territoire donc d’une 
identité, ils sont réduits à des avatars d’une époque 
révolue. La préparation du pain en donne une xemple 
concret. La région était connue par deux variantes de 
pain préparées maison au feu de bois. Le premier « 
Tanourt » pour la consommation de tous les jours et le 
« afarnou » pour les grands événements…Aujourd’hui 
tous les villages dépendent du pain standard fabriqué 
industriellement et distribué chaque matin à l’instar 
des grandes villes. Progrès ? 
Du coup, le paysage change forcément ; le paysage 
naturel comme le paysage humain et social : appa-
rition de nouveaux phénomènes comme la pollution 
(les sacs en plastique, les eaux usées…) apparition 
de nouvelles maladies liées aux nouveaux modes de 
consommation non adaptées au contexte.
Le signe qui a longtemps symbolisé la symbiose entre 
l’homme soussi et son environnement spécifique est 

l’arganier. Arbre sobre 
et résistant,  quali-
tés reconnues à l’être 
soussi lui-même. C’est 
l’arbre qui est né dans 
une  adaptation par-
faite avec le climat 
semi-désertique de 
la région. Econome, il 
consomme peu d’eau. Il était l’expression d’un éco-
système équilibré.  Du coup toute la plaine de Souss 
reposait sur une nappe phréatique abondante née 
d’une accumulation séculaire…jusqu’à l’arrivée de 
nouveaux prédateurs qui ont découvert une terre en 
friche, de l’eau en abondance et ont commencé un 
travail transformation du paysage agricole  relevant 
d’un véritable crime écologique : on arrachait l’arga-
nier en profitant de la misère des gens et on le rem-
plaçait par des fermes de culture d’exportation. Toute 

la région de Taroudant a connu 
une gigantesque métamorphose 
;  en l’espace d’une décennie, elle 
est passé de l’Arizona (un paysage 
désertique) à la Californie (un 
paysage verdoyant). Mais à quel 
prix ? « Mais vous êtes fous ! me 
dit un ami ingénieur. Vous êtes 
un pays aride et vous exportez de 
l’eau en Europe ! », remarquant 
mon étonnement il ajoute : Souss 
manque d’eau et vous cultivez de 
la tomate, de l’orange, du raison… 
des légumes et des fruits qui sont 
en majorité à base de près de 80% 
d’eau ».
L’autre agression subie par l’arga-
nier est plus subtile et plus sou-
terraine, donc plus pernicieuse 
car elle touche à la quintessence 
même de cette huile généreuse. 
Un technicien d’une coopéra-

tive féminine préparant des produits à base d’argane 
me rapporte qu’ils ont de plus en plus de difficulté 
à trouver de l’argane pur car celui de toute la région 
a été contaminé par les produits chimiques utilisés 
d’une manière extensive par les fermes de la région 
de Houara. Non seulement la nappe phréatique a été 
mise à sac mais elle est aujourd’hui et peut-être défi-
nitivement contaminée.
Bref,  la région fut saignée à blanc.  De  nouvelles 
couches sociales voient le jour avec notamment une 
nouvelle bourgeoisie avide qui a donné une assise 
sociale aux nouveaux partis politiques crées dans els 
années 70 et un prolétariat rural en majorité féminin, 
peu syndiqué et manquant d’expression politique ; de 
nouveaux centres urbains voient le jour, Ouled Taima 
en est le meilleur exemple…de nouvelles mœurs so-
ciales nées de l’immense exode intérieur qu’à connu 
la région avec l’arrivée massive de la main d’œuvre 
des régions de intérieures du pays… et du coup de 
nouvelles pratiques sociales inédites ou peu répan-
dues avant se développent. Beaucoup d’observateurs 
se sont étonné ses dernies mois des changements que 
connaît la ville d’Agadir et son agglomération en 
termes de violences et d’intolérance (hooliganisme 
dans le grand stade Adrar, criminalité…machisme 
sous couvert de rigorisme moral…). Quand on a en 
background les faits dévastateurs du génocide cultu-
rel que subit la région, il n’y a pas lieu de s’étonner, 
mais de s’alarmer.
Et pourtant c’est un beau pays
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voyage en tamazgha (2)

Comme un génocide culturel
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murt, d ussavul  wassavn i ydvarr 
izaykutn, d ussmvr i tdlsa n taysi i 
tvrmiwin n tmazivt dat lislam d tin 
uzmz lislam. Maca tammant tsnbaä lma-
vrib d ikabarr isrtann g uynna art 
gant ami ur illi unhil amaynu.
S  uyad, mvar tzri kuç isggwasn 
xf mas tga tmazivt taraslt g unhil 
amvrabi, ittugmn Äart i tvuyit ior-
rimn imvrabiyn g usggwas n 2011 g 
umussu  n 20 fbrayr, g yamu umussu 
amaziv s kigan, isul udvar n tmazivt 
g lmavrib ur yufi advar ns amaynu, 
d lla twakkasnt altu tguriwin xf tma-
zivt , tilli ikkan dat i mava tg tma-
zivt tarasalt.
Isul uzilal mnid n tmazivt am uylli 
ikka, s usbd i wawal s tmazivt jaj 
ubrlaman zg usggwas n 2012. D altu uvul 
vr Äart i tvuri n tmazivt g tinmal, d 
d tmazivt ur iddin vr dat g tvmsa 
d uoraq tga zg isuyas imatutn g twu-
nakt tamvrabit.
D ila ad nawi ayad :
-ur tt tiwi tmasayt usmutty d tvu-
ri g tficay ittbdadn dat i wlmad n 
tmazivt, d altu awd g usnfar tga tma-
sayt g uya, ar asggwas n 2030, ittb-
dadn xf taorabt ur tkti tamazivt, 
mvar tkccm tmazivt almud zG usg-
gwas n 2003,  ayd g ttin tkka tmazivt 
ad tkccm akw isuyas n tvri tamnzut, 
ur iwiÄn icirran ittlmadn tamazivt 
azgn umlyun icirri g 4141000 unlmad g 
tvuri tamnzut d 815000 g ixatarr.
- asnnuzgv s usggwas amaziv amaynu d 
usfugla ur da iss itwaggan is iga 
tafaska tanamurt d ass g ur tlli twu-
ri xf ittufru.
- asnnuzg tga tmasayt ugnsu  i tmazivt 
d tirra s uskkil ns tifinav g tsntu-
tin ns, ad gint tlli tsnuccug nnican nvd 
tilli xf tsrs afus, awd s tirra n 
tsugin s tmazivt d tmatarin uprruy 
d tflwin itwarin xf tbura n tsntutin 
ns.
- asnnuzv i mayd iddan g warra usnuc-
cg  s uzzray n tmazivt g towalin us-
lçri, d tsul yits n tbuda d iradyutn 
d altu idvar irasall, lla nzvn  iwaliwn 
n dat ukccum n tmazivt g unhil, izdin 
d iwaliwn n tmagit taorabt, ad nkti g 
uyad «  tamtti taorabt » nvd tamazirt 
taorabt » nvd «  lmavrib aorab ».
-  asnnuzg tga tmasyt n brra d twizi 
i mas tga tmazivt tarasalt g usays n 
tvuri  d tvmsa d towalin yaÄ igan tin 
inmudda.
- tsul tmasayt n tdlda lla tga tasr-
tit ittawsn i tguriwin itwarin s tao-
rabt, d ur da twaga tmssumant ad tg 
tmazirt tin snat n tutlayin tirasalin.
- tsul tmazant n tmasayt izrfan ufgan d 
usqqim  anamur izrfan ufgan, ur da dd 
nzvn mnvit  itwagn i tutlayt d tdlsa  
imazivn g smus mraw isggwasn, s usn-
nuzv i mayd iddan g unhil amaynu s tga 
tmazivt tarasalt.
Uma tamlda tis 29 g unhil  ittinin is « 

llant tlilla ummgraw d ubdad ufra, d 
mskwit i tmsmunin d tamut g tmuda d 
ukabar asrtan. D ar tga uzrf  ayad. 
Azrf ibddi izri. D uzrf usggm 
ayd ittinin makkas ». d ila ad nkti is 
tsul twunakt tamvrabit tamma g titi nna 
tga wis itgin ibddi xf tvawsa tama-
zivt g kigan n tsggiwin g lmavrib , s 
wamaç d titi i kigan imvnasn imazivn.
Ad nkti  sumata :
+asnnuzv itamman i  ybdadn  tgin ima-
zivn xf izrfan nsn, sumata g imiÄr, 
lliv bddin imazivn digs ugar n kuç 
isggwasn, igan ibddi ivzzifn g lma-
vrib.
+lla sul inkraf imazivn, zigsn pamid 
uoÄuc d mstafa usay, g tbniqt n tulal g 
umknas ugan n sa isggwasn.
+ titi issivn iorrimn n tawada ass n 
28 ctambir
 2014 g tgmmi tumlilt d wass n 19abriyl  
izrin g ugadir , llig twirzn inbdadn 
d ussgdl i wsfugla s imnvi unwal 
imqqur g rif, llig twt tsnbaÄ ima-
zivn yamun g usfugla yad kraÄ n sfrat, 
g 21 yunyu 2013, 2014 d 2015 !
+ ur da itmmuca warra uzmmam i tms-
munin , sumata tamsmunt n tvmsa tamazivt 
g rbaä, mi yga saoid bajji anmvur ns, 
d imazann n tayyawt ugraw amaÄlan ama-
ziv g lmavrib zg ugrawn n mskwiwt 
ns g nwanbir 2014.
+ assgdl i twada gan imazivn g mr-
rakc, g wussan g ikka umgraw amaÄlan 
izrfan ufgan dat i wammas  igrawn g 
tmdint, dat i ybddi wass n 29 nwan-
bir 2014, d twada itwagn vr  txamt 
umgraw izrfan ufgan g « bab ljdid » 

4-Timazanin d mayd nra :
Ila ad nini zg waflla, is gan invmisn n 
tgldit tamvrabit xg tvawsa warra 
wis kuç, am uynna d iddan g tmldiwin 16 
d 17 n taysa tamaÄlant izdin s izrfan n 
tdmsa d tmtti d tdlsa, mas ur rarn 
xf  tmazanin tga trbiot  n tmtta munnin. 
D pma ad pÄun izrfan nsn izdin  mⴹayd 
iddan g tyssa tamaälant   igan izrfan n 
tdmsa d tdlsa d tmtti, lla tgannayn im-
zdav d trbbao n tqbilin  timazivin 
mayd ran ad gin d tmazanin nsn  i tnbaÄ n 
tgldit lmavrib, pma ad ittusfÄ uzi-
lal d uçlam izrfan nsn .
-tizwiri lla ntattr zg tgldit lma-
vrib, ad virs tili tayri tasrtant 
g uyad tag, s va trçm i ynkraf isrtan 
zg tbniqt n tulal g umknas ( pamid aoÄuc 
d mstafa usay), d willi ikkatn xf 
imzdav g imiÄr g warzazat, d kigan 
inbdadn n tqbilin ittwamçn iddv kkatn 
xf ikalln n djmaot, d tikki idis i 
wsdduhdu nsn, d usbdda i wÄfur 
wugar n 50000 umkraz g tkunfidiralit 
n tqbilin iznagn d ivmariyn, g rif, 
ittuÄfar xf tvawsa i tkrza (kif), s 
tvarast mayd yakkan mayd tgam middn 
g udvar uyad ittugdl.
- ad tg tamssumant  tamqrant pma ad 
yili umsasa gr urgaz d tmvart d 

akw isuyas izdin s izrfan n tdmsa d 
tmtti d tdlsa ; adraf admsan d win 
idrimn d win tmtti d tdlsa i tmva-
rin.
- assufv uzrf usggm izdin s mas tga 
tmazivt tarasalt.
- asslmd n tmazivt g ku isuyas n tvu-
ri tamzut nvd taxatart, d usikkm 
ns d tutlayt mi yla i ku icirri ad 
tt ilmd, d wasay s tamazanin usqqim 
amajgal n ulmud  izdin s tmazivt g yan 
uzmz igzzul. Assmvr i tmazivt d 
ussklmd ns g tsdawiyin d wammasn n 
trzi.
-assavul i ku isnfar n tvuri, sumata 
aaynn izdin s usvan d umzruy, d usikkm 
watign digs igan win tmazivt izrk-
tin tudrt ufgan d umsasa gr uwtm d 
twtmt d tarsvan… assavul waddur i 
ydvarr wakal , zg tmdiniyin d isunn d 
idurar d isaffn…
-Assmsasa   d usggm i yits izrfan 
itmunn d usissn is tga tmazivt ta-
raslt, am mayd izdin s wuçu amvrabi 
d uzrf i tutlayt n tvdmt.
- asikkm i tmazivt d tirra s usk-
kil ns tifinav g ku tisnbaÄ timatutin( 
timasayin, tisbdad, d wammasn idl-
sann…) d tnzzurfa  d imssujgn d to-
walin usmutty imatutn…
- ad tg ass amazwaru g usggwas ama-
ziv, igan ass n 13 nwanbir zg ku asg-
gwas, tafaska tanamur d wass g ur 
tlli twuri, ittufru vifs. D altu as-
fugla s imnvi unwal g 21 yunyu g ku asg-
gwas, ad ig ass uzbu.
- nuki  kigan is tnna ad tg tmssumant um-
sawal anamur xf tvawsa ikalln n djmaot, 
tga tmasayt ugnsu, is tga vas yat txn-
dallast s va nzin ikalln ad i wiyaÄ, 
ayad ag trçan tamunt n tqbilin  d trçi i 
yzrfan nsnt. Ila i tmasayt ad trçm ta-
mukrist ikalln tukr ; ur id ad   tddu 
vr dat g wukus i ykalln ad.
- ad tsggwudi zg middn d idrimn 
i tbadut tamazivt(8) pma ad tzrri 
mayd tla 24 n tsaragt urid 6 n tsara-
gin dvi ; tadj tibuda yaÄ (2M, SNRT, 
MEDI 1 SAT) ad tzrkti arra izrfan g 
uynna izdin  s isdda utilifizyun  igan 
win tmazivt.
Ila i tmasayt usvan d tvawsiwin lis-
lam d tmasayt  usmsi n tmtti d tawja 
d tmizi, d tmgrawt tanamurt usffuÄ n 
tnnuzva, ad tdrf g usikkm i tmazivt 
g tvuri tarazrf d usffuÄ n tnnuzva i 
yxatarr.
-Ila i  tmasayt  n tvawsiwin n brra 
d twizi ad tg mas tsakkam tavuri n 
tmazivt jaj inamur imvrabiyn izdvn 
brra.
- ad itwalls  i wssiÄn imazivn s mayd 
igdn d mayd imunn d tmazanin n tmtta mun-
nin i tutlayt taymmat.
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uynna as ar tsvuyyu tmgrawt nv ur igin 
tin tnbⴹtt.
- Sull imttin ggwudin g taymmatin:
Iwind issiÄinn is ugr imttin n taym-
matin g tmizar n brra xf snat n sfrat  
willi illan g tmdinin( 148 mnid i 73 umt-
tin g ku 100000 n tarwa ittidirr), d 
ur tzri tarwa s tpÄi 55% zg twtmin 
ist brra, yawÄ  wankt i tiss igulan 
tarwa 14-19 usggwas g tmizar n brra 
ugar i snat n sfrat i mayd  gant g tm-
dinin( 46 mnid i 21 g 1000), ayad ayd 
iddan g issiÄinn usnfar n tmtti munnin 
usmsi g lmavrib.
D xf uyad ayd tuzn trbiot izrfan   n 
tdmsa d tmtti d tdlsa g tmtti mun-
nin, g ugraw ns g 2006, yits n tmazanin 
i tsnbⴹtt tamvrabit. Iwa mayd itwagn 
xf tmazanin ad ?
1- Tini trabbut n tmtti is ila i 
lmavribyt  « ad ur issava tilel-
li  n tsntut tanamurt izrfan ufgat-
masn s uÄf tga i tmasayt n tvdmt ».
Tasntut ad ism ns  anamur izrfan 
ufgan, nttat ur tÄfar i tmasayt n 
tvdmt, maca tasntut ad tfrv  ar 
tt ttawin irgzn n tsrtit vr mayd 
ran, akabar iga yan urgaz ism ns 
fuad oali alhimma, igan akabar 
asala walmuoasara.
D ar as  twagan tnqqubin i wkabar 
ad, tilli as ittg  unmvur n tsnbⴹtt, 
obd alilah bn kiran, d unmvur uka-
bar uzarug pamid cubⴹtt, d pasan 
awrid abrrap izwar i wbrgm-
mi, s tzddayt iga d ayt Tbava.
Ikccm wassav usqqim anamur izr-
fan  ufgan g unhil anggaru, tama n tsntu-
tin yaÄ( tamgrawt tamajgalt i wslçri 
(haka) d usqim amajgal  n tvuri, d us-
qqim inmudda illan g brra, d usqqim 
n tdmsa d tmtti, d tmgrawt tanammast 
i tipÄi zg  tiki tarazrf, ilin tsntu-
tin ad vas talli igan tin tnkra n tutlayt 
d tdlsa tamazivt, ar nttini da asinag 
agldan i tdlsa tamazivt, d walli mi 
ytwakks bla azrf  usqqim adblan ns. 
Tga toutrirt tamswngmt d tmusnawt, 
igan akw zg içlmaÄn, isnuccugn tivaw-
siwin n tsntutin ad, s unzzuv asn d igan 
umsÄiwr ugllid, tga akw ns tilli yu-
sin zg tadyulujit  tabotit taorabt 
tamuslmt, d nttat  ag ggwudin tama  
willi illan g toutrirt jaj n tmasayt 
tamajgalt i wsmukkn, tga tanbⴹtt umalu 
s tidt, d lla nttanay is tumç tinbbaÄ 
idusn ugar tilli illan vr tmawast, n mi 
ykka ad tkk agdud ! tga toutrirt ad, 
talli itbdadn äart i wzilal ad yuvn 
tamazivt g akw isuyas.
2-« Lla tshrru trbiot tamaÄlant pma 
ad tsggwudi  tamssumant ns i tpÄi  d 
uzrkti  izrfan n tmvart, d ar as ttini 
i sur tsggwudi zg twtmin » .
Lla tsul tvarast s itllf urgaz, d uzi-
lal g ukkusa d unbaä azrfan xf icir-
ran d ussiwl n tmçyanin( am 35000 yict 
g usggwas n 2013, tsul mvar d yiwi 
warra n tawja xf kra ur igin aya.

3-«  lla tshrra trbiot tamaÄlant  ad 
tsmun gr izrfan  inamur d izrfan  war-
ra amaÄlan, s wukus i ku azrf uzilal d 
utwag i wmsasa g usnuccg gr urgaz d 
tmvart pma ad virsn ilin izrfan msa-
san n tdmsa d tdlsa d tmtti ».
D mvar mayd iddan g tmlda tis 19 g 
unhil, s usmsasa, maca  tidt ur tgi 
imci, iddv tsul tmvart tga azilal, d 
uyad ayd nttafa g istayn inggura ass  
n 4 ctambir izrin, llig d fvn twtmin  
ittustin  gr 12 unmvur ittustin  xf 
tsggiwin d 1503 umstay xf tsntutin 
ustay g tmdinin d brra, ur yugirr 
vas s imik anit idudan ufus. iorq 
umsasa gr uwtm d twtmt zg tidt s uyn 
izdin s unnal uzilal mnid n tmvart.
4-«  lla ttini trbiot tamaälant  ad 

tetwag yat tarrayt n tguri inmn i wnnal 
gar tawuri gr iorrimn, ittbdadn xf 
usmutty amsmajjal d tvuri, d akw ti-
vawsiwin  issuhinan akccum iorrimn 
g umaÄal n twuri ».
Lla ttavn tlufa iorrimn ifddan tavuri 
nsn d ur ufin tawuri, wid isvuyun dat 
ubrlaman, ar twawatn s uvri, ur id ad 
asn twamçn izrfan nsn.
5- «  lla ttini altu trbiot tamaÄlant  
pma ad twagg tmssumant ad tggz ççlt, 
d awd g ayt brra, s ushyyu i tstra-
tijit ns g usays usmsi imtti, mi yla 
ad tsikkm izrfan n tdmsa d tdlsa d 
tmtti ..».
D mvar tzri mraw isggwasn xf tms-
sumant tanamurt i wsmsi iwdan g tmi-
zar n ayt brra, d tsnbaÄ lmavrib 
aytt igan ddaw n tnbⴹtt i tmasayt ugnsu 
bla ma tgit ddaw n tmasayin Äin izdin 
d tdmsa d tmtti, mavar ayn yavul lma-
vrib  vr  äart g tskfal  s udvar  
zg 123 g umaÄal asggwas n 2006,  ar 130 
g isggwasn inggura g unzziv usmsi 
iwdan, am uynn d iddan g usnfar n tmtta 
munnin ( PNUD) g warratn ns.
6-« lla ttini trbiot i twunakt  ad tasi 
g ixf ns izddayn akw tga s tyssa ta-
maälant s umÄiwr d tyssa tga g uyad, 
pma ad ur tssava izrfan n tdmsa d 
tmtti  d tdlsa» .
 s izrfan ad n tdmsa d tmtti  d tdl-
sa, lla tçllm twanakt ayad d ur da tÄ-
far wis itn içlmn, d uyad llat nttafa 

ugar g tqbilin. D tsul tmukrist wu-
çuo d  wukus ikalln i tqbilin timazi-
vin( mi ytwina ikalln n djmaot), iggwu-
di  uyad ar dvi. iwÄn ikalln ad ar 15 
umlyun uhiktar, igan aydda n tqbilin 
timazivin , d ikalln ad ayd igan tudrt 
nsnt zg mctida aya. D ar tkks twunakt 
akal  i tqbilin timazivin  s tmsodrt 
ad tpbubÄ oari nvd tayafut tamatut( 
assulv agnsaw nvd abrrani), d ur da 
ttamçnt tqbilin g mag ggwudin awd papa 
xf uya, nvd kra itn itadjan ad idirr 
tudrt yaÄ, sumata iddv tzdi tdmsa 
n tqbilin ad s wakal  d oari d iyd-
datn ns, igan takssa d tkrza d mayd 
izdin agits. Ayad ag sgadjan middn 
vr tmdinin d uyad as tggwuduyn inulan 
d izdduvn uqzzir.

7-lla ttini trbiot tamaälant is 
ila i twunakt ad tkks tinnuzva s 
tutlayt tamazivt s umya g akw 
tiskfal n tvuri ».
 Xf tça d isggwasn , zg 2006 
ar 2015, ur tuci tmasayt usvan 
d tvawsiwin lislam d tmasayt 
usmsi n tmtti d tawja d twizi, d 
tmgrawt tanamurt i wukus n tnnuzva( 
ANLCA), awd yat tmssumant  i tvuri 
n tmazivt, ad ig asikkm ns g tvu-
ri war azrf, nvd isnfarr wukus 
n tinnuzva vrs ixatarr, tgan akw 
tsntutin n tmzgidiwin d tinmal d 
wammasn  idlsann d win tvuri, s ur 
itturar uwnul vr tutlayt d tma-
git tamazivt d udvar ns g unhil 

amaynu . 
8-«  d ar ttini trbiot i twunakt is as 
ila ad tannay vr tmssumant i wsikkm n 
tmazivt s tidt g unhil, s tga tutlayt 
tarasalt. D ar tshrru ad tg tamssu-
mant pma ad gan iybbatn assavn imazivn 
i i waraw  nsn. D ar ttini i tmasayt 
ad tfk izrfan s uyan s llan i  ymazivn 
s va snucgn tamagit tadlsant nsn, am uyn 
d iddan g tiwnt A g tmlda 15 g tydda 
tamaÄlant, yakkan azrf i ku yan  ad yamu 
g tudrt tadlsant ».
Tga tgldit tamvrabit tisurifin g 
uyad, sumta g tfsut tagdudant i tmi-
zar n tmazvra d umussu n 20 fbrayr, 
s usissn s tutlayt tamazivt  is tga 
tutlayt tarasalt tg tmazivt aydda 
ismunan  imvrabiyn s uyan s llan, ayn ayd 
iddan g tmlda tis 5 g unhil ittini « 
ad tqqim taorabt tga tutlayt tara-
salt i twunakt. D ar tg twunakt tamssu-
mant ad tpbubÄ d ussmvr ns s usmsi 
ussuiwl iss. D tg tmazivt awd nttat 
tutlayt tarasalt i twunakt, iddv tga 
taysi  ismunan imvrabiyn. Ad itwagg 
uzrf usggm idvarr uysmsi wanaw 
ussnhl n tmazivt d maka va tkccm ta-
vuri d idvar n tudrt tamatut ilan ad-
dur, pma ad tg g imal tawuri ns, s tga 
tutlayt tarasalt ».
Ikka ila ad tg tvarast ad unhil yat 
tvwavt tadlsant g tmazirt, s umlava d 
umzruy azayku i tmazirt, d ussavul 
uraoa g umzruy arasal, d tmagit tana-



1-tamzwarut
Tsrs tglda  lmavrib ikmz g 19 nayr 
1977,  xf tyssa tamaÄlant igan tin izr-
fan n tdmsa, tamtti d tdlsa, tga tmsmunt  
tamatut i tmtti  munnin g 16 dujambir 
1966, d lmavrib isissn s tyssa mi 
ggwudin inbdadn, ikcmn g tguri zg 3 
nayr 1976, ayad g 3 mayu 1979.
D ar d ittawi unhil amvrabi amaynu xf 
tizwiri   izrfan d imsasatn  imaÄlan 
zg izrfan n tsga g uynna d iddan  g 
tmzwart ns is «  ad ilin imsa-
satn imaÄlann, am uylli vifs isrs 
lmvrib ikmz,  d izrfan n tglda,  
d tmagit ns tanamurt  ivban, ffir 
wufuv ns,  nnag izrfan inamurr, am 
uynna ira uya ». d altu «  ugdal d 
unnal i wanawn uzilal, s twtmit, nvd 
aglim nvd asvan nvd tadlsa nvd ta-
mut i tmtti nvd i tsga nvd tutlayt 
nvd asfukl nvd kra waddad yaÄ, 
aynna ira igit ».
Ar yakka unhil amvrabi, am uynna d 
iddan g tvmrt 31, yits izrfan n 
tdmsa, tamtti d tdlsa, s tirra 
i wyad : « lla ytgga uwanak d tsn-
tutin timatutin  d trbbao wakal, 
tamssumant ad tsbdda tiowalin , 
pma ad xf tfkka, tamparsa timt-
ti, d ufrruy ussujg, d twizi 
tamawast d walli itgga uwanak, d tvu-
ri  tamaynut issawaÄn  d walli inmn, d 
issgmi wamaç g tmagit tamvrabit, 
d imigga inamurr ivban,  d usmutty  
amajgal d wuluv zg wadal d tçuri, d 
uzdduv ivudan, d twuri d twizi   n 
tnbbaÄ timatutin i trzi xf twuri , d 
twuri tuçligt, d ukccum vr twuriwin 
timatutin ku yan aymi izdar, yili vr 
ku yan waman d tudrt  ihyyan, d usmsi 
akutwal ».
D mvar  tsrs tglda tamvrabit ikmz  
xf  tyssa llid nenzv, d usras i wnhil 
amaynu zg kkuç isggwasn aya, hat ur da 
tzrkti twanakt d tnbbaÄ timvrabiyin 
izrfan d ur virs tlli  tayri tasr-
tant s va tsrs izrfan ad g udvar nsn, 
sumata aynna izdin s imzdav imzwura 
imazivnn mvar ggwudin  , iddv llan 
kigan g idurar g rif, d tmdinin d  
ivrman idurar n fazaz d atlas axatar 
ammas n tmazirt,  d wasif n sus, d 
idurar atlas amçyan d tmizar n tini-

ri g tsga tanddat uvlluy n tgldit.

2- tazwarayt 
Lla yttini unhil amvrabi anggaru( amnzu 
n yulyuz 2011) g tzwarayt «  agdal d 
unnal i wanawn uzilal, s twtmit, nvd aglim 
nvd asvan nvd tadlsa nvd tamut i tmtti 
nvd i tsga nvd tutlayt nvd asfukl nvd 
kra waddad yaÄ, aynna ira igit ».
Mvar aynna, tsul tgldit lmavrib lla 
tçllm izrfan ionaddatn imzdav ima-

zivn s utwag i tsrtit uzilal vifsn, 
mvar zrin kuç isggwasn  xf ussufv 
unhil amaynu, g tça isggwasn i wgraw 
wis sÄis d kraÄ mraw n trbiot n tmt-
ti igan tin  n tdmsa d tmtti d tdlsa.
Sull imazivn d nitni ag ggwudin g im-
zdav lmavrib d nitni ayd illan ugar  
g imrçan isggwasn ugari g uzmz n 
tnbaⴹtt pasan wis sin , ur asn itwadja 
ad gulan advar unbaÄ, vas imazivn n sr-
bis, lla zdvn ipidan qyl g idurar d 
tmizar tar ibrdan.
Ur da sn itwadja ad  gin ikabarr 
isrtann, g uzmz g  itwadja ad twagin 
amuggu ikabarr isrtann xf tadyulu-
jit taorabt- tanslmt . d mvar isis-
sn unhil amvrabi , d iddan ffir i  
tmussut tanamunt  tga 20 fbrayr ior-
rimn, s tmagit tamazivt d wanaw ams-
snhl i tutlayt tamazivt, tsul tnbⴹtt 
tamvrabit, lla tga tudmawin d uzilal 
mnid akw mayd igan amaziv. D nttat ayd 
igan tasrtit xf nsvuy dat n tmazant  ta-

majgalt izrfan ufgan izrin(mast nabi 
bilay) g ussig d tga vr lmavrib g 
28 mayu 2014.
http://amadalpresse.com/ :1 2014)ملحق
.)RAHA/Lettre17.html
D tkka trbiot n tmtti igan tin izrfan 
n tdmsa d tmtti d tdlsa, tssiwl xf 
warra azmzan lli tga twanakt lmavrib, 
ittusrsin dat i tgrawt ns tis 36 
itwagn gr 1 d 19 mayu 2006 g tmsrit 
tmtta g junib .  tssufv kigan n tmazanin 

tiwi tn id xf mayd igan tivaw-
siwin imqqur vr trbiot. D 
ur twagnt tmazanin llid tssufv 
trbiot g 2006, am uylli ikkan 
i tilli isggwasn n 1994 d 2000. 
Ayad ayd igan tamatart is ur 
da takka twanakt tamvrabit  ta-
masayt  i tvawsiwin xf d tiwi 
trbiot n tmtta g warratn ns xf 
lmavrib.
D nssirm g tiklt ad , ad tg 
twanakt tamvrabit, Äart i ws-
siwl tga xf warra yad azmzan 
wis kuç am uynna d iddan g tvm-
mura 16 d 17 zg tyssa tamaÄlant 
igan tin izrfan   n tdmsa d tmt-
ti d tdlsa, s mas ur ttavul vr 
dffir,  yat tsrtit n tidt pma 
ad tkks anawn akw uzilal mnid 

inamurr  
D imazivn sumata.

3-Içlamn ixatarr izrfan ufgan :
-Adras warratn d issiÄn xf imazivn:
Zg tvawsiwin igan anzgwum n trbiot 
izrfan   n tdmsa d tmtti d tdlsa g 
tmtti munnin Asggwas n 2006, llan yits 
iskkin d tssufv trbiot, igan tin : 
G tmukrist adn tga tsnbⴹtt  tamvra-
bit yan ussiÄn  asggwas n 2004, diss 
ayd isfrv umazan amatu i wsmukkn 
tiyufa ns. Llig irar ankt imazivn ur 
izrri 28%, ankt idrusn awd zg wiss 
isawall tafransist, igan mraw umlyun n 
yan.
D ur iffir amasay ad axatar, igan 
pmd lplimin, s tadyulujit d tudmawin, 
tuccnt ns, g isfrv altu ankt imazivn g 
ussiÄn anggaru, ikkan g ctanbir 2014, 
g ur d tffiv tyufa ns ar assa mvar 
izri am usggwas vifs, ayad ag akkan 
timitar is ttusrwi tvawsa yad, am 

ARRA UGRAW AMAÄLAN AMAZIV DAT N TRBIOT IZRFAN 
N TDMSA D TMTTI D TDLSA XF IMAZIVN D TMAZIVT
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Monsieur François hollande, 
Président de la république
 Française 
Au nom des membres de l’Assem-
blée Mondiale Amazighe et du 
peuple amazighe, nous tenons à 

vous exprimer tout notre soutien 
et toute notre solidarité au grand 
peuple du France ami face à cette 
agression barbare inqualifiable 
que vient de subir en plein cœur 
de Paris.
Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles des 
victimes de cet acte ignoble que 
nous condamnons avec toutes nos 
forces.
L’Assemblée Mondiale Amazighe 
(AMA) saisie cette triste occa-
sion pour dénoncer toutes formes 
de manipulations et d’amalgames, 
au nom de la religion ou au nom 
de toutes idéologies racistes et ex-
trémistes, en rappelant que la vie 
humaine est sacrée.
Nous sommes à votre côté et nous 
vous soutenons dans votre louable 
combat pour la liberté d’expres-
sion universelle et la démocratie.
 Veuillez agréer Excellence Mon-
sieur le Président, l'assurance de 
ma très haute considération

 Signé :  Rachid RAHA
   Président de l’AMA

Les Amazighs 
présentent leurs 

condoleances 
au peuple 
français

Sous le thème de : «  Quel projet 
sociétal et valeurs partagées pour 
les peuples amazighs d’Afrique 
du Nord? », l’Assemblée Mondiale 
Amazighe (AMA), en collabora-
tion avec le Journal « Le Monde 
Amazigh », la Fondation Frie-
drich Naumann pour la Liberté, 
l’Association des Populations 
des Montagnes du Monde-Ma-
roc et les ONG’s et Associations 
Amazighes du Maroc, organise sa 
8ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES AMAZIGHS DU MONDE, 
dans la ville marocaine d’Ifrane, 
au Moyen Atlas, les 27, 28 et 29 
novembre 2015/2965.
Les pays de l’Afrique du Nord 
(Tamazgha) ont étés les premiers 
pays où se sont enclenchées les « 
révolutions », soulèvements, du 
printemps des peuples et ils ont 
traversé et traversent actuelle-
ment une période critique dans 
leurs « transitions démocratiques 
», dûe  aux différents problèmes 
politiques et aux crises structu-
relles et/ou conjoncturelles aux-
quelles ils sont confrontés, en 
raison notamment de la nature 
de leurs Etat-nations très centra-
lisés et basés sur des idéologies 
obsolètes qui se caractérisent par 
l’émergence de forces politiques 

conservatrices et salafistes, qui 
remettent en cause la démocrati-
sation de ces pays.
Cette rencontre mondiale a pour 
finalité de mettre en valeur le 
projet sociétal des populations 
autochtones et les valeurs par-
tagées, authentiquement démo-
cratiques, basé sur l’égalité des 
sexes et des citoyens, sur la sépa-

ration du religieux des affaires 
politiques, sur  la tolérance, sur la 
liberté et la paix…

La promotion de ces valeurs 
constitue incontestablement le 
meilleur moyen d’impliquer les 
citoyennes et citoyens Amazighs 
dans le renforcement de la dé-
mocratisation de leurs pays et le 
meilleur rempart afin de contre-
carrer l’islamisme politique 
violent rampant.
De ce fait, l’organisation de la 
8ème rencontre internationale 
des amazighs du monde,  - vingt 
ans après la création d’Agraw 
Amadlan Amazigh à Saint Rome 
de Dolan en 1995 au sud de 
la France, et après les assem-
blées générales tenues à Tafi-
ra (Iles Canaries en 1997), à 
Lyon (France 1999), à Roubaix 
(France, Lille 2002), à Nador 
(Rif, Maroc 2005), à Tizi-Ouzou 
(Algérie 2008), à Bruxelles (Bel-
gique 2011), et à Tiznit (Souss, 
Maroc 2013)-, se propose de 
continuer à être un lieu de ré-
flexions, d’échanges et de débats 
sur la question de la nécessité 
urgente de réussir le pari de la 
participation active des popula-
tions amazighes dans les transi-
tions démocratiques, déclenchées 
au sein de leurs respectifs pays, à 
la suite de la « révolution» tuni-
sienne du « jasmin».

 la 8ème  Assemblée Générale 
des Amazighs du Monde a Ifrane 
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* Vendredi 27 novembre 2015

15 h  à 22 h: Accueil des délégués 
et invités, inscriptions et délivrance 
des badges
Accueil et  point de rencontre: 
Centre d’Ifrane

*  Samedi 28 novembre 2015 :

09 h : Ouverture officielle de l’As-
semblée Générale
Allocution de bienvenue et décla-
ration d’ouverture de l’Assemblée 
Générale :
Par M. Rachid RAHA, président 
sortant de l’AMA.

- Allocutions de : 
- Responsable de la Fondation Frie-
drich Naumann pour la liberté
- M. Elhassan Hjij, président de 
l’Association des Populations des 
Montagnes du  Monde- Maroc ; 
- Mme. Amina Ibnou-Cheik, prési-
dente déléguée sortante de l’AMA 
pour le Maroc.
- Conférence inaugurale : « Les va-
leurs amazighes à travers la littéra-

ture orale » par le grand amazigho-
logue M. Michael PEYRON.
Modérateur : Dr. Mimoun Charqi, 
Président d’honneur de l’AMA.
-Allocutions des personnalités invi-
tées.
-Allocutions d’un représentant par 
délégation régionale du Maroc, 
d’Algérie, des Touaregs, de Libye, 
de Tunisie, des îles Canaries et 
d’Europe.
13 h 00 : Déjeuner

15 h 00 : Séance plénière ouverte 
aux délégués, observateurs, invités 
et presse :
-Rapports moral et financier : Dé-
bats et vote des rapports.
-Election du Bureau transitoire de 
la  8° Assemblée Générale et démis-
sion des instances de la 7° assem-
blée générale (Bureau Confédéral 
et Conseil Confédéral).
-Proposition de l’ordre du jour et 
des commissions de travail.
-Inscription des congressistes dans 
les différentes commissions.

17 h 00 : Pause café

18 h 00 : Réunion des commissions 
de travail
-Election des Présidents (es) de 
commissions
-Désignation de 2 rapporteurs pour 
chaque commission
20 h 00 : Fin des travaux de la 1ère 
journée / Dîner.

* Dimanche 29 novembre 2015

8 h à 9h 00 : Petit déjeuner

9 h 30 – 13 h 00: Reprise des tra-
vaux en commissions

13 h 00 : Déjeuner

16 h 00 : Séance plénière
- Présentation des rapports des 
commissions, débats et adoption.
- Election des nouvelles instances 
de l’A.M.A.
- Adoption de la déclaration finale.
- Allocution de clôture de la hui-
tième Assemblée Générale.
18h00 : Clôture.

 Programme prévisionnel
8ème Rencontre Mondiale des Amazighs de la

L'AMA rend Hommage à 
M. Michael PEYRON 
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 Objet : Demande de Votre Eminent 
arbitrage à l’occasion du quator-
zième anniversaire du Discours 
d’Ajdir
  
Majesté,
A l’occasion du quatorzième anni-
versaire  de Votre Emient Discours 
à Ajdir du 17 octobre 2001, du-
rant lequel Vous avez apposé Votre 
sceau chérifien sur le Dahir créant 
et organisant l’Institut Royal de la 
Culture Amazighe ;
Et quatre ans après les réformes 
constitutionnelles intégrant les 
instructions que  Vous avez donné 
pour la mise en œuvre dans Votre 
Discours daté du 09 mars 2011, 
Discours dont l’officialisation de 
l’amazighe au Maroc au côté de 
l’arabe a constitué l’une des prio-
rités des réformes, et ce, après plus d’un demi 
siècle de négation totale de l’amazighité qui est 
enraciné dans l’histoire et qui constitue le socle 
de l’identité marocaine ;
Et en harmonie  avec Votre Eminent Discours 
lors de l’ouverture de la première session de la 
cinquième année législative du neuvième man-
dat législatif au siège du parlement marocain, le 
09 octobre 2015, lors duquel Vous avez confirmé, 
Majesté, que l’action attendue du parlement, au 
cours de cette année, quant à l’achèvement de 
la mise en place des institutions, ne tolère plus 
d’atermoiements inhérents aux luttes margi-
nales, rappelant  au gouvernement et au parle-
ment la nécessité du respect des dispositions de 
l’article 86 de la constitution qui limite le délai 
de présentation des lois organiques pour le vote 
du parlement, à la fin de ce mandat législatif. 
Et vous avez cité, Majesté, à titre d’exemple, les 
projets des lois organiques relatives à la mise 
en œuvre de l’officialisation de l’amazighe, que 
Vous avez érigés en grandes causes nationales 
qui réclame de tous, majorité et opposition, gou-
vernement et parlement, l’élection de l’esprit du 
consensus positif et le rejet des polémiques poli-
ticiennes étroites ;

Majesté,
Notre espoir est grand quant à Vos initiatives 
équitables pour les Amazighes et l’amazighité 
depuis Votre annonce de création de l’Institut 
Royal de la Culture Amazighe et la promulgation 
du caractère tifinaghe pour écrire l’amazighe, 
ainsi que le lancement de la chaine amazighe 
et l’officialisation de la langue amazighe. Il en 
est de même de Votre discours au parlement.  
En revanche, nous sommes tristes de consta-
ter le retard accusé quant à la mise en œuvre 
de Votre volonté de la part des partis politiques 
représentés au parlement et du gouvernement ; 
dans ce sens que, dans ce cadre, et ce en dépit 
des chantiers et décisions grandioses initiés par 
Votre Majesté, en faveur de l’amazighité, la réa-

lité de l’amazighité, en tant que langue et culture 
de tous les marocains, n’a connu l’évolution es-
comptée.

Pour ce Majesté,
Du fait que le Maroc vit un contexte électoral qui 
perdurera jusqu’à la fin du mandat du gouver-
nement actuel, contexte qui occupera les partis 
par leurs plaidoiries politiques et leurs luttes 
étroites, comme souligné lors de Votre Discours 
quant aux questions stratégiques  du pays, et en 
pleine harmonie avec Votre Eminent discours 
qui octroie à la loi organique relative à l’ama-
zighe qui devrait être élaboré avant la fin du 
mandat gouvernemental, en conformité avec Vos 
Eminentes orientations ; Notre ultime recours 
est d’ adresser  à Votre Majesté, cette requête, 
pour Vous demander de recadrer les actions et 
créer un comité royal chargé d’élaborer la loi 
organique relative à l’amazighe, conforme à sa 
place au sein de la constitution et de la société, 
en conformité avec le réhabilitation de l’amazi-
ghité que Vous avez initié lors de Votre Eminent 
Discours d’Ajdir, il y a 14 ans.

Majesté,
Se référant à ce qui vient d’être cité ci-haut, nous 
profitons de cette occasion, pour nous adresser 
à Vous, pour que l’amazighe soit intégré au sein  
de l’Ecole Royale ainsi que dans les différentes 
institutions royales. En raison de l’impact positif  
de cette décision sur les autres institutions  de 
l’Etat, en harmonie avec Votre volonté qui vise 
à réhabiliter la langue et la culture amazighes 
comme patrimoine du peuple marocain.

Veuillez, Majesté, croire en l’expression de mon 
dévouement et de mon respect.
 

Amina Ibnou Cheikh
Présidente déléguée pour le Maroc de l’Assem-

blée Mondiale Amazighe 

Assemblée mondiAle AmAzighe-mAroc
A
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Le Groupe BMCE Bank Of Africa s’est vu distingué 
triplement, en cette fin octobre, pour son attractivi-
té en tant que 1er employeur bancaire convoité, ses 
efforts déployés dans l’amélioration constante de la 
qualité de ses services, et pour son engagement réso-
lu dans la RSE à travers la promotion de la construc-
tion durable.

Le Groupe BMCE Bank of Africa est ainsi propulsé au 
rang de meilleur employeur dans son secteur d’acti-
vité, résultat de l’enquête « Emploi aux Jeunes 2015 
», réalisée par le Groupe AmalJob. Cette enquête, ré-
alisée sur un échantillon de  7 625 chercheurs d’em-
ploi, a révélé le Top 20 des entreprises marocaines 
préférées des chercheurs d’emploi.

A cela s’ajoute, sa distinction à Paris, le 19 octobre 
dernier, par le Global Trade Leader’s Club - Associa-
tion d’entreprises leaders dans leurs milieux respec-
tifs, comptant 7500 entreprises membres en prove-
nance de 95 pays, tous secteurs confondus - qui, en 
présence du Conseiller Culturel de l’Ambassade du 
Maroc et de nombreux diplomates et Ambassadeurs, 
a décerné au Groupe, le Trophée International Eu-
rope de la Qualité.

Ce prix est une reconnaissance pour les efforts dé-
ployés par le Groupe BMCE Bank of Africa dans 
l’amélioration constante de la qualité de ses produits, 
et la promotion des relations commerciales à l’inter-
national.

Cette distinction, concorde en amont avec la tenue, 
la même semaine à Casablanca, de la 7e Edition du 
Salon International Pollutec Maroc des équipements, 
des technologies et des services de l'environnement, 
marquée par la présence du Secrétaire d’Etat Fran-
çais du Commerce Extérieur, accompagné de M. 
Patrick Nossent, Président de Cerway, qui a  distin-
gué le Groupe BMCE Bank, le 21 octobre courant, 
par la certification internationale Cerway Haute 
Qualité Environnementale - HQE™-, pour  son nou-
veau complexe de formation de Bouskoura abritant 
notamment « BMCE Bank Of Africa  Academy» et « 
l’Ecole des Ventes et des Métiers Bancaires ». 

BMCE Bank devient ainsi la première banque ma-
rocaine à obtenir une telle distinction et la 2ème 
en Afrique, couronnant ainsi son engagement réso-
lu et ses efforts tangibles dans la promotion d’une 
construction durable vecteur clé de croissance, pilier 
fort de la politique environnementale qu’elle déploie 
depuis 2011 sous l’impulsion forte de son Président 
Othman Benjelloun.

bmce bAnk of 
AfricA triplement 

distingué
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* إمرزيك.ر

عرب املشاركون يف املؤتمر الثاني عرش ملنظمة تاماينوت، 
تحت   ،2015 نونرب   8 و   6 بأكاديرمابني   عقد  والذي 
من  والنضايل  اإلسرتاتيجي  العمل  آليات  »تطوير  شعار 
الحريات  النضال األمازيغي وتحقيق  أجل ربح رهانات 
شكله  بما  اعتزازهم  عن  عربوا  والجماعية«،  الفردية 
تأسيس منظمة تاماينوت سنة 1978 من تحول يف مسار 
الحركة األمازيغية، حيث أسهمت يف االنتقال بالخطاب 
األمازيغي من الوعي بالذات إىل جعل اإلشكاالت اللغوية 
والجماعات  األفراد  تمكن  ومحفزات  روافع  والثقافية 
والكرامة  االجتماعية  العدالة  يف  حقوقها  انتزاع  من 

اإلنسانية واملساواة يف الحقوق والواجبات؛
إىل  األمازيغية  الحركة  مكونات  كافة  املؤتمرون  ودعا 

الرتكيز أكثر عىل نقاط القوة يف أدائها النضايل الكفيلة بتوفري عوامل 
الجريئني،  والفعل  التفكري  أخرى يف  إىل مستويات  لالنتقال  االرتكاز 
من خالل وضع اسرتاتيجيات واضحة بمقاربات مندمجة تجعل من 

اإلنسان محورها ومن تمتعه بكافة حقوقه أهدافا لها. 
ودعت كافة مكونات الحركة األمازيغية للعمل عىل تأسيس جبهة 
أمازيغية تقطع مع حالة تشتت الجهود الحالية، خصوصا وأن ما 

يجمعها أكرب بكثري مما تختلف حوله؛
وأعلنو عن رفضهم واستعدادهم ملواجهة كل تفعيل للفقرة الرابعة 
يقر  وال  اللغوية  العدالة  يحقق  ال  للدستور  الخامسة  املادة  من 
رصاحة بكون اللغة األمازيغية واللغة العربية متساويتان يف مختلف 
أشكال التداول والتواصل والرتافع ويف جميع دواليب الدولة ومختلف 
مجاالت الحياة العامة.  مؤكدين عىل أن كل سياسة لغوية تقوم عىل 
الرتاتبية اللغوية ستجعل من الرتسيم املرشوط لألمازيغية ترسيما 
إلبادة لغوية ستعيد القضية األمازيغية إىل نقطة الصفر وستنسف 
كل ما تحقق منذ سنة 2001 يف سبيل إنصاف األمازيغية ومصالحة 
تداعيات سياسية ثقافية اجتماعية  لذلك من  ذاته، بما  املغرب مع 

لغوية وأمنية؛
وحذر املشاركون يف املؤتمر يف بيانهم الخنامي، الدولة املغربية من 
إخضاع تدبري القضية األمازيغية لتوجهاتها النيوليربالية: مشريين 
لقانون  يخضع  أن  يجب  ال  عمومي  مشرتك  واللغة  الثقافة  أن  إىل 
رحمة  تحت  السوق  يف  معروضة  خدمة  ليست  والثقافة  السوق، 
اللغة  كون  عىل  بالتنصيص  املؤتمر  طالب  لذلك  والطلب.  العرض 
املوارد  من  االستفادة  يف  العربية  نظريتها  مع  متساوية  األمازيغية 

املالية والبرشية املؤهلة يف مختلف املجاالت والقطاعات، مع إعمال 
قرابة  رضر  وجرب  األمازيغية،  اللغة  لصالح  اإليجابي  التمييز  مبدأ 

نصف قرن من التمييز واإلقصاء والتهميش؛
األمازيغي  الشعب  املغربية من نضال  الدولة  املؤتمر موقف  وسجل 
الدولية  والعهود  واملواثيق  اإلعالنات  عليه  تنص  ما  وفق  بالجزائر 

خصوصا يف ما يتعلق بحقوق الشعوب األصلية. 
العاملي  اإلعالن  بمقتضيات  االلتزام  إىل  املغربية  الدولة  املؤتمر  ودعا 
األرض  يف  الجماعية  الحقوق  وإحقاق  األصلية  الشعوب  لحقوق 
واملوارد واملشاركة السياسية، والتجاوب بشكل إيجابي مع توصيات 
كما  للمغرب  الشامل  الدوري  التقرير  ناقشت  التي  األممية  اللجنة 
به  والتعريف  األصلية  للشعوب  العاملي  باليوم  االحتفال  إىل  يدعوها 
وبناء  مغربيا  الديمقراطي  االنتقال  إلنجاح  بمقتضياته  وااللتزام 
باالستقرار  إفريقيا  شمال  دول  فيه  تنعم  الشعوب  مغارب  اتحاد 

والنماء؛
وطالب ا املؤتمر من الدولة وجميع الفرقاء بجعل الجهوية املوسعة 
حق  الفدرالية  للجهات  يضمن  فدرايل،  نظام  تبني  اتجاه  يف  خطوة 
التسيري والتدبري وفق تعاقد واضح بني املركز والجهات. كما يطالب 
وتداولها  األمازيغية  اللغة  باستعمال  والجهوية  الجماعية  املجالس 
للدولة،  رسمية  لغة  باعتبارها  الرسمية،  ووثائقها  اجتماعاتها  يف 
والثقافة  اللغة  وتطوير  لدعم  واضحة  وميزانية  برامج  وتخصيص 

األمازيغيتني؛
ودعا املؤتمر الدولة املغربية إىل تبني سياسات سوسيو-اقتصادية، 
لتقليص  املستدامة،  والتنمية  االجتماعي  االقتصاد  عىل  ترتكز 
املجتمع  بنية  تنخر  التي  الهشاشة،  من  والحد  الطبقية  التفاوتات 

التذمر  من  وجوا  اجتماعية  أزمات  وتخلق  املغربي 
عىل  السياق،  نفس  يف  املنظمة،  وتؤكد  الجماعي. 
وتوصيات  الريع  سياسات  مع  القطع  رضورة 
الدولية، واعتماد  النيوليربالية ومؤسساتها  األنظمة 
للثروات  العادل  التوزيع  من  تجعل  مستقبلية  رؤية 

والحكامة أساسا للتنمية؛
الفعيل  انخراطه  عىل  بيانه،  يف  املؤتمر،  وأكد 
املناخية  التغريات  حول  الدوليني  املؤتمرين  يف 
))COP21, COP22 واستعداده للدخول يف تحالفات 
وطنية ودولية من أجل اتفاق ملزم يف باريس دجنرب 
املغربية  الدولة  املؤتمر  دعا  السياق  هذا  ويف   ،2015
ناكويا  بروتوكول  مقتضيات  تفعيل  عىل  العمل  إىل 
ووضع  القوانني  بإصدار  وذلك  عليه،  صادقت  الذي 
يف  السكان  حقوق  تحرتم  وطنية  اسرتاتيجيات 

الولوج والتوزيع العادل للثروات البيئية واملوارد الجينية؛
قبل  من  الحد،  رضورة  عىل  البيان،  نفس  حسب  املؤتمر،  وشدد 
الدولة املغربية، من جميع أشكال امليز ضد األمازيغ واحرتام املواثيق 
واحرتام  والجماعية  الفردية  بالحقوق  املرتبطة  الدولية  والعهود 

الحق يف التعبري عن الرأي.
مناضالت  وتطال  طالت  التي  التعسفية  باالعتقاالت  ندد  كما  
أعطوش  حميد  املعتقلني  وضمنهم  األمازيغية  الحركة  ومناضيل 
يف  عالية  جامعية  شهادات  عىل  الحاصلني  أوسايا  ومصطفى 

معتقلهم وتم إقصاؤهم من مسطرة العفو.
القضايا  مختلف  يف  واملؤتمرات  املؤتمرون  تدارس  فقد  ولإلشارة 
املرحلة  بدقة  والوعي  املسؤولية  من  جو  يف  املؤتمر،  عىل  املطروحة 
ورهاناتها امللحة وانعكاساتها عىل القضية األمازيغية بشكل خاص 

والنضال الديموقراطي والحقوقي بشكل عام.
كمت انتخب املؤتمر أعضاء املجلس الفدرايل، الواحد والعرشون 21 
فدرايل  ليفرز مكتب  املنظمة،  قوانني  مبارش حسب  اقرتاع رسي  يف 
يتكون من إحدى عرش عضوا 11 يضم الرئيس: عبد الله صربي. نائب 
الرئيس: عبد الله حتوس. الكاتب العام: محمد أمدجار. نائب الكاتب 
العام ومحافظ املنظمة: محمد أيت عيىس أيالل. أمني املال: الحسني 
املال: لطيفة بنمغا. مستشار ة مكلفة بقضايا  لركون. نائبة أمني 
اليديب.  بوبكر  بالتخييم:  مكلف  مستشار  الهاليل.  مليكة  املرأة: 
مستشار  مكلف باالعالم: سعيد عادل. مستشار مكلف بالعالقات 
أفوالي. مستشار مكلف  املستوري  1:  هشام  والتكوين  الخارجية 

بالعالقات الخارجية والتكوين 2: جمال بنعبي.

املؤمتر الثاين عشر  ملنظمة تاماينوت دعا كافة مكونات احلركة األمازيغية للعمل على تأسيس جبهة 
أمازيغية تقطع مع حالة تشتت اجلهود احلالية

مجموعتان  هما   "Tariwriwt n raxart"و  "Anfarar"
قصصيتان مرتجمتان عن األدب الكردي، للكاتب األمازيغي 
عن  الجاري  نونرب  شهر  بداية  صدرتا  بلغربي،  سعيد 
منشورات جمعية آيت سعيذ للثقافة والتنمية بدار الكبداني 

)الدريوش(.
ترجمة  )االنتهاء(   Anfarar القصصية  املجموعة  وتعترب 
عز  يوسف  الكوردي  والروائي  للكاتب  الكردي  األدب  عن 
املتوسط  الحجم  من  صفحة   55 يف  املجموعة  تقع  الدين، 
A5، الصادرة عن مطبعة الهالل بوجدة، تضم بني طياتها 
والتيمات  املواضع  من  مجموعة  تعالج  قصرية،  قصة   06
املختلفة، تزينها لوحة فنية للفنان األمازيغي نجيم بلغربي، 
من  مرتجم  نوعه  من  أدبي  عمل  أول  املجموعة  هذه  وتعد 

األدب الكردية إىل اللغة األمازيغية.
أما Tariwriwt n raxart )زغرودة للموت( فهي مجموعة 
صفحاتها  بني  تحوي  املطبعة  نفس  عن  صادرة  قصصية 
كتبت  والتصورات،  املواضيع  متنوعة  قصة   29 التسعني 
للفنان  معربة  لوحة  تزينها  مختلفة،  وأمكنة  أزمنة  بني 

األمازيغي عبد الخالقي أحمد.
كما صدر مؤخرا )نونرب 2015( عن منشورات جمعية آيت 
سعيد للثقافة والتنمية ديوان شعري أمازيغي جديد يحمل 
إسم"إغزار ن ولييل" للشاعر عمر املدام، وقد تم طبع هذا 
الغالف عبارة عن  الهالل بوجدة، وصورة  الديوان بمطبعة 
لوحة فنية جميلة ملحمد راشيدي تمثل منظرا عاما لقرية 

ريفية بآيت سعيد تسمى "إغزار أوريري"، ترمز إىل إرتباط 
األمازيغي بأرضه األم وحنينه إليها كلما ابتعد عنها، فإغزار 
ديوانه  به  عنون  الذي  الشاعر  والدة  مكان  هو  أوريري 
الشعري. وعىل خلفية زرقاء فاتحة كتب عليها اسم الشاعر 

وعنوان الديوان بحريف "تيفيناغ" والالتيني.
إضافة إىل صدور كتاب جديد يتضمن جردا ألنشطة جمعية 
آيت سعيد للثقافة والتنمية خالل مسارها الذي أتم عرشين 
عنوان:  تحت  وامللتزم  الراقي  الجمعوي  النضال  من  سنة 

"عرشون سنة يف خدمة الثقافة األمازيغية. " 
* كمال الوسطاني

تعزيزا للصداقة األمازيغية الكردية: جمموعتان قصصيتان للكاتب 
األمازيغي سعيد بلغريب * يونس لوكييل

يقام منذ التاسع من نونرب الجاري إىل غاية 
العارش من دجنرب بالناظور، معرض للرتاث 
الثقايف املغربي ما قبل التاريه بالريف، بمقر 
الوكالة الكائن بشارع محمد الخامس وسط 

مدينة الناظور. 
إىل  تهدف  مستقبلية  رؤية  املعرض  واعتمد 
املكونة  العنارص  التعرف عىل أصول وتطور 

لثقافتنا وهويتنا. 
الثامن  امللتقى  إطار  يف  املعرض  وانطلق 
لدراسة الزمن الجيولوجي الرباعي باملغرب، 
مغاربة  باحثني  مشاركة  عرف  والذي 
لبعض  زيارة  تلتها  أيام،  ثالثة  ملدة  وأجانب 

املواقع األثرية. 
التاريخ  ماقبل  حضارات  موضوع  ويتناول 
وصف  ويحاول  الرشقي،  الريف  بمنطقة 
الريف  بمنطقة  البرش  استقرار  تطور 
املجاالت  عرب  رقعته  تمتد  الذي  الرشقي 
الواقعة بني حوض ملوية رشقا وخط تازة-

بني  الرابطة  الطريق  وبني  غربا،  الحسيمة 
تازة ووجدة جنوبا والبحر األبيض املتوسط 
شماال، وتتميز املنطقة بخصائص جغرافية 
بحيث  خاصة  وجيولوجية  وطوبوغرافية 
بجبال  تتعلق  مجموعات  ثالث  بني  تتموقع 

الجنوب  يف  األطلس  وجبال  الغربي  الريف 
والنجود العليا من الواجهة الرشقية.

الريف  ملنطقة  بوصف  املعرض  ويمدنا 
الرشقي خالل مختلف حقب ما قبل التاريخ 
الحجري  والعرص  قديم،  العرص حجري  من 
األعىل،والعرص  الحجري  والعرص  األوسط، 
الحجري الحديث، كما يحاول املعرض كذلك 
اململكة  ربوع  بشتى  الوطنية  مسرياته  عرب 
العلمية  النتائج  من  مجموعة  استعراض 
امليدانية  واألبحاث  التحريات  عن  املنبثقة 
املاضية  سنة  العرشين  خالل  أجرية  التي 
إىل عهد  التي بقيت  الرشقي  الريف  بمنطقة 

قريب شبه مجهولة لدى الباحثني األثريني.
للزائر  مهمة  فرصة  املعرض  ويشكل 
مهمة  أثرية  وبقايا  أدوات  الكتشاف 
مستخرجة من مجموعة من املواقع األثرية 
باملنطقة والتي من بينها نجد إيفري ن عمار 
البارود،وإيفري  وإيفري  وينزكا،  وحايس 
ديداكتيكية  لوحات  إىل  أودادن....باإلضافة 
هامة  ووثائق  وصوارا  نصوصا  تتضمن 
التاريخ  قبل  ما  حضارات  مختلف  تصف 
بأهم  املتعلقة  العلمية  والخصائص 

اإلكتشافات األثرية.

معرض حضارات ما قبل التاريخ بالريف الشرقي

تنفيذ  إطار  و"يف  أنه  املغربية  الثقافة  لوزارة  بالغ  أفاد 
مقتضيات الدستور املتعلقة بإحداث املجلس الوطني للغات 
والثقافة املغربية، وانطالقا من املقاربة التشاركية املقرتحة 
موسعة  لجنة  بتكليف  واملتعلقة  الثقافة  وزارة  طرف  من 
والثقافة  اللغات  بمجاالت  وثيقة  صلة  ذات  فعاليات  تضم 
املغربية، يعهد لها بإعداد مرشوع النص التنظيمي للمجلس 
الوطني للغات والثقافة املغربية، تفضل صاحب الجاللة امللك 
اللجنة  هذه  تشكيلة  عىل  موافقته  بإعطاء  السادس  محمد 

وعني عىل رأسها السيد ادريس خروز".
يوم  الوزارة،  بالغ  وفق  لها  إجتماع  أول  اللجنة  عقدت  وقد 
الصببيحي  أمني  محمد  بحضور    2015 نونرب   11 االربعاء 
وزير الثقافة الذي أكد عىل األهمية التي منحها دستور 2011 

العربية  جانب  إىل  األمازيغية  اللغة  ترسيم  خالل  من  للغات 
مكونات  وتنوع  تالحم  وصيانة  الحسانية  اللغة  حماية  و 

الهوية املغربية.
وزارة  ثمنتها  "التي  املتحدث  ذات  يضيف  األهمية  وهذه 
الوثائق  من  مجموعة  بإعداد  مبادرتها  خالل  من  الثقافة 
اللغوي  الحقل  بتشخيص  تتعلق   2013  –  2012 بني سنتي 
ودراسة واقع و آفاق الثقافة املغربية ووضع ورقة تقديمية 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  ألهداف  رؤيتها  تتضمن 
زمنية  جدولة  وتقرتح  وتركيبته،  وصالحياته  املغربية 
لتأسيسه. وهي رؤية ترتكز عىل املبادئ املتعلقة بحرية الرأي 
يف  الثقافية  التعابري  وتنوع  اللغوي  التعدد  واحرتام  والتعبري 
إطار الهوية الوطنية وثوابت األمة التي ينص عليها الدستور، 

وتعتمد عىل مقاربة تشاركية تتيح ملختلف الفاعلني يف هذه 
املجاالت املساهمة بآرائهم ومقرتحاتهم".

الثقافة أن االجتماع األول للجنة السالفة  وأشار بالغ وزارة 
الذكر، "كان فرصة إلعطاء االنطالقة الرسمية ألشغال اللجنة 
من قبل  رئيسها السيد ادريس خروز الذي تحدث يف كلمته 
سيتم  التي  العامة  املنهجية  وعن  للجنة  املوكولة  املهام  عن 
فتح  تم  وقد  مضبوطة.  زمنية  جدولة  خالل  من  بها  العمل 
نقاش عام لتبادل األفكار بني األعضاء والتوافق حول تدبري 
واالستفادة  الجماعي  العمل  منطلق  من  وتوزيعها  األشغال 

من التخصصات املتكاملة لألعضاء".
* س.ف

انطالق أشغال اللجنة املكلفة بإعداد مشروع النص التنظيمي للمجلس الوطين للغات والثقافة املغربية
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مواعيد
• تينزرت

لجماعة  التابعة  تينزرت  ساكنة  قيام  منذ 
تغجيجت اقليم كلميم بتقديم عريضة اىل الجهات 
املعني والتي بلغ عدد املوقعني عليها اكثر من 600 
مستوصف  ملمرض  املتكرر  الغياب  ضد  شخص 
التي ال  الفالحية  تينزرت نظرا الشتغاله بضيعته 
تبعد عن املستوصف اال بكيلومرت واحد و توزيعه 
االخري  هذا  انتقل  الزبونية  و  باملحسوبية  لالدوية 
السكان  عىل  والنرفزة  املتكرر  الغياب  مرحلة  من 
تخصصه  عدم  بحجة  املستشفى  من  طردهم  اىل 
مضطرين  منها  يعانون  التي  االمراض  عالج  يف 
اىل التوجه اىل املركز الصحي بتغجيجت التي تبعد 
كيلومرت  ب10  تبعد  التي  واداي  كيلومرت  ب12 
لوصول  ونظرا  السكان  اغلبية  اما  تينزرت  عن 
هذا  يف  ثقتها  فقدت  فقد  الحد  هذا  اىل  االمور 
اىل  التوجه  املوت عىل  املمرض واصبحوا يفضلون 
ابنائهم  ارسال  او  بتينزرت  القروي  املستوصف 
او زوجاتهم اليه و هذا ما يجعله ممرضا لالقلية 
الحق  من  النائية  املنطقة  هذه  سكان  يحرم  مما 
يف التطبيب الذي يكفله الدستور و مما زاد الطني 
بلة انه هاجم عىل اربعة شباب بجوار املستوصف 
وصب عليهم الزيت الفاسد مهددا اياهم بالرضب 
الفاسد  الزيت  صب  كما  شتمهم  و  بسبهم  وقام 
التي توجد بمحاداة املستوصف كي  عىل االحجار 
يستغله  فاملكان  لالشارة  احد  عليها  يجلس  ال 
اىل  يقلهم  من  انتظار  يف  لالسرتاحة  السكان 
الصحة  وزارة  ستتدخل  فمتى  املركز..  تغجيجت 
الذي ال تربطه  لوضع حد لتعسفات هذا املمرض 
بالصحة اال الخري و االحسان و تعيني بديل عنه و 

اتخاد االجراءات الالزمة يف حقه انصافا للساكنة

•مدرسي األمازيغية
تنهي اللجنة التحضريية لتأسيس جمعية    أفاد 
بالغ أصدرته اللجنة التحضريية لتأسيس جمعية 
مدريس اللغة األمازيغية بجهة الرشق أن الجمع 
الجمعة  يوم  سينعقد  للجمعية  التأسييس  العام 
املغربي  االتحاد  منظمة  بمقر   ،5102 نونرب   02
للشغل بالناظور وذلك ابتداء من الساعة الثالثة 

)00:51( بعد الزوال.
  ودعت اللجنة التحضريية يف ذات البيان جميع 
وجدة،  بنيابات  العاملني  واألساتذة  األستاذات 
جرادة،  جرسيف،  بركان،  الدريوش،  الناظور، 
الجهوية  لألكاديمية  التابعة  فكيك،  تاوريرت، 
والذين  الرشقية،  للجهة  والتكوين  للرتبية 
مكلفني  أو  كمتخصصني  األمازيغية  يدرسون 
املواد،  باقي  غرار  عىل  األمازيغية  يدرسون  أو 
كما  التأسييس،  العام  الجمع  أشغال  لحضور 
بتدريس  املعنية  الفعاليات  لكل  النداء  وجهت 
األمازيغية، لحضور هذا اللقاء ودعم إخراج هذا 

التنظيم الجديد إىل الوجزد.
ملحا  فيه  أصبح  وقت  يف  الجمعية  هذه  وتأتي    
تأسيس تكتالت جمعوية ونقابية قوية، لتحصني 
بعد  خاصة  األمازيغية،  القضية  مكتسبات 
الرتاجع امللحوظ عن تدريس األمازيغية، فبعد أن 
أقبلت أكاديمية الرباط عىل إلغاء األمازيغية من 
جميع مؤسساتها، وتكليف 32 أستاذا متخصصا 
وجود  بدعوى  العربية،  بتدريس  األمازيغية  يف 
خصاص يف أساتذة العربية، ثم استقدام أساتذة 
الجامعية  التخصصات  مختلف  من  األمازيغية 
طرف  من  األمازيغية  يف  املتخصصني  وإقصاء 
بعض املراكز الجهوية للرتبية والتكوين، وغريها 
من السلوكات الرامية إىل إجهاض تجربة تدريس 

•أدهار أوبراناألمازيغية.
انعقد يف 14 من نونرب الجاري الجمع العام 
العادي لتجديد مكتب جمعية أدهار أوبران 
للثقافة و التنمية بتمسمان، بفضاء مقهى 
أعضاء  أغلبية  وبحضور  ببودينار،  إكري 
املكتب املسري السابق وبعض من منخرطي 
السلطة  عن  ممثلني  إىل  إضافة  الجمعية، 

املحلية وكذا بعض أفراد الساكنة . 
   انطلقت أشغال الجمع العام بكلمة لرئيس 
الجمعية، الذي تطرق إىل السياق الذي ينعقد 
فيه الجمع العام من الناحية التنظيمية، من 
الجمعية،  ملسار  كرونولوجي  عرض  خالل 
ثم  للجمعية،  األدبي  التقرير  عرض  ثم 
عرض  الذي  األدبي  التقرير  قراءة  إىل  انتقل 
ثم   املاضية،  الوالية  الجمعية طيلة  منجزات 
تقدم أمني مال الجمعية بتالوة التقرير املايل 
واملصاريف  للمداخيل  جردا  تضمن  والذي 
التي  املحاسباتية  و  املالية  العمليات  وكل 
قامت بها الجمعية خالل الفرتة املمتدة من 

التأسيس إىل تاريخ عقد الجمع العام. 
ثم  التقريرين  ملناقشة  الجميع  لينتقل 
واملايل  األدبي  التقريرين  عىل  املصادقة 
الجلسة  رئيس  ليعلن  الحارضين،  بإجماع 
ليفسح  السابق،  املكتب  إستقالة  عن 
املكتب  الختيار  العام  الجمع  أمام  املجال 
ثاومات  جمعية  تسيري  مهمة  سيتوىل  الذي 

للثقافة والتنمية طوال السنتني املقبلتني.
وقد أسفر انتخاب املكتب املسري الجديد عىل  
نارص  حماد  رئيسا.  يعىل  الله  عبد  إنتخاب 
أفالح  أحمد  كاتبا.  بعرمو  إبراهيم  نائبه. 
الجعفاري نائبا له. إلياس بودرا أمني املال. 
أقضاض،  وحمزة  له   نائبا  أزريوح  محمد 
أبوبكر سعيد، أبوطالب أمناذ، مستشارون. 

بــالغ  أفــاد 
التجمــع  ملنــدوب 
ــي  ــي األمازيغ العامل
ــكوتي  بالجزائر »س
أنــه  خضــري«، 
بعــد أن كان مــن 
املفــرتض أن يتــم 
الناشــط  تقديــم 
يغــي  ز ما أل ا
ــم  ــي قاس والحقوق
منــذ  ســوفغالم 
نوفمــرب  يــوم 03 
أمــام   ،2015
التحقيــق  قــايض 

بمحكمــة غردايــة إلتمــام إجــراءات 
ــاع  ــة الدف ــت هيئ ــق، فوجئ التحقي
ــايض  ــب ق ــا إىل مكت ــد حضوره بع
ــل  ــار املعتق ــدم إحض ــق بع التحقي
حيــث قــال القــايض أنــه تــم 
العقابيــة  املؤسســة  إىل  تحويلــه 
باملنيعــة يف نفــس اليــوم الــذي تــم 

معــه. التحقيــق  برمجــة 
هذه  أن  خضري  سكوتي  واعترب 
التي يتخذها جهاز القضاء  القرارات 
الجزائري ضد النشطاء األمازيغ، من 
تلفيق تهم خطرية قد تصل إىل املؤبد، 
تؤكد  التحقيق،  إجراءات  يف  وتماطل 
للقرارات  وخضوعه  استقالليته  عدم 
التنفيذية  السلطة  السياسية وألوامر 
جعل  ما  الحقوقيني،  النشطاء  لقمع 
األمازيغي  العاملي  التجمع  مندوب 
املصري  من  تخوفه  يسجل  بالجزائر 
الدين  كمال  فخار  للدكتور  املجهول 

تقدمت  التي  املراسلة  رغم  ورفقائه 
ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  بها 
املايض،   2015 غشت   25 بتاريخ 
الجزائرية  السلطات  توليها  لم  والتي 
عرض  بها  ورضبت  اهتمام  أي 

الحائط.
خرقا  ذلك،  خضري  سكوتي  واعترب 
الدولة  أن  رغم  املتحدة  األمم  للوائح 
الجزائرية صادقت عىل كل املعاهدات 
احرتام  مجال  يف  الدولية  واملواثيق 
يف  عضو  أنها  ورغم  اإلنسان  حقوق 

مجلس حقوق اإلنسان.
املنظمات  كل  إىل  نداءه  خضري  وجدد 
وبرملان  األممية  والهيئات  الحقوقية 
اإلتحاد األوروبي للضغط عىل النظام 
األمم  مقررات  يطبق  حتى  الجزائري 

املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان.   
* س.ف

النظام اجلزائري يتجاهل رسالة »هيومن 
رايتس ووتش« حول أمازيغ املزاب

وجهت عدد من الجمعيات األمازيغية، ومنظمات حقوقية 
ونسائية باملغرب، مذكرة ترافعية من أجل تفعيل الطابع 
واألحزاب  الحكومية  القطاعات  إىل  لألمازيغية،  الرسمي 
السياسية واملؤسسات الوطنية والفرق الربملانية باملغرب،  
املبادرة   « عليها  أطلقوا  جديدة  مدنية  مبادرة  إطار  يف 

املدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية«.
العريضة،  خطوطها  تقديم  تّم  التي  املذكرة،  وأوضحت 
نونرب2015   3 الثالثاء  اليوم  صباح  صحافية  ندوة  يف 
ال  اعتماده  يتم  قد  تنظيمي  قانون  »أي  أن  بالرباط، 
املغربي  الشعب  انتظارات  مع  إيجابا  يتجاوب  أن  يمكن 
والعدل  الحق  لقيم  ومؤسسا  وفعاال  شامال  يكون  لم  ما 
ذاته  السياق  يف  مطالبة  والتعددية«،  االختالف  واحرتام 
الخاص  التنظيمي  للقانون  الصدور  األولوية يف  »بإعطاء 
لصدارته  احرتاما  لالمازيغية  الرسمي  الطابع  بتفعيل 
الدستورية«  بالوثيقة  املقررة  التنظيمية  القوانني  لجميع 
القوانني  يف  الحقوق  يضمن  الذي  األدنى  »الحد  أن  مربزة 
التنظيمية ذات الصلة يجب أن ال يقل عن إقرار مقتضيات 
تقر رصاحة بكون اللغتني الرسميتني العربية واالمازيغية 
متساويتني يف مختلف أشكال التداول والتواصل والرتافع 
يف جميع دواليب الدولة ومختلف مجاالت الحياة العامة«.

وشددت املذكرة التي رفعتها الهيئات الحقوقية والفعالية 
األمازيغية، عىل رضورة تخصيص املوارد املالية والبرشية 
لكل  ومعقولة  محدودة  زمنية  جدولة  وحرص  املؤهلة 
تفعيل  اجل  من  الحكومية  والشبه  الحكومية  القطاعات 
الطابع الرسمي لالمازيغية، وإدراجها يف مختلف قطاعات 
عىل  تتأسس  والقانون  الحق  »دولة  ألن  العامة،  الحياة 

التمتع بالحقوق«.
الرتبوية  املكتسبات  برتصيد  »املبادرة«  دعت  كما 
املوحدة  األمازيغية  باللغة  املتعلقة  والديداكتيكية 
بكل  التعليم  يف  وبالزاميتها  وعموديا  أفقيا  واملعممة 
أسالكه وبحرفها األصيل تيفيناغ وبإحداث شعب ومسالك 
والكليات  الجامعات  مختلف  يف  وتكوينات  وتخصصات 

ومراكز التكوين ومختلف املعاهد الفنية«.
املوقعني  املبادرين  حسب  الجديدة  املبادرة  هذه  وتأتي 
اتجاه  عدوانية  »نكوصية  عرف  سيايس  سياق  يف  عليها، 
القضية  أصالة  بكل مقوماته، ضدا عىل  األمازيغي  امللف 
الحقوقية  املواثيق  كل  عىل  وضد  ورشعيتها،  األمازيغية 

الدولية«.
ويف هذا السياق أوضح الناشط الحقوقي بودريس بلعيد، 
أن املبادرة تهدف إىل إخراج القوانني التنظيمية يف مستوى 
رسمية األمازيغية والتي يجب أن تضمن لها هذه القوانني 
يضيف  ذلك  وليتحقق  والتطور«،   والنهوض  الحماية 
بودريس يف ترصيح »للعالم األمازيغي«، يجب فتح نقاش 
عمومي بني جميع املهتمني واملواطنني ليعرف الجميع أن 
هويتهم  أساس  وهي  املغاربة  جميع  تسكن  األمازيغية 

اللغوية والثقافية والحضارية.
الراهنة خصوصا  الظرفية  يف  املبادرة  وحول جدوى هذه 
االنتهاء،  وشك  عىل  للحكومة  الترشيعية  الوالية  وأن 
القوانني  تخرج  لم  »إن  بالقول:  الحقوقي  الفاعل  أوضح 
والية  يف  األمازيغية  رسمية  بتفعيل  املتعلقة  التنظيمية 
الحكومة الحالية سيطرح ذلك مشكل دستوري وسيؤكد 

بأن الحكومة ال تحرتم الدستور«. 
الباحث األمازيغي محمد الشامي، أن املبادرة  بدوره قال 
املدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، جاءت 
واملنظمات  الجمعيات  من  عدد  مع  مستمر  عمل  بعد 
الحقوقية منذ سنة 2011، لترسيع وثرية التفعيل الطابع 
الرسمي للغة األمازيغية كما نص عليها الدستور، مشريا 
القوانني  ملوضوع  بالنسبة  حاسمة  السنة  هذه  أن  إىل 
التنظيمية عامة وقانون األمازيغية خاصة كما أنها سنة 
ونحن  اللغوية  الثنائية  أو  االزدواجية  يف  للحسم  أخرية 

حريصون عىل تفعيل الطابع الرسمي لالمازيغية«.
* منترص إثري

فعاليات أمازيغية وحقوقية تطلق مبادرة مدنية لتفعيل 
رمسية األمازيغية

فيه  يعرف  الذي  الوقت  يف     
تناميا  بالريف  الجمعوي  املشهد 
املتعالية  الدعوات  ظل  ويف  مهما، 
برضورة تبسيط املساطر اإلدارية 
والقطع مع التعقيدات التي تثقل 
واملواطنات،  املواطنني  كاهل 
بإقليم  الجهات  بعض  الزالت 
التعامل  يف  تتماطل  الدريوش 
وتسمح  الجمعيات،  بعض  مع 
لنفسها بمخالفة بعض القوانني 
عند  مؤقت  وصل  تسليم  أولها 
من  هيئة  تأسيس  ملف  إيداع 
هذا  يف  املدني،  املجتمع  هيئات 
السياق تأسست »جمعية ماورو 
األربعاء  يوم  والتنمية«  للثقافة 
الساعة  عىل   2014 شتنرب   17
إيداع ملفها  10.30 صباحا، وتم 
املحلية  السلطات  لدى  القانوني 
آيث  قبيلة  الكبداني،  دار  بقيادة 

سعيذ – الدريوش.
من  أكثر  مرور  وبعد  أنه  إال     
سنة عىل إيداع امللف القانوني، ال 
انتظار  يف  الجمعية  أعضاء  يزال 
وحسب  برتخيص،  التوصل 
»العالم  توصلت  للجمعية  بالغ 
فقد  منه،  بنسخة  األمازيغي« 
خليفة  بقرار  املؤسسون  تفاجأ 
وضع  بعد  هاتفهم  الذي  القائد 
بأنه  وأخربهم  الجمعية،  ملف 
من  امللف  سحب  عليهم  يتوجب 

الربيد،  عرب  وإرساله  القيادة 
قيادة  قائد  أن  البالغ  يف  وجاء 
تعنته  تمادى كثريا يف  بني سعيد 
وصل  الجمعية  تسليم  برفضه 
القانوني،  أو  املؤقت  اإليداع 
امللف  بنسف  أعضائها  وتهديد 
وتمزيقه )عىل حد قوله بالحرف: 
امللف  نَنَْكْرُكوم و ننكر  من حقي 
بكون  متحججا  الجمعية(.  و 
الجمعية  ملف  رفضت  العمالة 
اللجنة  قانونية  عدم  بسبب 
شخصا  ضمت  التي  التحضريية 
القائد«  »خليفة  ترصيح  حسب 
بالديار  بل  باملغرب  يعيش  ال 

الهولندية.
  ويف ذات البالغ عرب املكتب املسري 
للتماطل  استنكاره  عن  للجمعية 
الذي تتعامل به الجهات املسؤولة 
للجمعية  نهائي  وصل  منح  عن 
به  معمول  هو  ما  غرار  عىل 
بجميع األقاليم، مطالبني يف ذات 
باملجتمع  الفاعلني  كل  الوقت 
وتنظيمات،  أفرادا  املدني 
األمازيغيني  الناشطني  وجميع 
مع  بالتضامن  والديمقراطيني 
من  التوقيعات  لجمع  الجمعية 
أجل معركة تأسيس أول جمعية 
تعني بالثقافة واإلنسان والتنمية 
ماورو  ويف  أمجاو  منطقة  يف 

والدواوير املجاورة لها.

نداء للناشطني األمازيغيني من أجل 
التضامن مع مجعية حمرومة من الوصل 

القانوين بأيت سعيد 

بعد الهجمات املتتالية واملسرتسلة من فقهاء وأئمة 
وفقهاء  »العروبي«  بالفكر  متشبعني  مساجد 
تسعينيات  منذ  األمازيغية،  فوبيا  بمرض  مصابني 
السنوات األخرية  أكثر يف  املايض والذي أشتد  القرن 
للحركة  القوي  والبزوغ  اإلنبعات  بعد  خصوصا 
دسرتة  إىل  وصوال  املغربية،  الساحة  يف  األمازيغية 
دفع  ما  وهذا  دستور2011،  يف  رسميا  األمازيغية 
بعدد من األئمة لتوجيه نار مدفعيتهم اإليديولوجية 
ليطفو  الهجوم  هذا  عاد من جديد  األمازيغ،  اتجاه 
عىل السطح يوم الجمعة 6 نونرب الحايل، ومن خاللها 
عىل  والتحريض  االتهامات  كيل  يف  الخطيب  أسهب 
شأن  شأنهم  يهودية  بصناعة  ووصفهم  األمازيغ 

الشيعة لتمزيق األوطان »العربية«.
يوم  خطبة  منرب  عىل  من  جاء  املرة  هذه  الهجوم 
بسيدي  »جبالة«  بمسجد  نونرب2015،   6 الجمعة 
يوسف بن عيل يف مراكش، ومن خاللها ) الخطبة( 
عىل  املصلني  تحريض  يف  الجمعة  خطيب  أبدع 
األمازيغ والحركة األمازيغية، واصفا إياها بصناعة 
يهودية لتفريق املغاربة وتشتيت البلد، أكثر من هذا 
إيمانه  بأغلظ  للمصلني  وأقسم  بعيدا  الفقيه  ذهب 
للتفريق بني  اليهود  األمازيغ والشيعة صنعهم  بأن 

املسلمني وإذكاء نار الفتنة بينهم.
املغاربة  مشاركة  عن  يتحدث  كان  الذي  الخطيب 
عىل  فجأة  عرج  الخرضاء،  املسرية  يف  جميعا 
املدافعني  األمازيغ  يف  يجلد  الخطبة وصار  موضوع 
والسياسية..،  واالجتماعية  الثقافية  حقوقهم  عن 
مستغال مكانته الدينية لدس سموم إيديولوجيته يف 

جسم الحركة األمازيغية.
الجمعة  13  الخطيب يوم  أكثر من هذا عاد ذات    
سماها  ما  ملهاجمة  الجاري،  الشهر  من  نونرب 
بني  للتفرق  تسعى  التي  الرببرية«  بـ«الحركة 
وجلد  التحريض  يف  وأمعن  املغرب،  يف  املسلمني 
الحركة األمازيغية، تاركا خطبته املكتوب من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية والتي كانت مخصصة 

للحديث عن االستقالل.

خطبة  يف  مسجد«بدر«  خطيب  هاجم  وبتزنيت، 
اإلستقالل،  لعيد  املخصصة  نونرب   13 الجمعة 
الذين  األمازيغية«  »بدعاة  سماهم  من  األخر  هو 
التفرقة  وبث  املغرب  من  العرب  طرد   « إىل  يسعون 
عىل  يعرج  أن  قبل  املغربي«  املجتمع  يف  والطائفية 
زمن  عىل  قىض  الذي  الفرنيس  االستعمار  مدح 
السيبة ووضع حدا للتفرقة والنزاع بني القبائل عىل 

حد قوله.
لفقهاء  مربر  الغري  الهجوم  يستسيغوا  لم  مصلون 
كان من املفروض أن يتحدثوا عن موضوع املسرية 
األوقاف خطبة  وزارة  لها  الذي خصصت  الخرضاء 
الجمعة املاضية، وعيد االستقالل التي خصصت لها 
خطبة الجمعة،  اتصلوا  بجريدة » العالم األمازيغي«، 
خطيب  عليه  أقدم  ما  بشدة  واستنكروا  شجبوا 
وإمام  عيل،  بن  يوسف  بسيدي  »الجبالة«  مسجد 
مسجد »بدر« بتزنيت، من تحريض وتجيش الناس 
ضد الحركة األمازيغية، مطالبني برضورة وضع حد 
عىل  والدوس  األمازيغية  رضب  يف  الدين  الستغالل 
ماليني املسلمني األمازيغ خدمة إليديولوجية املرشق 

عىل حساب الخصوصية املغربية.
*  منترص إثري

خطيب مسجد مبراكش يهاجم احلركة األمازيغية ويصفها 
بصناعة يهوديةوزميل له بتزنيت ينتقد »دعاة األمازيغية«

الدورة  الرباط  املغرب  عاصمة  استقبلت 
اإلفريقية  للموسيقى  الدويل  للمنتدى  الثانية 
تأشرية«  بدون  »موسيقى  أوسطية  والرشق 

visa for music، من 11 إىل 14 نونري 2015.
للمهنيني،  معرض  تضمن  املنتدى  برنامج   
ندوات، عروض ألفالم وثائقية، لقاءات مهنية 
وأزيد من 40 عرض موسيقي، سلطت الضوء 
القارة  فناني  وباقي  املغاربة  الفنانني  عىل 
األفريقية والرشق األوسط، باإلضافة لفناني 

الجالية.
 وتوزع برنامج هذا امللتقى عىل جزئني، الجزء 
األول يتضمن أسماء مغربية بألوان موسيقية 
مختلفة تم اختيارها للمشاركة يف دورة هذه 
الفنانة  نعمان،  جمال  السدايس  منها:  السنة 

الحرضي  وحميد  مزاغان  مجموعة  أوم، 
وفنان الراب ديزي رضوس.

وحرضت كذلك املوسيقى املغاربية بقوة هذه 
الذي  خالص  نادية  ثالثي  خالل  من  السنة 
وتونس،  املغرب  بني  بالحارضين  سيسافر 
بموسيقاه  الليبي  عماد  التونيس  الفنان 
الروحية، دجيماوي افريكا الذي مثل الجزائر 
كونكسيون  ماروك  كاباتشو  امللتقى،  هذا  يف 
الذي يضم فنانني مغارية، إسبان وفرنسيني، 
قدم  الذي  األندلس  ملك  املعتمد  إىل  باإلضافة 
من  موسيقيني  خالل  من  األندلس  عرب  سفرا 

الربتغال، اسبانيا و املغرب.
اإلختيار  وقع  الصحراء  جنوب  إفريقيا  ومن 
غينيا  من  كوياطي  موح  عىل  السنة  هذه 

الريينيون،  جزيرة  من  كاماتي  مايا  وفرنسا، 
مغني  السودان،  من  وذونوباتون  السارة 
الجاز  ومغنية  صموكي  البوركينابي  الراب 
 ،446 واتحاد  صانيو  جميمة  األوغاندية 

والذين قدموا عروضهم يف الرباط.
السنة  هذه  حرضت  األوسط  الرشق  ومن 
مجموعة الروك املستقل اوتوسرتاد من األردن، 
مجموعة  مرص،  من  كارايوكي  مجموعة 
يف  واملختصة  فلسطني  من  باند  إلكرتونيك 
تركيا  من  مجموعة  ثم  الروك،  موسيقيي 
بقيادة عازفة الساكسوفون إلهان إرساهني، 
باإلضافة إىل مجموعة طرب باند املتكونة من 

فنانني عرب واسكندناف.
التنوع املوسيقي الذي ميز امللتقى يأتي ليؤكد 

كذلك  السنة  هذه  األفريقية  املوسيقى  عاملية 
التي  كاريبية  األفروـ  املوسيقي  خالل  من 
مثلتها مجموعة كريول القادمة من الجزيرة 
واملجموعة  أندري،  سان  االفرو-كولومبية 

الربازيلية 7 ايستريو.
 Visa For تأشرية  بدون  موسيقى  أن  يشار 
Music؛ هو أول فضاء مهني ملوسيقى املغرب، 
إفريقيا و الرشق األوسط، و أول سوق دولية 
باملنطقة،  العالم  ملوسيقى  متميزة  و  فريدة 
أو  سوق  إنشاء  تعزيز  هي  الرئيسية  مهمته 
منتدى للموسيقى يف أفريقيا والرشق األوسط 
خاصة أن اإلبداع املوسيقي بهذه املنطقة جد 

غني ومتنوع.
*س.ف. تومرت

الدورة الثانية للمنتدى الدويل للموسيقى اإلفريقية والشرق أوسطية بالرباط
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يف  األمازيغية  الدراسات  مسالك  إن 
الجامعة انفتحت يف وجه سائر املهتمني 
الباكالوريا،  شهادة  عىل  الحاصلني 
وفق  األمازيغية  اللغة  من  املتمكنني 
إدماج  أن  اعتبار  عىل  قبلية.  رشوط 
التعليم  قطاع  يف  األمازيغية  اللغة 
لحماية  سامية  ذاته-غاية  حد  -يف 
يشكل  الذي  والثقايف  اللغوي  التعدد 
تندرج  كما  جمعاء،  لإلنسانية  إرثا 
عملية اإلدماج هاته يف صميم القانون 
الدويل املعتمد عىل الكثري من اإلعالنات 
مجال  يف  الدولية  واالتفاقيات  والعهود 

حقوق اإلنسان.
املاسة  الحاجة  تلبية  بهدف  وذلك 
ألساتذة هذه اللغة وللمختصني يف هذه 
اللغة يف مجال اإلعالم واإلدارة، وتعزيز 
البعد  وإدماج  املجتمع،  يف  مكانتها 
والثقايف  العلمي  الحقلني  يف  األمازيغي 
يف  األمازيغية  الثقافة  مكانة  وتقوية 
األم  فاللغة  الوطني.  الثقايف  املشهد 
بني  والتواصل  االستمرارية  تضمن 
املحيطني األرسي واملدريس فهي تلعب 
الثقايف  املرجع  بني  الوسيط  وظيفة 
األرسي واملرجع الثقايف املروج من قبل 

املؤسسة املدرسية.
آفاق  عن  البعض  تساءل  يبقى  لكن 
املسالك  لخريجي هذه  بالنسبة  الشغل 
امللكي  املعهد  أن  علما  عميقا.  تساؤال 
بتوظيف  قام  قد  األمازيغية  للثقافة 
جامعة  من  املاسرت  عىل  الحاصلني 
الوزارة  قامت  كما  بأكادير.  زهر  ابن 
األمازيغية  اللغة  ملدريس  مباراة  بفتح 
التعليم األويل واالبتدائي دون  يف مسلك 
ظل  يف  األخرى،  للمستويات  تعميمه 
سياسة الجودة يف التعليم الذي يضمنه 

االستمرارية يف التعلمات.
لكن ما يالحظه املهتمني بشأن تدريس 
الشعب  استفادة  هو  األمازيغية 
األمازيغية،  مدريس  مهنة  من  األخرى 
اإلجازة  عىل  الحاصلني  بعض  وإقصاء 
الباب  وفتح  األمازيغية،  تخصص  يف 
عىل  ونسطر  املتخصصني  غري  أمام 
"غري متخصص"، رغم أن املباراة تعلن 
باسم تخصص األمازيغية، فأين يكمن 

املشكل؟ وما هي معايري اإلنتقاء؟
إن املناصب التي تم اإلعالن عنها خالل 

الرتبية  وزارة  تنظمها  التي  املباراة 
الوطنية والتكوين املهني لولوج املراكز 
ال  والتكوين  الرتبية  ملهن  الجهوية 
ترقى إىل تطلعات املجازين يف الدراسات 
هو  بلة  الطني  زاد  وما  األمازيغية 
الشواهد  حاميل  ملختلف  السماح 
الجامعية أو ما يعادلها بالتباري حول 
يف  ملجاز  يمكن  كيف  إذ  املناصب،  هذه 
أن يقوم بتدريس  القانون  أو  الرشيعة 
األمازيغية؟ ففاقد اليشء ال يعطيه كما 

يقال.
والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  إن 
بوادر  يحمل   1999 سنة  صدر  الذي 
االستجابة األوىل للمطلب اللغوي الثقايف 
تاله  و135،   115 بنده  يف  لألمازيغية 
املناهج  حول  األبيض  الكتاب  ذل  بعد 
التعليمية الذي قرر إحداث حصة لتعلم 
األويل  التعليميني  يف  األمازيغية  اللغة 

واالبتدائي.
للثقافة  امللكي  املعهد  تأسيس  وبعد 
خطاب  بعد  رشيف  بظهري  األمازيغية 
 ،)2001 أكتوبر  بخنيفرة)17  أجدير 
الوطنية  الرتبية  ووزارة  املعهد  قام 
اتفاقية رشاكة، ومن أجل تنفيذ  بعقد 
الرتبية  وزارة  أصدرت  االتفاقية  هذه 
التنظيمية  املذكرات  من  عدد  الوطنية 
الدرايس  املوسم  مستهل  من  ابتداء 
املذكرات  هذه  وأهم   2003/2004
التي   :108 رقم  الوزارية  املذكرة  هي: 
اللغة  بإدماج   2003 شتنرب  يف  جاءت 
التعليم  من  األول  القسم  يف  األمازيغية 
 :82 رقم  الوزارية  املذكرة  االبتدائي، 
التي صدرت يف يونيو 2004 وسعت إىل 
بيداغوجية  يف  تكوينية  دورات  تنظيم 
يستفيد  األمازيغية  اللغة  وديداكتيك 
باألقسام،  العاملون  األساتذة  منها 
املذكرة الوزارية رقم 90: التي صدرت يف 
شتنرب 2006 لكي تستجيب للعمل عىل 
البيداغوجية  العوائق  مختلف  إقصاء 
تنفيذ  دون  تحول  التي  والبرشية 
املطلوب،  الوجه  عىل  الرشاكة  اتفاقية 
حيث أنها نصت عىل الدفع بالتكوينات 
اللغة  إضافة  عىل  والحث  األمام  إىل 
األمازيغية إىل منهاج التكوين األسايس 
وتضمنت  االبتدائي،  التعليم  ألساتذة 
التي  الحصص  جداول  صيغ  مختلف 

من  األمازيغية  اللغة  مكون  تمكن 
احتالل مكانة بني املكونات األخرى..

الجانب  هو  القانوني  الجانب  ويبقى 
الخطوات  جميع  يعيق  الذي  الوحيد 
فال نجد أي قانون أو مذكرة تنص عىل 
الحاملني  سوى  لألمازيغية  يرتشح  أن 
وهو  األمازيغية،  الدراسات  لشواهد 
الشعب  من  االنتهازيون  يستغله  ما 
اللغة  عىل  أغلبهم  الحاقدين  األخرى، 
فرصة  ويعتربونها  األمازيغية، 
وفرصة  العيش  لقمة  عىل  للحصول 
أن  رغم  أخرى.  مواد  وتدريس  للرتقي 
املتخصصني يف األمازيغية الذين أقصوا 
التكوين  يف  متتالية  سنوات   3 قضوا 
وأنجزوا  الجامعة،  أسوار  داخل  العايل 
املستويات  جميع  يف  حولها،  بحوثا 
يف  املتخصصني  يستسغه  لم  ما  وهو 
علوم الرتبية، حيث يأتي املتخصصون 
وتكوينا  بيداغوجية  لحوامل  حاملني 
حني  يف  التخصص،  مجال  يف  أساسيا 
األخرى  للشواهد  الحاملني  يفتقر 
فهم  األمازيغية،  يف  األساس  للتكوين 
ال يتقنون حروفها وال يتقنون تقسيم 
الكلمات إىل وحداتها األساس، والبعض 
منهم يسأل هل سأكتب التاء أو الثاء. 
اللغة  بتدريس  املهتمني  حري  ما  وهو 

األمازيغية.
لم يعد مربر قلة املوارد البرشية مقبوال 
أفواج كبرية يف تخصص  يف ظل تخرج 
الذين ليست لهم  األمازيغية  الدراسات 
املباراة  هذه  سوى  الشغل  يف  فرصة 
واألخرية.  األوىل  فرصتهم  تعترب  التي 
فمثال ال يقبل حامل شهادة الدراسات 
كما  املهنية،  اإلجازات  يف  األمازيغية 
يف  ماسرت  يف  بالرتشح  لهم  يسمح  ال 
ما  وهو  مثال،  العربية  اللغة  تخصص 
للمشكلة  ينظرون  املتخصصني  يجعل 
هذا  ويعتربون  أبعادها  شتى  من 
اإلقصاء عملية غري تربوية، فهم تتوفر 
معدالت  من  املطلوبة  الرشوط  فيهم 
األخرى  اللغات  يف  وتكوينا  عالية 
سيبقى  متى  فإىل   . واإلعالميات... 
ال  قوانني  حبيس  األمازيغية  تدريس 

تسمن وال تغني من جوع كما يقال؟
* يونس لوكييل

ما نصيب حاملي شواهد الدراسات األمازيغية يف تدريس األمازيغية؟
األمازيغية  وقفت  اليم  حافة  عىل 
اليوم بني القفز يف أعماق بحر أنظمة 
شمال إفريقيا املحاولة بكل ما تحمله 
الحرة  األصوات  احتواء  قوة  من 
التي  الرسمية  املؤسسات  لواء  تحت 
تستمد رشعيتها من الدين والعروبة، 
تقييم  أجل  من  الذات  إىل  والعودة 
واملحاوالت  السياسية  الرتاكمات 
األمازيغية  القضية  إىل طمس  الرامية 

يف شموليتها.
مرشوع  أن  الجميع  عىل  يخفى  ال    
تدريس األمازيغية للمغاربة يف مرحلته 
األوىل جاء بعد الخطاب امللكي للحسن 
من  عرب  الذي   1994 سنة  الثاني 
اللهجات  تدريس  إمكانية  عىل  خالله 
األوىل  اللبنة  يعترب  والذي  األمازيغية 
امللكية  املؤسسة  عليها  أقبلت  التي 
الحكومي  الترصيح  وكذا  باملغرب، 
عبد  به  أدىل  الذي  التناوب  لحكومة 
الربملان  أمام  اليوسفي  الرحمان 
البعد  أهمية  عىل  ليؤكد   1998 سنة 

األمازيغي للهوية الوطنية.
   أما املرحلة الثانية من هذا املرشوع 
هذا  ما،  نوعا  وجريئة  حاسمة  كانت 
ما يؤكده الظهري رقم 1-01-299)17 
أكتوبر 2001( القايض بإحداث املعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية والذي صدر 
بالجريدة الرسمية رقم4948 الصادر 
2001، ما مهد  1 نونرب  يوم الخميس 
الطريق يف وجه مرشوع تدريس اللغة 
الرتبوية موسم  باملنظومة  األمازيغية 
بآتفاقية  آتسم  الذي   ،2004 /  2003
للثقافة  امللكي  املعهد  بني  الرشاكة 

األمازيغية ووزارة الرتبية الوطنية.
الصورة  يف  املتتبع  نضع  أن  يمكننا 
النصوص  هذه  بعض  خالل  من  أكثر 
التي  الوزارية  املذكرات  يف  املتمثلة 
تعد اإلطار املرجعي يف تنظيم تدريس 
األمازيغية باملنظومة الرتبوية، إذ نجد 
املذكرة رقم 90 الصادرة يف 12 شتنرب 
2006 حول تنظيم تدريس األمازيغية 
عىل  تحث  التي  أساتذتها  وتكوين 
إحداث لجن علمية لدعم تدريس اللغة 
األمازيغية، ثم خاليا جهوية وإقليمية 
يف  إدماجها  مخطط  تطبيق  لتتبع 
سنة  يف  ونحن  الدراسية،  املسارات 
2015 لم نشهد أي لجنة أو وأي خلية 

أحدثت عىل أرض الواقع، باإلضافة إىل 
مبدأ التعميم الذي كان مرجحا أن يتم 
جميع  ليشمل  وأفقي  عمودي  بشكل 
الصعيد  عىل  التعليمية  املستويات 

الوطني. 
الدستوري  التعديل  جاء  بعدما     
الربيع  الذي تمخض عن   2011 لسنة 
شعوب  عاشته  الذي  الديموقراطي 
اللغة  برسمية  أقر  إفريقيا،  شمال 
العربية  اللغة  جانب  إىل  األمازيغية 
تشتهي  ال  بما  تجري  الرياح  أن  غري 
بعض السفن التي كانت تنتظر إرادة 
والفاعلني  الحكومة  من  حقيقية 
ملف  مع  التعامل  يف  السياسيني 
اللغة األمازيغية وهذا ما يدل  تدريس 
للرتبية  األعىل  املجلس  مرشوع  عليه 
برئاسة  العلمي  والبحث  والتكوين 
األمازيغية  جعل  الذي  عزيمان  عمر 
لغة للتواصل بالتعليم اإلبتدائي عكس 
اللغة العربية التي تحمل نفس مكانتها 
التدريس  لغة  فبقيت  الدستورية 
املنهاج  مرشوع  بلة  الطني  زاد  وما 
الدرايس للسنوات األربع األوىل للتعليم 
التنفيذ  حيز  سيلج  الذي  اإلبتدائي 
موسم 2015/2016 إذ خصص نسبة 
%50 للغات نالت فيه اللغة األمازيغية 
اللغة  بعد  واألخرية  الثالثة  املرتبة 
حيث  من  والفرنسية  طبعا  العربية 
يجعلنا  ما  السنوي،  الزمني  الغالف 
أمام أمر عويص وخطري تتمثل  نقف 
الدستورية  الوثيقة  كون  يف  خطورته 
التي تعد أسمى قانون يف البالد مجرد 
وثيقة ال تسمن وال تغني من جوع، يف 
أعني الحكومة والفاعلني السياسيني. 
هذا كله بعد ميض أكثر من 10 سنوات 
عىل تدريس اللغة األمازيغية باملدرسة 
الخصاص  عن  ناهيك  العمومية، 
البرشية  املوارد  تعرفه  الذي  املهول 

التي تعنى بتدريسها.
   من خالل ما سبق اتضحت مالمح 
سياسة االحتواء التي ينهجها النظام 
املخزني يف تعاطيه مع ملف األمازيغية 

يف شقها اللغوي بالدرجة األوىل.
* مصطفى التلموتي

تدريس األمازيغية بني التزنيل واالحتواء

وزير  إىل  شكاية  بوجدة،  األمازيغية،  الدراسات  مسلك  خريجي  وجه 
الرتبية الوطنية رشيد باملختار،  يشكون فيها ما قالوا عنه ظلم وحيف 
تعرضوا له من لدن لجنة انتقاء مرشحني لولوج مركز تكوين أساتذة 
التعليم االبتدائي تخصص اللغة األمازيغية، مطالبني عربها بإنصافهم 
وجرب الرضر الذي لحق بهم جراء مجموعة من االختالالت والخروقات 

التي شابت عملية االنتقاء لولوج مراكز تكوين األساتذة.
وأوضح الطلبة األمازيغ املشتكون، أنه تبني مبارشة بعد صدور الالئحة 
أستاذ-طالب   30 اختيار  عن  خاللها  من  اإلعالن  تم  التي  النهائية 
لولوج مركز التكوين املذكور، أن مجموعة من األسماء تتصدر الئحة 
املرشحني الناجحني يف املباراة، ال تتوفر جميعها عىل رشوط ولوج مركز 
تكوين األساتذة يف تخصص اللغة األمازيغية، موضحني يف ذات السياق 
بأنها تتوفر عىل شواهد ال عالقة لها بالتخصص، ال من بعيد وال من 
قريب. حيث نجد مرشحني حاصلني عىل شواهد يف االقتصاد، والفيزياء، 
والدراسات اإلسالمية، واللغة العربية قد اجتازوا املباراة بنجاح، يف حني  
األمازيغية  الدراسات  إقصاء طلبة متخصصني من خريجي مسلك  تم 
كما  األمازيغية،  واللسانيات  األدب  يف  ماسرت  شواهد  حاميل  منهم 
من  مجموعة  أسماء  يضيفون،  املركز،  يف  الناجحني  الئحة  تصدر  أن 
املرشحني ليسوا من ذوي التخصص، يطرح أكثر من نقطة استفهام، 
كتابية،  وتمارين  قرائية  نصوص  عىل  ركزت  اللجنة  وان  خصوصا 
التعقيد، تضيف ذات  بالغة  األمازيغية  والثقافة  باللغة  وأسئلة خاصة 
الشكاية املوجهة لـرشيد بلمختار، والتي تتوفر »العالم األمازيغي« عىل 

نسخة منها.
أعضاء  تشكيل  مستوى  عىل  خلل  »هناك  أن  األمازيغية  خريجو  وأكد 
اللجنة من خالل ما قالوا عنه ثبوت أن مجموعة من املرشحني الناجحني 
لجنة  من  عضوين  إليها  ينتمي  التي  العروي،  مدينة  من  ينحدرون 
االنتقاء، أحدهما سبق له أن ترشح يف االنتخابات األخرية)4 سبتمرب(  
وفاز بالجماعة التي ينتمي إليها، مما يؤكد ان عملية االنتقاء تحكمت 
إحقاق  عن  بعيدا   ، مصلحية  و  انتخابية  اعتبارات  كبري  حد  إىل  فيها 
ترضب  ،والتي  املرتشحني  بني  الفرص  تكافؤ  ومبدأ  النزاهة  رشوط 
مصداقية لجنة االنتقاء يف الصميم«، متسائلني عرب ذات الشكاية: كيف 
االمتحانات  هذه  يف  ينجحوا  أن  التخصص  ذوي  غري  من  لطلبة  يمكن 
ويتم إسقاط طلبة متخصصني من الالئحة، وعددهم 15 يف اإلمتحانات 
تعطي،  املرشحني  انتقاء  معايري  عن  اإلعالن  وثيقة  أن  الشفوي؟علما 

بموجب القانون،«12 نقطة لذوي التخصص،«
ألسماء  الرسمية  الالئحة  ضمت  لقد   « املشتكون،  وزاد 
املرشحني الصادرة عن الوزارة 90 مرشحا، بينما اكتشفنا 
عن  اإلعالن  تم  97مرشحا  حضور  املباراة  اجتياز  أثناء 
الكتابية،  االمتحانات  الجتياز  ملرشحني  ملفاُ   90 قبول 
 45 عن  اإلعالن  فتم  منصب،   30 عىل  نتبارى  كنا  بينما 
تحدد  التي  الوزارية  املذكرة  عليه  تنص  ملا  خالفا  مرشح 
االنتقاء  عملية  أن  عىل  مشددين  املرشحني.«  عدد  ثلث 
ينحدر  مرشح  اسم  وجود   « كـ  كبرية  خروقات  شابتها 
من الجنوب الرشقي  يف الالئحة الرسمية التي أعلنت عنها 
تم  التي  الجهوية  الالئحة  يف  اسمه  اختفى  بينما  الوزارة، 

اإلعالن عنها يف املركز الجهوي للرتبية والتكوين بوجدة.«
شكايتهم  األمازيغية  الدراسات  مسلك  خريجي  وختم 
بمطالبة وزير الرتبية الوطنية ببعث لجنة خاصة لتقيص 
ألعضاء  »املشينة«  املمارسات  عىل  والوقوف  الحقائق 
اللجنة التي حرمت رشيحة واسعة من خريجي الدراسات 
األمازيغية من حقهم يف ولوج عالم الشغل وفق ما يمليه 

القانون وما توفره الوزارة املعنية من مناصب.
الدراسات  مسلك  خريجو  إستنكر  سابق  وقت  ويف 

طرف  من  له  تعرضوا  متعمدا  إقصاًء  اعتربوه  ما  بوجدة  األمازيغية 
اللجنة املرشفة عىل مباراة الولوج للمراكز الجهوية للرتبية و التكوين، 
بعد اجتيازهم  لشفوي مباراة الولوج إىل املراكز الجهوية، مضيفني بأن 
املراكز  ولوج  من  غريب  »بشكل  أقصتهم  املباراة  عىل  املرشفة  اللجنة 
لتكافئ  الضامنة  للمبادئ  تام  تغييب  يف  والتكوين  للرتبية  الجهوية 

الفرص واملساواة يف الولوج إىل الوظائف العمومية« .
»العالم  توصل  لهم  بيان  يف  األمازيغية  الدراسات  خريجو  وأوضح 
بنجاح  الكتابية  لالمتحانات  اجتيازهم  بعد  أن  بمضمونه،  األمازيغي« 
ولجودة  األمازيغية  الدراسات  مسلك  يف  تلقوه  الذي  للتكوين  اعتبارا 
التكوين يف ماسرت اللسانيات األمازيغية الذي يتوفر عليه أحد املقصيني 
بعد  املسلك  خريجي  من  العديد  »بإقصاء  تفاجئوا  اللجنة،  طرف  من 
اجتياز االختبار الشفوي الذي كانت طبيعة أسئلته تسفيهية وغري ذات 
معنى«،  يف املقابل  يضيف ذات البيان، تّم اإلعالن عن نجاح  مرشحني 
قبيل  من  األمازيغية  الدراسات  مسلك  عن  بعيدة  تكوينات  ذوي  من 

بني  لإلنسجام  تغييب  يف  العربية،  والدراسات  والتدبري  اإلقتصاد  شعبة 
تدريس األمازيغية وهذا الصنف من التكوينات وهو األمر الذي يستدعي 

رضورة إسناد تدريس اللغة األمازيغية للمتخصصني فيها«.
املراكز  ولوج  من  إقصائهم  أن  األمازيغية،  الدراسات  خريجو  وأكد 
فيه  وتحكمت  واللبس  الغموض  من  الكثري  يلفه  للتكوين  الجهوية 
لهذه  الشديدة  إدانتهم  عن  معربين  واملحسوبية،  الزبونية  نزعات 
مسلك  وخريجي  طلبة  معنويات  وتحطم  تحبط  التي  املمارسات 
العادل يف الشغل عرض الحائط.  الدراسات األمازيغية وترضب حقهم 

حسب تعبري البيان
البيان الجهات املختصة، والوزارة الوصية بإيقاف ما وصفوه  وطالب 
»بالعبث املقصود« وفتح تحقيق يف املوضوع، مؤكدين عىل استعدادهم 
عنها  قالوا  ما  من  إنصافهم  أجل  من  تصعيدا  أكثر  أشكال  إىل  للجوء 

خروقات اللجنة املرشفة عىل املباراة.
* منترص إثري

خرجيو األمازيغية بوجدة يشكون جلنة االنتقاء لوزير التربية الوطنية ويصفون إقصائهم من الولوج 
إىل املراكز اجلهوية »بالعبث املقصود« 
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* منترص إثري

من مختلف املراكز الجهوية للرتبية والتكوين، 
صباح  املتدربني،  األساتذة  من  اآلالف  حّج 
12 نونرب2015 إىل أمام مبنى  اليوم الخميس 
وزارة الرتبية الوطنية بالرباط، إحتجاجا عىل 
املرسومني الوزاريني األخريين اللذين صادقت 
عليهما الحكومة والقاضيني بفصل التوظيف 
لهم  املخصصة  املنحة  وتقليص  التكوين  عن 

أثناء فرتة التكوين.
الجهوية  باملركز  املتدربون  األساتذة  ورفع 
تطالب  شعارات،   ، التكوين  و  الرتبية  ملهن 
بإسقاط ما أسمته "باملرسومني املشؤومني" 
وبرحيل وزير الرتبية الوطنية رشيد بلمختار، 
التي  بـ"املجحفة  الوزارة  قرارات  واصفني 
العمق   يف  وترضب  املهني،  مستقبلهم  تهدد 

حقوقهم املرشوعة".
الوطنية  التنسيقية  لها  دعت  التي  اإلحتجاجية  املسرية 
أمام  إحتجاجية  بوقفة  انطلقت  والتي  املتدربني،  لألساتذة 
مقر وزارة الرتبية الوطنية، قبل أن تتحول إىل مسرية حاشدة 
بني  مناوشات  بدايتها  يف  عرفت  املغربي،  الربملاني  باتجاه 
املحتجني وقوات األمن التي حاولت منعهم من التقدم بإتجاه 
الربملان، قبل أن ترضخ يف األخري إلرصار األساتذة املحتجون 
السياق  هذا  ويف  رسموه،  ما  وفق  طريقهم  استكمال  عىل 
عرب عدد من األساتذة  "للعالم األمازيغي" عن استنكارهم 
ويقيض  الحكومة،  عليهما  صادقت  اللذين  للمرسومني 

املرسوم األول رقم 2.15.588 بفصل التكوين عن التوظيف، 
املنحة  بتقزيم   2.15.589 رقم  الثاني  املرسوم  يقيض  بينما 
يف   االستمرار  عزمهم  مؤكدين،  لألساتذة"،  املخخصة 
مقاطعة التدريب يف مراكز التكوين واالستمرار يف أشكالهم 

النضالية جهويا ووطنيا حتى تتحقق مطالبهم"
يذكر أن وزارة الرتبية الوطنية تقدمت بمرشوع املرسومني يف 
شهر يوليو املايض  وصادقت عليه الحكومة يف شهر يوليوز، 
مع التأكيد من وزارة بلمحتار بأنهما سيدخالن حيز التنفيذ 

إبتداء من املوسم املقبل.

كمال الوسطاني
  

األساتذة  آالف  ردد 
شعارات  املتدربني 
األمازيغية  باللغة 
الفتات  ورفعوا 
مكتوبة باألمازيغية 
تيفيناغ،  بحرفها 
مسرية  يف  وذلك 
جالت  حاشدة 
صباح اليوم شوارع 
لها  دعت  الرباط، 
الوطنية  التنسيقية 
املتدربني  لألساتذة 
تصعيد  سياق  يف 
عىل  احتجاجاتها 

التوظيف، وتقليص منحة  التكوين عن  القاضيني بفصل  الوزاريني  املرسومني 
التكوين إىل أقل من النصف.

هذا  بأن  قال  وجدة-  مركز  عن  متدرب  -أستاذ  أزحاف  ألحمد  ترصيح  ويف    
الحضور القوي لألمازيغية يف مسرية الرباط إنما يدل عىل مستوى الوعي بالذات 
الذي عرب عنه األساتذة املتدربني، خاصة ـ يضيف أحمد ـ عندما تجد ما يزيد عن 
7000 أستاذ يرددون بأعىل صوت شعارات باللغة األمازيغية، ما يعني رضورة 

إدماجها يف كل أسالك التعليم، وكافة القطاعات دون استثناء.
  إن هذا التنامي املتزايد يف الوعي بالقضية األمازيغية، وبرضورة أجرأة وتفعيل 
يف  اإلرساع  رضورة  القرار  مراكز  عىل  يحتم  أن  شأنه  من  األمازيغية،  رسمية 
إخراج القانون التنظيمي القايض بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية يف صيغته 

املالئمة للغة تتحدثها األغلبية الساحقة من املغاربة.

املغاربة  يشعر  أن  الطبيعي  من 
واالفتخارعندما  باالعتزاز 
وملصقات  الفتات  يشاهدون 
،يف  األمازيغية  باللغة  مكتوبة 
،ومؤتمرات  والندوات  املهرجانات 
النقابات.... ‘وتجمعات  األحزاب  

لكل  األمازيغيةملك  اللغة  ألن 
من  استثناء...)  املغاربةبدون 
تأسيس   عن  املعلن  أجدير  خطاب 
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
ورصيدا   (  ،) أكتوبر2001   17 يف 
بدون  املغاربة  لجميع  مشرتكا  
من  الخامس  استثناء...(الفصل 

الدستور؛
تلك  يف  انتباهي   أثار  ما  لكن 
يف  األخطاء   كثرة  هي  الكتابات 
أمازيغي  فكل  والدالالت.  اإلمالء  
يعرف الكتابة بحرف تيفيناغ  يظن 
؟؟.وقد  للرتجمة   مؤهال  نفسه 
سألت  أحد كاتبي  إحدى الآلفتات  
املعنى  إنه  فقال  مرجعيته   عن 
هذه  وطبعا  قبيلته.  يف  املستعمل  
أن  مفادها  والتي  واهية،  الحجج 
اللغة األمازيغية لهجات متفرقة ؛ 
ألن واقع الحال قد تجاوز الوضعية 
اللغة  تعليم  انطالق  بعد  املذكورة 
وتوحيدها   ومعريتها  األمازيغية  
،واعتماد حرف تيفيناغ  يف كتابتها 
عىل  اآلن  تتوفر  حيث   2003 منذ 
ورصف  نحو  وقواعد  معاجم 
لألدب  أنطولوجيا  وعىل   ، موحدة 
دقيقة  علمية  دراسات  ،وتراكم 
الخطأ  الكلمات   كل  أدون  .فبدأت 
اللغة  ليست من  والتي   ، املعنى  يف 
الظلم  من  وسيكون   . املوحدة 
تبعات  تحمل  عىل  قرائها  إجبار 
فوىض  أو  العابثة،  الرتجمة  تلك 

الرتجمة .كيف ذلك ؟؟
املرجعيات 

األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
لكل  العلمية   املرجعية  هو 

ااألوىل  اللبنات  وضع  ؛ألنه  ترجمة 
أن أصبحت جاهزة  إىل  لألمازيغية 
يف  رسمية  كلغة  بأدوارها  لتقوم 
واملعهد  واإلعالم.   ، التعليم  مجال 
قطع أشواطا مهمة  عىل مستوى 
تأهيلها ومعريتها ، ولها ما يكفي  
،ومجموعة  املرجعية  الكتب  من 
مختلفة  مجاالت  يف  املعاجم 
والتواصل-الرتبية  )اإلعالم 
البرصي  السمعي  والتعليم-قطاع 
أساسية  أدوات  تشكل  والتي   ).
رسمية.  لغة  لكل  صلبة  ‘وقاعدة 
أن  يمكن   ال  الرتجمة  أن  كما 
تحقق أهدافها التنويرية والعلمية 

، واإلنسانية بدون إملام وتحكم.
من  املدى  طويل  عمل  واملعرية 
والتهيئة  التحويل  عمليات 
خرباء  عليها   يسهر  التدريجية 
باملعهد  اللغوية  التهيئة  مركز  يف 
األمازيغية  للثقافة  امللكي 
واملعجم  النحو  يف  إختصاصيون 
وكل  ،واللسانيات؛  والصواته 
التخصصات ذات الصلة بعلم اللغة

أخضعوا اللغة األمازيغية للتقعيد. 
إال   اليفهمها  املعيار  فاللغة  لذا 
أساسيةا   ت  تكوينا  تلقى  من 
،وواكب  اللغة  هذه  يف  ومستمرة 
وهو  ومستجداتها.   ، تحوالتها 
املسموح  له بالرتجمة الصحيحة 

أمثلة عن فوىض الرتجمة
1 – املهرجان  : أٌكدود  بينما أٌكدود 
الحضور.أما  أو  الجمهور  تعني 
الرتجمة املعيارية للمهرجان فهي 

:أنموَكار.
تنوت  بينما  :تنْْوت  املؤتمر   –  2
فهو  املؤتمر   أما   . الندوة  تعني 

:أْكراو
3 – الجمعية :تْكروَما  وهي تعني 
 : فهي  الجمعية  أما   . مجموعة 

تمْسمونت
تعني  وهي  أًكداز    : امللتقى   –  4

السوق .أما امللتقى : فهو :أنموَقار
5 – التالميذ :إحنجارن وهي تعني 
الصحيحة  الرتجمة  .أما  األطفال 

للتالميذ فهي : إنلمادن
وهي  أزوان   : ترفيهي  نشاط   –  6
النشاط  .أما   املوسيقى  تعني 

الرتفيهي فهو : أْورار
تعني  وهي  :أناروز   الفنان   –  7

األمل .أما الفنان فهو أنازور
لكن  جمعتها  كثرية  أمثلة  وعندي 
،وأختم  النماذج  بهذه  اكتفيت 
يف  قرأته   ما  وهو  مثال  بآخر 
للثقافة  فاس  مهرجان  ملصق: 
أٌكدود ن تمازيغت ن   ( األمازيغية 
فاس(  ومعناها جمهور أمازيغية 

فاس
للثقافة  فاس   مهرجان   أما 
الصحيحة  فرتجمته   األمازيغية 
هي  :)أنموَكار ن  فاس ن  توسنا 

تمزيغت(
عىل  فقط   األمثلة  بعض  هذه 
فوىض الرتجمة إىل اللغة األمازيغية 
التي ال تعتمد عىل املعاجم املتوفرة. 
ونحن نريد االرتقاء إىل اللغة املعيار 
تلبية  للتهيئة  متنها  خضع  التي 
لحاجات مؤسسات الدولة خاصة 
ال  ولهذا  التعليمية.  املؤسسات 
يف  دروسا  تلقى  من  إال  يفهمها 
عرب  تحوالتها  ،وواكب  اللغة  هذه 
 ، والتكوين  واالهتمام  التحصيل 

والحس الوطني.
فعلينا رفع منسوب  الوعي  بلغتنا 
رصيدا  تشكل  التي  الرسمية 
مشرتكا، عوض تبخيسها برتجمة 
عشوائية  علينا  العمل عىل توفري  
القمينة  والضمانات   ، اإلمكانيات 

باالرتقاء بها .
*  أمينة مجدوب 

القضية  معتقل  وجه 
مصطفى  األمازيغية 
إىل  شكاية  أوساي 
والحريات،  العدل  وزارة 
منها،  بنسخة  توصلنا 
الوحيش  التعذيب  حول 
ضد  واملعنوي  الجسدي 
ع''  ''أ.  الرشطة  ضابط 

بوالية أمن مكناس.
ويقول أساي يف شكايته 
»بعد مرور أربع سنوات 
الشعب  احتفال  عىل 
املغربي بصدور ''دستور 
أو  للمملكة،  جديد'' 

الحريات  بدستور  الدولة  طرف  من  عليه  يصطلح  ما 
وذلك  إليكم  الكتابة  يف  كبري  تردد  ،وبعد  اإلنسان  وحقوق  
بعدما  تنصفنا  لم  املختصة  الجهات  أن  الوثيق  إلدراكي 
ضد  حميد  أعظوش  زمييل  رفقة  قضيتي  يف  سابقا  كتبته 
فيها  دقنا  ،والتي  بأمكناس  القضائية  الرشطة  رموز  بعد 
التعذيب  أنواع  أشد   2007 ماي   22-23-24-25 أيام  طيلة 
وأدقها ،تعذيب جسدي مضني ''بالفلقة'' والرضب بالعىص 
الغليظة و تعليقي عىل طريقة ''الطيارة'' وصب املاء البارد 
ونعتنا  والشتم،  السب  من  وخيم  معنوي  ،وتعذيب  الليل  يف 
صفوف  يف  املناضلني  زمالئي  وباقي  أنا  العاهرات  بأبناء 
وختموا  آنذاك،  املعتقلني  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
تعذيبهم الوحيش بتهديدي باالغتصاب بالقارورة الزجاجية 
مضمونها،تهديد  أجهل  محارض  عىل  التوقيع  رفضت  ملا 
اتضح يل أنه جدي مما جعلني أستسلم يف األخري واوقع عىل 

تلك املحارض املزورة«.
آنذاك  أشعر  أنه  األمازيغية،  القضية  معتقل  أساي،  ويقول 
قضاة  وباقي  العام  والوكيل  التحقيق  وقايض  العام  الرأي 
اثاره  عىل  ،وأطلعهم  املريب  التعذيب  هذا  بتفاصيل  الحكم 
يف مختلف أنحاء جسمه، ما حدا بهيئة الدفاع لتقديم طلب 
لكن دون جدوى،  لعرضهم لفحص طبي  التحقيق  لقايض 
الرشطة  أمر  فضح  مخافة  الشكاية،   يف  ماجاء  حسب 
ضباط  سوى  يمثلون  ال  القضايا  هذه  مثل  يف  ،فالقضاة 
عندهم  تحظى  الرشطة  ومحارض  قضائي،  بزي  الرشطة 

بقدسية مطلقة.
العدل  وزارة  يكاتب  أن  قرر  األسباب  لهذه  انه  واضاف 
بعض  قبل  من  له،  تعرضوا  ما  بكل  إلخبارها  والحريات،  
حسب  قضية،  وفربكة  بتعذيبهم  تلذذوا  الذين  الجالدين 
الشكاية دائما، بناء عىل افتعال أدلة اتضحت فيما بعد أنها 
مزورة، ويقول بأنه يتوفر عىل أدلة وقرائن قوية تثبت ذلك.

ويجزم انه رغم أن القضاء أدانه رفقة زميله بعرش سنوات 
سجنا نافذة ،إال أن الجريمة لم تثبت عليهم ألنهم لم يرتكبوا 

أي جريمة، إن كانوا لحد األن يجهلون الضحية.
قمع  هو  هذا  اعتقالهم  وراء  من  الوحيد  الهدف  ان  ويؤكد 
للقضية  االعتبار  لرد  الهادفة  السلمية  النضالية  تحركاتهم 

األمازيغية .
أسوار  مغادرة  وشك  عىل  أنه  شكايته  يف  أوساي  ويعلم 
السجن ويعيد بتزويد الجميع بكل األدلة التي تثبت براءتهم.
* إمرزيك.ر

بمسلك  2010م  سنة  األول  الفوج  تخرج  بعد 
خريجي  عدد  تزايد  بوجدة،  األمازيغية  الدراسات 
وجود  مع  هائل،  بشكل  األمازيغية  الدراسات 
تطلعاتهم،  مستوى  إىل  ترقى  ال  هزيلة  مناصب 
أصبحت  محدودة  مناصب  ذلك  من  أكثر  و 
الشعب  مختلف  من  متخصصني  عليها  يتبارى 
الرشقية عىل سبيل  بالجهة  األخرى)30 منصبا( 
التدريجي  القتل  عىل  يساهم  ما  هذا  و  املثال، 
للمسلك من داخل جامعة وجدة بشكل خاص، و 
مهول  عدد  أصبح  و  عام،  بوجه  أخرى  جامعات 

املرشفة  اللجنة  يف  الثقة  يفقدون  املجازيني  من 
عىل املباراة األمازيغية بهذه الجهة من جهة، ومن 

مصريهم املحتوم من جهة أخرى.
أمام هذا املعطى الخطري، يطالب طلبة الدراسات 
األمازيغية بوجدة، املسؤولني عىل مسلك الدراسات 
مسلك  بفتح  اإلداريني  واملسؤولني  األمازيغية 
والعلوم  األدب  بكلية  باألمازيغية  خاص  املاسرت 
االستمرارية  يضمن  حتى  بوجدة،  اإلنسانية 
املسلك  ويضمن  دراستهم،  متابعة  يف  للخريجني 
البعيد،  املدى  عىل  االستمرارية  أخرى  جهة  من 

الجدد  الطلبة  تسجيل  بتزايد  كذلك  وسيحظى 
املقبلني عىل الجامعة عىل غرار الجامعات األخرى 
التي تتواجد فيها شعبة الدراسات األمازيغية بكل 
إبن  األدب  وكلية  فاس-سايس،  األدب  كلية  من 

زهر بأكادير.
التعليم،  جودة  بتحسني  املسلك،  طلبة  ويلتمسوا 
يف  متخصصني  أخرين  أساتذة  باستقدام 
واللسانيات  األدب  تدريسهم  أجل  من  األمازيغية 

األمازيغيني.

أمنّي  لحسن  إميرض  قضية  معتقل  غادر 
سنوات  ثالث  بعد  بالراشدية  توشكا  سجن 
بداية  اعتقاله  تّم  حيث  الظالم  االعتقال  من 
إميرض  احتجاجات  اثر  عىل   2013 سنة 
الرّشسة  األمنية  املقاربة  إطار  يف  و  السلمية 
فرتة  يف  خصوصا  املحتّجون  بها  ووجه  التي 
"لحسن  السابق  تنغري  إقليم  عامل  والية 
أغجدام" التي عرفت موجة اعتقاالت مكثفة، 
رحيله  أبكى  أنّه  عنه  قيل  الذي  اإلقليم  عامل 
سكان  أما  زاكورة،  إقليم  ساكنة  تنغري  إىل 
املحتّجني  أبنائها  بعرشات  زّج  فقد  إميرض 
الراشدية و ما  يف سجون مدينتي ورزازات و 
املعتقل املفرج عنه أمس لحسن أمنّي إالّ مثاال 
منهم  انتقاما  املعتقلني  الّضحايا  من  لالئحة 
االحتجاجية  الحركة  من  و  عائالتهم  من  و 
سياسات  ضّد  االحتجاج  يف  مشاركتهم  عىل 

االستنزاف، اإلقصاء...إلخ.
أيت  املعتقل  استقبال  من  قليلة  أيام  بعد 
مسرية  يف  الّساكنة  خرجت   بإميرض،  إشو 
تضامنية نحو دوار أنونيزم يف زيارة للمفرج 
 14 املشاركون  قطع  حث  أمنّي  لحسن  عنه 
 2( إيابا  و  ذهابا  األقدام  عىل  سريا  كيلمرتا 
ساعتني و نصف من امليش( حاملني الفتات و 
مرّددين شعارات حركة عىل درب 96 تضامنا 
الذي  بالظلم  تنديدا  و  القضية  معتقيل  مع 
انتظموا  القرية  إىل  صولهم  و  بعد  و  طالهم. 
املفرج  املعتقل  صافحوا  و  حلقية  شكل  عىل 
هو  يرتّدد  لم  و  ساملا،  لعودته  فرحوا  و  عنه 
اآلخر يف شكرهم عىل تضامنهم معه يف محنته 
و لزيارتهم الجماعية له، ليلتحق الجميع بعد 
بعد  االحتجاجية  الحركة  اسرتاحتهم بحلقية 
مثنى  العودة  مسرية  يف  الجميع  انتظم  ذلك 
يف  املعتصم  إىل  و  الدواوير  باقي  نحو  مثنى 
املقبلة يوم االحد املقبل فوق  الحلقية  انتظار 

جبل ألبّان.
  

األساتذة املتدربون 
ون بالرباط وُيطالبون برحيل بلمختار حيتجُّ

األمازيغية حارضة بقوة يف مسرية 
األساتذة املتدربني بالرباط

املعتقل: أساي مصطفى 
يراسل وزير العدل

طلبة الدراسات األمازيغية بوجدة، يطالبون بفتح ماسرت خاص باألمازيغية

اللغة األمازيغية وفوضى الرتمجة  حلسن أمّني...معتقل 
آخر لقضية إميرض يعانق 

احلرية  
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السامية  للمحافظة  العام  األمني  أعلن 
يوم  عصاد  الهاشمي  يس  الجزائر  يف  لألمازيغية 
تصميم  سيتم  أنه  بوهران،   2015 نونرب   15 األحد 
وتنصيب تمثال للملك األمازيغي ماسينيسا يف سنة 

2016 بالجزائر العاصمة.
يومية  منتدى  عىل  ضيفا  حل  الذي  عصاد  وذكر 
التمثال  هذا  موقع  اختيار  تم  أنه  »الجمهورية« 
بقلب  الجامعي  النفق  قرب  الفوارة  بساحة 
املجلس  الوايل ورئيس  العاصمة من طرف  الجزائر 
السامية  واملحافظة  امحمد  لبلدية سيدي  الشعبي 

لألمازيغية.
وجاء هذا املرشوع الرامي إىل إعادة االعتبار للثقافة 
والتاريخ األمازيغيني للجزائر وفق ما نقلته »واج«، 
تجسيدا لتوصيات امللتقى الدويل حول »ماسينيسا: 
يف قلب تأسيس أول دولة نوميدية« املنظم يف شهر 
)قسنطينة(  بالخروب  املاضية  السنة  من  شتنرب 

حسب نفس املتحدث.
وتحضريا لهذا العمل الذي يتم تمويله من ميزانية 
املحافظة  مستوى  عىل  لجنة  تنصيب  تم  البلدية، 
يف  مختصني  من  تتشكل  لألمازيغية  السامية 
وطنية  مسابقة  إلجراء  ونحاتني،  وفنانني  التاريخ 
بغية اختيار أحسن تصميم، وسيعلن عن نتائجها 

بمناسبة إحياء السنة األمازيغية الجديدة يف يناير 
املقبل وفق ذات املسؤول، الذي أكد أن كل مؤسسات 
يعد  الذي  التمثال  هذا  لتجسيد  مجندة  الدولة 

»مفخرة الجزائريني ولرتقية الثقافة األمازيغية«.
الدولة  مؤسس  ماسينيسا  األمازيغي  امللك  ويعترب 
النوميدية يف القرن الثاني قبل امليالد، وجعلها مملكة 
مزدهرة ذات مكانة يف البحر األبيض املتوسط. كما 
قام بصك عملة نقدية وطنية آنذاك وكان محرتما 
للمعاهدات ورافضا لكل تدخل خارجي يف الشؤون 
»إفريقيا  املشهورة  املقولة  صاحب  وهو  الداخلية 

لألفارقة« مما يعكس مدى تمسكه بسيادته.
يف  عصاد  الهاشمي  يس  تطرق  أخرى  جهة  من 
إىل  الرسمية،  الجزائر  أنباء  وكالة  وفق  اللقاء  ذات 
مختلف االنجازات التي حققتها املحافظة السامية 
لألمازيغية عىل مدار عرشين سنة مذكرا بأن هذه 
األمازيغية  والثقافة  اللغة  ترقية  تعمل عىل  الهيئة 
واإلعالمية  التعليمية  املنظومة  يف  بالجزائر 

والجامعية ويف مجال النرش والرتجمة. 
املنظومة  يف  األمازيغية  اللغة  إدراج  أن  وأبرز 
والية   23 عرب  ملموسا  واقعا  أصبح  الرتبوية 
جزائرية، وسيكون حضورها »قويا« خالل السنة 
املقبلة بالتنسيق مع وزارة الرتبية الوطنية املجندة 

وضعية  لتحسني 
اللغة  هذه  تدريس 

الوطنية.
كما ثمن نفس املتحدث 
وزارة  مجهودات 
االتصال يف مجال تواجد 
األمازيغية عرب مختلف 
املحلية.  اإلذاعات 
املحافظة  تسعى  كما 
اإلنتاج  تحسني  إىل 
البرصي  السمعي 

املؤسسة  مع  بالرشاكة  باألمازيغية  الناطق 
لفت  الذي  املصدر  للتلفزيون وفق نفس  العمومية 
األنباء  وكالة  حققته  الذي  العظيم«  »املكسب  إىل 

الجزائرية يف بث األخبار باللغة األمازيغية.
العام  األمني  دعا  العايل  التعليم  القطاع  ويف 
للمحافظة السامية لألمازيغية إىل فتح معهد للغة 
والثقافة األمازيغية بالقطب الجامعي بوهران عىل 
بتيزي وزو وبجاية  املتواجدة  األربعة  املعاهد  غرار 

وباتنة والبويرة.
تعتزم  التي  املشاريع  مختلف  عصاد  تناول  كما 
فتح  منها  املقبلة  السنة  تجسيدها  املحافظة 

واستحداث  الواليات  ببعض  لها  تابعة  ملحقات 
وحدات للبحث لرتقية اللغة والثقافة األمازيغية. 

 وجدد ذات املتحدث مطلب املحافظة برتسيم يناير 
كعيد وطني ضمن رزنامة األعياد الوطنية، باملوازاة 
مع تحضري ملف لتصنيف »يناير« كرتاث عاملي مع 

منظمة اليونيسكو.
لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمني  وكان 
عىل   ،2015 نونرب   14 السبت  يوم  مساء  أرشف 
األمية  ملحو  الوطني  للربنامج  الرسمي  اإلطالق 
باللغة األمازيغية للكبار بمقر جريدة »الجمهورية« 
ملحو  الجزائرية  الوطنية  الجمعية  رئيسة  بحضور 

األمية »اقرأ« عائشة باركي.

متثال لــ »ماسينسيا« يف قلب عاصمة اجلزائر
 وانطالق التحضري لتصنيف »يناير« كتراث عاملي

لقاء  أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  عقدت 
 11 أيام  هياكلها  تنشيط  إلعادة  تشاوريا 
يف  كيدال  بمدينة   ،2015 نوفمرب  و13  و12 
ملحوظ  غياب  بعد  مايل  شمال  أزواد  إقليم 
إتفاق  عىل  بالتوقيع  قيامها  منذ  لرموزها، 
مسار  وفق  مايل  مع  واملصالحة  السلم 

الجزائر يف شهر ماي من السنة الجارية.
أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  وافتتحت 
األمني  الرشيف  أغ  لبالل  بكلمة  لقاءها 
يتوجب  ما  عن  تحدث  الذي  للحركة،  العام 
الوضع  حول  رشوحات  وقدم  عليه  العمل 
الراهن يف أزواد والصعوبات والعراقيل التي 
إيجاد  إمكانية  إىل  مشريا  الجميع،  تواجه 
أغ الرشيف  الحلول، كما ركز بالل  عدد من 

الداخيل  السيايس  الوضع  عىل  خطابه  يف 
وحدد  الجزائر،  اتفاق  وخاصة  والخارجي 
التي  األطراف  من  عدد  مع  التعامل  كيفية 
تضع يدها عىل آليات تطبيقه وكذا األطراف 
التي تريد بسط األمن واالستقرار عىل الرتاب 

األزوادي.
وتوج هذا اللقاء التشاوري للحركة الوطنية 
أزواد باإلتفاق عىل نقاط محورية،  لتحرير 
ضمنها  من  لجان  عدة  لتكوين  باإلضافة 
تنظيم  وإعادة  والهيكلة  التنشيط  لجنة 
مكان  ولجنة  للحركة،  الداخلية  القوانني 
الحركات  تنسيقية  داخل  الحركة  ومهام 
كيفية  يف  مهمتها  حددت  ولجنة  األزوادية، 

دورها  تفعيل  واليات  الحركة  تواجد  حرص 
يف إطار اتفاق الجزائر.

الوطنية لتحرير  الحركة  اتفق أعضاء   كما 
مكاتب  وهيكلة  تنظيم  إعادة  عىل  أزواد 
تعيني  خالل  من  داخليا،  الحركة  وفروع 
وتكوين إدارة تنفيذية مؤقتة تقوم بتسيري 
العمل بشكل مستمر وتهتم بتسيري وتنظيم 
اتخاذ  وكيفيات  الداخلية  الحركة  أمور 
لتوفري  باإلضافة  وتطبيقها،  القرارات 
املؤسسات  مختلف  بني  ناشطة  عمل  آلية 
املعلومات  وصول  لضمان  الحركة  ومكاتب 
هياكل  بني  الرتابط  وتكريس  والتقاريرـ 
كل  مهامها  تأدية  من  لتمكينها  الحركة 
الوطنية  الحركة  وشددت  تكليفه.  حسب 

كوسيلة  »الحوار«  عىل  أزواد  لتحرير 
القائمة  والرصاعات  املشاكل  جميع  لحل 

واملستقبلية.
أعضاء  اتفق  الجزائر،  باتفاق  يتعلق  وفيما 
أبرزها  نقاط،  عدة  عىل  األزوادية  الحركة 
تحسيسية  بحمالت  القيام  عىل  الرتكيز 
قانونيا  ذلك  لها  املخول  الجهات  قبل  من 
ماهية  حول  األزوادي  الشعب  لتوعية 
وشددوا  بتطبيقه.  الكفيلة  والسبل  االتفاق 
الحركات  تنسيقية  حث  رضورة  عىل 
االتفاق  تطبيق  يف  الترسيع  عىل  األزوادية 
تكوين  مع  الصحيح،  النحو  عىل  وتنفيذه 
تضمن  وترشيعية  وأمنية  إدارية  هياكل 

قبل  من  الجزائر  التفاق  الصحيح  التطبيق 
املعنيني به، والبحث عن بوادر بث الثقة بني 
مايل  وحكومة  األزوادية  الحركات  تنسيقية 
من تبادل لألرسى واملساجني وحرية التنقل 
لجميع األشخاص، ورضورة عودة الالجئني 
وضمان أمنهم وحقوقهم كما هو مقرر يف 

االتفاق.
الحركة  أعضاء  اتفق  لذلك  وباإلضافة 
ملتابعة  فرعية  لجنة  تكوين  عىل  األزوادية 
وتقييم اإلطار الزماني واملكاني واألشخاص 
املكلفني يف لجان تطبيق اتفاق الجزائر، مع 
تكليف أشخاص أكفاء وقادرين عىل تحمل 
مسؤولياتهم تجاه الشعب واتجاه حركاتهم 
وشددوا  اإلتفاق.  تطبيق  لجان  يف  للتمثيل 
تركز  أن  األزوادية  الحركات  تنسيقية  عىل 
يف هذا االتفاق عىل مصالح الشعب األزوادي 
لكونه  نظرا  الكريم  العيش  له  يضمن  وما 

مصدر القرار.
وضعية  كذلك  كيدال  يف  املجتمعون  وبحث 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد داخل منسقية 
منسقية  جعل  وسبل  األزوادية،  الحركات 
الحركات األزوادية نموذجا لالتحاد وعمودا 
الشعب  لدى  رشعية  يمتلك  للوحدة،  فقريا 
رضورة  أكدوا عىل  اإلطار  هذا  ويف  اإلزوادي 
بناء قواعد متينة لذلك يسري عليها مجلس 
من  مجموعة  إحداث  جانب  إىل  استشاري، 
للقيادة  مقر  ضمنها  والهياكل  املقرات 
والخارجية،  الداخلية  والشؤون  العامة 
وخلق تمثيليات يف جميع املناطق األزوادية، 
العامة  للقيادة  مقر  وخلق  األمن  وتوحيد 

لألركان وغري ذلك من املؤسسات.
أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  أن  إىل  يشار 
الطوارق  حركات  كربى  ضمن  من  تعد 
تضم  موحدة  تنسيقية  إىل  تنتمي  التي 
بمنسقية  وتعرف  األزوادية  الحركات  أبرز 
قادت  األخرية  هذه  األزوادية،  الحركات 
إرشاف  تحت  املايل  النظام  مع  املفاوضات 
دويل وفق مسار الجزائر، قبل أن توقع عىل 
شهر  يف  مايل  مع  واملصالحة  السالم  إتفاق 
يف  األزواديني  طموحات  حجم  املايض  ماي 
للحد  يستجب  ولم  باماكو،  عن  اإلستقالل 
فيما  األزواديني  طموحات  من  املطلوب 

يتعلق بالحكم الذاتي وحق تقرير املصري.

احلركة الوطنية لتحرير أزواد جتدد هياكلها وتبحث سبل تنفيذ اتفاق اجلزائر

يف  بوتفليقة  الجزائري  الرئيس  أعلن 
 ،2015 نونرب   31 السبت  يوم  له  رسالة 
بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستني 
الخطوط  عن   ،1954 نوفمرب  لثورة 
الدستور  مراجعة  ملرشوع  العامة 
الجزائري الذي طال انتظاره مؤكدا عىل 

أن اإلعالن عنه سيتم عما قريب«.
التعديل  جوانب  أهم  بوتفليقة  ولخص 
الوطنية  الوحدة  تعزيز  إىل  »التطلع  يف 
الجزائر،  هوية  وحول  تاريخ،  حول 
و«تدعيم  الحضارية«،  الروحية  وقيمها 
مواجهة  يف  ودوره  الشباب  مكانة 
»ضمانات  وتوفري  األلفية«،  تحديات 
التعديل من  جديدة سيأتي بها مرشوع 
املواطنني  حقوق  احرتام  تعزيز  أجل 

وحرياتهم وكذا استقاللية العدالة«.
بني  الفصل  »تعميق  جانب  إىل  هذا 
نفسه  الوقت  ويف  وتكاملها،  السلطات 
إمداد املعارضة الربملانية بالوسائل التي 
تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما يف 
كما  الدستوري«،  املجلس  إخطار  ذلك 
القول،  »قصارى  أن  بوتفليقة  أوضح 
الدستورية  املؤسسات  تنشيط  سيكون 
مستقلة  آلية  وإقامة  باملراقبة  املنوطة 
يجسد  ما  بني  من  االنتخابات  ملراقبة 
وضمانها  الشفافية  تأكيد  يف  الرغبة 
الرهانات  بكربيات  يتعلق  ما  كل  يف 
يف  والسياسية  والقانونية  االقتصادية 

الحياة الوطنية«.

تسهم  أن  يف  أمله  عن  بوتفليقة  وأعرب 
مراجعة الدستور هذه »يف تعزيز دعائم 
املجاالت،  سائر  يف  هادئة  ديمقراطية 
الفاعلني  طاقات  تفتح  من  مزيد  ويف 
السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني 
الشعب،  مصالح  خدمة  يف  البالد،  يف 
مصدر  سواه،  دون  هو،  الذي  الشعب 
الذي  الشعب  والرشعية،  الديمقراطية 
هو الحكم األوحد صاحب القول الفصل 

يف التداول عىل السلطة«.
وتجاهل بوتفليقة اإلشارة إىل األمازيغية 
املقصود  حول  تفاصيل  أية  يورد  ولم 
تاريخ  حول  الوطنية  الوحدة  بتعزيز 
التعديل  كان  إذا  وما  الجزائر،  وهوية 
األمازيغية  سيقر  الجديد  الدستوري 
كلغة رسمية للجزائر عىل غرار املغرب، 
وهو األمر الذي ما زال يكتنفه غموض 
كان  الجزائري  الرئيس  أن  رغم  كبري 
حملته  خالل  الصدد  ذات  يف  اقرتح  قد 
»عقدا  األخرية  الرئاسية  لالنتخابات 
جديدا« يسمح بالحفاظ عىل ما أسماه 
ترقية الهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة 
وهو  واألمازيغية(،  والعروبة  )اإلسالم 
ما اعتربه بعض املتتبعني بمثابة إشارة 
أدرجت  التي  األمازيغية  وضعية  لكون 
 ،2002 سنة  منذ  للبالد  وطنية  كلغة 
الدستورية  التعديالت  تغيريا يف  ستشهد 

املرتقبة يف الجزائر.

بوتفليقة يعلن عن أهم تعديالته الدستورية 
وسط تكهنات حول ترسيم األمازيغية

إعداد
ساعيد 
الفرواح

عادل  الدكتور  التارقي  األمازيغي  تنصيب  عقب 
كرئيس  رسميا  الجاري  الشهر  بداية  عبيد 
يف  تقدم  ترنا،  لتجديد  الديمقراطية  للحركة 
سابقة هي األوىل يف تاريخ طوارق النيجر لخوض 
معركة االنتخابات الرئاسية السنة املقبلة 2016  

بالنيجر.
االنتخابية ألن  يؤدي نجاح عبيد يف حملته   وقد 
الطوارق  من  النيجر  لدولة  رئيس  أول  يصبح 
حزب  تأسيس  من  تمكن  أن  بعد  األمازيغ، 

فيها  عانى  التي  النيجر  جمهورية  يف  أمازيغي 
الطوارق من الحرب لسنوات مع النظام من أجل 
حقوقهم قبل أن يسلموا أسلحتهم بعد وساطات 

إقليمية.
وضعت  إنشائها،  عىل  عام  من  أكثر  مرور  وبعد 
عىل  نفسها  ترنا  لتجديد  الديمقراطية  الحركة 
األوىل  املشاركة  مع  بالنيجر  السياسية  الساحة 
لها يف االنتخابات الرئاسية، وأمامها مهمة صعبة 
ومنافسة  برنامجها  بأهمية  النيجرييني  إلقناع 

باقي املكونات السياسية النيجريية.
ترنا  لتجديد  الديمقراطية  الحركة  أن  إىل  يشار 
التارقية،  األمازيغية  اعتزازها بهويتها  ال تخفي 
إذ اختارت كرمز لها ألوان العلم األمازيغي، كما 
يرفع أعضاءها شارة النرص عىل غرار إخوانهم 
الثالثة"،  "األصابع  إفريقيا  شمال  يف  األمازيغ 

التي ترمز لألرض واللغة واإلنسان.
 

رئيس حزب أمازيغي يترشح لرئاسيات النيجر



 إعداد
رشيدة 

إمرزيك
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املرأة  صوت  جمعية  مكتب  تلقى 
الذي  املوضوعاتي  التقرير  األمازيغية 
اصدره املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
واملناصفة  املساواة  »وضعية  حول 
وأهداف  غايات  وإعمال  صون  باملغرب: 
 ،2015 أكتوبر   20 بتاريخ   الدستور«، 
وتوصياته،  حيثياته  يف  املكتب  وتداول 
التيارات  التي شنتها  الحملة  ووقف عىل 
العدالة  وقيم  املساواة  ملبدأ  املناهضة 

والديمقراطية. 
توصلنا  الذي  بيانه  يف  املكتب  وسجل 
بنسخة منه، بأن التقرير قام  بتشخيص 
والتمييز  املغربيات  النساء  وضعية 
والحيف الذي يطالهن، كما أن  التوصيات 
التي  جاء بها   ناضلت  والزالت تناضل 
من أجلها الحركة الديمقراطية باملغرب .

بمحور  الحاصل  القصور  سجل  كما 
تغيب  حيث   العدالة«  اىل  املرأة  »ولوج 
ملا  نظرا  اية معطيات رصيحة ومبارشة 
حيف  من  األمازيغية  اللغة  له  تتعرض 

وتهميش بمختلف مرافق العدالة.
التوصية  استغرابه من  املكتب عن  وعرب 
»اإلستعانة  القضاء عىل  اىل حث  الرامية 
ال  بطرف  األمر  يتعلق  عندما  بمرتجمني 
التوصية  هذه  ونعترب  العربية«،  يتحدث 

مقررات  مع  تتماىش  وال  دستورية  غري 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  املتحدة  األمم 
لجنة  وتوصيات  الشعوب،  وحقوق 
التمييز  اشكال  كافة  عىل  القضاء 

العنرصي .  
وأضاف البيان بأن السياسات العمومية 
املتبعة اىل اآلن ال تزال تتحفظ  للحكومة 
مما  فعيل،  كرشيك  باملرأة  اإلعرتاف  عىل 
والتصورات  املواقف  استمرار  عىل  يؤرش 
التي  والثقافية  السياسية  النمطية 
لالمساواة  وترشعن  املرأة  دونية  تكرس 

بني النساء والرجال .
الحملة  البيان  ذات  يف  املكتب  وأدان 
املمنهجة التي تشنها الحركات الوهابية 
واختزاله   التقرير  هذا  عىل  الدين  وتجار 
الرأي  لشحن  اإلرث   يف  املساواة  مبدأ  يف 
العام ضده عىل شاكلة ما فعلوه ملحاربة 
التنمية  يف  املرأة  إلدماج  الوطنية  الخطة 
مدونة  عرفتها  التي  التعديالت  وكذلك 

األرسة .
الرصيح  اإللتزام  إىل  الدولة  البيان  ودعا 
عىل  التحفظات  رفع  بمضمون 
»االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء عىل 
جميع أشكال التميز ضد املرأة«. وتفعيل 
األمازيغي  الوضعي  القانون  مقررات 

املمتلكات  نصف  من  النساء  حق  ومنه 
املكتسبة اثناء فرتة الزواج. 

هيئة  بتأسيس   بالتعجيل  وطالب 
تستجيب  التمييز  ومكافحة  املناصفة 
للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان وملعايري 
قانون  بوضع   والترسيع  باريز.  إعالن 

خاص ملناهضة العنف ضد املرأة
املرأة يف عملية صنع  كما طالب بإرشاك 
والجهوي  الوطني  السيايس  القرار 
املؤسساتية  اآلليات  ووضع  واملحيل، 
الدستورية والقانونية واإلدارية الناجعة 
وحقيقية  فعلية  ديمقراطية  إلقرار 
النوع  عىل  القائم  للتمييز  حد  ووضع 

االجتماعي والعدالة اللغوية.
برامج  بلورة  اىل  البيان  نفس  ودعا 
متوازن  بشكل  ومحلية  وطنية  تنموية 
بني املجال الحرضي والقروي لوضع حد 
واألمية  وللفقر  والثقايف  اللغوي  للتمييز 
منه  تعاني  الذي  والعنف  والهشاشة 

النساء.
وشدد عىل رضور وضع سياسات تمكن 
التعليم  برامج  يف  املرأة  صورة  تغيري  من 
والعدل  املساواة  قيم  ونرش  واإلعالم 

واإلنصاف.

إمسلي:  تنبه اىل القصور احلاصل يف ولوج املرأة إىل العدالة 

محطاتِك  أهم  عن  قلياًل  حدثينا  البداية  يف   *
املهنية؟

حني  سنة2001  ابتدأ  املهني  مشواري   **
التحقت باإلذاعة االمازيغية كمتعاونة و بعد 
خمس سنوات جاء إدماجنا أنا ومجموعة من 
املهني  مشواري  وطيلة  الصحفيني،  الزمالء 
وباملوازاة  االخبار  بقسم  اشتغلت  باإلذاعة 
برنامج  وتقديم  بإعداد  اقوم  كنت  ذلك  مع 
األمازيغي  باإلنتاج  اسبوعي »قضايا ارسية« 
تقديم  يف  كبرية  تجربة  فيه  اكتسبت  والذي 
الربامج باإلذاعة ، و يف سنة 2010جاء ميالد 
من  بها  اشتغايل  كان  التي  االمازيغية  القناة 
اشتغلت  القناة،  انجاح  عىل  املساعدة  مبدأ 
كاول تجربة يف اعداد و تقديم برنامج يومي 
»اش  عنوانه  كان  الذي  الحدث  برنامج  وهو 
االستمرار  لصعوبة  ونظرا  بعدها،  و  واقع« 
ومواصلة  بالقناة  يومي  بشكل  اإلشتغال  يف 
اإلتجاه  قررت  األخبار  بقسم  اليومي  عميل 
اإلستشارة  بعد  و  حواري  آخر  برنامج  نحو 
مع مسؤويل القناة تقرر اعداد وتقديم برنامج 
»طريق املواطنة« »abrid n tnamurt« و هو 
برنامج مستمر اىل يومنا هذا عىل مدى طيلة 
ألنه  ناجحا  برنامجا  اعتربه  و  سنوات  اربع 

يعكس واقع املواطن املغربي وقضاياه.
مشوارك  بداية  يف  عقبات  واجهتكِ  هل   *

اإلعالمي؟
االعالميني  وخاصة  اعالمي  كأي   **
العراقيل  واجهتني مجموعة من  االمازيغيني 

و أهمها اثبات الذات داخل مؤسسة اعالمية 
كبرية مثل الرشكة الوطنية لإلذاعة و التلفزة، 
خاصة وأن اإلعالم األمازيغي الزال اعالما فتيا، 
للصحافة  العايل  املعهد  خريجة  أكن  لم  وانا 
فأنا موجزة يف األدب املعارص وهذا تطلب مني 
املهنة  مهارات  إلكتساب  أوال  كبريا  مجهودا 
فنجاحي  األمازيغي  اإلعالم  إلنجاح  وثانيا 

دائما اربطه بهويتي االمازيغية.
عقول  يف  بصمة  وترك  قدمتيه  برنامج  أهم  ما   *

املشاهدين؟
** اهم برنامج قدمته و تفاعل معه املشاهد 
هو »طريق املواطنة« فغالبا ما يكون إقرتاح 
وهذا  نفسه  املشاهد  طرف  من  املواضيع 
دليل عىل التفاعل مع الربنامج، لكن يمكنني 
القول أن كل برامجي كنت مقتنعة بها وكل 
مجهودي ينصب يف اتجاه نقل الواقع اليومي 

للمتلقي سواء باإلذاعة أو التلفزة.
* كما هو معروف انت راكمتي تجربة اعالمية كبرية 
بالتلفزة  برنامج  تقدمني  واآلن  االذاعة  مجال  يف 

ايهما تجدين فيه نفسك اكثر التلفزة أم اإلذاعة؟
اليمكنني  صعب،  سؤال  هو  رصاحة   **
انني  الدليل  و  التلفزة  و  اإلذاعة  اإلختيار بني 
اإلذاعة  والتلفزة،  باإلذاعة  اشتغل  الزلت 
اجد  رائعة،  تجربة  والتلفزة  كبرية  مدرسة 
أن  وحلمي  عامة،  بصفة  االعالم  يف  ذاتي 

اخوض تجربة الصحافة املكتوبة.
القيمة  ماهي  بكرسيف  مؤخرا  تكريمك  تم   *

املضافة لهذا التكريم على مسارك املهني؟

** كل تكريم هو تشجيع،كرمت 
باملناسبة  و  تكريمات  ثالث 
هذه  وراء  كان  من  كل  اشكر 
دور  له  فالتكريم  التكريمات، 

معنوي كبري يف أي تجربة.
الربامج  يف  تجربتك  من  انطالقا   *
الحوارية هل من الضروري أن تكون 
بما  طرف  اقتناع  حوار  كل  نهاية 

يدعو له الطرف اآلخر؟
حواري  برنامج  أي  يف  املهم   **
املجتمع  قضايا  عرض  هو 
فلكل  حلول  وطرح  للنقاش 
التشبث برأيه وموقفه،  الحق يف 
املزايدات  عن  اإلبتعاد  هو  املهم 

السياسية يف مناقشة قضايا املواطن.
* ما هي مشاريعك املستقبلية فيما يخص برنامجك 

الحواري الذي تقدمه على قناة تمازيغت؟
الربنامج واتمنى  ** األن أشتغل عىل تجديد 
حتى  عميل  لتطوير  اإلمكانيات  تتوفر  أن 
فالقناة  املشاهد  مايتمناه  مستوى  يف  يكون 
الفعيل  للتنزيل  ان يكون  الزالت فتية واتمنى 
كل  اداء  تطوير  يف  دور  االمازيغية  لرسمية 

العاملني بحقل االعالم االمازيغي.
الثامنة  القناة  يف  الحوارية  الربامج  أن  ترين  أال   *
الربمجة عوض االشتغال  الحيز االكرب من  تحتكر 
مثال،  التحقيق  أو  كاالستطالع  أخرى  برامج  على 

إىل ماذا يرجع ذلك يف رأيك؟ 
األمازيغية  للقناة  كمشاهدة  لكن  ربما،   **

أن  ننكر  وال  قيمة  برامج  تنوع وهناك  هناك 
هناك برامج يلزمها مجهود اكرب، ما االحظه 
ليس كثرة الربامج الحوارية، العكس، فهناك 
هو  املواطنة«  »طريق  فربنامج  نقص، 
تمازيغت،  قناة  املبارش عىل  الوحيد  الربنامج 
من  مجموعة  بني  التشابه  هو  األحظه  ما 
الربامج، لكن مجمل القول ان مجهودا كبريا 
يبذل من طرف العاملني و املسؤولني بالقناة 
وكذلك باالذاعة و ال يفوتني ان اتوجه بالشكر 
االذاعة  مسؤويل  خاصة  شجعني  من  لكل 
كثريا  واشكر  االمازيغية.  والقناة  األمازيغية 
االلتفاتة  هذه  عن  االمازيغي  العالم  جريدة 

واتمنى لها التوفيق.

اإلعالمية اإلمازيغية فاطمة أوشرع يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
جناحي اإلعالمي  اربطه هبوييت االمازيغية

نتمىن ان يكون للتزنيل الفعلي لرمسية االمازيغية دور يف تطوير اداء كل العاملني حبقل االعالم االمازيغي

* محمد ايت حساين/تنغري

الوطنية  املبادرة  من   بدعم  للتنمية   تامونت  النسوية  الجمعية  نظمت 
للتنمية البرشية و برشاكة مع الجماعة القروية امرزكان امس االربعاء 
عملية   ،  2015 ورزازات  اقليم   امرزكان  دائرة  تويني  بدوار   اكتوبر   21

توزيع  35 رأس املاعز عىل املستفيدين من مرشوع تربية املاعز.
تامونت  النسوية  الجمعية   أعضاء  اىل  باإلضافة  اللقاء  هذا  حرض  وقد 
للتنمية كل من ممثيل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية بعمالة ورزازات   
وممثل السلطة املحلية، وممثل املكتب الوطني للسالمة الغدائية، وممثل 

الفالحة ، وبعض فعاليات املجتمع املدني.
ويتكون هذا املرشوع حسب ما أكدته رئيسة الجمعية  االستاذة والشاعرة  
سيتم  ،والتي  »ذكور«   2 منها  املاعز  من  رأس   35 بـ  الدين  عز  صفية 

توزيعها عىل 22 مستفيدة.
واكدت صفية عز الدين رئيسة الجمعية  النسوية تامونت للتنمية أن هذا 
البرشية  التنمية  من صندوق  املائة  يف   70 تقارب  بنسبة  املرشوع ممول 
الذي اعتربته مرشوعا تنمويا هاما، بعد أن أعلن عنه امللك محمد السادس 

يف خطابه السامي والتاريخي الذي ألقاه يوم 18 ماي سنة2005 .
ويف نفس االطار اكد  االستاذة صفية عز الدين رئيسة الجمعية النسوية  
العائالت  دخل  تحسني  اىل  يهذف  املرشوع  هذا  ان   ، للتنمية  تامونت 
املستفيدة من املرشوع وتحسني ظروف عيشهما، وارساء لبنات االقتصاد 
ملتزمة  الجمعية  ان  واضافت    ، الستثمار  عادل  كاسلوب  االجتماعي 
بتأهيل النساء املستفيدات بشكل خاص يف مجال  تربية املاشية وانظمة 

التسويق.

مشروع دعم املرأة  القروية جبماعة امرزكان من 
خالل توزيع  رؤوس املاعز على العائالت

من  مجموعة  مع  برشاكة  مليلية  يف  املحلية  الحكومة  أطلقت 
األمازيغية  األزياء  لصناعة  مرشوعا  الحكومية،  غري  املنظمات 
»لإلقصاء  املعرضات  النساء  منه  تستفيد  بويا«،  »اللة  اسم  تحت 

االجتماعي«.
النساء من تحقيق دخل قار، من  إىل تمكني  ويهدف هذا املرشوع 
طريق  األمازيغية، عن  الثقافة  من  أزياء مستوحاة  خالل خياطة 
تمكني املستفيدات من دورات تدريب، عىل أساليب اإلدارة والتصميم 
والتسويق وكيفية إيصال منتجاتهن إىل األسواق املحلية والعاملية، 

وذلك تحت إرشاف وتتبع من طرف القائمني عىل املرشوع.
ويندرج هذا املرشوع يف إطار مبادرة املوضة األخالقية “إي اف آي” 
املدعومة من طرف األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية، والقائمة 
من  الفقرية  الجماعات  دعم  بهدف  متبادلة”  “منافع  نموذج  عىل 

خالل تشكيل نقاط وصل بينها وبني دور املوضة واملوزعني.
فضلية  املحلية  الحكومة  يف  الثقافية  وزيرة  قالت  الصدد  هذا  ويف 
بمدريدـ  لألزياء  معرض  افتتاح  بمناسبة  لها  كلمة   يف  محتار 
تناقلتها وسائل اإلعالم، قالت أن الهدف من هذه املبادرة هو »تحقيق 
تقدم عىل مستوى املساواة الحقيقية بني الرجل واملرأة، والتماسك 
االجتماعي ومكافحة الفقر من خالل مرشوع يثمن الحرف اليدوية 

واستدامة الرتاث الثقايف من خالل املوضة األخالقية«.
وحسب ذات الوزيرة فقد لقي املرشوع اهتماما واسعا من طرف 
أزياء عامليني  املوضة، وكذا مصممي  املهتمة بعالم  وسائل اإلعالم 
املايض  أكتوبر  يف  مدريد  بالعاصمة  معرض  تنظيم  بعد  خصوصا 

لعرض األزياء التي تم إنتاجها يف إطار املرشوع.

»اللة بويا« عنوان جمموعة جديدة لألزياء مبليلية
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الخامسة  الساعة  عىل   2015 نونرب   10 الثالثاء  يوم  افتتحت 
إميليو  حول  الثقايف  التبادل  أيام  فعاليات  الزوال،  بعد  والنصف 
للمعهد  التابعة  العروض  بقاعة  الريف  وثقافة  إثاكا  بالنكو 
األخري  هذا  من  بتنظيم  خوبيّانوس  ذي  ملشور  اإلسباني 
مالك  اإلمام  من  كل  ثانويات  الحسيمة،  بلدية  مع  وبرشاكة 
لوزارة  اإلقليمية  املندوبية  الرشيف،  عيل  وموالي  والبادييس 
21 والريف للسينما  الثقافة بالحسيمة، وجمعيتي ريف القرن 
حول  العريضة  الخطوط  تقديم  تم  حيث  الثقايف،  والتنشيط 
امللتقى من طرف مدير املعهد اإلسباني ملشور ذي خوبيّانوس، 
السيد إدواردو ّكاّريّكوس بيكو، وبعد ذلك فسح املجال ملداخالت 
السيد  الناظور،  يف  إلسبانيا  العامة  القنصلية  مستشار  من  كل 
فرناندو موران، و ممثل وزارة التعليم اإلسبانية بالرباط، الّسيد 
خوليو مونطيس، ورئيس بلدية الحسيمة، السيد محمد بودرا. 
هذه املداخالت صبّت جّلها حول تطوير العالقات بني الضفتني 
يف  املستمّر  والنبش  املتبادل  واإلحرتام  التعايش  سبل  وتعزيز 

التاريخ املشرتك للثقافتني املتوسطتني.
أنخليس  ماريا  السيدة  إثاكا،  بالنكو  إميليو  أما مداخلة حفيدة 
بعمل  الخاص  واعرتافها  تقديرها  حول  فرّكزت  الطوّري،  دي 
جّدها  شخصية  لدراسة  الكبرية  ملساهمته  موّكا،  فيسنتي 
كذلك  ولكن  والتشنجات  بالفوارق  ميلء  تاريخ  الريف،  وتاريخ 
جّدها  وصفت  كما  قولها.  حسب  والتسامح  بالتفاهم  ميلء 
الصادقة،  باملهنية  يتّسم  الذي  االستثنائي  بالشخص  إميليو 
ورجل وقع يف غرام مع الريف، أحّب جغرافيته وشعبه وثقافته 
... وحاول جمع كل كتاباته وبصم يف رسوماته الفنية ومنشآته 

كل هذا اإلرث الثقايف الذي أغرم به.
كان  األول  بعرضني،  املرتقبة  الندوة  افتتحت  ذلك  بعد  مبارشة 
السيد  تأطري  من  إثاكا،  بالنكو  إميليو  أطالنتس  عنوان  تحت 
حول  املالحظات  بعض  عىل  الضوء  سّلط  والذي  موّكا  فيسنتي 
عامي  بني  املغرب  شمال  يف  الريفية  اإلسباني  املراقب  تجارب 
1927و1948، وعىل وجه الخصوص، أبحاثه امليدانية املدّونة يف 

»دفاتر الفن األمازيغي«.
كتابه  بإصدار  قام  بالنكو  إميليو  أن  إىل  فسينتي  يشري  بداية 
 1939 عام  ويف    ،1930 عام  سبتة  يف  الريفي«  »السكن  األول 
الخطاب  وهو  الريفي(  القانون   .2 )الجزء  الريف  كتاب  أصدر 
 1941 عام  ويف  العريف؛  القانون  حول  تكامال  األكثر  اإلثنوغرايف 
تاوريرت، كنموذج  املالية ألربعاء  الحسابات  تدقيق  بنى مكتب 

ملقومات مهندس قّح يف خدمة الفكر األمازيغي.
سنتي  وبني  املغرب  إىل  يعود  غينيا،  خليج  اىل  قصري  غياب  بعد 
الجزء  حول  تطوان،  يف  املعماري  عمله  يُطّور  و1945،   1942
العلوي لإلدارة االسبانية واملحكمة الخليفية. وبني نونرب 1942 
وغشت 1945 يعنّي كنائب أول ملندوبية شؤون السكان األصليني 
املفوض  السكان األصليني تحت رعاية  ثم مندوب شؤون  ومن 
السامي الجنرال العام لويس أورّكاث يُولدي، عن »عمله بجدارة 

يف خدمة التدخالت والكفاءة العالية يف الشؤون املغربية«.
ويف سبتمرب 1945 انضم إميليو بالنكو اىل هيئة األركان العامة يف 
مدريد. ويف 1948، يتّمم هيكلة »دفاتر« يف ستة فصول: الهندسة 
الفن  الوشم،  الرقصات،  التقليدية،  الصناعة  الريفية،  املعمارية 
وحدات  يف  يشكل  مما  التاريخ،  قبل  ما  وعصور  الجنائزي، 

منفصلة، أجزاء تكميلية ملا هو عبارة عن متحف أمازيغي. 
أبريل من   29 باملشاة. ويف  اىل عقيد  1948 يرتقى  23 مارس  يف 

نفس السنة، يغادر اىل دار البقاء عن سن يناهز 57 سنة.
االعرتاف يف إسبانيا بأعمال إثاكا جاء يف وقت متأخر حتى عام 
بعد  عاما  بمليلية-  عرشون  ما نرشت  بعد  والذي جاء   ،1995
-الرتجمة  األمريكية   املتحدة  بالواليات  مرة  ألول  ظهرت  أن 
لإلسبانية لكتاب ديفيد مونتّكومري هارت، إميليو بالنكو إثاكا: 
منشورة  أعماله،  من  مختارة  مجموعة  وهي  الريف،  يف  عقيد 
شمال  يف  الريف  ملنطقة  والسياسية  االجتماعية  البنية  حول 
نفس  يحدوهم  آخرون  باحثون  أخذ  الحني،  ذلك  ومنذ  املغرب. 
لنا  يتيح  ما  وهذا  األمريكي،  باألنثروبولوجي  إسوة  اإلهتمام 
اليوم أن نتعّرف عن قرب عىل العمل الحيوي ملبدع األ طالنتيس 

الريفي.
بالريف  االجتماعية  املؤسسات  حول  تمحور  الثاني  العرض 
إلميليو  الريفي«  »القانون  كتاب  خالل  من  االستعمار  قبل  ما 
وعبد  أونيا  محمد  السادة  من  كل  بتأطريها  قام  إثاكا،  بالنكو 
أولهما  أساسيني  شقني  من  املداخلة  وتكونت  الرايس،  الحميد 
الريفي  للمجتمع  اإلجتماعي  النسق  عىل  والوقوف  التعريف 
إميليو بالنكو  القبيلة كما درسها  املتمثل يف مؤسسة  التقليدي 
النسق مختلف  هذا  املختلفة، ويشمل  دراساته  إثاّكا من خالل 
الريفية  للقبيلة  النظامي  للهيكل  املكونة  األساسية  الوحدات 
تنظيمية  كوحدة  يقدمها  والتي  ورياغل(،  آيث  قبيلة  )نموذج 
اجتماعية انقسامية مكونة من وحدات داخلية تنتظم يف حلقات 
ومستويات متدرجة من أصغر وحدة إىل أكرب وحدة وتسري وفق 
لوثيقتني  وتفسريية  توضيحية  قراءة  وثانيهما  مرتابط.  نظام 
الباحث  جمعها  التي  العديدة  الوثائق  ضمن  من  نموذجيتني 
اإلثنوغرايف إميليو بالنكو إثاّكا املرتبطة بالقوانني العرفية املحلية 
اإلقتصادية  الحياة  مناحي  مختلف  عن  تكشف  والتي  الريفية 
الترشيعية  التنظيمية  القوانني  وعن  املعيشية،  واإلجتماعية 
الخصوصية  مع  باإلنسجام  املتسمة  الريفية  بالقبيلة  الخاصة 
املحلية  لإلحتياجات  واملستجيبة  األمازيغي  للمجتمع  املحلية 

للريفيني إبان الفرتة التاريخية السابقة للمرحلة اإلستعمارية.
الحضور  بفقراتها  استمتع  التي  العلمية  الندوة  انتهاء  بعد 
الكريم، تم افتتاح املعرض املتنّقل للوحات وببليوغرافيا »إميليو 
مائية  لوحات  عن  عبارة  وهي  الريف«  وثقافة  إثاكا  بالنكو 
وبعض الكتب التي تجّسد سرية إثاكا وعالقته الوطيدة بالريف 

وثقافته وهويته.
خالل اليوم التايل، األربعاء 11 نونرب 2015، وعىل الساعة الثامنة 
الثقافية  األيام  هذه  يف  املشارك  الوفد  قام  صباحا،  والنصف 
إيميليو  صّممها  التي  واملآثر  البنايات  ملختلف  علمية  بزيارة 
وإمزورن  أجدير  اىل  الحسيمة  من  الرحلة  مسار  وكان  بالنكو 

وأربعاء تاوريرت...

افتتاح أيام التبادل الثقايف 
حول إميليو بالنكو إثاكا 

وثقافة الريف

األسابيع  غضون  يف  سيصدر 
أمازيغيا  ديوانا  القادمة،  القليلة 
»الحسن  األمازيغي  للشاعر  جديدا 
deg we- »يوعزاتي«، يحمل عنوان 

إىل  الطريق  )يف   »brid ghar tfawt
العمل  الديوان  هذا  ويعترب  الضوء(، 
دفتيه  بني  ويضم  لصاحبه،  األول 

عرشون قصيدة. 
األمازيغي  الباحث  له  قدم  وقد 
تحت  بقراءة  الهانيس«  »سيفاو 
ديوان  يف  البوياوي  »الوزن  عنوان 
حيث  ثفاوث(«،  غار  وبريذ  )ذَكـ 
حاول الباحث من خاللها أن يجيب 
من  التساؤالت،  من  مجموعة  عىل 
قبيل: ما املقصود بالوزن البوياوي؟ 
التي  اإليقاعية  الفلسفة  وما 
القصيدة  أن  نعرف  كيف  يعتمدها؟ 

البوياوي؟  الوزن  عىل  موزونة 
الديوان  قصائد  انضبطت  وهل 
قراءته  من  ليخلص  الوزن؟...  لهذا 
من  ملجموعة  وضعه  بعد  للديوان، 
ورشحه  الفونولوجية  القواعد 
بوعزاتي  الحسن  ديوان  أن  إىل  لها، 
قصيدة  عرشة  تسع  عىل  يحتوي 
ذي  البوياوي  الوزن  عىل  موزونة 
منضبطة  مقطعا،  عرش  اإلثني 
بويا«...  »راال  إليقاع  كليا  انضباطا 
يمازيغن«  »ذ  قصيدة  تكون  وبذلك 
الوحيدة التي لم تنضبط للوزن ذي 
اإلثني عرش مقطعا، والتي اختارت 
لنفسها أن تكون ضمن ما يصطلح 
عليه بالشعر الحر، ولعل القصد من 
عنوان  وراءه  كان  إنما  حرة  جعلها 
»الحر  إىل  يوحي  الذي  القصيدة 

السائد  التعريف  حسب  النبيل« 
ملصطلح »أمازيغ«.

الحسن  الشاعر  ويأمل  هذا، 
اإلصدار  هذا  يكون  أن  بوعزاتي، 
الجديد طريقا حقا إىل ضوء اإلبداع، 
النجاح  ضوء  له  ينري  سوف  الذي 
ينري  يجعالنه  سوف  اللذان  والتألق 

بدوره درب الكلمة املعربة.
كل  يشكر  أن  الشاعر  يفت  لم  كما 
من الباحث سيفاو الهانيس والفنان 
حيث  عبدالخالقي،  أحمد  التشكييل 
الديوان  مراجعة  عىل  األول  عمل 
تكلف  بينما  له،  وتقديمه  لغويا 
الخارجي  الغالف  بلوحة  الثاني 
أنارت الديوان الذي يطمح من خالله 
نحو  الطريق  عىل  السري  الشاعر 

إيجاد نور يتمناه ملعظم األمازيغ.

»يف طريق إىل الضوء«  ديوان أمازيغي جديد للشاعر احلسن بوعزايت

للشعر  الدويل  املهرجان  ورزازات  إحتضنت 
التاسعة،  دورته  يف  تموايت(   ( واملوسيقى 
ورزازات  أنفاس  جمعية  نظمته  والذي 
للبحث الفني والثقايف برشاكة مع املجلس 
ورزازات   ملدينة  البلدي  واملجلس  اإلقليمي 
مؤسسة  الثقافة،  وزارة  من:   وبدعم 
للسياحة،  اإلقليمي  املجلس  مناجم، 
الواحات  مناطق  لدعم  الوطنية  الوكالة 
وشجر األركان والنسيج الجمعوي للتنمية 
بورزازات، وذلك خالل الفرتة املمتدة من 5 

إىل 8 نونرب 2015 . 
كان جمهور  أيام  أربعة  وهكذا وعىل مدى 
املهرجان عىل موعد مع  ورزازات وضيوف 
عروض  ثالثة  احياو  وموسيقيني  شعراء 
متكاملة  وشعرية  موسيقية  غنائية 
بقرص املؤتمرات، بدءا بالعرض االفتتاحي 
تقديم   خالله  تم  والذي  نونرب  خامس  يوم 
عرض »قنطرة » برئاسة الفنان عبد املجيد 
املسيح  احمد  الزجالني  ومشاركة  بقاس 
ثان  بعرض  مرورا  اللمثوني،  حفيظ  و 
التقي فيه الجمهور مع  املوايل  اليوم  خالل 
الفنان رشيد زروال والفنانة سامية أحمد 
للعرض  وصوال  الغازي  ميمون  والزجال 
الثالث الذي عرف تجديد اللقاء مع الفنانة 
الرقيقة سعيدة فكري التي تربطها عالقة 
وطيدة بجمهور املدينة ، فضال عن عرض 

موسيقي غنائي للفنان لحسن خوختو. 
وعىل مستوى الشعر، شارك يف هذه الدورة 
شاعرات وشعراء من داخل وخارج املغرب 
من جملتهم جميلة أبيتار وميمون الغازي 
من فرنسا ، ماجدة الظاهري من تونس ، 
ومن املغرب كل من ادريس امللياني، بوعزة 
بلبايل،  حميدة  وكرار،  محمد   ، الصنعاوي 
،نزيهة  شهيد  فاطمة  الرقيبي،  ادريس 

أباكريم،حياة بوترفاس وفعاليات أخرى.
كما تضمن برنامج الدورة مائدة مستديرة 
حول الفن التشكييل يوم الجمعة 06 نونرب 

2015 بفندق رياض السالم.
تنظيم  تم   ، السابقة  الدورات  غرار  وعىل 
التشكييل شارك فيه ثلة من  معرض للفن 
الفنانني التشكيلني من بينهم: كي دومون 
وخديجة  موقري  فرنسا،السعدية  من 
أقصبي  وعمر  يحيى  بن  ومحمد  الطياوي 

من املغرب.
 ، املهرجان  يف  بدوره  حارضا  كان  املرسح 
لألطفال  مرسحي  عرض  تقديم  خالل  من 
القراصنة   من إخراج  تحت عنوان: رحلة 
عبد الله هجاح وتقديم فرقة diés’art   من 

الدار البيضاء.
تنظيم   تم  الربنامج،   هذا  مع   وباملوازاة 
واألدباء  الشعراء  بني  مفتوحة  لقاءات 
التعليمية  املؤسسات  وطالب  وتالميذ 
املتعددة  والكلية  التأهيلية   والثانويات 
جسور  مد  بهدف   وذلك  التخصصات، 
وشباب  املبدعني  بني  والحوار  التواصل 
صحفي  بالغ  حسب  ورزازات،  مدينة 

للمنظمني. 
شكلت  التاسعة  الدورة  أن  أكد  البالغ  ذات 
الثقايف  العمل  صريورة  يف  جديدة  مناسبة 
مند  أنفاس  جمعية  تنهجه  الذي  والفني 
لالنفتاح  جديدة   ومحطة  تأسيسها 
والفنية  الثقافية  الفعاليات  املجتمعي عىل 
وإبراز الغنى الثقايف الذي تزخر به اململكة 
املغربية وإعالء قيم التسامح واملساهمة يف 
إبراز القدرات الغنية التي تزخر بهاساكنة 
عىل  العمل  وأيضا   ، ورزازات  مدينة  و 
والثقافية  السياحية  للمنتوجات  الرتويج 

للمنطقة.
تم  قد  للمهرجان  الثامنة  الدورة  أن  يذكر 
تنظيمها يف الفرتة املمتدة ما بني 22 و 25 
عروض  ثالث  تقديم  وعرفت   2014 ماي 
شعرية غنائية متكاملة أولها ” عني القلب 
املالومي  ادريس  الكبري  الفنان  برئاسة   ”
مفتاح  نزيهة  املتميزة  املطربة  مشاركة  و 
و الشاعر ع الحكيم ايت تكنوين  والثاني 
تحت عنوان ” أشعار العالم ” أحيته الفنانة 
املقتدرة كريمة الصقيل والفنان بادارا سيك 
ادريس  موالي  الشاعر  و  السنغال  من 
املوسيقيني  الفنانني  العلوي مدغري رفقة 
الحق  عبد  و  الوردي  مصطفى  املحليني 
و   ” مزيج   ” عنوان  تحت  والثالث  مربوك 
رفقة  املالومي  ادريس  الفنان  يحييه  الذي 
املطربة كريمة املالومي و سعيد املالومي و 

الحسني باكري.
* أكادير: محمد الغازي 

 ورزازات حتتضن الدورة التاسعة 
ملهرجان متوايت

األوىل  الدورة  البيضاء  الدار  إحتضنت 
األمازيغي.  للفيلم  الدويل  للمهرجان 
نوفمرب/ترشين   10 إىل   06 مابني 
إدارة مجموعة من  2015 تحت  الثاني 
ذوي  من  والتقنية  الفنية  الفعاليات 

اإلختصاص يف امليدان.
وهو مهرجان من تنظيم فضاء تافوكت 
لإلبداع برشاكة مع مجلس عمالة الدار 
البيضاء وبتعاون مع مؤسسة تافوكت 
معنوي  وبدعم  السينمائي  لإلنتاج 
املغربي  السينمائي  املركز  من  كبري 
مجموعة  من  طموح  إعالمي  ودعم 
كما  الصحفية،  واملنابر  املؤسسات  من 
يطمح املهرجان ابتداء من سنة 2016 
أن يصبح رشيكا ملجموعة من الرشكاء 
باملغرب  والخاص  العام  القطاعني  من 
ألجل عرض كل تصوراته عىل شاشاته 

الفضية.
الجمهور  تعريف  إىل  املهرجان  ويهدف 
العاملية  بالسينما  الواسع  البيضاوي 
والتجارب  بالسينما  وكذا  تنوعاتها،  يف 
إفريقيا  شمال  بعموم  األمازيغية 
النقاش  وإثارة  العالم.  مناطق  وباقي 
ومدى  وجديدها  خصوصياتها  حول 
تطورها مع صانعي األفالم والفعاليات 
السينمائية املغربية واألجنبية، باملوازاة 
من  سينمائية  تجارب  عرض  مع 
ومن  والغربية  العربية  الدول  مختلف 
وذلك  أمكن  إن  والثقافات  القارات  كل 

حسب الرتشيحات املقدمة.
تافوكت  فضاء  من  كل  ارتأى  وقد 
لإلنتاج  تافوكت  ومؤسسة  لإلبداع 
دورة  نعتربها  والتي  األوىل  الدورة  يف 
تأسيسية بامتياز أال تكون يف فعالياتها 
عىل  األمر  اقترص  بحيث  مسابقة  أية 
القصرية  األفالم  من  مجموعة  عرض 
املغرب  داخل  من  والوثائقية  والطويلة 

وخارجه.
للفنانني  وفاء  ليلة  عقد  تم  كما 
الراحلني: املخرج واملنتج محمد مرنيش 
)أوطالب( والفنان املخرج عبدالله أوزاد 
تقديرا  وذلك  أنضام،  حسن  والفنان 

التأسيس  يف  املساهمة  يف  ألدوارهم 
الدرامي  للفيلم  األوىل  التجارب  منذ 
واعرتافا  وإخراجا  إنتاجا  األمازيغي 
للثقافة  تصوراتهم  حسب  أسدوه  بما 
األمازيغية عىل مدى أكثر من ربع قرن.

مغربية  أفالم  عدة  تقديم  إىل  باإلضافة 
متميزة باألمازيغية وبالدارجة املغربية 
مضيئة  تجارب  عرض  مع  باملوازاة 
وأفالم تمثل عدة قارات ودول من مثل 
 – الجزائر   – مرص   – تونس   – العراق 
ألبانيا – هوالندا –  بلجيكا – فرنسا – 

بريطانيا – السويد.
بكل  تعاون مبدعوها  التي  األفالم  هذه 
لإلبداع  تافوكت  فضاء  مع  وتفاٍن  حب 
يف وضع لبنة الدورة واإلسهام يف إخراج 
مخاض  بعد  الوجود  حيز  إىل  املهرجان 

استمر ألكثر من ثالث سنوات .
ولإلشارة فقد تم تعيني الفنان املغربي 
للمهرجان  فنيا  مديرا  دداس  عزيز 
ويف  الدولية.  العالقات  لهيئة  ومديرا 
عضوية الهيئة املخرج أنس عبدالصمد 
واملخرج  وتركيا.  العراق  بني  ما  املقيم 
املغربي ربيع الجوهري. واملخرج طلعت 
والفنان  بالسويد.  املقيم  السماوي 
بكندا.  املقيم  بناني  حميد  املغربي 
عالوة  توفيق  أحمد  املرصي  واملخرج 
عىل املبدع املغربي محمد الحبيب األزهر 
البلغيثي املقيم ما بني بلجيكا وهوالندا. 
للدورة  اإلعالمية  اإلدارة  عىل  ويرشف 
والباحث  الصحفي  املهرجان  من  األوىل 

سعيد بونوار.
يبلغ  التي  األفالم  عرض  مع  وباملوازاة 
عىل  كلها  حائزة  فيلما   55 عددها 
التأشرية الثقافية من املركز السينمائي 
أوالها  ندوات  ثالث  تنظيم  تم  املغربي 
تهم: دور السينما يف التوثيق ويف مبادرة 
الكتاب  وثانيها:  واملصالحة.  اإلنصاف 
أي  املغربية..  السينما  حول  األبيض 
أفق للتنزيل. وثالثها تهم الغرف املهنية 
من  أوجه  عنوان:  تحت  السينمائية 
أدوار الغرف املهنية باملركز السينمائي 

املغربي.

أسدل الستا ريوم الخميس29 أكتوبر 2015،عىل 
األمازيغي  للفيلم  ورغ  إسني  مهرجان  فعاليات 
يف دورته التاسعة بمدينة أكادير، بحفل اختتامي 
أكادير.  بلدية  بقرص  الرايض  ابراهيم  بقاعة 
املسابقات  نتائج  عن  االعالن  الحفل  وتضمن 
للمستحقني،  وتسليمها  للمهرجان  الرسمية 
وكذا تسليم الجائزة الوطنية للثقافة األمازيغية 
إسني  تسليم جائزة  إىل  باالضافة  الفيلم،  صنف 
ورغ للتضامن. كما عرف الحفل الختامي تكريم 
ملدينة  السابق  العمدة  القباج،  طارق  السيد 
أكادير، الذي أسدى خدمات قيمة للفن وللثقافة 
واملساندين  املشجعني  من  وكان  األمازيغية، 
تسع  قبل  األوىل  دورته  منذ  للمهرجان  األوائل 
تكريم  الختامي  الحفل  شهد  كما  سنوات. 
والسياسية  الحقوقية  والفاعلة  السينمائية 
التونسية سلمة بكار، التي أنتجت فيلم "فاطمة 
يف  للمنع  تعرض  والذي  السبعينيات،  يف   "75
يف  التونسية  املرأة  لنضاالت  تونس، وكان ملهما 

سبيل التحرر واملساواة منذ ذلك الوقت إىل اليوم. 
وعرف الحفل الختامي أيضا تقديم فقرات غنائية 
الجمهور.  استحسان  نالت  متنوعة  وترفيهية 
كما تم خالل الحفل إلقاء كلمة من طرف مدير 
املهرجان السيد رشيد بوقسيم، الذي شكر جميع 
تأسف  كما  واملشاركني،  والرشكاء  املحتضنني 
من خالل كلمته عىل املمارسات االقصائية التي 
مازال يعانيها املهرجان من طرف بعض الجهات 
التي  واملصداقية  السمعة  من  بالرغم  الوصية، 

يتمتع بها املهرجان عىل الصعيد العاملي.
لفيلم " صوت  فيلم قصري عادت  أحسن  جائزة 
فيلم  أحسن  جائزة  أما  الجزائر،  من  الصمت" 
النساء  "صوت  نصيب  من  فكانت  وثائقي 
األمازيغيات" لسفيان عراييش من املغرب. جائزة 
الجزائر،  من  أزرو  للرشيف  عادت  ممثل  أحسن 
عن دوره يف فيلم "غناء الرصار"، وجائزة أحسن 
الطفلة  من  لكل  مناصفة  فعادت  نسائي  دور 
صربين من الجزائر عن فيلم "تغريس" وخديجة 

سيناريو  أحسن  جائزة  أما  املغرب.  من  أمزيان 
الرصار"  "غناء  فيلم  عن  بركنو  لعيل  فعادت 
نصيب  من  كانت  للمهرجان  الكربى  الجائزة   .
جائزة  أوسايح.  عزيز  للمخرج  "أسيكل"  فيلم 
كل  منحها  عىل  املهرجان  دأب  التي  التضامن 
أبعمران  محمد  للفنان  العام  هذا  أعطيت  سنة، 
املعروف ب "بوتفوناست"، الذي يعد من املمثلني 
األوائل باألمازيغية يف املغرب. أما بالنسبة للجائزة 
الوطنية للثقافة األمازيغية صنف الفيلم، والتي 
يمنحها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بتنسيق 
سعيد  للمخرج  فعادت  ورغ،  إسني  جمعية  مع 
وتم  البيكاال".  "مول  القصري  فيلمه  عن  بيل 
اختتام الحفل بمأدبة عشاء عىل رشف الضيوف 
الدورة  بأن  املنظمون  رصح  كما  واملشاركني. 
حيث  من  متميزة  ستكون  للمهرجان،  املقبلة 
الزمن  الربمجة والتنظيم، كونها تمثل عقدا من 

عىل ميالد املهرجان.

مهرجان الدار البيضاء الدويل للفيلم 
األمازيغي مناسبة للتعريف بالسينما 

والتجارب األمازيغية بعموم مشال إفريقيا 
وباقي مناطق العامل

اختتام فعاليات الدورة التاسعة من املهرجان الدويل للفيلم األمازيغي إسين ن وورغ بأكادير




