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ان املقاطعة كاسلوب احتجاجي هو من
ارقى االشكال النضالية الحداثية ،السلمية
و الديمقراطية ال يختلف حوله اثنني ،و
لكن الغري عادي و الغري الطبيعي و الذي ال
تجده يف املجتمعات الديمقراطية هو انتقاء
ثالث رشكات فقط :محطات «أفريقيا» ،ماء
«سيدي عيل» و حليب «سنطرال» ،دون غريها
من الرشكات التي تنتج نفس املواد ،فلماذا
هذه الرشكات بالضبط؟
رشكة ّافريقيا» :مع العلم انها ال تملك
محطات داخل املدار الحرضي بل فقط يف
الطرق السيارة و ملاذا هذه الرشكة بالذات
مع العلم انها الرشكة الوحيدة املختصة يف
توزيع الوقود مغربية مائة باملائة برأسمال
وطني و تشغل أكثر من  4000عامل مغربي
عرب ربوع اململكة ،وتملكها عائلة يشهد لها
األعداء قبل األصدقاء و قبلهم املؤرخون بانها
عائلة مقاومة مناضلة و كان الحاج حماد
أولحاج رحمه الله اثناء االستعمار يزود
املقاومة و أعضاء جيش التحرير بكل ما كانوا
يحتاجونه من وقود اثناء املقاومة ،و اثناء
املسرية الخرضاء ،ساهم بتزويد الشاحنات و
الحافالت ،التي اقلت املواطنون اىل الصحراء،
مجانا ،و ورث عنه ابنه عزيز أخنوش ،و ان
كنت اختلف معه سياسيا ،الحس النضايل
الوطني فبصم ببصمته املتميزة الشأن
الثقايف و االجتماعي و ساهم كأمازيغي يف
كرس عقدة األمازيغية عند امثاله من الطبقة

قتلته امراة فلن يدخل الجنة فكانوا يفضلون
الهرب ،عىل املواجهة والقتال.
حليب سنطرال :يعترب من املواد الغذائية األكثر
استهالكا يف املغرب ،خصوصا يف شهر رمضان،
كما أنه يُشكل مصدر رزق وقوت يومي آلالف
الفالحني يف املغرب ،وبالتايل مقاطعة هذا
املنتوج ،فيه إرضار كبري بالطبقة الفقرية
التي تشتغل يف التعاونيات الفالحية وترضب
يف العمق مورد رزقهم الوحيد ،و يبدو أن
رئيس الحكومة السابق ،عبد اإلله بن كريان،
لم يكتفي بمحاربة الطبقة الوسطى ،بل انتقل
إىل محاربة الفالح بغية إيجاد موطئ قدم يف
األسواق املغربية للرشكات الرتكية املصدرة
لنوع جديد من الحليب( ،تداوله النشطاء قبل
أيام يف مواقع التوصل االجتماعي) ،بغرض
السيطرة عىل كل يشء يف املغرب ،بدءا بقطاع
النسيج وليس نتهاءا بالحليب ومشتقاته ،بل
انتهاءا بترشيد اآللف من املغاربة يف مختلف
القطاعات.

و يف اكثر من ملف ابرزها
الربجوازية و ذالك بافتخاره
ملف فتح السوق املغربية
بأصوله االمازيغية و دعمه
امام االتراك ،حيث قاطعت
للثقافة االمازيغية ،ما يقلق
مريم ابن صالح االجتماعات
أعداء هذه الثقافة التي تحمل
االقتصادية مع الوفد املرافق
قيم إنسانية تجاوزت فقه ابن
آنذاك لرئيس الوزراء الرتكي
تيمية بل تهدده من الزوال ذالك
اردوغان ،الذين استقبلهم ابن
الفقه الذي يفتخر ابن كريان
كريان عىل الزرابي املغربية
باالنتماء اليه مما يجعله
االصيلة ليدوسوها بأحذيتهم
يكن عداءا دفينا لالمازيغية
ليستوردوا لنا ليس فقط
و لالمازيغ ،و خطاباته توثق
الزرابي الرتكية بل كل أنواع
لهذا العداء مثل تهكمه عىل
املنتوجات من مواد غذائية
معيشة الشلح و تهكمه و
و مواد نظافة و اواني وووو
استهزائه من اللغة االمازيغية
مما أدى اىل اكتساح السوق
و من حروفها تيفيناغ  ،و
أمينة ابن الشيخ
املغربية باملنتوجات الرتكية
من خالل هذا الحقد الدفني
بل تم فتح أسواق ،تركية
لن يستسيغ ابن كريان و
خاصة لرتويج هذه املنتجات،
من يطوف حوله ان يأتي
«زنقة زنفة» «درب درب «
امازيغي برجوازي مثقف من
عىل حد قول القذايف ،ما ادى
قاع جبال االطلس الصغري و
ليس فقط اىل مزاحمة البقال
يأخذ منه األضواء خصوصا و
املغربي بل اىل افالس سوق وقديما قال الحكيم االمازيغي:
انه مدعم من رئيس الحكومة
ⵖⵣ ⴰⵢⴰⵎⵖⵓⵣ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵙⵖⴱⵓ,
النسيج وتراجع الصناعة
«البيجيديست» العثماني و
املغربية عموما .كما ان مريم ⵔⴰⵜⵜⵉ ⴽⴰⵜⵔⵀⵓ ⴰⵔⵛ ⵏⵣⵖⵉ ⴰⵏⵏⴰⵡ
العكس صحيح.
ⴷⵉⴳⵙ.
ابن صالح ،هي امراة ،ويف فقه
ماء سيدي عيل :الذي تنتجه
Ghz ayamghuz, ad ur ssghbu,
االسالمويني ال يجب ان تهزم
رشكة عائلة ابن صالح
Wanna ighzn cra uhrtak ittar digs.
امراة رجال كما هو حال جنود
التي تتزعمها امرأة و هي
يف نفس الوقت رئيسة الباطرونا التي لوت داعش ،الذين كانوا يفرون من املعارك التي
ذراع ابن كريان اكثر من مرة ،اثناء واليته ،تقودها النساء الكرديات ،الن يف اعتقادهم من

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

الراخا يلقي حماضرة أمام وفد من طلبة أملان
حول تاريخ األمازيغ بشمال إفريقيا

قام وفد من الطلبة األملان ،مساء اليوم ،اإلثنني  30أبريل املنرصم،
بزيارة ملقر جريدة العالم األمازيغي ،رفقة مدير مرشوع املغرب
ملنظمة فريديريتش ناومان من أجل
الحرية،كلريهوف أوالف ،وذلك يف إطار الزيارات االستكشافية التي
يقوم بها الطلبة األملان لبلدان شمال إفريقيا والرشق األوسط.
وقد حيض الوفد املكون من حوايل  20طالبا يتابعون دراساتهم العليا
بمختلف شعب ومسالك العلوم اإلنسانية ،بمحارضة لرئيس التجمع
العاملي األمازيغي ،األستاذ رشيد راخا ،حول تاريخ األمازيغ بشمال
إفريقيا وعالقتهم بشعوب الضفة الشمالية للبحر األبيض املتوسط،
وكذا نبذة عن نضاالت إمازيغن من أجل انتزاع حقوقهم املرشوعة،
فيما قامت مديرة جريدة العالم األمازيغي ،أمينة ابن الشيخ ،بإلقاء
كلمة ترحيبية أمام الضيوف ،وتسليمهم ملفات تضم إىل جانب
العدد األخري من جريدة “العالم األمازيغي” ،رسالة التجمع العاملي
األمازيغي للمستشارة األملانية أنجيال مريكل ،وتكلف كلريهوف أوالف
بالرتجمة إىل األملانية.
ويف معرض محارضته أكد رشيد الراخا ،أن االعتقاد السائد بأن كل
مظاهر الحضارة اإلنسانية جاءت إىل إفريقيا من الشمال أو الرشق،
هي اعتقادات خاطئة ،موضحا أن الدراسات األخرية التي قام بها
الباحثان األنرتبولوجيان عبد الواحد بن نرص عن املعهد الوطني لعلوم
اآلثار والرتاث التابع لوزارة الثقافة واالتصال باملغرب ،وجان جاك
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املشهد اإلعالمي
يرزأ بفقدان الصحافية
األمازيغية «حادة أوعبو»
و اإلعالمية «مرمي لطيفي»

يوبالن بمعهد “ماكس بالنك” لألنثروبولوجيا املتطورة بأملانيا ،أدت
إىل اكتشاف جمجمة أقدم إنسان عاقل عىل وجه األرض حتى اآلن،
والتي يعود تاريخها إىل أكثر من  300ألف عام ،والتي تم اكتشافها
يف جبل إيغود باليوسفية وسط املغرب ،مضيفا “كما أفادت األبحاث
التي أجريت بمغارة “إفري نعمار” نواحي الناضور بأن إنسان
شمال إفريقيا مر بجميع مراحل التطور البرشي من البدائية حتى
التعدين واكتشاف الزراعة”.
وقال الراخا أن اكتشاف الزراعة ساهم كثريا يف بناء الحضارة
األمازيغية ،فظهرت مجموعة من املدن والتجمعات الحرضية
يف سفوح جبال الريف واألطلس وعىل ضفاف األنهار“ ،وطور
األمازيغ أساليب الزراعة والعمران ،وحولوا إيبرييا عىل مر القرون
التي استقروا بها إىل جنة من الحدائق والقصور” يضيف الراخا.
وأوضح الراخا كيف كان لتطور الزراعة يف املجتمع األمازيغي
أثر كبري يف التفكري فيما بعد املوت والجنة وبناء األهرام بالنسبة
للفراعنة ،وملؤها بالذهب والخمور التي اخرتعها سكان شمال
إفريقيا بعد تحقق فائض يف إنتاج الحبوب والكروم ،إال أن اإلفراط
يف قطع األشجار يضيف الراخا “من أجل بناء األهرامات أدى إىل
تدهور الرتبة وتصحر األرايض الزراعية الخصبة ،ما دفع األمازيغ
للهجرة إىل الشمال واالستقارا عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط”.
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ببالغ الحزن واألىس
تلقينا ،بجريدة «العالم
األمازيغي» و«التجمع
العاملي األمازيغي» خرب
وفاة اإلعالمية األمازيغية
«حادة أوعبو».
وتعترب املرحومة من أوىل
وأبرز الوجوه اإلعالمية
األمازيغية
باإلذاعة
باإلضافة إىل عطائها يف
مجال الشعر األمازيغي
والتمثيل.
كما تلقينا ،يف نفس
اليوم ،نبأ وفاة «مريم
الصحفية
لطيفي»
الجامعية
واألستاذة
ومديرة القناة الرابعة.
وتعترب لطيفي واحدة
من االعالميات البارزات
اللواتي طبعن املجال
اإلعالمي يف املغرب ،حيث
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تعترب من أوائل النساء
املغربيات يف املجال.
وأمام هذا النبأ املحزن
تتقدم مديرة جريدة
األمازيغي»
«العالم
أمينة بن الشيخ باسمها
وبإسم كافة الطاقم
واإلداري
الصحايف
للجريدة بتعازيها الحارة
وأصدقاء
إىل أرسة
ومعارف الفقيدتني.
املوىل
إىل
ونترضع
العيل القدير أن يتغمد
برحمته
الفقيدتني
الواسعة ،ويلهم ذويهما
والسلوان،
الصرب
ويسكنهما فسيح جنانه.
إنا لله ،وإنا إليه راجعونا.

* Editeur
Rachid RAHA
• R.C.: 53673
• Patente: 26310542
• I.F.: 3303407
• CNSS: 659.76.13
• Compte Bancaire:

BMCE-Bank - Rabat centre
011.810.00.00.01.210.00.20703.58

• سحب من هذا العدد:
 10.000نسخة

4

ملف العدد

ⵏⵓⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⵙⴰ
فاس
منتصر
إثري

www.amadalamazigh.press.ma

ماي  - 2018العدد 208
ⵎⴰⵢⵓ 2968 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 208

أمجع عدد من األساتذة الباحثني من دول خمتلفة من العامل ،مشال أفريقيا ،أوروبا ،الواليات املتحدة األمريكية على أن مشال أفريقيا ميكن أن تصبح خمتربا
مالئما لتعزيز الدميقراطية ،مربزين يف مداخالهتم على مدى ثالثة أيام من أشغال فعاليات «مهرجان فاس الدويل للثقافة األمازيغية» ،املنظم حتت شعار”:
الثقافة األمازيغية ومستقبل الدميقراطية يف مشال أفريقيا” أيام  11و  13ماي اجلاري ،وأوضح املتداخلون يف الندوات العلمية واللقاءات مع «العامل
األمازيغي» على أنه “ال ميكن أن تكون هناك دميقراطية حقيقية يف املغرب ،إال إذا كان البعد األمازيغي معترفا به ليس فقط كمكون من املكونات ،بل كأساس
الوطن» .جريدة «العامل األمازيغي» حضرت أشغال املهرجان و تنقل لكم التفاصيل عرب ملف هذا العدد.

فاس ..باحثون من مشال إفريقيا ،أوروبا وأمريكا يربطون تكريس الدميقراطية باألمازيغية
أساتذة جامعيون يناقشون حصيلة
“احلركة الثقافية األمازيغية”
أجمع عدد من األساتذة الجامعيني ،من مختلف
الجامعات املغربية ،عىل أن الحركة الثقافية األمازيغية
حققت مكاسب مهمة لصالح األمازيغية ،مشريين يف
مداخالتهم بندوة ” الحركة الثقافية األمازيغية ،الحصيلة
واألفاق” املنعقدة ضمن أشغال فعاليات مهرجان فاس
الدويل للثقافة األمازيغية ،املنظم تحت عنوان ” الثقافة
األمازيغية ومستقبل الديمقراطية يف شمال أفريقيا” ،إىل
رضورة اتخاذ الخطوات الرضورية لالعرتاف باألمازيغية.
وأكد محمد عرجي ،أستاذ بجامعة محمد بن عبد الله
بفاس ،أن ” العالم عرف يف العقود األخرية؛ بروز حركات
اجتماعية عىل شكل حركات احتجاجية جديدة ،تتناول
مختلف القضايا اإلنسانية؛ وتنادي بالسالم ونبد الحروب”؛
مشريا يف مداخلته ،أن هذه الحركات التي أتت يف سياق
ما بعد الحداثة ،اتسمت بانفتاحها عىل مختلف الفئات

االجتماعية خاصة منها الطبقة املتوسطة”.
وأضاف عرجي أن هذه الحركات انتقلت إىل بلدان الجنوب
كاملغرب؛ “إذ ستظهر هذه الثقافة االحتجاجية الجديدة
لدى املجتمع املغربي الناشئ يف بعض مناحي الحياة
اإلنسانية املرتبطة بالدين والثقافة والنوع االجتماعي
وحقوق اإلنسان”.
ويف هذا السياق ،يقول األستاذ محمد عرجي ،يف مداخلته
املعنونة ب” قراءة يف مسار وحصيلة الحركة الثقافية
األمازيغية باملغرب” ،ستربز عىل الساحة الوطنية حركة
ثقافية مطلبية واحتجاجية تطالب باالعرتاف وحماية
اللغة والثقافة األمازيغيتني وإعادة االعتبار لهما”.
وقام املتحدث برصد كرونولوجي لحيثيات ومراحل تطور
الحركة الثقافية األمازيغية باملغرب منذ إحداث أول جمعية
ثقافية أمازيغية “أمريك” تحمل هم هذه الثقافة يف أواخر
الستينيات ،مرورا بمرحلة التأسيس يف أوائل التسعينيات؛
وصوال إىل مرحلة إطفاء الطابع املؤسيس بعد دسرتة
األمازيغية يف دستور .2011″
بدوره ،تناول عبد الله بومالك ،أستاذ باحث باملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،موضوع “اللغة والثقافة األمازيغية:
ظهور أشكال جديدة” ،مشريا ً إىل أن “منذ ظهور املطالبة
بالهوية األمازيغية يف السبعينيات من القرن املايض ،كانت
اللغة والثقافة األمازيغية موضع دراسة ومناقشة “.
وأضاف بومالك ”:لقد شارك اللغويون ،والجهات الفاعلة
يف املجتمع املدني ،واملحامون ،والسياسيون وغريهم،
كل حسب مجال تخصصه يف النقاش والتفكري يف هذه
القضايا” ،وحاول املتحدث يف معرض مداخلته؛ تبيان
كيفية تجديد اللغة األمازيغية من خالل اإلنتاج الثقايف
والفني أو ما سماه باألدب الجديد (رواية؛ قصة قصرية،
مرسح ،”)..قام الباحث باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
بمقاربة ما قال عنه “التجديد من وجهة نظر لغوية
واجتماعية لغوية”.
من جانبه ،قال عبد الواحد مربور ،وهو أستاذ بجامعة
شعيب الدكايل بالجديدة ،بأن النقاش حول القضية
األمازيغية يف عالقتها بالجوانب اللغوية والثقافية والهوية
يف املغرب أصبح متداوال للغاية ،حيث يتسم بدينامية

اجتماعية مستدامة إىل حد ما”.
وأضاف مربور يف معرض مداخلته ،أن “األمازيغية تعرضت
للتهميش لعقود إىل جانب املوقف الذي يسود فيما يتعلق
بلغات التواصل اليومية والثقافة الشعبية يف املنحدرات
الناطقة بالعربية و األمازيغية” ،مربزا أن الفجوة اتسعت
منذ فرتة طويلة بني الثقافة العلمية والنخبوية املهيمنة
وما يسمى بالثقافة الجماعية”.
وأشار املتحدث من خالل عنوان مداخلته ” املسألة اللغوية
والثقافية يف املغرب من خالل وسائل اإلعالم والخطابات
األدبية :التحديات من واقع معقد” ،إىل أن “األصوات
املغاربية السيما يف املغرب والجزائر؛ تثري الحاجة إىل معالجة
هذه املسألة باعتبارها مشكلة اجتماعية؛ وهي مسألة
تخص جميع املواطنني ،أين كانت لغتهم األم؛ ومعتقداتهم
الفكرية والسياسية والثقافية” .حسب تعبريه
من جهته ،قال عيل فرتاحي،
أستاذ بجامعة موالي
سليمان بني مالل ،إن
األدب الوطني حقق نجاحا
ملحوظا من خالل إعطاء
الثقافة األمازيغية فرصا
أفضل” ،متسائال يف ذات
السياق ” ما هي الحضارة
العاملية دون ثقافات ما
وصفها ب”األقليات”؟”
وأضاف فرتاحي يف مداخلته؛
تحت عنوان” الشعر يف
االنفتاح واندماج اآلخرين”،
كل ثقافة ،أينما كانت،
تلعب دورا كبريا وتساهم يف
الحضارة العاملية” ،مضيفا
أن “الثقافات واللغات تبني
الجسور بني الشعوب؛ لكن ال ينبغي لها أن تكون مصدرا
إلنكار األخر”.
وشدّد املتحدث عىل رضورة إعطاء األدب األمازيغي
مكانته التي يستحقها يف الحضارة العاملية” ،مردفا ”:
نحن مقتنعون بقيمه ومساهمته االقتصادية والثقافية
واإلنسانية والحضارية”.
محمد شتاتو ،أستاذ بجامعة الرباط الدولية ،دافع عن
ما وصفه بالحجة القائلة بأن شمال أفريقيا ال تستطيع
تجاوز ركودها السيايس واالجتماعي واالقتصادي
والتكنولوجي دون اتخاذ الخطوات الرضورية ،أبرزها
االعرتاف باألمازيغية”.
وأضاف األستاذ شتاتو الذي عنون مداخلته ب” االعرتاف
بالثقافة األمازيغية ومفتاح الديمقراطية يف شمال
أفريقيا” أن مفتاح الديمقراطية هو اعتماد التعددية
الثقافية الديناميكية؛ وكذا اعتماد الفيدرالية واملساواة بني
الجنسني”.
فيما تناول إدريس بويحي؛ أستاذ بجامعة موالي إسماعيل
بمكناس موضوع “الحركة اإلسالمية واألمازيغية يف
املغرب؛ آفاق نحو الديمقراطية” ،مشريا إىل أن ” منذ
بداية التاريخ الرسمي للمغرب ،كانت الحركات اإلسالمية
واألمازيغية محورية يف دمج الخصائص السياسية
واالجتماعية والثقافية”.
وأضاف بويحي أن ما وصفها بهذه الحركات “قامت
باملناورة باسرتاتيجيات تنظيمية مختلفة للتعبري عن رأيها
يف مختلف مناحي الحياة؛ وال سيما الساحات السياسية”،
وبعبارة أخرى يضيف املتحدث “استجابة هذه الحركات؛
يف ردها عىل تهميشها السيايس واأليديولوجي واالجتماعي
واالقتصادي ،يف مناسبات عديدة للدفاع عن هوياتها ،سواء
أمازيغية أو مسلمة” .عىل حد قوله
وحاول املتدخل تحديد مسار الحركة األمازيغية واإلسالمية
يف املطالبة بحقها يف الديمقراطية والتخيل عن سياسة
“االستعباد” كما وصفها ،إضافة إىل التطرق لبعض
“الوصمات حول النقاش األمازيغي والحركة اإلسالمية،
مثل اإلسالم والهوية والعلمانية والديمقراطية”.

باحثون يناقشون
“الثقافة األمازيغية والدميقراطية واألدب”

أكد الجياليل السايب ،جامعة محمد الخامس
بالرباط ،أن من بني “الشعارات التي هتف بها
ناشطو الحركة األمازيغية يف املغرب ،بجميع
مظاهرها منذ عام  2000تحظى أحدها بأهمية
خاصة بسبب تواتر احتجاجها “ال ديمقراطية
بدون األمازيغية”.
وأضاف السايب يف مداخلة له بعنوان “الثقافة
األمازيغية ومستقبل الديمقراطية يف املغرب” يف
الندوة العلمية ” “الثقافة األمازيغية ،الديمقراطية
واألدب” املنظمة دائما ضمن أشغال فعاليات
مهرجان فاس الدويل للثقافة األمازيغية؛ أيام ،11
 12و 13ماي الجاري بمدينة فاس؛ أن ” املرء كان
يتساءل ما معنى هذا الشعار وما هو برنامج

الرفض واإلقصاء والتطرف” ،مؤكدة أن “الثقافة
األمازيغية يف تونس تعيش العزلة حتى بعد
الثورة” .مربزة أن “التنوع الثقايف والتعددية يعزز
ثقافة ديمقراطية”.
أما ألربتو تونيني ،عن جامعة «فلورانسا»
بإيطاليا؛ فقد تحدث يف مداخلته عن “الديمقراطية
يف البحر األبيض املتوسط :النظر إىل الوراء من أجل
مستقبل أكثر إرشاقا” مشريا إىل كيفية “تعزيز
مناقشة كيفية فهم الديمقراطية يف منطقة البحر
املتوسط”.
وقال تونيني “كثريا ما قيل أن الديمقراطية
الحديثة مستمدة من منطقة شمال األطليس وال
سيما من الطاقات السياسية والفكرية الناتجة

اإلصالحات الذي يدعمه”.
وأضاف “ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية
حقيقية يف املغرب ،إال إذا كان البعد األمازيغي
معرتفا به؛ مع دمجه يف النسيج الثقايف واالجتماعي
للبالد؛ بل يف جميع مجاالت الحياة العامة وهكذا”،
مشريا إىل أن “مستقبل الديمقراطية يف املغرب
يحتاج إىل رعاية جيدة وصادقة ال رجعة فيه”.
وشدّد الجياليل السايب عىل أن ” الديمقراطية تعتمد
عىل املساهمات التي تقدمها إلرساء دولة القانون
املتساوية والشاملة دون تسلسل هرمي وتهدف
إىل التماسك االجتماعي والسالم” ،مثريا يف معرض
مداخلته “القضايا التي يثريها ما وصفه بتخلف
البعد األمازيغي يف الدستور ،كما حدد مجموعة من
العقبات؛ مقرتحا يف ذات السياق طرقا للتفعيل”.
بدورها ،تطرقت بثينة بن كريدس ،عن جامعة
قرطاج بتونس إىل كيف يمكن للتنوع الثقايف أو
التعددية الثقافية املشاركة يف توطيد الديمقراطية
والتنمية االجتماعية” ،ومدى استعداد املشهد
السيايس واالجتماعي والثقايف التونيس وقياس
قدرته عىل القبول والعمل من أجل اإلدراج الثقايف
واالجتماعي الحقيقي للهوية الثقافية األمازيغية”.
كما تحدثت عن ما وصفته ب”املبادئ التوجيهية
املقرتحة لضمان إحياء الثقافة األمازيغية يف تونس
بعد الثورة”.
وأكدت بثينة عىل دور “التعدد الثقايف عىل وجه
التحديد من خالل االعرتاف بالثقافة األمازيغية يف
عملية التحول الديمقراطي يف تونس بعد الثورة”؛
مقرتحة “بعض ما وصفتها باملبادئ التوجيهية
واسرتاتيجيات األوامر القانونية واالجتماعية
والثقافية الالزمة لضمان إلدماج االجتماعي
للثقافة األمازيغية”.
وأشارت الباحثة التونسية يف مداخلة لها بعنوان
“تعدد الثقافات والديمقراطية يف تونس بعد
الثورة :الثقافة األمازيغية كنموذج” إىل الحق
يف االختالف الثقايف والتسامح والتعايش لبناء
مجتمع ديمقراطي يقوم عىل مناهضة قيم

عن الثورات السياسية يف فرنسا وأمريكا وظهور
لغة معينة من الليربالية الديمقراطية” ،مضيفا ”:
كانت هناك نقاشات مكثفة سواء يف جنوب أوروبا
وعرب البحر األبيض املتوسط”.
وخلص املتحدث إىل إن هذه الدول “تبنت ورفضت
التنافس حول الديمقراطية يف سياق حافل
بالثورة السياسية والحرب الدولية والرصاعات
الدينية والتغيري االجتماعي واالقتصادي” ،وقال
علينا ” استكشاف هذه التجارب يف محيطها
اإلقليمي والعاملي ،بدال من تقييد أنفسنا بمنهج
مقارن تماما بني التجارب الوطنية املختلفة”،
وقال املتحدث يف معرض مداخلته “بأن أعمال
ومنشورات املغرتبني ذوي النفوذ وشبكاتهم
الدولية الخصبة لعبت دورا مركزيا”.
من جهة أخرى ،تناولت جوليان توشنيتز ،عن
جامعة اليبزيغ ،موضوع أحالم مكان الديمقراطية
للكاتب الطاهر بنجلون ،مشرية إىل أن بنجلون ركز
عىل مفهوم العنرصية وتحدث ضد اإلسالموية كما
كان أحد اوائل املفكرين الذين تحدثوا عالنية عىل
مأساة الالجئني يف البحر األبيض املتوسط وهي
املأساة التي تهيمن عىل اإلعالم اليوم”.
كما تحدثت جوليان عن املشكلة املتعلقة بهجرة
الكثري من املغاربة إىل أوروبا ،متسائلة هل النموذج
الديمقراطي الغربي وهو يف الحقيقة الحل الذي
يحتاجه هذا املجتمع كما هو مفهوم يف رواية
“بارتري” للمؤلف بنجلون”.
أما حامد بحر ،عن جامعة مدينة نيويورك ،فقد
ركز عىل موضوع “كتاب األمازيغية الفرنسيون”
من خالل الكاتبني املعروفني ،محمد خري الدين من
املغرب وكتيب ياسني من الجزائر ،كما تطرق إىل ما
قال عنه “تحريك الحوار إىل األمام وربطه بوضع
العالم األمازيغي اليوم”؛ قائال”:عىل الرغم من
التقدم امللموس الذي تم إحرازه يف شمال أفريقيا
ككل فيما يتعلق باألمازيغية؛ فاملجتمع األمازيغي
يتجنب هذا االعرتاف العاملي”حسب تعبريه.
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“مهرجان الثقافة األمازيغية” يؤكد على الدور املركزي لألمازيغية ويدعو لفصل الدين عن السياسي
أكدت التوصيات الختامية الصادرة عن الدورة الرابعة عرشة للمهرجان
الدويل للثقافة األمازيغية املنظم بمدينة فاس من  11إىل  13ماي
الجاري ،عىل الدور املركزي للغة والثقافة األمازيغية بصفتها حاملة
للقيم الكونية والثقافة والديمقراطية والعيش املشرتك.
كما دعت التوصيات الختامية للمهرجان الذي تناول موضوع ” اللغة
األمازيغية ومستقبل الديمقراطية يف شمال أفريقيا” إىل “فصل الدين

عن السياسة ،وترسيخ الفصل بني السلطات” ،و”تعزيز قيم العدالة
االجتماعية والحرية ،وتوطيد التعاون بني دول شمال أفريقيا لتحقيق
الديمقراطية”.
وطالب املنظمون عرب توصياتهم “بتعزيز احرتام املساواة بني الجنسني
والحفاظ عىل االندماج االجتماعي”؛ و”توعية األفراد وخاصة الشباب
يف املدارس من خالل تربيتهم عىل قيم الديمقراطية والحداثة والحوار”،

إضافة إىل “تشجيع الثقافة والديمقراطية يف األرسة واملدرسة يف البوادي
واملدن عىل املستوى املحيل والوطني والجهوي”.
التوصيات السبعة للمهرجان ،أكدت كذلك عىل تشجيع النقد الذاتي
والتفكري النقدي والعمل عىل تغيري العقليات كوسيلة ملنع نشوب
الرصاعات”.

الراخا ..القوى السياسية املحافظة تبذل ما يف وسعها ملنع االعتراف باألمازيغية

أكد رشيد الراخا؛ رئيس التجمع العاملي
األمازيغي؛ يف مداخلة له تحت عنوان  ”:تعزيز
األمازيغية لنجاح التحول الديمقراطي يف بلدان
تامزغا” أنه “عىل الرغم من أن اللغة األمازيغية
أصبحت رسمية يف بعض البلدان مثل املغرب
والجزائر إال أن القوى السياسية املحافظة العربية
واإلسالمية تبذل كل ما يف وسعها ملنع ما يسمى
باالعرتاف والسيما عىل أرض الواقع”.
وأشار الراخا الذي كان يتحدث يف ندوة ” الثقافة
األمازيغية والديمقراطية بعد الربيع الديمقراطي”
ضمن اليوم األخري من مهرجان فاس الدويل
للثقافة األمازيغية؛ إىل أن “جميع املغاربيني لديهم
الكثري من املصلحة بإثراء الثقافة األمازيغية
وقبول تنوعها”.
وأضاف املتحدث “يجب أن نعمل من أجل
ديمقراطية حقيقية واستعادة الحجج التاريخية
والناشئة املتأصلة يف التقاليد وجعلها متوافقة مع
مفهوم الديمقراطية الذي تطور تاريخيا يف الغرب
منذ الثورة الفرنسية كمحاولة لتكييف التقليد مع

الحداثة”.
وجدّد الراخا مطالبته بدولة فدرالية
باملغرب ،حتى يتسنى لجميع املغاربة
االستفادة من ثرواتهم املحتكرة من
طرف أربع جهات فقط” .كما تحدث عن
ما وصفه “بأزمة الهوية التي يعيشها
املهاجرون املغاربة بسبب الكتب املدرسية
التي تُدرس ألبناء الجالية وتغيّب بشكل كيل
لألمازيغية التي هي لغة األم للمغاربة ،كما
ربط بني إقصاء األمازيغية بما تحمله من
القيم اإلنسانية واملساواة”.
وخلص رئيس التنظيم الدويل األمازيغي؛
إىل أن “الديمقراطية هي يف األصل من
صنع األمازيغ الذين كانوا يسريون
أمورهم ب”تاجماعت” ،كما تحدث عن دور املرأة
األمازيغية قديما يف املجتمعات األمازيغية بشمال
أفريقيا.
فيما تناولت «مدينة توري»؛ من جامعة
نواكشوط ،محور “مستقبل التعددية الثقافية

باحثون دوليون يتحدثون عن
األمازيغية والدميقراطية

اتفق عدد من األساتذة الباحثون
من دول مختلفة؛ عىل أن شمال أفريقيا
يمكن أن تصبح مختربا مالئما لتعزيز
الديمقراطية” ،وأشار املتداخلون يف الندوة
العلمية”األمازيغية ،املواطنة والثقافة
الديمقراطية”؛ املنظمة ضمن اليوم
الثاني من أشغال فعاليات مهرجان فاس
الدويل للثقافة األمازيغية( ،أشاروا) إىل
أن “االعرتاف الرسمي باللغة األمازيغية
خطوة أساسية يف جهود املغرب والجزائر
لتعزيز مصداقيتهما الديمقراطية”.
وأوضح موحى الناجي ،مدير املعهد الدويل
للغات والثقافات بفاس ،أن االعرتاف
الرسمي باللغة األمازيغية خطوة
أساسية يف جهود املغرب والجزائر لتعزيز
مصداقيتهما الديمقراطية” ،مشريا إىل
أن “عملية قبول املجتمعات األمازيغية
يف الحياة العامة عملية طويلة ومعقدة
ولكنها تساعد يف نهاية املطاف بلدان شمال
أفريقيا عىل أن تبني عىل الصعيدين املحيل
والخارجي أن التحول الديمقراطي يمكن
أن يحدث من خالل اإلصالحات السلمية”.
وأكد الناجي يف مداخلته “االعرتاف بالهوية
األمازيغية :خطوة نحو الديمقراطية”
أنه “تاريخيا كان للحركة األمازيغية
مطلبان أساسيان ،منح األمازيغية وضعها
الرسمي ،وإدماج املجتمعات األمازيغية
يف املجاالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية” ،مؤكدا يف ذات السياق أن ”
الشعب األمازيغي اليوم ال يطالب بالحقوق
اللغوية والثقافية فحسب بل أيضا
بالفرص االقتصادية املتساوية والحقوق
السياسية”.
من جهته ،قال الربملاني الجزائري السابق؛
طارق مريا؛ إن “التشكيالت السياسية
القائمة عىل األمازيغية والسيما القبائل
تعد املثلث املغاربي املثايل وهو بمثابة راية”.
وأضاف أن األمازيغية يف الوقت الراهن
برهنت عىل قيمة التسامح والتعدد
والوحدة” ،مؤكدا أنها “فرصة للمغرب
الكبري لصياغة وتأكيد شخصيته ،و هذه
الطريقة التي يمكننا من خاللها إحداث
تغيري يف األمم”.
وأشار مريا يف مداخلة له بعنوان”املطلب
األمازيغي يف الجزائر :مسار ديمقراطي
وتكاميل” إىل أن ” علم االجتماع االنتخابي
يصعب فهمه فيما يتعلق بعدم صدق
األصوات االنتخابية”.
بدوره؛ تناول إدريس املغراوي ،أستاذ
بجامعة األخوين ،موضوع”القضية
األمازيغية والنقاش حول املواطنة
الثقافية” ،وحاول من خاللها الربط “بني

القضية األمازيغية والنقاش حول
املواطنة الثقافية كتحدي لخطاب االنتماء
اإلثني الذي أعتقد بأنه يذكرنا بالسياسة
االستعمارية والبحت حول اإلنجيل”.
حسب تعبريه
وأوضح املغراوي أنه “بدون السياق
السيايس الديمقراطي الذي ينبغي أن
يعزز مفهوم املواطنة والحقوق الفردية،
ال يمكننا أن نتوقع فهم ليس األمازيغية
فحسب بل أيضا أشكال الهويات األخرى”،
مضيفا أن “عىل الدولة أن تأخذ بجدية
إعادة النظر يف أكرب مرشوع ديمقراطي
وتعيد صياغة مفهوم الهوية ،ألن املغرب
أصبح متعدد الثقافات بشكل متزايد
بسبب تزايد املهاجرين يف جنوب الصحراء
الكربى”.
فيما تطرقت ماريا أنجيلز روك؛ عن املعهد
األوربي للبحر األبيض املتوسط باسبانيا؛
ملوضوع “الثقافة األمازيغية مفتاح حقوق
اإلنسان والتنمية املستدامة”
وقالت ماريا يف معرض كالمها ”:أكثر
الظواهر إثارة لالهتمام بني الثمانينات
واليوم تكمن يف أهمية النموذج الجمعوي
يف املغرب .وهي من أفضل ما طور يف
الضفة الجنوبية للبحر األبيض املتوسط”.
وأردفت املتحدثة ”:أكدت يل تجربتي
امليدانية يف منطقة سوس ومع جمعيات
التنمية الريفية ذات الطابع الثقايف ،كيف
ترتبط الهوية بالتقاليد األمازيغية ولكن
أيضا قدرتها عىل فتح مساحات جديدة
للنساء” ،إضافة إىل “تمكن الشباب من
اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل مجتمع
أكثر عدال وتماسكا”.
فيليبيو بينياني عن جامعة العلوم
التطبيقية جنوب سويرسا قام بالتعريف
بمفهوم املواطنة التي قال بأنها ولدت يف
أوروبا واملناطق األنجلوسكسونية” ،مشريا
إىل أن مفهوم املواطنة لها عدة نظريات؛
وتشرتك هذه النظريات يف عالقة اجتماعية
وسياسية بني الفرد واملجموعة” ،مضيفا
أن ” املواطنة تتطلب مشاركة نشطة
مستمرة عىل املستويات السياسية
واالجتماعية واملدنية والثقافية لتعزيز
ديمقراطية األفراد واملجتمع .انها عالقة
اجتماعية وسياسية رضورية لتوطيد
الديمقراطية ولكن يجب ان يتم تدريسها،
الن املواطنني يتعلمون املواطنة عن طريق
املشاركة ويمكن لشمال أفريقيا ان تصبح
مختربا مالئما لتعزيز الديمقراطية” .يورد
فيليبيو

والديمقراطية يف شمال أفريقيا” ،مشرية إىل أنه ال
“يمكن أن يكون شمال أفريقيا املتعدد الثقافات
حيوي دون وجود الديمقراطية” .وأضافت أن
“التنوع الثقايف يف منطقة جغرافية؛ لكي يكون
فعاال ،يحتاج إىل االعتماد عىل نظام قضائي عادل
ونظام تعليمي قائم عىل املساواة وغريها من

تدابري الدعم املناسبة”.
وشددت مدينة توري عىل رضورة “ضمان
الحقوق الثقافية من أجل تعبري أفضل عن التنوع
املتعدد الثقافات كما يجب حماية األقليات واخذ
عادتها بعني االعتبار لضمان اإلثراء املتبادل”.
وتطرقت بدورها ،نهى بكر ،عن الجامعة
األمريكية بالقاهرة إىل “مستقبل الديمقراطية يف
شمال أفريقيا”؛ مؤكدة أن “الرصاعات الشعبية
يف شمال أفريقيا من أجل الحكم الديمقراطي
ال تهدف إىل تحرير املنطقة من الديكتاتوريات
فحسب .بل أيضا إىل تحسني الظروف االجتماعية
واالقتصادية املادية للمواطنني بطريقة تعالج
مشاكلهم والتي تتمثل يف عدم املساواة والبطالة
والفقر”.
وأضافت يف معرض مداخلتها“ ،من املعتقد عموما
أن األنظمة الديمقراطية تتصدى لهذه املشاكل
بشكل أفضل من النظم االستبدادية؛ متسائلة
إن كانت شمال أفريقيا عىل الطريق الصحيح
لتحقيق الديمقراطية؟”.

الثقافة األمازيغية واحلركة النسائية حمور ندوة دولية

أكدت فاطمة صديقي؛ باحثة يف املعهد
الدويل للغات والثقافات بفاس ،أن املرأة املغربية
واألمازيغية تاريخيا كانوا يف خطني متوازيني”،
مضيفة أن ” املرأة و اللغة همشت يف عهد
االستعمار وما بعد االستقالل ،واآلن املرأة
واألمازيغية يف الواجهة واملجاالت العامة والزلت
املرأة واللغة عنرصين مؤسسني للنقاش العام”.
وأوضحت صديقي يف ندوة “الثقافة األمازيغية
والحركة النسائية” املنظمة ضمن فعاليات
مهرجان فاس الدويل للثقافة األمازيغية،
أن” قصة املنظمات غري الحكومية النسائية
والنضال من أجل الديمقراطية يف شمال أفريقيا
تعد قصة مثرية لالهتمام ويعود أصلها إىل
بدايات القرن العرشين وقد شكلت مطالب املرأة
ذات الطابع القانوني والسيايس”.
وأشارت الباحثة يف مداخلة لها بعنوان
“املنظمات غري الحكومية النسائية والنضال من
أجل الديمقراطية يف شمال أفريقيا “ ،إىل أن “مكاسب املنظمات
غري الحكومية النسائية توجت بفتح املجال العام للسلطة يف
املناقشات وإضفاء الطابع املؤسيس عىل املساواة بني الجنسني
يف الدستور واملزيد من حرية التعبري” ،مربزة أن “طبيعة
هذه املطالب تجعلها مرتبطة بشكل مبارش بعملية التحول
الديمقراطي التي بدأت يف شمال أفريقيا منذ التسعينيات”.
وأضافت أن املنظمات النسائية “حققت نجاحا ملحوظا عىل
جبهات التفاوض بشأن السلطة ووضع االسرتاتيجيات مع
كل من املجتمع وصانعي القرار”؛ وعىل الرغم من ارتفاع
نسب األمية والفقر لدى النساء فإن “املنظمات غري الحكومية
النسائية يف شمال أفريقيا ساعدت يف وصول النساء وبلدان
شمال أفريقيا وقيادتها”،
وأشارت صديقي إىل أن “املنظمات غري الحكومية النسائية
تخىش ،من األسلمة األخرية للمنطقة ،فقدان الحقوق التي تم
الحصول عليها بمشقة األنفس والنضال من أجل الحفاظ عىل
هذه الحقوق”.
من جانبها ،تناولت عزيزة أوكري؛ عن الرابطة الدولية للنوع
والدين ،موضوع “املرأة األمازيغية الوالية الصالحة والصوفية..
فاعالت األمن الروحي” ركزت من خاللها عىل “الواليات
الصالحات األمازيغيات والصوفيات وبناؤهن لشخصيات قوية
تشجعهن عىل أن يصبحن عنارص أمن .عىل الرغم من حقيقة
أن هاته األمازيغيات أثرن يف مجتمعاتهن وتميزن بإرثهن الذي
ال يعرفه إال القليل”.
وقالت أوكري يف معرض مداخلتها “نادرا ما يدرس علماء
االجتماع رؤيتهن للقداسة وآثارها”؛ مربزة أن “النساء
األمازيغيات اللواتي يعملن مع املسار الصويف تجاوزن مراحله
وحققن القداسة التي أوصلتهن للقيادة والسلطة كونهن
عنارص األمن”.
من جهتها؛ تناولت أنزا باالمارا عن جامعة فرنسوا رابويل تور
بفرنسا ،موضوع “وضعية املرأة يف تونس :عرض رواية سيسيل
أم هاني؛ “رائحة الحناء” ،معتربة أن “الشاعرة والروائية
الفرنسية الربيطانية سيسيل أمهاني تويل أهمية خاصة لحوار
الثقافات” .مشرية إىل أن «سيسيألمهاني» وهي زوجة رجل
تونيس ،عاشت لفرتة طويلة يف تونس تشعر بقلق بالغ إزاء

مستقبل الديمقراطية يف شمال أفريقيا “ .وتعالج عرب روايتها
تقول أنزا “رائحة الحناء” مشكلة تحرر األنثى واملعضلة
الصعبة بني الرغبة يف املعرفة وأهمية التقاليد .كما “تظهر
املؤلفة بحساسية كبرية وبدقة الرحلة املؤملة لهذه الشابة التي
تقودها إىل الحرية .ورواية رائحة الحناء ظهرت يف عام 1999
وأعيد إصدارها عام .”2012
جون ماري سيمون ،وهو كاتب فرنيس ،تناول هو األخر
موضوع “ماريريدا نايت عتيق ،إمرة حرة”؛ واعتمد يف مداخلته
عىل بعض االقتباسات من قصائدها إلبراز وجهة نظرها حول
وضع املرأة األمازيغية قديما واستقاللها الذي يكمن يف غنائها
بصوت تقلد فيه الرجل يف بعض القصائد” .يقول جون ماري
ويضيف “كانت متعددة املواهب وحرة يف أعمالها كما يف
قصائدها الشعرية؛ “ماريريدا نايت عتيق” شاعرة أمازيغية
من تساوت امرأة؛ متمردة تمارس حريتها النسوية القادرة عىل
الغناء بصوت خشن وناعم يف نفس الوقت وإلقاء أغانيها يف
السوق قبل أن تختفي دون ترك أي أثر”.
«إنها شخصية أساسية للمرأة األفريقية األمازيغية .لكنها
غري معروفة بما فيه الكفاية أنا متأثر وملهم بتمردها تلهم يل
شخص يهتم بالدفاع عن حرية التعبري وحرية العيش بحرية”.
يقول الكاتب الفرنيس يف مداخلته
فيما تناول محمد الطايفي عن “معهد فرجينيا بالواليات
املتحدة األمريكية” موضوع ”الديمقراطية وازدهار الشعر
والثقافة األمازيغية عرب اإلنرتنيت”.
وقال الطايفي ،إن “الفن األمازيغي ال يعرف حدودا”“ ،هنا
يف الواليات املتحدة األمريكية تمكنت من معرفة العرشات من
الشعراء واملغنني ،واكتشفت أن األمازيغ موجودون يف كل
مكان وأن لغتنا وثقافتنا تواصالن العيش بكرامة كما تفرضان
وجودهما يوما بعد يوم”.
وأضاف ”:ال يمكننا االستماع إىل األغاني الجميلة لرويشة أو
أغاني رشيفة أو تامهاوشت دون أن تكون صورتهم أمامنا”.
وأكد أن “ازدهار الشعر والثقافة األمازيغية يبني أنه عىل الرغم
من إرادة الزعماء يف التخلص منها بالكامل .إال أنهم لم يتمكنوا
من القيام بذلك .ألن اإلنرتنيت ال يعرف العرق أو الدين ،يجب أن
نكون متفائلني بشأن مستقبل شعرنا وثقافتنا”.
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حسن أوريد

ال دميقراطية دون إنصاف األمازيغية

أكد الناطق الرسمي السابق
باسم القرص ،حسن أوريد
أنه “ال يمكن الحديث عن
الديمقراطية دون إنصاف
األمازيغية” ،مشريا إىل أن
“الحديث عن القيم الجامعة لألمة املغربية ال يمكن أن يتم عىل
حساب األمازيغية ،ألن هذا األمر أسايس بالنسبة إيل ّ وأخىش
أن ييسء فهمي عند الحديث عن األمة املغربية “.عىل حد قوله
وأشار أوريد يف مقابلة مع “العالم األمازيغي” عىل هامش
افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عرش للمهرجان الدويل للثقافة
األمازيغية بمدينة فاس مساء الجمعة  11ماي الجاري ،تحت
شعار ” الثقافة األمازيغية ومستقبل الديمقراطية يف شمال
أفريقيا” ،إىل أن “األمازيغية جزء أسايس ومكون من مكونات
أخرى ولكن ال ينبغي أن نقسم أو نجزئ هاته املكونات ألنها
متفاعلة والذي يجمع الشعوب هو قيم مشرتكة وأعتقد أنه
آن األوان أن نقر بذلك”.
وأوضح أوريد أنه “يف فرتة كان هناك حيف فيما يخص البعد
األمازيغي ،لكن قامت الدولة بمجهودات مهمة جدا ،واآلن
ينبغي أن نفكر يف القاسم املشرتك وهو األمة املغربية” .عىل
حد تعبريه .مردفا ً القول ”:أعتقد بأنه ما ينبغي الرتكيز عليه
هو الجامع املشرتك لألمة” .وزاد  ”:ال أتحدت عن املكون
األمازيغي بمعزل عن املغرب لذلك ،أنا ،هذا التجزؤ أرفضه
أساسا”.
وشدّد رجل القرص السابق عىل أن “الديمقراطية ليست تقنية

بل باألساس ثقافة وتنبني عىل الحوار ،ولذلك ينبغي
ترسيخ قيم الديمقراطية يف املدرسة ويف البيت” .كما أن
الديمقراطية يضيف أوريد “ال تختزل يف تقنيات أو انتخابات
أو بعض اإلجراءات؛ كما يجب أن ننخرط يف الكوني ،ال مجال
إال للقيمة الكونية وللعرص”.
وحول وضعية اللغة األمازيغية ،أردف املتحدث ”:طبعا ينبغي
أن نعي يشء أسايس ،هو أن هذه اللغة لم تكن مكتوبة لعقود
بل لقرون؛ وأعتقد أنه ينبغي التحيل بالكثري من التواضع فيما
يخص وضعية اللغة ،ألن اللغة ترتقي بعمل من لدن املختصني
وترتقي وتغتني باإلبداع وهذا اليشء أسايس” ،مشددا عىل أن
اإلطار القانوني (دسرتة األمازيغية) مهم جدا وال جدال فيه،
ولكن اإلطار القانوني ال يصنع اللغة ،ألنه من العبث االعتقاد
بأن اللغة سرتتقي ألن هناك بند يف الدستور” .حسب تعبريه،
مضيفا يف ذات السياق « نفتخر عندما نرى األمازيغية مكتوبة
بتيفيناغ يف واجهة املؤسسات».
وقال حسن أوريد يف مقابلة مع “العالم األمازيغي” إن عىل
الذين يحملون األمازيغية يف وجدانهم أن يكتبوا بها“ ،ألن
مهمة االرتقاء باألمازيغية تقع بالدرجة األوىل عىل الناطقني
بها” .مضيفا ،إن األمازيغية طريقة يف التفكري ،والثقافة علينا
التفكري اإليجابي بها ،فـ»القيم كلها نجدها يف األمازيغية».
حسب تعبريه
وأردف الوايل واملؤرخ السابق»:كل جيل يحق له أن يتساءل عن
االمازيغية ،الن النهر يبقى وفيا دائما للمنبع».

فاطمة صديقي باحثة يف املعهد الدويل للغات والثقافات بفاس ،لـ «العامل األمازيغي»:

إنصاف املرأة واألمازيغية مفتاح الدميقراطية

* هل يمكن الحديث اليوم عن الديمقراطية
دون إنصاف األمازيغية واملرأة؟
** شكرا عىل هذا السؤال ،ال يمكن؛ ألن املرأة
واللغة عنرصين أساسيني يف كل ما يحدث اآلن؛
سواء لدى الشباب ويف اإلنرتنيت ،يعني املرأة و
األمازيغية مهمني ،وهما ال يرتبطان بحقوق
اإلنسان فقط ،بل حتى بالعقليات؛ ألن اللغة
واملرأة قريبني من اإلنسان ،صحيح هناك
حقوق اإلنسان؛ لكن هناك العقليات أيضا التي
يجب أن تتغري.
* يف األزمنة الغابرة كانت املرأة لدى األمازيغ
قائدة تقود جيوش من الرجال واليوم نرى
العكس تماما ،بماذا تفرسين ذلك؟
** أفرسه بطغيان الذكورية واألبوية يف مجتمعاتنا ،هذه
حقيقة ،يعني الذكورية تعطي كثري من املجاالت وتفسح
املجاالت أكثر للرجال عن النساء؛ لذلك نحن يف تربيتنا يف
املدارس وغريها ،ننظر إىل املرأة ككائن دوني بالنسبة للرجل،
فاملرأة لها وجود ولها أيضا قوة حارضة؛ ولكن ليست عندها
سلطة ،والسلطة هي القوة التي يعرتف بها املجتمع.
* لكن يف نظرك ما هي األسباب التي جعلت املرأة تتأخر إن جاز
التعبري يف الوقت الذي تتطور فيها العالم؟
** هناك العقليات وهناك تداخل ،يف الحقيقة هذا سؤال
صعب جدا ،ألن هناك تداخل عىل الصعيد الوطني ،عىل

الصعيد العاملي ،ما يجري يف املنطقة ،يعني
هذه التغريات الجيوسياسية أصبحت تطغى
كثريا عىل عالقاتنا ،كذلك عدم وجود فرص
للشغل إىل أخره يف مجتمع يعطي حظوظ
أكثر للرجل عن املرأة؛ فأصبحت النظرة للمرأة
يعني لم تعد كما كانت من قبل ،ولكن من قبل
وحتى تكونوا وفيني للتاريخ؛ ال نعرف كيف
كان املجتمع ،صحيح نعرف ما كان يحدث
يف األوساط الراقية ،ولكن ال نعرف ماذا كان
يحدث يف الطبقات الغري محظوظة؛ ليست
لدينا وثائق ،فربما تكون املرأة كذلك تعيش يف
األمية ومتأخرة؛ ولكن كل ما لدينا يف التاريخ
عن نساء وصلنا ،الطبقات لها جاه ولها سلطة.
* ما رأيك يف التأخري الحاصل يف إنزال القوانني التنظيمية
املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؟
** هناك تيارات محافظة جدا تحارب األمازيغية؛ ثم ليست
هناك إرادة نراها عىل مستوى بعض الوزارات وعىل مستوى
بعض الهيئات التي ال تريد الدفع الحقيقي باألمازيغية،
هناك الكثري من الكالم ،لكن ال نرى األفعال عىل أرض
الواقع؛ هذا يعني أنه يجب إعادة النظر يف كل هذه األشياء.
* حاورها :منترص إثري

األديب الطاهر بنجلون

األمازيغية ك ّونتنا وعلينا احترامها

قال الكاتب واألديب املغربي
املعروف ،الطاهر بنجلون
بأنه ال يمكن أن نتجاهل اللغة
والثقافة األمازيغية ألنها
جزء من الهوية املغربية”.
وأضاف بنجلون يف لقاء
“العالم
مع
مقتضب
األمازيغي” عىل هامش
تكريمه خالل فعاليات
الدورة الرابعة عرش من
مهرجان فاس الدويل للثقافة
األمازيغية؛ مساء الجمعة 11
ماي الجاري بمدينة فاس،
أن األمازيغية “كوّنتنا وعلينا
أن نعرتف بها ونحرتمها
ونساهم يف التعريف بها”.
وأكد بنجلون أن “األمازيغية
من مهمات الديمقراطية،
والتي يجب أن تحرتم هذه
الثقافة املغربية” ،مشريا ً إىل
أن “اللغة ليست تقنية تماما
وكبعض
كالديمقراطية
املفاهيم األخرى؛ األساس هو

القيم التي تكون ووراء هذه
اللغة” ،مربزا أن الديمقراطية
هي “مجموعة من قيم
وفلسفة حياة وفلسفة
التعايش مع اآلخرين ،لذا
يجب أن نعطي للديمقراطية
املفهوم الذي يالئمها”.
واعترب بنجلون ،الذي يعترب
أحد أشهر وأبرز الكتاب
الفرنكوفونني يف العالم
وصاحب أكثر الكتب ترجمة
إىل اللغات املختلفة ،أن
“الثقافة األمازيغية من
مؤسسات الهوية املغربية،
وعدد كبري من الكلمات التي
نستعملها يف حديثنا اليومي
هي كلمات أمازيغية ويجب
علينا أن نعرتف بهذا ونساند
هذه الثقافة” .مشريا إىل أن
“دستور  2011اعرتاف بهذه
الثقافة وهذا جزء من الهوية
املغربية وهي اآلن تعيش يف
املغرب بكل هدوء وهناء”.

عىل حد قوله ،مؤكدا أن «
األمازيغية تحتوي كل القيم
الكونية».
يذكر أن روايات الكاتب
واألديب الطاهر بنجلون،
قد ترجمت إىل ما يزيد عن
 48لغة أجنبية ،كما أن
صاحب “الليلة املقدسة”
اختار أن يعرب عن نفسه
باللغة الفرنسية التي درسها
ود ّرسها ،حتى أصبح الكاتب
املغربي األشهر يف الغرب
ومرجعا ً لألدب الفرونكفوني.
ويشمل مجال أعماله
الحكاية واألسطورة والتقاليد
املغاربية وأساطري األسالف،
وهذا ساهم يف فهم جميع
جوانب التقاليد والثقافة
املغاربية.

احلسان أحجيج أستاذ جامعي جبامعة فاس سايس:

ال ميكن أن نتكلم عن الدميقراطية بدون االعتراف باألرض

أكد الحسان أحجيج،
أستاذ جامعي بجامعة
فاس سايس ،أنه " يمكن أن
نتكلم عن ديمقراطية بدون
االعرتاف باألرض ،ألن األرض
أرض أمازيغية ،جذور هذا
الوطن جذور أمازيغية ،ال
عالقة لها بالرشق" ،وأضاف
يف لقاء مع "العالم األمازيغي"
أن "بدون إحقاق الحق ودون
االعرتاف بالثقافة األمازيغية ،ليس
فقط كمكون من املكونات ،بل كأساس
الوطن وأن اللغة يجب أن تحيى ويجب
أن تُعلم وأن يمارسها كل املواطنني لن
تكون هناك ديمقراطية".
وأضاف أحجيج ":عندما نتكلم عن
الديمقراطية ،فإننا نتكلم عن أحزاب
سياسية ،ألن األحزاب السياسية هي
املحرك وهي املفعل للديمقراطية،
وعندنا نتحدث عن الديمقراطية فإننا
نتحدث عن تدبري الشأن املحيل والشأن
العام .بمعنى الجماعات املحلية سيكون
لها دور يف تسيري الشأن املحيل وذلك
بتوفري كل الرشوط التي تضمن العيش

الكريم للمواطن ،ولكن
إذا كانت هذه األحزاب تحمل
إيديولوجية برانية ،بمعنى
أنها ليست من إنتاج الفكر
املغربي سواء عىل بعده
الثقايف أو بعده اإليديولوجي،
ألن اإليديولوجيتني مرتبطني
بالرشق ،وبالتايل فإن هذه
اإليديولوجيات ستعمل عىل
إقصاء هذا البعد الثقايف
األمازيغي سواء محليا أو ترشيعيا يف
الربملان".
وأشار األستاذ الجامعي إىل أن " منذ
ظهور الدولة الحديثة يف املغرب ،حاولت
الحركة الوطنية أن تطمس الثقافة
والهوية األمازيغية ،ال يف املدارس
العمومية وال يف اإلعالم ..واألمر اآلن أخذ
بعدا أكثر تأثريا عىل األمازيغ واألمازيغية
بشكل عام" .مربزا أن "هناك من يريد
أن يعود إىل عهد الدولة العباسية وهناك
من يريد أن يعود للدولة األموية وهناك
من يحلم بوطن عربي خايل من املحيط
إىل الخليج" .عىل حد تعبريه.

موحا الناجي رئيس املعهد الدويل للغات والثقافة بفاس ،ومدير مهرجان فاس الدويل للثقافة األمازيغية لـ «العامل األمازيغي».

ال ميكن احلديث عن الدميقراطية دون إدماج وإنصاف األمازيغية

أكد موحى الناجي ،رئيس املعهد الدويل للغات والثقافة بفاس ،ومدير مهرجان فاس الدويل للثقافة األمازيغية ،أنه “ال ميكن أن تكون هناك دميقراطية بدون إدماج األمازيغية واالعتراف هبا ،وإنصافها”.
وأكد الناجي يف حوار مع “العامل األمازيغي” ،على هامش مهرجان فاس الدويل للثقافة األمازيغية ،أن على “املجتمع املغريب وعلى املسؤولني واملنتخبني أن ينتبهوا أكثر إىل أمهية تفعيل وترسيخ ما جاء به دستور  2011خبصوص
إدماج األمازيغية وإنصافها”.

*هل يمكن الحديث عن الديمقراطية بدون إنصاف األمازيغية كلغة
وثقافة وهوية ؟
** ال يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون إدماج األمازيغية واالعرتاف
بها ،وإنصافها ،وعىل املجتمع املغربي وعىل املسؤولني واملنتخبني أن
ينتبهوا أكثر إىل أهمية تفعيل وترسيخ ما جاء به دستور  2011بخصوص
إدماج األمازيغية وإنصافها ،وتدريس األمازيغية وإدماجها يف اإلعالم
واإلدارة ويف جميع القطاعات” ،فاألمازيغية هي ثقافتنا وهي جزء ال
يتجزأ من الثقافة والشخصية املغربية وبالتايل ينبغي حمايتها واالعتناء
بها وإدماجها يف التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية وحتى
يساهم جميع املغاربة ،سواء الناطقني باألمازيغية وغري الناطقني بها
يف عملية الدمقرطة وبناء مستقبل أفضل لنا جميعا ،ألن الديمقراطية
ليست عائقا ،بل هي قوة دافعة للتنمية ،إذ تساهم يف محاربة اإلقصاء
والتهميش والهشاشة وتساهم يف التنمية املستدامة .أما احرتام التنوع
الثقايف ،فهو عامل من عوامل السلم االجتماعي الذي بدونه لن تتحقق
التنمية وممارسة الديمقراطية والتطلع للحداثة ،والنهوض بالحقوق
اللغوية والثقافية للسكان الناطقني باألمازيغية يعد عنرصا أساسيا
للتنمية االجتماعية و الثقافية واالقتصادية.
*كمهتم وباحث ،بماذا تفرسون هذا التأخر الحاصل يف إنزال القوانني
التنظيمية املتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؟
** أحزاب سياسية عموما لم تواكب دسرتة األمازيغية ،وبعضها يتكلم

لحد اآلن عىل األمازيغية بطريقة محتشمة ،وأغلبية
األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني لم تعطي
األهمية الكافية للثقافة األمازيغية ولتدريسها بطريقة
منهجية ،ولم تعطي األهمية الكافية لتفعيل دستور
 2011فيما يخص اللغة والثقافة األمازيغيتني ،ألن
مرشوع تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ال يهم
الناطقني باألمازيغية وحدهم؛ بل يهم املغاربة قاطبة،
ألن األمازيغية ملك لجميع املغاربة هذا من جهة؛ من
جهة أخرى ينبغي عىل املجتمع املدني وال سيما الشباب
أن يهتم أكثر بهذه الثقافة األصيلة وأن يساهم يف إعادة
االعتبار إليها وكذلك وسائل اإلعالم وأصحاب القرار،
فاألمازيغية مرتبطة بأصحاب القرار ،وعىل املجتمع
املدني األمازيغي أن يكون يف مستوى النقاش الدائر أالن
حول الهوية.
*هل يمكن الحديث هنا عن غياب إرادة سياسية ؟
** أظن عىل املستوى السيايس وعىل مستوى القرار السيايس ،هناك دسرتة
األمازيغية وتدريس األمازيغية وقناة أمازيغية .إذن هناك تقدم .يمكن
القول أن هناك تباطؤ ،بالتايل يجب إعادة النظر يف رؤيتنا إىل األمازيغية.
كما عىل املجتمع املدني األمازيغي االلتحام والعمل أكثر من أجل إقناع
أصحاب القرار يعيدون االعتبار إليها ،فاملجتمع املدني األمازيغي مقرص

شيئا ما ،وينبغي أن يتحرك أكثر .فمدام أن هناك سكوت
يعني هناك رضاء ،وعىل الجمعيات األمازيغية أن تتحرك
من أجل تفعيل الدستور والدفع بتعليم األمازيغية يف
جميع األسالك.
*ما هي الرسالة التي تريد إرسالها من خالل تنظيم
مهرجان أمازيغي يف مدينة فاس بالضبط؟
** رسالة بسيطة ،هي أن الثقافة األمازيغية ملك لنا
جميعا كمغاربة؛ ثانيا السكان الناطقني باألمازيغية
وغري الناطقني مغاربة ومنفتحني عىل اللغة العربية
وعىل اللغات األخرى .بالتايل يجب عىل غري الناطقني
باألمازيغية أن يكونوا كذلك منفتحون عىل األمازيغية
ويفتخرون بها ،ألنها كذلك لغتهم وثقافتهم من
جذورهم ومن تاريخهم املغربي األصيل؛ فال ينبغي ألحد
أن يتنكر لجذوره األمازيغية ،ومهرجان الدويل للثقافة
األمازيغية بمدينة فاس يروم إىل تتبع مالمح القيم لشمال إفريقيا ،من
املغرب إىل مرص ،ألننا نتشارك قيم مشرتكة وعىل رأسها االنفتاح عىل
التنوع والثقافات األخرى والعالقات العائلية القوية والبحت عن توازن
بني التقليد والحداثة.
* حاوره :منترص إثري
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رمسيا“ ..التجمع العاملي األمازيغي” جير “وكالة املغرب العريب لألنباء” إىل القضاء

االستعمارية هي تسمية املغرب الكبري “.
وأشار املحامي أملو إىل أن التسمية تتناقض واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،والتي
صادق عليها املغرب ،وعزز ضمانات احرتام حقوق اإلنسان من خالل الدستور الجديد
الذي تعهد عىل االلتزام بمضامينها كما هي متعرف عليها عامليا” ،مشريا ً إىل ” أن
العهود واملواثيق الدولية أجمعت عىل حظر ومنع كل أشكال التمييز عىل أساس قومي
أو ديني أو عرقي أو لغوي.”..
واعترب املحامي ،محمد أملو أن اإلبقاء عىل تسمية “املغرب العربي” يشكل وضعا يحول
دون إحساس الجميع بالوحدة واالنتماء املشرتك للهوية املوحدة املستوعبة للغنى
الثقايف واللغوي” ،مطالبا “بالحكم بالنفاذ املعجل” وتغيري اسم الوكالة وإسقاط
مصطلح “املغرب العربي” من الوكالة مع ما يرتتب عن ذلك من أثار قانونية”.

بمناسبة الذكرى  38للربيع األمازيغي “تافسوت ء إمازيغن”؛ وضع رئيس التجمع بدوره؛ اعترب املحامي بهيأة الرباط ،محمد أملو أن تسمية الوكالة “باملغرب العربي”
العاملي األمازيغي ،األستاذ رشيد الراخا ،رسميا ،يوم الجمعة  20أبريل املنرصم ،دعوة يتناقض ويتعارض مع الدستور الجديد ،ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا ،مشريا ً
قضائية باملحكمة اإلدارية بالرباط ،ضد و”كالة املغرب العربي لألنباء” بعد زهاء إىل أنه ” بعد عقود من اإلقصاء والتجاهل الرسمي لألمازيغية ،نص الدستور الجديد
شهرين من مراسلة مدير الوكالة الرسمية خليل الهاميش بشأن تغيري اسم “املغرب وبشكل رصيح عىل كون األمازيغية لغة رسمية للدولة ،مؤكدا عىل كونها رصيدا
مشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء” ،مربزا ً يف ذات السياق؛ أن “الدستور الجديد
العربي” انسجاما ً مع مقتضيات الدستور الجديد وهوية املغرب.
وأوضح الراخا؛ الذي ينوب عنه املحامي بهيأة الرباط ،محمد أملو ،أن الوكالة أقر ضمنيا يف ديباجته بعدم صواب إقحام املغرب يف انتماءات مجالية وعرقية ولغوية
الرسمية ،ال تزال مستمرة يف استعمال “املغرب العربي” بالرغم من تنصيص الدستور ال تتماهى مع حقيقة بعده التاريخي والجغرايف واإلنساني والهوياتي”.
املغربي املعدل عىل ترسيم وإقرار باألمازيغية لغة رسميا للدولة املغربية .مشريا ً إىل أن وأضاف أملو أن تسمية “املغرب العربي” تعاكس شعور موكله باالنتماء لفضاء
“الوكالة” ال تزال تحمل”التسمية العرقية” التي ال تنسجم ال مع الواقع الدستوري جغرايف وتاريخي ذو بعد مغاربي” ،مضيفا أن ” التسمية التي تعتمدها الوكالة
الجديد وال مع هوية املغرب املتعدد لغويا وثقافيا…؛ وال مع العهود واملواثيق الدولية حاليا تتناقض مع املوقع الجغرايف للمغرب وبعده التاريخي كبلد ينتمي لشمال
أفريقيا” ،مربزا أن ” التسمية الفعلية السائدة لهذه الرقعة الجغرافية ما قبل الحقبة
التي صادق عليها املغرب”.
الـــــــــى السيــد رئيس املحكمة االدارية بالربــــاط إقحام املغرب يف انتماءات مجالية وعرقية ولغوية ال تتماهى حيث أن هذه املواثيق الدولية ملزمة للدولة املغربية ملجرد
مقـــــال افتتاحي يرمــي الــى الغـــاء قرار اداري مع حقيقة بعده التاريخي والجغرايف واإلنساني و الهوياتي .التوقيع واملصادقة عليها ،لذلك وتأسيسا لهذا الطلب فإن
ذلك أنه بعد أن ظل لعقود من الزمن جزءا مما يسمى العارض يود تعزيز طلبه باإلشارة الحرفية ألهم هذه املواثيق
لصالـــــــح:
"باملغربي العربي" أسقط الدستور الجديد هذا املصطلح الدولية مع مراجع وتاريخ مصادقة الدولة املغربية عليها
السيد رشيد راحة امللقب بالراخا
معيدا األمور لنصابها بالتنصيص عىل اإلنتماء للمغرب الكبري وذلك وفق ما ييل:
عنوانه  5:زنقة دكار الشقة رقم  7حي املحيط الرباط
ينــوب عنه األستــاذ محمد املو محــام بهيئــة الربــاط بدال من املغرب "العربي" وهي إشارة تعكس الرغبة يف إعادة العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
النظر يف كل االنتماءات التي من شأنها املساس بالشعور اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار
يف مواجهة :
الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200أ (د_  )21املؤرخ يف 16
 1وكالة املغرب العربي لألنباء يف شخص ممثلها القانوني الوطني التاريخي للمواطن املغربي.وحيث أن ما يعزز القراءة الدستورية أعاله ،انخراط املغرب ديسمرب 1966
عنوانها :بمقر الوكالة شارع عالل بن عبدالله رقم 122
 2وزارة الثقافة واالتصال يف شخص ممثلها القانوني عىل مستوى أعىل سلطة يف البالد يف النهوض باألمازيغية من تاريخ بدء النفاذ  23مارس  1976وفق ألحكام املادة 49جهة ،ومن جهة أخرى االنخراط الفعيل من خالل عدة اوراش صادق عليه املغرب بظهري رقم  78/1 /4الصادر يف 27
مقرها العرفان الرباط
 3الدولة املغربية يف شخص رئيس الحكومة بمكاتبه يف التأسيس لبناء مغربي مغاربي كبديل ملا يسمى باملغرب مارس  1979ودخل حيز التنفيذ وطنيا يف  3غشت 1979"العربي" هذا األخري ظلت تسميته تعاكس االنتماء التاريخي وصدر يف الجريدة الرسمية عدد  3525بتاريخ  21ماي 1980
بالرباط
املادة 20
والجغرايف والهوياتي لشعوب هذه البلدان.
 4الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباطحيث أنه كان من املفروض أن يتم التنزيل السليم والفوري  2ـ تحظر بالقانون أي دعوة إىل الكراهية القومية أو
ملقتضيات الدستور لتشمل بالدرجة األوىل أهم مؤسسة العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة
من فضل املحكمة املوقرة البث وفقا ملا ييل:
يرشف العارض أن يتقدم إليكم بهذا املقال مستهدفا من معنية بمقتضياته أال وهي مؤسسة "وكالة املغرب العربي أو العنف
خالله الترصيح بالغاء القرار االداري املطعون فيه بناءا عىل لألنباء" بحكم أن إبقاء التسمية هاته يشكل عنوانا بارزا املادة 26
الناس جميعا سواسية أمام القانون ويتمتعون دون أي
العلل والوسائل التي سنتوىل بسطها بعد عرض ملوجز الوقائع ألهم خرق دستوري يف بالدنا.
وحيث يتعني تبعا لهذه املرتكزات الدستورية االستجابة تمييز بحق متساوي بالتمتع بحمايته .ويف هذا الصدد يجب
والكل وفق ما ييل:
للطلب وإعالن تسمية الوكالة املذكورة أعاله مخالفا أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص عىل
موجز الوقائع :
السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون
إن العارض مواطن مغربي ملتزم بالقيام بجميع الواجبات للمقتضيات الدستورية.
وااللتزامات التي تفرضها عليه رابطة املواطنة التي تجمعه ثانيا :من حيث معاكسة تسمية "املغرب العربي " لشعور أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو الدين سياسيا أو غري سيايس،
أو األصل القومي أو
العارض باالنتماء لفضاء
مع الدولة املغربية.
االجتماعي ،أو الثروة أو
وأنه ،انطالقا من غريته عىل بالده وما واكب ذلك من مراكمته جغرايف وتاريخي ذو بعد
النسب أو غري ذلك من
ملسار نضايل من أجل تحقيق مغرب املواطنة واملساواة مغاربي .
األسباب
وحقوق اإلنسان ،مغرب يستوعب جميع مكوناته دون أي حيث أن التسمية التي
إعالن األمم املتحدة
تعتمدها الوكالة حاليا
إقصاء أو ميز أو تفاضل.
للقضاء عىل جميع
وأنه بعد التعديالت الدستورية التي عرفتها بالدنا بمقتىض تتناقض مع املوقع
أشكال التمييز العنرصي
دستور  2011استبرش خريا يف مغرب يستوعب جميع الجغرايف للمغرب وبعده
اعتمد ونرش عىل املأل
مكوناته وينسجم من حيث مؤسساته وقوانينه مع التاريخي كبلد ينتمي
بموجب قرار الجمعية
البديهيات التاريخية والجغرافية لهوية البالد والتي أكد لشمال إفريقيا ،ذلك أن
العامة  1904د_18
عليها الدستور الجديد يف ديباجته التي حذف بمقتضاها اسم كل املصادر التاريخية
املؤرخ يف  20نوفمرب
املغرب "العربي" من املجال الجغرايف والتاريخي املنتمي إليه أجمعت عىل أن التسمية
1963
بالدنا بعد أن حلت محلها اسم "املغرب الكبري" ،إضافة إىل الفعلية السائدة لهذه
املادة 2
االعرتاف الرصيح باألمازيغية لغة رسمية للبالد بنص الفصل الرقعة الجغرافية ما
 1ـ يحظر عىل أي دولة
الخامس من الدستور وهو معطى دستوري يشكل قطيعة قبل الحقبة االستعمارية
أو مؤسسة أو جماعة
مع كل الطروحات التي تسعى إىل إقحام املغرب يف انتماءات هي تسمية املغرب
أو أي فرد إجراء أي
الكبري هذه األخرية
ذات طابع عرقي ولغوي.
تمييز كان يف ميدان
وأنه انطالقا من هذه القناعات ،ناضل العارض من أجل كانت تطلق عىل املغرب
التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية أعاله أفقيا وعموديا خالل عرص الدولة السعدية باعتبار أن الخريطة الجغرافية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف معاملة األشخاص أو
بما يضمن تنفيذ التعاقد الدستوري الجديد الذي يجمع أنذاك كانت تمتد عىل حيز ترابي شاسع يضم دول املغرب جماعات األشخاص أو املؤسسات بسبب العرق أو اللون أو
املواطن بالدولة ،ولن يتأتى ذلك إال من خالل القطع مع إرث وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ولم تكن تسمى سوى األصل اإلثني.
ما قبل دستور  2011وإعالن مصالحة فعلية مع الهوية باملغرب الكبري أو املنطقة املغاربية أو شمال أفريقيا وهي  2ـ يحظر عىل أية دولة أن تقوم عن طريق التدابري الضبطية
الوطنية الغنية بمكوناتها وروافدها وتالحم أفرادها عرب التسمية الحقيقية لهذا الفضاء الجغرايف.وحيث أن تسمية أو غريها بتشجيع أو تحييد أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو
التاريخ ،ولن يتحقق ذلك إال بإلغاء كل املمارسات والسلوكات املغربي "العربي" مرتبطة بسياق الحقبة االستعمارية يف اللون أو األصل اإلثني يصدر عن أية جماعات أو أية مؤسسة
والخطابات التي من شأنها املساس بالشعور لهذا االنتماء شمال إفريقيا والرشق األوسط وما ترتب عن هذا الوضع أو أي فرد
من بروز نزعة قومية قسمت البلدان الخاضعة لالستعمار املادة 3
الحضاري.
وأن العارض ،وبعد أن أعلنت الدولة عىل املستوى الرسمي إىل منطقتني ،منطقة املرشق العربي ومنطقة املغرب العربي  1ـ تبذل جهود خاصة ملنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو
استبعاد مصطلح "املغرب العربي" انسجاما مع الوضع وهو تقسيم قائم عىل بعد عرقي إيديولوجي لغوي أحادي ال األصل االثني السيما يف الحقوق املدنية ونيل املواطنة...
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع اشكال التمييز العنرصي
الدستوري الجديد ،فوجئ بعدم مبادرة املدعى عليهم إىل يتماهى مع الهوية الفعلية لشعوب هذه البلدان.
تغيري اسم وكالة "املغرب العربي لألنباء" ملا تتضمنه هذه وحيث أنه ليس من املقبول يف عهد ما بعد الدستور الجديد اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار
التسمية من حموالت ذات طابع عرقي يتناقض مع الدستور ويف ظل املصالحة التي أبدتها الدولة مع الهوية الوطنية الجمعية العامة لألمم املتحدة  2106ألف (ذ_ )20بتاريخ 21
باالعرتاف الدستوري باألمازيغية كرصيد مشرتك لجميع ديسمرب 1965
واالنتماء الفعيل والتاريخي والجغرايف لبالدنا.
لذلك ،وسريا عىل منهجه القائم عىل ممارسة حقوقه املغاربة بدون استثناء ،أن تحمل مؤسسة عمومية مكلفة تاريخ بدء النفاد  04يناير  1969وفق للمادة 19
الدستورية ،فقد بادر العارض إىل مراسلة مدير الوكالة بقطاع اسرتاتيجي وحيوي وممولة من أموال عمومية ،اسما صادق عليها املغرب بظهري  68 /19الصادر يف  27أكتوبر
املذكورة ملتمسا منه تغيري اسمها انسجاما و الوضع ال يستوعب مجال االنتماء الفعيل للبالد كدولة تنتمي لفضاء  1969ودخل حري التنفيذ وطنيا يف  17يناير  1971وصدر يف
الدستوري الجديد وفقا ملا هو موضح أعاله ،وهي املراسلة جغرايف وتاريخي ،ويعد اإلرصار عىل تسميتها باملغرب الجريدة الرسمية عدد  2988سنة 1970
التي ظلت دون أي تجاوب إيجابي رغم جدية موضوعها العربي نوعا من املشاكسة ضد بديهيات املعطيات التاريخية ـ إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية
إذ ترى أن ميثاق األمم املتحدة يقوم عىل مبدأي الكرامة
والجغرافية لهذه املنطقة.
وأهمية طلبات صاحبها.
وحيث أنه أمام هذا التجاهل فالعارض محق تبعا للمعطيات وحيث أن تسمية "املغرب العربي" بالنسبة للعارض تمس والتساوي األصيلني يف جميع البرش وأن جميع الدول األعضاء
أعاله يف اللجوء للقضاء اإلداري باعتباره املرجع الوحيد يف عمقها شعوره باالنتماء الوطني باعتبار أنها قائمة عىل قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية بالتعاون مع
الضامن لحماية املواطنني من تعسفات اإلدارة وانحرافات اختزال عرقي أحادي للهوية الوطنية يف إقصاء تام ألهم املنظمة بغية إدراك أحد مقاصد األمم املتحدة املتمثل يف
تعزيز وتشجيع االحرتام واملراعاة العامليني لحقوق اإلنسان
مسلكياتها عن روح القانون والدستور ،مؤسسا مقاله محددتاها األساسية ،التي هي الهوية األمازيغية.
عىل املرتكزات الواقعية والدستورية والقانونية والتاريخية ثالثا :من حيث األسس األممية واملواثيق الدولية لحقوق والحريات األساسية للناس جميعا ،دون أي تمييز بسبب
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ..وإذ ترى أن جميع البرش
اإلنسان املعززة للطلب:
التالية:
أوال :من حيث تعارض تسمية الوكالة "باملغرب العربي" مع حيث أنه اعتبارا ألهمية منظومة حقوق اإلنسان عىل متساوون أمام القانون ولهم حق متساو يف حمايته لهم من
املستوى العاملي فقد بادرت الدولة املغربية إىل تعزيز ضمانات اي تمييز ومن اي تحريض عىل التمييز
مضامني دستور  2011ديباجة ونصوصا وفلسفة وروحا.
حيث أنه ال يخفى عىل مجلسكم املوقر أن بالدنا أعلنت احرتم حقوق اإلنسان من خالل الدستور الجديد بتعهدها الجزء األول
بمقتىض الدستور الجديد عىل فتح عهد جديد قطعت من عىل االلتزام بمضامينها كما هي متعارف عليها عامليا ،مما املادة 1
خالله مع العديد من األوضاع التي لم تكن تسمح إليجاد يشكل سندا دستوريا يؤكد االعرتاف الرصيح بااللتزامات 1ـ يف هذه االتفاقية يقصد بتعبري "التمييز العنرصي" أي
مناخ مناسب لتمتع الجميع بحقوقه يف املواطنة ،خاصة ما واالتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحماية حقوق تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم عىل أساس العرق
يتعلق بالجانب املرتبط بالهوية الوطنية واالنتماء التاريخي اإلنسان باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الترشيع املغربي بل أنها أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو
تسمو عىل القوانني الوطنية يف حالة التعارض بشكل رصيح يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف بحقوق اإلنسان والحريات
املشرتك للجميع.
ذلك أنه بعد عقود من اإلقصاء والتجاهل الرسمي لألمازيغية ،مع ديباجة دستور  ،2011مما يجعلها استنادا لهذه املكانة األساسية أو التمتع بها أو ممارستها عىل قدم املساواة يف
امليدان السيايس أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف
نص الدستور الجديد وبشكل رصيح بمقتىض الفصل الدستورية ضمن الثوابت األساسية للدولة،
الخامس منه عىل كون األمازيغية لغة رسمية للدولة مؤكدا وحيث أن طلب العارض متناغم من حيث الحقوق التي أي ميدان أخر من ميادن الحياة العامة.
عىل كونها رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء ،يسعى إىل ضمان التمتع بها مع ما راكمته منظومة حقوق املادة 2
معلنا بذلك عن مصالحة فعلية مع الهوية الوطنية التي اإلنسان من عهود ومواثيق أجمعت عىل حظر ومنع كل 1ـ تشجب دول األطراف التمييز العنرصي وتتعهد بأن تنتهج
أصبح لها مفهوم جديد يستوعب جميع مكونات املجتمع أشكال التمييز عىل أساس قومي أو ديني أو عرقي أو لغوي ...بكل الوسائل املناسبة دون اي تأخري سياسة للقضاء عىل
املغربي بعد أن كانت يف املايض قائمة عىل أحادية اللغة أو كل التدابري أو السياسات العمومية التي تروم إقصاء التمييز العنرصي بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بني جميع
ثقافة وهويات األفراد وبوتقتها يف وعاء أحادي قائم عىل األجناس وتحقيقا لذلك:
والهوية واالنتماء.
أ ـ تتعهد كل دولة طرف بعدم اتيان اي عمل وممارسات
وحيث أن الدستور الجديد أقر ضمنيا يف ديباجته بعدم صواب اإلقصاء واإلبعاد.

من أعمال التمييز العنرصي ضد األشخاص أو جماعات
األشخاص أو املؤسسات وبضمان ترصف جميع السلطات
العامة واملؤسسات العامة القومية واملحلية طبقا لهذا
االلتزام.
ب ـ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي
تمييز عنرصي يصدر عن اي شخص أو أية منظمة.
ج ـ تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف
السياسات الحكومية القومية واملحلية ،ولتعديل أو الغاء أو
إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إىل اقامة التمييز
العنرصي أو إدامته حيثما يكون قائما.
ذ ـ تقوم كل دولة طرف بجميع الوسائل املناسبة بما ذلك
الترشيعات املقتضاة إذا تطلبتها الظروف بحظر وانهاء أي
تمييز عنرصي يصدر عن أي اشخاص أو أية جماعات أو أي
منظمة.
املادة4
 2ـ تشجب الدول األطراف جميع الدعايات والتنظيمات
القائمة عىل األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو
أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد أو التي تحاول تربير
أو تعزيز أي شكل من اشكال الكراهية العنرصية والتمييز
العنرصي ،وتتعهد باتخاذ التدابري الفورية االيجابية الرامية
إىل القضاء عىل كل تحريض عىل هذا التمييز وكل عمل من
أعماله وتتعهد خاصة تحقيقا لهذه الغاية ومع املراعاة
الحقة للمبادئ الواردة يف االعالن العاملي لحقوق اإلنسان
وللحقوق املقررة رصاحة يف املادة  5من هذه االتفاقية بما
ييل:
أـ اعتبار كل نرش لألفكار القائمة عىل التفوق العنرصي أو
الكراهية العنرصية وكل تحريض عىل التمييز العنرصي وكل
عمل من أعمال العنف أو التحريض عىل هذه األعمال يرتكب
ضد اي عرق أو أية جماعات من لون أو أصل اثني آخر،
وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنرصية بما يف ذلك تمويلها
جريمة يعاقب عليها القانون
ب ـ إعالن عدم رشعية املنظمات وكذلك النشاطات الدعائية
املنظمة وسائر النشاطات الدعائية التي تقوم بالرتويج
للتمييز العنرصي والتحريض عليه وحظر هذه املنظمات
والنشاطات...
ج ـ عدم السماح للسلطات العامة القومية أو املحلية
بالرتويج للتمييز العنرصي أو التحريض عليه.
وحيث يتعني اتبعا للمرتكزات الدستورية والحقوقية
والواقعية أعاله ،الترصيح بجدية طلب العارض الرامي
إىل إلغاء قرار إداري ضمني صادر عن املدعى عليهم لعدم
تجاوبهم مع تظلمه ومرور أكثر من  60يوما عىل مراسلتهم،
مما يعترب معه موقفهم قرارا بالرفض.
لهـــــذه األسبــــــاب
يلتمس العارض من محكمتكم املوقرة :
– يف الشكل :
قبول الطلب الستيفائه كل الرشوط وتقديمه وفقا لألوضاع
والصيغ املطلوبة قانونا
– يف املوضوع :
* بعد الترصيح:
ـ بإرتكاز املقال عىل بنيان واقعي ودستوري وقانوني
وحقوقي سليم
ـ بكون امتناع املدعى عليهم عن االستجابة لطلب العارض
الرامي إىل حذف تسمية "املغرب العربي" من اسم وكالة أنباء
عمومية قرارا ضمنيا بالرفض ،مخالفا للدستور واملواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان
ـ بعدم انسجام التسمية أعاله مع الوضع الجغرايف والتاريخي
والهوياتي للمغرب
ـ بمعاكسة التسمية الحالية للمؤسسة العمومية املذكورة
لشعور العارض بانتمائه الهوياتي وإرضار هذا الوضع
بحقوقه يف املواطنة الكاملة.
ـ بخرق قرار االمتناع املطعون فيه لديباجة الدستور وفصله
الخامس.
ـ بأهلية القضاء اإلداري للتصدي لكل ترصفات إدارات الدولة
القائمة عىل التمييز والشطط يف استعمال السلطة .
ـ باعتبار اإلبقاء عىل تسمية "املغرب العربي" يشكل وضعا
يحول دون إحساس الجميع بالوحدة واالنتماء املشرتك
للهوية املوحدة املستوعبة للغنى الثقايف واللغوي.
الحكم تبعا لذلك:
ـ بإلغاء القرار املطعون فيه والصادر ضمنيا عن املدعى
عليهم برفضهم اإلستجابة لطلب العارض الرامي إىل تغيري
اسم وكالة املغرب "العربي" لألنباء بإسقاط هذه العبارة
األخرية (املغرب العربي) مع ما يرتتب عن ذلك من اثار
قانونية.
ـ الحكم بالنفاذ املعجل
ـ تحميل املدعى عليهم الصائر
رفقته:
ـ نسخة من البطاقة الوطنية للعارض.
ـ نسخة من املراسلة املوجهة ملدير وكالة املغرب العربي
لألنباء بخصوص اسقاط عبارة "املغرب العربي" من اسمها.
ما يفيد أداء العارض اللتزاماته الرضيبية اتجاه الدولة.
مع التحفظ.
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العنف داخل اجلامعة املغربية :األسباب واحللول على لسان طلبة جامعيني

بعد ليلة اإلثنني السابع عرش من شهر ماي الجاري ،والتي
عرفت هجوم من طرف ما يسمى فصيل “النهج الديمقراطي
القاعدي ـ الربنامج املرحيل ـ ” عىل طلبة ينتمون ملكون “الحركة
الثقافية االمازيغة” بالحي الجامعي بمدينة مكناس؛ عاد من جديد
الجدل والسؤال الجوهري عن ماهية االسباب التي تُو ِّلد العنف داخل
الجامعات املغربية؟ وما هي الحلول الناجعة للقضاء عليه؟ بغية خلق
جو من االحرتام واملقارعة الفكرية داخل أسوار الجامعة.
أسئلة وأخرى تحاول جريدة “العالم االمازيغي” االجابة عنها ،عرب
تقرير يحمل مجموعة من االراء التي تسلط الضوء عىل موضوع
العنف بالجامعة املغربية.
“يوسف إيشو” طالب مجاز بجامعة مراكش ،إعترب أن اسباب العنف
داخل الجامعة ،عديدة ويمكن الرتكيز عىل سببني إثنني ،يعتقد أنهما
جامعيني“ ،األول مرتبط بطبيعة التنشئة اإلجتماعية لألفراد سواء
التي يتلقها داخل األرسة أو يف املدرسة؛ حيت يف ظل مجتمع يعيش
حرمان وقهر باملوازاة مع منظومة تربوية ،تكرس نفس القهر
واإلظطهاد عن طريق مناهجها ،فإن نفسية هؤالء األفراد تختزن
كل الحقد والكراهية التي ستنفجر يوما ،إذا ما توفر فضاء للحرية
واملتنفس الذي تعترب الجامعة ذاك الفضاء”.
وأضاف الطالب أن الحلول املقرتحة لزوال العنف داخل الجامعة،
هو إقرتاح مداخل يمكن أن تؤدي إىل حلول مستقبال والتي من بينها
عمل الفصائل واملكونات الطالبية ،عىل تحسيس الطالب بثقافة
اإلختالف ونبذ اإلقصاء ،ذلك بعد أن تجسدها املكونات والفصائل أوال،
مع التفكري يف كيفية وضع برامج موحدة وطرح أنشطة تجمع كل
املكونات العاملة بالساحة ،وبمشاركة الطالب من أجل تسهيل عملية
التواصل و الحوار لدى الجميع ،مع رفض وفرض حصار عىل أية
عقلية أو توجه إطالقي ال يعمل بمنطق اإلختالف و التعدد.
يف ما وصف الطالب بكلية العلوم القانونية بمدينة مكناس “عبد
الرحيم العزاوي” ،العنف بظاهرة إجتماعيةالتي ال يمكن فصلها
عن املجتمع ،وملحاولة فهم العنف الجامعي يضيف « يستلزم أوال
أال ينفصل عن الرصاع العاملي ،وما يهمنا حسب تعبري الطالب “هو
عنف التصورات السياسية من دخل الجامعة” ،معتربا العنف املتواجد
اليوم ليس بظاهرة إجتماعية ،بقدر ما هو عنف سيايس يمارس
عىل الحركة الثقافية األمازيغية  ،وتصدي للوجود األمازيغي تاريخيا
وكينونة.
وخلص الطالب لرضورة االجابة عىل اسئلة من نكون؟ ـ من نحن؟

ـ ماذا نريد؟ كمحاولة للقضاء عىل العنف الجامعي باعتبارنا
تصورات سياسية ،واالجابة حسب تعبريه “ستؤدي بنا إىل
املقارعة الفكرية التي ستثبت بأن هذا الشعب أمازيغي ،وأن
التصورات اليسارية ال يمكن أن يستمر مرشوعها من داخل
الجامعة ،وستؤدي بهم املعرفة إىل آعتناق هدا الشعب ،واإليمان
بثقافة اإلختالف وتقبل األخر ،بذلك يزول العنف الجامعي”.
أما “ابراهيم الطاهري” طالب وباحث يف سلك الدكتورة بجامعة
أكادير ،أكد أن العنف بشقيه الرمزي واملادي ،يتجىل يف تمظهرات
متعددة داخل الفضاء التدوايل الجامعي ،مع إعتبار العنف
الفصائيل يحتل واسطة العقد يف االمر ،السباب ذاتية وموضوعية
جمة ،منها فصائل معينة لها مربر فكري وايديولوجي ،ملمارسة
العنف وهو بالكاد عنف مؤطر ،بقاعدة وترسانة فكرية سباقة
لهذه املمارسة ،ولتقرتب الصورة قدم الطالب مثال عىل ذلك
باالطالع عىل املحتوى االيديولوجي “للطلبة القاعدين”.
وحرص الطالب أسباب العنف يف سبيبني اساسيني ،أولهما
«تبني فكر أحادي اقصائي ال يؤمن باالخر املختلف» ،والثاني
«سيادة عقلية السيطرة والرشعية النضالية لفصيل عىل حساب
كل املكونات االخرى ،وأحادية الفعل الطالبي» .ومن الناحية
املنهجية يضيف الطالب “لن نجد أدنى مربر لتبني العنف
كخيار يف التعامل مع املخالف ،إال بداع التغطية عن الفراغ الفكري،
والسيايس ملكونات العنف واإلقصاء من داخل الجامعة ،وهذا دليل
عىل تآكل املرجعية األيديولوجية عىل حساب املصالح الضيقة ،التي
تستلزم االنسياق وراء املواقف العدمية والتي تكون سبب يف اإلجهاز
عىل كل املكتسبات التي راكمتها الحركة الطالبية ،عن طريق تحويل
الجامعة من فضاء للعلم والتثاقف واملقارعة الفكرية إىل فضاء للدماء
والرعب والرتهيب واالستعراضات العسكرية املفزعة ،مع عدم اغفال
ضعف تكوين البيئة الجامعية وضعف االشتغال املعريف والثقايف لدى
الطلبة مما فاقم من الفراغ الذي تعانيه الجامعة” عىل حد تعبريه.
وأعترب “عسو” الطالب بجامعة مكناس ،أن العنف ليس أزمة بحد
ذاته ،بقدر ما هو نتيجة ألزمة فكرية ،وأزمة مواقف ،كون العنف
ينقسم لعنف رمزي وأخر مادي ،و اإلنسان األمازيغي بالجامعة
تعرض للعنف الرمزي منذ فجر “االستقالل” حيث تم ترصيف مواقف
معادية له كمثال  :ـ لنناضل من أجل تعليم شعبي عربي علمي و
موحد ـ الطالب املغربي جزء ال يتجزأ من الطالب العربي ـ القضية
الفلسطينية قضية وطنية فيما االمازيغية مجرد مسألة ـ وشعارات

التجمع العاملي األمازيغي-املغرب -يدين هجومات
“النهج الدميقراطي القاعدي” على طلبة احلركة
الثقافية األمازيغية باجلامعات

مرة أخرى ،تعرض طلبة
الحركة الثقافية األمازيغية
بجامعة مكناس يف الساعات
األوىل من صباح يوم الثالثاء
 08ماي الجاري ،لهجوم غادر
وجبان قام به من يطلقون عىل
أنفسهم “النهج الديمقراطي
القاعدي؛ الربنامج املرحيل”،
ممّ ا أدى إىل إصابة مناضلني
من املكون الطالبي األمازيغي
بجروح خطرية يف مختلف أنحاء
من جسدهم ،نقل عىل إثرها أحد
الطلبة إىل املستشفى وهو يف
حالة حرجة من جراء ما تعرض
له من طعنات ب”الزبارات”
و”السيوف” بعد الهجوم الغادر
من طرف “الفصيل القاعدي”
عىل الطلبة األمازيغ وهم
منشغلون يف مكتبة جامعة
مكناس باإلعداد واالستعداد
المتحانات نهاية املوسم الدرايس.
هذا الهجوم الغادر والجبان عىل
طلبة أمازيغ ،متشبعون بالقيم
اإلنسانية والفكر التنويري
التحرري ،ويعتمدون عىل
املقارعة الفكرية وقوة الحجة
ال حجة القوة؛ لم يكن هو
األول ،فمنذ سنة  2003وهذا
“الفصيل اليساري القاعدي”
ينفذ هجومات عىل طلبة
الحركة الثقافية األمازيغية ممّ ا
تسبب يف إصابات خطرية لعدد
من الطلبة األمازيغ يف مختلف
املواقع الجامعية؛ ووصل الحد
بفصيل “القاعديني” عرب أدواتهم
ممن يسمون أنفسهم “بالطلبة
الصحراويني” إىل حد تنفيذ
جريمة االغتيال التي تعرض
لها الطالب الشهيد عمر خالق
إزم بجامعة مراكش ،وإصابة
مناضلني آخرين من رفاقه
بجروح خطرية كادت أن تؤدي
بحياتهم.

هذه الهجومات املسلحة عىل
املكون الطالبي األمازيغي ،التي
تفاقمت منذ سنة  ،2007السنة
األكثر دموية ،بعد الهجوم عىل
الحركة الثقافية االمازيغية
يف مجموعة من املواقع
(اكادير ،الراشيدية ،امكناس،
تازة…) .إضافة إىل تعرض
العرشات من الطلبة األمازيغ
بمختلف الجامعات لالعتقاالت
واملحاكمات والزج بمناضلني يف
السجون .قضوا فيها سنوات.
حميد
اعطوش
املعتقالن
ومصطفى أوساي قضوا عرش
سنوات كاملة .هذه االعتقاالت
واملحاكمات لم تتوقف إىل حدود
اليوم ،إذ تعرض خرج الحركة
الثقافية األمازيغية بأمكناس
يوسف خشان لالعتقال قبل أيام
وحدد يوم  15ماي ملحاكمته.
كما تعرض الطلبة بتازة ووجدة
قبل أيام لهجومات مماثلة من
طرف نفس “الفصيل الطالبي
وأمام استمرار هذه الهجومات
املسلحة عىل طلبة الحركة
الثقافية األمازيغية .نجدد
يف التجمع العاملي األمازيغي
املغرب -إدانتنا وشجبنا للعنفواإلرهاب املسلح املمارس ضد
املكون الطالبي األمازيغي يف
مختلف الجامعات املغربية،
وآخره الهجوم الغادر والجبان
عىل الطلبة األمازيغ بامكناس.
• نشجب بشدة لجوء هذا
“الفصيل الطالبي” للعنف والقتل
بدل استعمال الحجج العلمية
باعتبار الجامعات مكان للعلم
واملعرفة واملقارعة الفكرية .ال
مكان اإلرهاب والقتل.
املطلق
تضامنا
•نجدد
الحركة
مع
والالمرشوط
الثقافية األمازيغية التي نعتربها
دائما املدرسة التي تحمل

مشعل القضية األمازيغية يف
الجامعات وتساهم يف التنوير
والتأطري بإمكانياتها املحدودة..
الشجعان
بعزيمة
لكن
والتضحية ونكران الذات.
• نطالب بإطالق رساح جميع
الثقافية
الحركة
معتقيل
األمازيغية؛ سواء املعتقلني عىل
خلفية الحراك الشعبي بالريف أو
الخريجني وعىل رأسهم يوسف
خشان وعبد الرحيم ادوصالح.
•ندعو الدولة املغربية لتحمل
مسؤولياتها يف حماية أمن
وعىل
املواطنني
وسالمة
رأسهم طلبة الحركة الثقافية
األمازيغية .كما ندعوها لوقف
حملة االعتقالت واملحاكمات
الصورية للطلبة األمازيغ
وللنشطاء واملحتجني يف مختلف
الحركات االحتجاجية التي
تعرفها مناطق مختلفة من
املغرب
•نجدد مطالبتنا بفتح تحقيق
قضائي نزيه يف التعذيب النفيس
والجسدي الذي تعرض له
القيادي بحراك الريف ،نارص
الزفزايف ورفاقه املعتقلني
•نطالب بإطالق رساح جميع
معتقيل الحركات االحتجاجية
بالريف ،جرادة ،ءيميرض،
زاكورة وغريها من املناطق
املغربية
•نطالب بوقف املقاربة األمنية
يف التعامل مع املطالب العادلة
واملرشوعة للشعب املغربي.
•نطالب باالستجابة للملفات
املطلبية التي خرج من اجلها
املواطنون عىل مدى شهور
بطرق سلمية .
التجمع العاملي األمازيغي _
املغرب
الرئيسة :أمينة ابن الشيخ

كانت ترفع من قبيل :ـ مش عربي مش عربي يل يخون ثورة بلدي ،-
كل هذا الرتاكم السلبي حسب تعبري الطالب ،ضد التواجد األمازيغي،
مع تسجيل دالئل ومواقف تدعوا للعنف املادي املبارش كموقف “النهج
الديمقراطي القاعدي – الربنامج املرحيل” الذي يعلن عالنية باملواجهة
يف شعاره “ال بديل عن مواجهة القوى الشوفينية الرجعية.
وعدد الطالب ،أسباب العنف يف «أزمة خطاب ـ أزمة نفسية ـ أزمة
منهج… لكن الحركة الثقافية االمازيغية طرحت مدخال وحل للعنف
وتجاوزه ،حينما دعت الجميع لصياغة ميثاق رشف لنبذ العنف و
اإلقصاء ،وهو من سيمنحنا الفضاء الالزم للتأسيس أرضية واضحة
وملزمة لكافة األطراف ،بالرغم من اختالف املنطلقات واألهداف».
و اعتقد ” زايد املرابط” طالب باحث أن مسألة العنف املادي/الرمزي،
ليس إال تحصيل حاصل ،وترجمة لألفكار التي يحملها مرتكب العنف،
قد تكون بأسباب مرتبطة بنص مقدس أو بنظرية ما ،ولن يتم
القضاء عىل العنف إال بمحاربة كل األفكار اإلطالقية املعادية لثقافة
االعرتاف واإلختالف ،عىل حد قوله.
* حميد أيت عيل “أفرزيز”

التجمع العاملي األمازيغي يزور الطالب األمازيغي
ضحية “القاعديني” بأمكناس

قام وفد من “التجمع العاملي االمازيغي” بزيارة
ميدانية ملستشفى “محمد الخامس” بمدينة
مكناس ،صباح يومه االثنني  11ماي الجاري،
لالطمئنان عىل حالة الطالب “أ ـ م” ،الذي تعرض
لهجوم ليلة يوم االثنني  7ماي  2018من طرف
فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي ـ الربنامج
املرحيل ـ” ،مما أدى إلصابة الطالب بجروح
بليغة عىل مستوى ظهره وساقيه ،نقل عىل إثرها
للمستشفى املذكور ،رفقة صديق له ،مبارشة بعد
عودتهم من قاعة املطالعة تحضريا لالمتحانات
املقبلة.
هذا وأكد “التجمع العاملي االمازيغي” عىل عزمه
توكيل محامي للدفاع عن الطلبة االمازيغ ،الذين
تعرضوا للعنف ليلة االثنني املايض ،مع تسجيل
أسفه ملا ألت إليه أوضاع الجامعة املغربية ،منددا
بالهجومات املتتالية عىل الطلبة االمازيغ إلقبار
صوتهم الحر داخل أسوار الجامعة.
يذكر أن الزيارة امليدانية التي قام بها “التجمع”
للطلبة بمدينة مكناس ،جاءت كدعم مادي ومعنوي
منه للمصابني إثر الهجوم املمنهج عىل مناضيل
“الحركة الثقافية االمازيغية موقع أمكناس”.
وسبق للتجمع العاملي األمازيغي -املغرب -أن عرب
عن إدانته وشجبه “للعنف واإلرهاب املسلح املمارس
ضد املكون الطالبي األمازيغي يف مختلف الجامعات
املغربية ،وآخره الهجوم الغادر والجبان عىل الطلبة

األمازيغ بامكناس”.
كما شجب التنظيم األمازيغي يف بيانه قبل يومني،
بشدة “لجوء هذا “الفصيل الطالبي” للعنف والقتل
بدل استعمال الحجج العلمية باعتبار الجامعات
مكان للعلم واملعرفة واملقارعة الفكرية .ال
مكان اإلرهاب والقتل” .مجددا تضامنه “املطلق
والالمرشوط مع الحركة الثقافية األمازيغية التي
نعتربها دائما املدرسة التي تحمل مشعل القضية
األمازيغية يف الجامعات وتساهم يف التنوير والتأطري
بإمكانياتها املحدودة ..لكن بعزيمة الشجعان
والتضحية ونكران الذات”.

ابتدائية مكناس تؤخر ملف “خشان” خريج احلركة
الثقافية األمازيغية

قرر قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية بمكناس،
صباح يومه الثالثاء  15ماي  ،2018تأخري ملف
التحقيق مع يوسف ّ
خشان ،خريج الحركة الثقافية
األمازيغية موقع أمكناس املعتقل بسجن توالل عىل
ذمة التحقيق ،لجلسة  29ماي الجاري.
وجاء قرار تأخري امللف ،قصد استدعاء الشهود
واملرصحني يف محرض الضابطة القضائية املتابع عىل
خلفيته ّ
خشان .فيما سجل ثالثة محامني نيابتهم
عىل خريج الحركة الثقافية األمازيغية.
وأكدت مصادر مطلعة ل”العالم األمازيغي” أن هيأة
الدفاع تقدمت بملتمس الرساح املوقت ،للمعتقل
يوسف خشان ،وهذا ما رفضه قاض التحقيق .كما
أكدت ذات املصادر أن “املعطيات الواردة يف املحرض
ال تستدعي ابقاؤه رهن االعتقال باعتبار أن الرباءة
هي األصل؛ وأن االعتقال االحتياطي ما هو إال تدبري
استثنائي يتم اللجوء إليه يف حالة خطورة األفعال أو
عدم وجود ضمانات االمتثال للعدالة”.
تجدر اإلشارة إىل السلطات االمنية بمدينة مكناس،

قامت باعتقال “خشان” خريج الحركة الثقافية
االمازيغية ،موقع أمكناس” ،صباح يوم الثالثاء فاتح
ماي عىل خلفية شكاية تعود لتاريخ  02فرباير من
سنة  ،2017تتهمه بالرضب والجرح.
فيما أكدت الحركة الثقافية األمازيغية “بأمكناس”
أن السبب الحقيقي العتقال خريجها ،هو “نضاله
من أجل تواجد الصوت األمازيغي ،املعانق الحقيقي
لهموم الشعب األمازيغي من داخل أسوار الساحة
الجامعية و اعتناقه لهموم أبناء الهامش”.
وأشار بالغ سابق ل”  ” MCAإىل أن ”اعتقال خشان
جاء يف سياق مجموعة من االستهدافات التي تتعرض
لها الحركة الثقافية االمازيغية عىل املستوى الوطني،
يف محاولة لكرس شوكة النضال األمازيغي من داخل
الجامعة” ،واستهداف موقع “أمكناس” ،جاء “نظرا
لنضاله النوعي و مراكمته امليدانية عىل جميع
الجبهات”.
* مكناس /منترص إثري
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Aspects de l’autonomisation de la femme

L’autonomisation des filles et des femmes est un outil
puissant. A présent, tout le monde sait que c’est la clé de la
croissance économique, la stabilité politique et la transformation sociale d’un pays. Les dirigeants mondiaux, les
experts, les intellectuels et autres donnent tous leur voix
à cet effort critique.
« Quand les femmes réussissent, les pays sont plus sûrs et
prospères.»
Barak Obama, 44ème président Américain
« Il n’y a aucun outil pour le développement plus efficace
que l’autonomisation des femmes. »
Kofi Annan, 7ème Secrétaire général de l’ONU
« Autonomiser les femmes est la clé pour construire le
futur que nous voulons ».
Amartya Sen, lauréate du Prix Nobel en économie.
Alors, pourquoi est ce que l’autonomisation des femmes
ne se fait pas globalement ?
La dure réalité : la violence faite aux filles et
aux femmes à l’échelle mondiale

Etonnamment, c’est le contraire qui est la réalité sur le
terrain. Au lieu de soutenir les femmes et de les motiver
en tant que la force la plus puissante de transformation et
de progrès, des actes de violence affreux sont perpétués
contre elles… chaque minute, chaque heure, tous les jours
:
-2 femmes et filles sont violées toutes les deux minutes en
Afrique du Sud.
-48 femmes et filles sont violées toutes les heures, en tant
qu’arme de guerre au Congo.
-3 femmes sont tuées par leurs partenaires masculins tous
les jours aux Etats Unis.
En fait, plus de 100 millions de bébés ont été tués, avortés
ou négligés, simplement parce qu’ils
étaient de sexe féminin. Les filles sont
vraiment une espèce en voie d’extinction, en quelque sorte.
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Aussi surprenant que cela puisse être, il n’y a aucune définition commune du terme. D’ailleurs, le mot « empowerment » n’existe pas dans la plupart des langues. Bien que
la phrase « autonomisation des femmes » soit utilisée de
façon généralisée dans les discussions concernant l’égalité des genres, les espaces d’autonomisation des femmes,
c’est généralement dans le contexte de telles problématiques comme: l’émancipation économique, la participation politique et l’éducation des filles. De plus, la majeure
partie des informations qui ont été recueillies se basent
sur l’égalité des genres — ou plus précisément son inégalité — en comptabilisant le nombre de filles contre le
nombre de garçons, le nombre de femmes contre le nombre
d’hommes. Il y a une pénurie d’information concernant
l’autonomisation des femmes, particulièrement au niveau
mondial.

contribuant.
-Maintenant, la question critique: pour ces
jeunes femmes qui sont
devenues des agents du
changement - habilitées
- comment cela s'est-il
passé? Un stupéfiant 46%
ont répondu "conscience
de soi". Cela a été suivi
par l'expérience, quant à
l'éducation elle était un
tiers lointain.

Définir autonomisation et la collecte des données: première enquête mondiale sur l’émancipation des femmes

Ce qui est incontestable, renforcé par le sondage mondial de 4GGL, « Choix & Voie: Ce que Veulent les (Jeunes)
Femmes », est que la violence contre les filles et les
femmes soit le seul souci majeur pour les femmes du troisième millénaire.
Toutefois, ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes
femmes d'aujourd'hui n’attendent pas : de Neda en Iran
aux femmes de la place Tahrir et celles de l'élection présidentielle américaine de 2016, les jeunes femmes sont
entrain de prôner le changement tout en s’y dirigeant.
De nos jours, de nombreux engagements internationaux
appuient l'autonomisation économique des femmes, notamment le Programme d'action de Beijing, la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et une série de conventions relatives à
l'égalité des sexes adoptées par l'Organisation internationale du travail -OIT-.
Pour l’ONU Femmes, l’autonomisation économique de la
femme est indéniablement
synonyme de développement :

Selon la banque mondiale

« L’autonomisation est le processus d'augmentation
de la capacité des individus ou des groupes à faire
des choix et à transformer ces choix en actions et
résultats souhaités. »

L’autonomisation est un processus. C’est par ce processus que les individus deviennent des agents de changement. Plus simplement c’est la notion « pouvoir faire » qui
change de je ne peux pas au je peux.
Est-ce-que les femmes et les filles sont autonomisées ?

Est-ce-que les femmes et les filles sont autonomisées ?

DR MOHAMED CHTATOU*

Les jeunes femmes d'aujourd'hui se dirigent vers
le changement : autonomisation économique

« L'investissement dans
l'autonomisation économique des femmes est la
voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication
de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les femmes apportent
une contribution énorme à
l'économie, que ce soit au
sein des entreprises, dans
les exploitations agricoles,
comme entrepreneuses ou
employées, ou par leur travail non rémunéré à la maison, où elles s'occupent de
leurs familles.»

Qu’est-ce que l’autonomisation
des femmes ?
Comment pouvons-nous aider à l’autonomisation des femmes ? Et qu’est-ce
que réellement cette forme d’émancipation ?
Pour Christine Lagarde, ancienne ministre française de l’économie et présidente actuelle du Fonds Monétaire
International –FMI-, l’autonomisation se résume en trois « L »s : learning,
labour et leadership (l'apprentissage,
le travail et le leadership) :

« Tout d'abord, l'apprentissage
Pour cette organisation
(learning) : l'éducation est le
onusienne, les femmes
fondement même du changerestent aussi touchées de
ment. L'apprentissage permet
manière disproportionnée
aux femmes de se prendre en
par la pauvreté, la discricharge elles-mêmes et de briser
mination et l'exploitation.
les chaînes de l'exclusion. Nulle
La discrimination basée sur
part au monde, l'éducation ne
le genre condamne souvent
L’éducation de la femme marocaine : un enjeu primordial pour le développement
joue un rôle plus important que
les femmes à des emplois
dans les pays en développement
précaires et mal rémunérés
: d'après les estimations d'une étude de 60 pays s’est demandé 4GGL -For Girls Glocal Leadership-, en et ne permet qu'à une faible minorité d'entre elles d'at(link is external), la perte économique annuelle tant que mouvement à but non lucratif de changement so- teindre des postes élevés. Elle restreint également l'accès
imputable au fait que les filles ne bénéficient pas cial avec la mission d'enflammer la prochaine génération des femmes aux actifs économiques tels que les terres et
du même niveau d'éducation que les garçons at- de dirigeantes émancipées et des agents de changement les emprunts. Elle limite leur participation à l'élaborateint les 90 milliards de dollar des États-Unis. Une dans le monde. Ainsi, 4GGL a lancé la toute première en- tion des politiques économiques et sociales. Et enfin, du
autre étude suggère qu’une année supplémentaire quête mondiale sur l'autonomisation des femmes, ciblant fait que les femmes se chargent de l'essentiel des tâches
d’enseignement primaire accroît le revenu poten- les femmes millénaires d'aujourd'hui.
ménagères, il ne leur reste souvent que peu de temps pour
tiel de 10 à 20 pour cent, et une année supplémen- D’Afghanistan au Zimbabwe, des jeunes femmes ont par- exploiter de nouvelles perspectives économiques.
taire d’enseignement secondaire de 25 pour cent.
ticipé à cette enquête en ligne. Ils ont reçu le plus de voix
Il y a un proverbe africain qui dit : « Quand on du Moyen-Orient et des États-Unis, voici un aperçu des Mot de fin
éduque un garçon, on forme un homme. Quand on résultats préliminaires :
éduque une fille, on forme un village. » Non seu- -Plus que jamais, les jeunes femmes d'aujourd'hui ont L’émancipation de la femme et son autonomisation est :
lement c’est vrai, mais on peut le mesurer. Par plus de choix et de contrôle dans leur vie. Elles ont le plus
- un devoir envers son conjoint,
exemple, une femme est beaucoup plus susceptible de choix dans l'éducation mais le moins dans les carrières .
- un coup de pouce pour sa fille pour son avenir,
de consacrer ses revenus aux soins de santé et à -Qu'est-ce que les jeunes femmes veulent changer le plus
- un cadeau inestimable pour sa sœur, et
l’éducation qu’un homme : elle y consacre jusqu’à dans leur vie? Leurs carrières et leurs revenus. Suivi d'un
- une reconnaissance des sacrifices de sa mère
90 pour cent de ses revenus, contre seulement 30 à développement personnel .
et son amour intarissable.
40 pour cent pour un homme. Cette façon de faire a -Qui contribue le plus à créer le changement? Plus de 60% Osera-t-on s’y engager avec verve inépuisable et imagides répercussions sur l’ensemble de la société, au- se sont identifiés comme étant le femmes elles mêmes. La nation vive et créative ? C’est la toute la question pour
delà des générations.»
famille et le gouvernement étaient distants respective- l’égalité des sexes.
ment de 18% et 15%. Les amis étaient le facteur le moins
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE FES DE LA CULTURE AMAZIGHE
RECOMMANDE LA SEPARATION DE LA RELIGION DE LA POLITIQUE
Sur le thème « la Culture Amazighe et Avenir de la Démocratie en
Afrique du Nord», la quatorzième édition du Festival international
de la culture amazighe organisée sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, s’est tenu à Fès du 11 au 13 mai.
Ce forum international, qui se veut une plateforme de choix pour
débattre de la culture amazighe et de l’avenir de la démocratie
en Afrique du Nord, s’est caractérisé par des discussions qui ont
porté sur l’importance de la culture démocratique et du dialogue
interculturel pour le développement humain, la paix et la cohésion
sociale.
A signaler que l’ouverture, qui a eu lieu le vendredi 11 mai, a
compté avec un vibrant hommage rendu au grand écrivain marocain Tahar Ben Jelloun pour son œuvre formidable et ses apports
multiples et louables à la culture maghrébine. Avec les témoignages de Mohammed Kabbaj, de Nouzha Skalli et d’Abderrahman Tenkoul.
Après le mot de Tahar Ben Jelloun, le festival a commencé par la
conférence inaugurale de Hassan Aourid sur la question de l’amazighité et de la démocratie.
Cinq tables rondes étaient au rendez-vous. La première séance
s’est consacrée au « Mouvement culturel amazigh: bilan et perspectives », Modérée par Fatima Sadiqi et avec comme intervenants : Mohamed Arji (Université de Fès), Abdallah Boumalek
(IRCAM), Abdelouahad Mabrour (Université d’Eljadida), Ali
Fertahi (University Mly Slimane), Mohamed Chtatou (Université
International de Rabat) et Driss Bouyahya (Université Moulay
Ismail, Meknès). La deuxième séance a traité le thème de « Amazighité, citoyenneté et culture démocratique », avec la modération
d’Omar Marrakechi et les interventions de Tarik Mira (Algérie),

Moha Ennaji (INLAC, Fès), Driss Maghraoui (Université AlAkhawayn), , Maria-Angels Roque (IE Med, Espagne), George
Joffé (Cambridge University, Royaume Uni) et de Filippo Bignami (University of Southern Switzerland- SUPSI). Quant à la troisième séance, elle a été dédiée au thème de « Culture amazighe,
démocratie et Littérature », avec les interventions de Jilali Saib
(Maroc), Alberto Tonini (Université de Florence), Bouthaina Ben
Kridis (Université de Carthage), Juliane Tauchnitz (Université de
Leipzig), Hamid Bahri (City University of New York), modéré par
Johan Goud. La quatrième séance a soulevé la question de « la
culture amazighe et mouvement des femmes », avec la modération de Fouad Saa, et comme intervenants, Aziza Ouguir (Maroc),
Enza Palamara (Université François Rabelais, Tours), Jean-Marie Simon (France), Fatima Sadiqi (INLAC, Maroc) et Mohamed
Taifi (Etats Unis). La dernière séance a traité de « la Culture
amazighe, multiculturalisme et démocratie après le "printemps
arabe"» où ils ont intervenu Johan Goud (University of Utrecht),
Noha Bakr (Egypte), Madina Touré (Université de Nouakchott),
Rachid Raha (Le Monde Amazigh) et Mino Vianello (Université
de Rome).
A côté de ses tables rondes, il y a eu des ateliers de théâtre, d’écriture, et de peinture, ainsi que des lectures de poèmes, des expositions d’œuvre d’art, de livres, et des expositions de tapis amazighs. Les lectures de poésie ont compté avec la participation de
Saida Khiari, Bassou Oujebbour, Khadija Madani Alaoui, Hammou
Khalla, Fatima Zohra Alaoui et Mohamed Akouray.
En plus, la 14ème édition du festival a été l'occasion pour les habitants de la région Fès-Meknès de profiter d’un weekend musical et culturel riche et varié en plein cœur de la ville impériale de

Fès. Une dizaine de concerts au site historique de Bab Makina ont
donné le ton d'un événement haut en couleur avec une programmation qui a compté avec la participation de l’orchestre Faisal ,de
la chanteuse Fatima Tachtoukt, du groupe Aicha Maya ,Sami Ray ,
le groupe Ahidous de Oulmès, le groupe catalan Marea Flamenca,
le grand artiste Houssa 46 et la vedette de la chanson arabe Dounia Batma.
Ce quatorzième édition du Festival international de la culture
amazighe de Fès a connu un très grand succès à tous les niveaux, et
il s’est clôturé en adoptant ces recommandations suivantes d’une
grande importance pour la démocratisation du Maroc et des pays
d’Afrique du Nord:
1) Souligner le rôle central de la langue et culture amazighes en
tant que vecteurs de valeurs universelles de la culture démocratique et du vivre ensemble.
2) Renforcer le respect de l’égalité entre les sexes et la préservation de l’intégration sociale.
3) Sensibiliser les individus, surtout les jeunes à travers l’éducation, aux valeurs de la démocratie, de la modernité et de la paix.
4) Encourager la culture démocratique dans la famille, dans
l’école, dans les compagnes et les villes, aux niveaux local et national.
5) Encourager l’auto-critique et l’esprit critique, et le travail sur
les mentalités comme mode de prévention de conflits.
6) Séparer la religion de la politique, et consolider la séparation
des pouvoirs.
7) Renforcer les valeurs de la justice sociale et de la liberté, et
consolider la coopération entre les pays nord-africains en vue de
réaliser la démocratie et le développement durable.

La revendication amazighe en Algérie :
un cheminement démocratique et intégrateur(*)
La revendication amazighe en
Algérie a d’abord cheminé au sein
du mouvement indépendantiste puis
a pris son essor dans les 80 et a créé
depuis ce moment les bases sociales
et politiques de la revendication démocratique et des droits de l’homme.
Fondé pourtant sur des bases laïques,
le Mouvement national dans sa filiation radicale (Ena, Ppa, Mtld et
Fln) n’a pas pris en considération la
dimension amazighe dans sa formulation idéologique et politique bien que
cette revendication souverainiste soit
portée très largement par les populations amazighophones : Kabylie,
Aurès et émigration. Ce paradoxe
s’explique en partie par primat de
la contradiction principale sur les
secondaires, c’est-à-dire la priorité à
l’indépendance nationale.
Trois stations historiques sont des
dates fondatrices de la revendication
amazighe en Algérie : 1949, 1980 et
2001.
Emergeant pour la première fois l’année 1949 au sein du parti indépendantiste, la revendication amazighe
de l’époque va se distinguer par sa
singularité.
De jeunes lycéens de Ben Aknoun, à
Alger, tous issus de la Kabylie et militant au sein du parti indépendantiste,
le PPA/MTLD, ont produit un opuscule écrit dans un langage marxisant
au titre évocateur « l’Algérie vivra »
sous le pseudonyme d’Idir El Watan.
Pour eux, l’Algérie vient de loin historiquement et ne commence pas
avec l’arrivée de l’islam en Afrique
du nord. Cela est une réponse à leur
leader de l’époque Messali Hadj, qui
avait déposé, en 1945, un mémorandum à l’Onu, dans le sens cité
plus haut. Et en réponse à ceux qui
soutenaient que l’Algérie était une
nation en formation, eux affirmaient
que la nation algérienne était formée
ne serait-ce que par la permanence
du substrat amazigh. Ils parlaient
de multiculturalisme, de sécularisation et projetaient une nationalité
citoyenne et non confessionnelle dans
une Algérie plurielle, dont le socle
historique amazigh constitue l’élé-

ment permanent. Leur revendication
tourna court et finira dans la répression. Leurs deux principaux leaders
seront lâchement assassinés au début
de la guerre de libération nationale.
A l’indépendance et malgré la participation sans retenue des populations
amazighophones à l’effort de guerre
avec un personnel kabyle longtemps
hégémonique sur le destin de l’insurrection indépendantiste, l’identité amazighe a été niée, combattue
même. Elle reprend son droit de cité
de plusieurs façons mais celle qui sera
accompagnée par les masses est indéniablement la manifestation populaire et pacifique de 1980. Ce sera
un tournant et volens nolens cette
revendication reprendra ses accents
démocratiques. Désormais, le combat
pour timuzgha – culture et identité –
est explicitement lié à la promotion
et au respect des droits de l’homme.
Un homme de la dimension d’Ait
Ahmed, issu du Mouvement national
radical et compagnon des militants
de 1949, vulgarisera cette revendication en insistant sur ce lien dialectique. C’est d’ailleurs historiquement,
à partir de cette date, qui a cassé le
réflexe de peur que d’autres revendications citoyennes et démocratiques
telle que l’égalité entre hommes et
femmes sont énoncées et mises sur la
place publique. Il en est de même de
l’enracinement dans la douleur d’une
Ligue des droits de l’homme. Sociologiquement, on retrouve souvent dans
ces revendications citoyennes les animateurs du Mouvement culturel amazigh. Les revendications autour des
droits et libertés se superposent et se
confondent parfois avec l’amazighité.
A propos de ses deux stations historiques (1949 et 1980), on peut distinguer une ressemblance dans la
démarche tout au moins : la première
date s’attaquait au monolithisme de
l’expression patriotique dans le courant radical, tandis que la deuxième
portait son attaque contre le monopole de l’expression politico-idéologique où se confondait en Un, malgré
les contradictions, le socialisme de
caserne et l’arabo-islamisme.

Les prémisses d’une revendication
future qui sera formulée en termes
clairs dans la mouvance amazighiste
et démocratique dans les années 90 et
2000, sont là, à savoir le cheminement
couplé des concepts d’Etat de droit et
d’Etat civil.
L’ancrage arabo-islamiste, basé sur
une construction idéologique récente
au Maghreb ou se mêlent une double
sacralisation – langue et religion – ne
pouvait pas aller loin en faveur des
droits de la femme malgré les accents
modernistes du discours officiel,
pourtant à l’époque socialiste et progressiste.
La vision d’ouverture fondée sur le
droit d’avoir des droits, selon la formule d’Hanna Arendt, est en d’autres
termes l’aspiration à l’exercice de la
citoyenneté pleine et entière. Cette
démarche finira par s’imposer et
se fera accepter peu à peu par les
pouvoirs publics qui, eux, de fil en
aiguille, céderont à partir de 1994
avec la création du Haut-commissariat à l’amazighité, d’une chaine de
télévision en Tamazight, de l’entrée
de cette dimension comme fondement constitutif de la personnalité
algérienne dans le préambule de la
constitution révisée de 1996.
L’année 2001 est donc la troisième
station historique, qui a vu à Alger, le
14 juin 2001, la plus grande manifestation populaire – plus d’un million de
personnes – jamais observée en Algérie depuis l’indépendance en juillet
1962. Elle débouchera sur la constitutionnalisation de la langue amazighe comme langue nationale à côté
de la langue arabe. Parmi les quinze
points portés par les animateurs de ce
mouvement citoyen contenus dans la
plateforme d’El Ksar, on peut en distinguer deux d’entre eux :
-Article 8. Satisfaction de la revendication amazighe dans toutes ses
dimensions (identitaire, civilisationnelle, linguistique et culturelle) sans
référendum et sans condition, et la
consécration de tamazight en tant que
langue nationale et officielle.
-Article 9. Pour un Etat garantissant
tous les droits socio-économiques et

toutes les libertés démocratiques.
La force de la revendication amazighe
a été de d’initier des discours pédagogiques qui s’adressent à la totalité
nationale qui finiront par surmonter
peu à peu les appréhensions et les
conservatismes du pouvoir en place et
d’une partie des masses arabophones.
La voie nationalitaire reste minoritaire jusque-là tandis que le sillon
se creusait en faveur des droits pour
tous. En Algérie, les revendications
identitaires et politiques - amazighe
et démocratique - ont cheminé de
pair car elles sont intimement liées.
Pourquoi ce déni trop longtemps entretenu et à quel terme nous a mené
cette négation d’une réalité historique, culturelle, sociologique et anthropologique que ce soit pour Algérie
et que ce soit pour l’idéal maghrébin
porté par des générations entières de
militants nationalistes ? Le Maghreb
est aujourd’hui divisé après avoir
couru derrière l’illusion lyrique d’un
monde fantasmé : la nation arabe.
Pourtant, il est plus simple d’aller vers
le naturel – le Maghreb – qui, malgré
des formations sociales, économiques
et nationales parallèles, demeure l’un
des lieux les plus homogènes pour
forger une unité géopolitique conséquente.
L’enjeu principal reste la revitalisation d’une langue longtemps minorée
et brimée pour aborder sereinement
notre avenir. La réconciliation avec
ses origines en acceptant l’apport
déposé comme un trésor par tous peut
être l’un des fondements du rapprochement maghrébin, trop longtemps
condamné à être « la province de
l’Orient et de l’Occident ». L’unité
naturelle, hier souterraine, agit désormais à visage découvert. Elle ne
peut que contribuer à l’émergence et
à la cohésion d’une entité politicoétatique souhaitée par le cœur et la
raison.
En Algérie et malgré une sociologie
électorale difficile à cerner eu égard
à l’insincérité des scrutins électoraux,
l’on remarquera que les formations
politiques à base sociologique amazighophone, notamment en Kabylie,

l’idéal unitaire maghrébin est porté
comme un étendard, revendiqué et
totalement assumé. C’est également dans ce courant très fortement
enraciné en Kabylie que la conception d’un Etat unitaire régionalisé ou
d’autonomie régional est revendiqué.
Il y a un double mouvement dans
cette mouvance : infra et supra national. Le terme de Tamazgha (Maghreb
ou Afrique du nord) est adopté et fait
partie du langage usuel. L’amazighité
se révèle à l’instant comme une valeur
de tolérance, de pluralité et d’unité.
Il y’a une mystique qui habite notre
âme qui est l’idéal maghrébin. Elle est
constitutive de notre être.
Malgré l‘exacerbation des nationalismes étatiques postindépendance au
Maghreb alors que, hier face au colonialisme, les uns et les autres (Algériens, Marocains et Tunisiens) avions
marché chacun à son rythme mais
tirant tous dans le même sens. C’est
cet esprit qui est à nouveau porté par
la revendication amazighe et démocratique.
L’amazighité a cette potentialité de
faire adhérer l’être nord-africain à
un pacte citoyen. C’est une chance
pour le Maghreb afin de formuler et
d’affirmer sa personnalité forgée
par cinq mille ans d’histoire. Cette
personnalité est nécessairement en
évolution au contact d’un monde en
perpétuel mouvement. C’est dans ce
rapprochement dicté par nécessité et
aspiration que nous pourrons peser
dans le concert des nations.
*Tarik MIRA
*Député honoraire et Sg de l’association Timitar, Tazmalt.
(*)Intervention au Festival de Fes
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WⴹⴹARN IⵚUⵕIFN
A wen yuyuren
Deg wussan icemⵕaⵕen!
TUMART
Ussan inu dewⵕen
Am tirjin i ymeⵕⵕen;
Zeggarten wussan inu
Ugin ad nⴹefⵚen,
Uyⵕeⵖ ⵖar uⵕaji
ⵖar ujenna inu yuⵄⵕan;
Xseⵖ ad uyureⵖ
Iⴹaⵕen inu ⵄⴹaren.
Ttwaⵕiⵖ cek di turja inu
Di tiⵟⵟawin n iseyman.
Tadjest qa tesⴹeⵕm d
Tfuct teyru izerman,
Tameddit di tmeddit
Din tadjest teⵃnunneⴹ;
D idurar n ufeqqus
D umeⵟⵟa yennufser.
Ttwaⵕiⵖ cek di turja inu
Di tiⵟⵟawin n iseyman;
Ttⵕaⵖiⵖ d xafk s tumart
Tesneⵄted d ⵖari s iⴹewⴹan.
Arzef d ⵖar wuⵕ inu
A wen iweⴹⴹaren!
ⵕxezrat nnec di ten inu
Am tziri deg waman,
Teggid kidi amsagar
Deg wammas n yetran,
Arzuⵖ xafk war cek ufiⵖ
Weⴹⴹaren iⵚuⵕifen.

Dweⵕ d a tumart
Mecⵃar i cem ⵕajiⵖ!
Nqar d d taziri
Di tmeddit nnem nsiⵖ,
Sfuffi d d benneⵄman
Di ddmani i ttezwiⵖ;
Nqar d am tfuct
Xef idurar i tewriⵖ.
Bedd kidi abeddi
Tifarⵖi war tefriⵖ;
Qqen ⵖar wuⵕ inu
ⵃuma ad zzaym aciⵖ,
Wⴹa d d tudimin
S yiⵕes ad cem ttqasiⵖ,
Wⴹa d d taⵥyuⴹi
I wuⵕ ad t sgenfiⵖ.
ⵖari ijjn useqsi
Xseⵖ ad cem sseqsiⵖ,
Mecⵃaⵕ n iⵚuⵕifen
ⵃuma ad ⵖarm d ⵥwiⵖ?
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Anagif s ils amaziv s udalif ⵏⵏⵙ tfinav
Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman
adawin d usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin
nna ugmv zi mnnaw n isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv zg
ivmisn nv tisvunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar imal d ubrimal ivudan i
ils d udalis amaziv.
Arzaf

Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d tmvnast itthuddun vif izrfan n udalis d ils amaziv di-nna illa/
tlla d aæ mayd iga/tga.
-yac da neqqaë ils aoëab g uverbaz hat idrus mayd
is ittemukuln iddev s ugerdas aqecmal (Universitaire) g tsekla taoëabt ur tennid ad ttafd tawuri
issetcan awd xas avëum aquëaë.adday ur ili ca n udalis ansa nnes g ugadaz hat ur inni ad inezzev aväaf n
inelmadn d imezrawn.s usval vif ils aoëb mayd itteggan asaris n ils amaziv mec ikcm averbaz ?hat ur
inni ad is imukl awd yan iddev ur yakka avëum.
-ad ur tsemzazald(Comparer) ils amaziv illan aha idder g tmazirt nnes d ils aoëab igan wi-n unebgi lli
ikka irms(Recevoir) ugdud amaziv ffir uflas nnes g
usavin aselman.illa ibÄ ger ils anamay(Le maternel)d
umugar (L’intrus).ADDAY ILMD CA S ILS NNES ANAMAY AD AS
ISRIREY ULMMUD UR ID AMM ASAG DA ITTELMAD S ILS NNA
UR IÏÏIÄ ZEG IFF N IYYU NNES.ASAG IPBIBä CRA ILS D
UDALIS NNES AR ISSISIN S TUMAST D TNETTIT(L’identité)
NNES .
-ur djin mseqsav vif tnettit inu.
-i max ?
-acku ur igi unezwum inu xas ad afv tawuri nu.
-is da teswingimd ?
-ur ar swingimv xas g iberdan ittawin s twuri.
-ma s inapya ufgan d umudar ?
-s
uswingm
,s
usenflel(La
créativité),s
usmuynu(L’innovation).
-i ma s da issentay cra aswingm nnes ?
-s useqsi ?
-i max ad ur tmseqsad d ugezÄn nnec ?
-vif mi ?
-vif mayd tgid .
-hat ssenv mayd giv.giv afgan s ugama.
-matta ufgan nna tgid ?
-afgan iddern .
-s mi ?
-aqq !!is ur tessind s mi ?
-ngit as ur ssinv.ssiæz i mayd tgid.
-ar mantur ttalsv i ugalim(L’adjectif) ?giv afgan iddern iïkkan(Appartenir) s uwank n « aMEVëIB »
-id aoëab mid afëanÃiÃ mid asbaniy mid anegliziy
mid amaziv ?
-giv amevëabiy.
-imevëabin zÄaën ad gin imazivn ,imazivn
ittusoeëëebn,ioëabn ,iorabn ittusmezzevn, udayn
isawaln s tmazivt nev ils amaziv-aoëab ilulan zi
kud remsen imazivn ineslamn imezwag ioëabn ineslamn
.sguccel(Déterminer) tumast nnec.
-ur djin mseqsav d tsendubent inu vif tnettit inu.
-adday c iseqsa ca mayd trid ad as tinid ?id ad
as tinid afgan ijemÄn tawengimt(Au sens de mémoire)
nnes. ?
-isttu av umarin ademsan ad nemseqsa vif tumast d
tnettit nnev.
-tgid amm wa-dda yav yan unagis (L’accident)aha
ijmeä(Perdre)tawengimt nnes aha ar itteddu ur issin ma s idda wala mayd ira zi tudert nnes.ar
isbbircil(Aller dans tous les sens sans savoir quoi
faire),ar isberdig(Dire n’importe quoi).
-ini ay-nna trid.ur userv xas ad i issenÄf ca ul uggar n unäaf.
-ssenv is ittel av waÄu s umarin av yuvin ipeëjaä.maca
ay-a ur inni ad av isettu asaëiÄ adelsan .ma s iga ufgan
afgan xas s uswingm .akæ mayd igan adensir n tudert
yuccel ad isments(Provoquer)iseqsi nnev.adday nseqsa agezÄn nnev vif matta necni,mayd nga,mayd nra nezÄaë
ad nekrj(Déssiner)abrid nnev.
-ikucm av ugezÄn s umarin.
-hat amarin ayd ismentasn iseqsi.iseqsi s umulley
nnes ar ismentas agezÄn mar ad yaf arudzm.
-hat nella g ugersif.ur nessin matta wasif nna g nettafa
timitar n tudert.id asif ittawin s beëëa n tmazirt
mid asif ilan uguy yakkan aman aha isedgr(Distribuer)
ten vif tmazirt.itsn ar crubbucn(Se débattre) ger
imzaz(Les vagues) n wasif nna ur ssin ma s issegra.

ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
-amm cey oniv (Peut-être).
-amm nec d cey d wi-yyaä.
Isfirnen uorrim :
-uhu nec ssenv ma xef da kkatv.
-amarin ademsan izubda.ca ar itteqqel s ubeëëaniy ad yuvul s tmazirt ad t isry,ad issum açuv n
içelfaën nnes.ca yugl tasarut nnes vif usray n umarin n
tnezruft ,ca yannay tasarut g tbaynut n id bapllu d ist
mapllu nnes izaykutn ilsan timelsit n usavin aselman,cra
iola tasarut g tbaynut n izaykutn imazivn ,cra yannay t g
ugeëwel anemlalay,ca ur ta t yuciz iddev isbukä umarin allen n ugezän nnes ur ar ittewarga xas ad iggadj
s tmizar n ubeëëaniy .matta wa-dda yufan tasarut nna ur
tetci tanikt ?
-tasarut isuln iÏÏafn azurn nnes,ittezbun (Résister)d
wukud ,ibeddan dat iÏg (La conquête)adelsan zi bisemdi ur t i tgi xas ti-n tmazivt.adday nesgifey
tamazivt s uzur(La surface) d tibëeÏ(Le sommet) n
tmazirt ad isseflilliy wudm nnes s iniln .
-id ad qqeln imelluça d ineffudda ad afin tasarut s
ids (Par coincidence)mar ad afin mayd asn itteÏÏafn
tawant (Rassasier) ?
-kud issara ca vif ti-n uxdil nnes ad issara vif ti-n
ils nnes.mec yufa avëum ad yisin assav nnes.is da ittawv ufgan i ca nna mi ur issin assav nnes ?is da ilessa timelsit nna mi ur issin assav nnes ?mec telsid
açennaë d ikurbiyn is tessend mayd gan wassavn nsen ?
-ssenv mayd igan açnnaë iddev da t ilessa ibba nu.awd
ikurbiyn d tqebbut d uqeydur iddev gan iferdasn
n ipruyn(Les vêtements) illan g tkafut nnev.
-is ur tseqsad ibba nnec vif ivbula n waoban(Les vêtements) ddev ?
-ur djin veäfv s uy-a.netta ar ten ilessa.nec zi kud luliv unfv allen vif tqeydurt(La chemise) d ukerbay(Le

pantalon) d udgag(La culotte)d uburkes(La chaussure).
lsiv imci dda ar lessan inegga nu.timelsit n ibba nev
ti-n iyyu ssitmev t iddev qenna ad mzarayv d izuya
(inegga)nu mec ten lsiv.rnu vif uy-a mec lsiv taqebbut
d uçnnaë d ikurbiyn aha usrv ad azzelv hat ur nniv
ad rurdv g(Etre rapide) tazzela .is tekkid tannayd
ca nna ilsan ikurbiyn ar ittazzela s uckukä(En accélérant) ?mecta n yuk ittugly ad yazzel s ikurbiyn aha
ar ittefertap(Courir à pied nu)iddev ar ittirftil
(Trébucher)g ikurbiyn(Les babouches) nnes.mec ur yastaw aha issiley icäaä n tqebbut nev açnnaë s nnig n
ifadden nnes ur inni ad yaf ad yazzel.
-trid ad i tinid is timelsa timazivin ur msasan d
usaäif n ururd nna igan adasil n wannaz(L’époque) ddev ?
-arm ipruyn ddev aha tesyafad asenbuttel(Le fait de
retarder) nna da tteggan i bab nsen.
-trid ad i tinid is ur gin xas udm n ugunçu (Le sousdéveloppement) ?
-ur wettisv ad iniv ay-a.ad ur i tessinid ay-nna ur
nniv.mec neqãf taqbbut nezäaë ad nazzel.iv nussa ikurbiYn vif tiwelçit nezmr ad nessedrf tawada nev aha
nerwel(Au sens de marcher rapidement).
-is ur kkin imazivn ar ttururdn s timelsa nsen alley
ar ttinid is ipruyn nsen ar sserftaln ,ar senbuttuln ?
-mayd ten içëan.ur djin annayv amvaë inu ar ittazzela s
tqebbut d uçnnaë d idukan(ikurbiYn) .
-oniv ,ur ssin amussu aNEdrARaf(Très rapide).ar
tteddun tawada n ifkr.gan iqej°laln (Des paresseux de
haute qualité).ur ssin akeëfes d umerret g twuriwin
nsen.gan wi-lli itteqqeln s tukki n inermamadn(Les acti-
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vistes).
-ur ac nniv aKæ ay-a ad ur i tesserbud ay-nna ur nniv.
-ur tennid aKæ ay-a iddev ur tufid ad t i tinid s ik
usrid.ay-a vëiv t ger iwaliwn nnec.is vuë i azrf n
wad gzuv ay-nna ur tennid s wawal usrid ?
-ur ac ikkis awd yan ad tegzud ugz nna trid.
-ini yi adday da isbeloic udfl id ar ittezmar ca
ad yazzel vif ugris nev adfl ?
-uhu.
-hat timelsit ddev tga ti-n uqarif(Le froid).
-awd ikurbiYn?
Ifest “idir”cwi alley ixmmem :
-uhu.llant tareksin d taëviwin ayd imsasan d uzmz n
udfl.
-mayd issen akæ ay-a ?necni ur yad nessin xas ad nles
s ik lli lessan inegga nnev.idda usdarray izry
timlsa nnes.ha-yyav da ten nlessa.
-ur id akæ iorrimn da lessan timelsa n umugar.
-llan wi-dda ar ten smulluyn.
-wi-dda ittinin s usenmd(L’authenticité) d
titturra(La modernité).hat ur ttun timelsa nsen
tunsiyin(Traditionnelles).
-adday nesrr akæ timitar n uvaëim(La civilisation) nnev
nezäaë ad nini is nfuly.
-ad nuvul s uvaëim nnev iga asgurg(La libération) zeg
usdurrey(La colonisation).
-heyya ur nenni ad nfugl s ufuly ard niçië amun nnev
icebber s timitar nnes.
-yuccel ad nasy avanib mec sersn id bba d ist iyyu
nnev amrig nsen.
-yuccel(Il faut) ad nesnubbec vif timitar ddev ad
ten nessusn aha nezmazzv t i tsuta tamaynut mar ad ur
ackint.
Iskukkey”badd”:
-hat ur nsala asnubbec.nec dda ittewargan ad iggadj
(Partir))s beëëa n tmazirt ma adday-n ttafav akud n
usnubbec ?ini awal ddev i wa-lli ur vuë s anezg°um n
twuri,wa-nna isalan ad issiggel.
-mec iväf ku yan s yan udensir meqqaë ur yufi cigan
n wukud ad nssicz s uvaëim nnev.aya-a ira amyawas(L’
entraide) d ujurdu (L’enthousiasme),ira aqas(Le vouloir).
-da ittiri ad t isala ca,da ittiri akud.
-mec ur icqiëëew(Défier) ca ukud hat ur inni ad iskr
amya.
-nec dvi ur igi unezwum inu xas ad afv ca n ubervaz
issenäawn s agmmaä -in.
-mar ad tettud g yat tikkelt ay-nna n timitar nna tuk°zed.
-i mayd riv ad skerv.arad is tella ca n twuri di
ad t i skerv.idd ad qqimv ddaw n umalu n umvaë ard
jemäv anumka nu ?!
-xas ad ur tettud ay-nna ac sumrv.
-ddiv ad seqsav agezän inu vif matta nec ,mayd riv
d ma s ddiv aha rarv vif iseqsitn s imci is :
« giv imicki g tizi n ticka,riv tawuri i itteraran timmuzwa(La dignité) nu tasukalt(Perdue),ddiv s
beëëa n tmazirt mar ad afv assav inu »
iÇÇef “idir”:
-heyya ur tlid assav!
-zi mantur ayd ila uçelfaë assav ?ur igi vuë
medden xas tiximmut.yuf t umttin .ur igi xas yan
umddercucu(wa-dda mi imtn wul).
-ma ay d ac ttiniv tufid tararit vif iseqsitn nnec.
ur tgid xas imicki swa v ugens n tmazirt wala beëëa
nnes.yuck ac ugezän ,ivtr(S’égarer) ac içëi.ac yary
ëebbi zi tipiÏ.
-hat nettat ayd av iqqen mec ur nufi ca n usanf(Le sentier) s twuri.zeg yan waçy yuf ad ig ca apyuä wala iga
açelfaë agezäan.ar ssexnadn medden apyuä.
-ad av isrirey ëebbi itnan.ddiv ac i zriv i
unezwum nnec maca ad ur tettud anezwum n usidr n uvaëim
nnev.
-adday as afv akud d tmelda ddiv ad snubbecv.
-hat ur id xas s uvëum as ittedder ca amm ay-nna inna
umazan oessu umasip.
-adday idjiwn uxdil ad irmumd(S’activer trop) ugezän.
asag yav laç cra hat ur inni ad ixmmem xas g uvëum.
-awd dvi asag yucca ca ur inni ad idemmem (Penser)
xas g usanf t itteraran s uÄvaë nnes.yac tuckid iwa
ssara vif tnettit d tumast nnec imci nna da tessarad vif twuri nnec.ssara vif uvëum d uvaëim.adday
tafd avëum mseqsa d twengimt nnec vif man imc dda gan
imazivn alley vnan avëum s wamak nnes uslih d wamak nnes
amatan mar ad ttafd tufert n tivvuëma tamazivt
*avazaf mupmmad
* isul
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La philosophie dans les proverbes amazighe
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Tafalsaft v inzatn imazighn

Nnan willi zrinin iga yan ugzzum v tussna d
uswingm d tmital d tvarast n usgmi v dar
imazivn. Ig ula tayssi tagdudant ; tlul d tsgmi timvur d d ufgan amaziv. imazivn zund nsn
zund icinwin. Ar akkan atig iwssarn nsn; is
akⴽⵯdarsn gan ifuⵥaⵕn d uvrisn . Acku iwaliwn
nsn usin gigan d wammakn d iswingimn d wanⵥaⵥn
v tmsar n tirmit nsn. Nnan willi zrinin tga ula
taflsaft tamazivt; acku ilsa tt d ikka fllas
uswingm d unlli d umgin . D vmklli tusi idu-

gam d wammakn yiwin xf tudrt lli ittddr
ufgan amaziv v tmazva.
v tgira nⵥⴹaⵕ ad nini mas gan inzatn tafalsaft n
imazivn, usin aswingm d udugam d wammakn iggutn, ar ttajjan amstggar ad ismass anlli nns
issfru inzatn ad fad ad issn asfraray d
wawtas nsn.

Le bitume dans le patrimoine populaire amazighe

Kⴹran v tayssi d
tussna tamazivt
tagdudant.
Iga kⴹran v dar imazivn yat tayssi ddar

iⵥuⵕan vzifnin v umzruy; illa v iⵥlmⴹ d usammr n lmvrib. Kⴹran vmk lli tinin imassann d
willi t skarnin masa iyttuskar v dar iqbiln
n sirwa v waⵟlaⵚ mqqurn; v yan wanaw n waddag

mu ttinin azaruf nv anzruf.
Taddagt ad tga yat taddagt iqburn illan s
tuggt v dar iqbiln n sirwa v waskawn. V mad
izrin inna fllas unⴹam tiguriwin ad:
- iv illa yan v tuⵥⵥumt iwajd i ⵟⵕf.
- acku ddunit anfluk atga da tbⵕⵕam.
- ira tammemnt isu kⴹⵕan ingara d waman.
anamk v tguriwin ad idra bahra; acku afgan
iv ira kra ar nn ittafa kra yaⴹnin zund vmkli
inna unⴹam yan ittwargan s tammemnt yafn kⴹran; iv
iwarg s ukfay yafn aman; Vmk
ad ad iga waddad n ddunit .
Vmk lli nenna kⴹⵕan ttunennant fllas tuggt n tallasin d tullisin
d umiyn v tskla tamazivt. s
umdya ar srs ⵥvurnt tmvarin azzar n ixfawn nsnt slawan
akⴽⵯiv gisnt tilkin nv tillict. D vmk lli srs ⵥvurn id
bu ulli; ulli nsn iv gisnt isllufn d uⴳⵯrmlln d ujjiⴹ...
kⴹⵕan ar isijji kra n tmuⴹan
cqqanin zund ikⴹi lli igan
yat tmaⴹunt bahra ihrcn illa
akⴽⵯmav iga agwri i tudrt
n tazzanin mⵥⵥinin. Lliv akⴽⵯ
srs slilln t tmvarin n imazivn
v mayad izrin ihdumn i tarwa
nsnt tizi nna tnnucg tmaⴹunt ann. D
vmk lli t srusnt v tsgwin n walln d ixf n tnxar
tarwa nsnt fad d a tn ur tvmm tmadunt ann. D villi
srs nqqant azviwn d ibxuyn; illa akⴽⵯmad ur
ittfv v thanut n tguni nns slawan akⴽⵯwilli zdvnin v idurar. acku ar srs ⵟⵟayn ivrdmiwn d
ibrⵟⵃman d iblankiwn d kulu ma rad asn iskr
gar. D vmk lli t tggan v iddidn d taⵚⵚkiwin
n waman acku ar yakka yat ⵟaⴹfi iⵥiln i waman.
V tgira nⵥⴹaⵕ ad nini mas ttvalnt tmvarin, axam
nna iffv kⴹⵕan is t llalln imdunen( )جنون.

Le mois février dans la
croyance populaire amazighe

Ayyur n bⵕayⵕ v
uval agdudan amaziv.

Imazivn
zund
nsn
zund agdud
n
umaⴹal;
snfluln awd
nttni
fkin
issfra i
ugama( )الطبيعة
APmAd Balaj
d uvzwr()الكون. Ilin darsn inzatn d umiyn d
tallasin xf ussan d irnn d imnirn. Ssdurn v
wammakn nsn iⵥiln; ssdhcⵕn akⴽⵯimsnfgan d
imrzutn s mad iⵥlin s ussfru n tumanin( ) ظواهر
n uvzwr.
Ar ttininnt tallasin d umiynn xf wayyur n bⵕayⵕ.
mas ttin ikka wayyur n nnayr d bⵕayⵕ d maⵕⵚ
tdra tiddukkla nsn. Yan wass imcuckad innayr
d maⵕⵚ fad cmtn ayyur n bⵕayⵕ; lliv rad as
akrn sin ussan; fad d ivama dar bⵕayⵕ 28 n
wass.
Lliv d inkr zg iⴹⵚ nns ur d yufi 30 n wass
lli s ttin dars yadli ikkan. Ivama nit ar yalla
aylliv iga amm vmklli ittini umdya agdudan
amaziv " bⵕayⵕ bu imⵟⵟawn". Llant kigan d tallasin da isawaln xf wayyur ad; slawan akⴽⵯlliv
inna umiyn v mad izrin; is ttin ikka yan urgaz
itahl s yat tmvart ur icaⵟⵕn ula tfrk. Argaz
ad iga amkraz; yan wass iqis ad immuddu;
ifl i tmvart nns sin iwlkan iktrn; yan n ⵟmⵥin
d yan n usngar. Yuⵚⵚu tt yini as vwad iga win
wayyur n bⵕayⵕ wiss sin iga win wayyur n
bril.
Lliv immudda; izri mad izzrayn; yan wass
zzan d sin irgazn usun. Sllin mas tlla yat
tmvart ar bdda tini v ugns n tgmmi nns: Vwad
i bⵕayⵕ Vwad i bril Lliv d tffv s imi n
tgmmi nns yan wass tafd irgazn lli v imi n waggur. Siv tn tsqsa xf wassav nsn; yini as ilmma
umzwaru nkki bⵕayⵕ vwad bril. Vakud ann ad
tkcm tfk asnd iwlkan lli. Lliv d yuⴹa urgaz nns
isqsa tt xf iwlkan; trar as mas yumⵥ bⵕayⵕ
d bril tafst( )أمانةnsn...
* Etudiant Chercheur au Master de Langue et
Culture Amazighe

ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ, ⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏ ⴰⵏⵎⴹⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ
ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ
ⵙ ⵜⵖⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⴰⴽⴷ
ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵟⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (ⵜⵉⵎ), ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ
ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴽⴽⵯⴰⵏ ⴰⵏⵎⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ
ⵉ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ.
ⵕⴱⴰⵟ, 5 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 – ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵏⵜ
ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵣⵓⵍⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ
ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ
ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ
(ⴰⵜⵜⴰ) ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴽⴽⵯⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ
ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ.
ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ
ⵉⴱⵉⵟⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵜⵜⴰ) ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ
ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵜⵅⵙ ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ
ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ.
ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ, ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ,
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵎⵉⵎⵛⵎⴰ ⴳⴰⵏ, ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵎⵍⵎⵉⵎⴰ ⵅⵙⵏ,
ⵙ ⵓⵎⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵉⵍⴰⵡ ⵖⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ ⴳ

ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵊⵎⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⴰⵛⴽⵓ
ⵜⵡⴰⴳⴳ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ ⴷⴰ
ⵜⵜⵡⵛ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵎⴰⵎⴽ ⵖⴰ ⵏⵙⵙⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ
ⵏ ⵢⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ
ⵜⵜⵡⵛⵏⵜ.
« ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵙ ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ, ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ
ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ », ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵃⵙⵏ ⴷⴰⵡⴷⵉ,
ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ
ⵙ ⵜⵖⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ. « ⵙ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⴷ

ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵔⵙ, ⵏⵔⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⵅⴼ
ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ
ⵉⵙⵜⵉⵢ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵜⵉⵅⵉⵜⵔⵜ,
ⴰⴷ ⵏⴰⴷⵊ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ.
ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⵓⵣ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵣⵓⵍⵣ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ
ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ».
ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵣⵉⵢⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ
ⵉⴱⵉⵟⵕⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰ : « ⵎⴰⵃⴰⵟⵟⴰⵜⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ
ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵥⵏⵉⵍⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰ ⴰⴽⴷ
ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵢⴰⴷⴷⵖ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⴰⴷⵊ ⴰⴷ ⵏⵡⵛ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ
ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ. ⴷⵖⵉ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ
ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵊⵎⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ
ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵜ. ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ
ⵍⵀⵉⴷⵔⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏⴰⵜ, ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⴰ ⴰⴷⴰⵖ ⵜⴰⴷⵊ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⵇⵇⵏⵏ
ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ, ⴰⴽⵉⴷⵙⵏ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⵛⴰⵏ ⵏⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏⵏⵙⵏ
ⵅⴼⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏⵏⵖ ⵏⵔⵣ ».
ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ,
ⵎⴰⵖⴰⵟⵟⴰⵜⵉ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵉⵃⵟⵟⵓⵏ ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵖⵏ ⵃⵎⴰ
ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ.

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵎⵎⵉⵙ “ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴰⴳ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ “ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⵜⵜⵓⵣⴰⵏⵉ”
ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵎⴰⵜⴰ ⴷⵉ
ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
* d amzwaru, min tona tslmadt kawtar
tuzani?
** ⴽⴰⵡⵜⴰⵔ ⵜⵜⵓⵣⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴱⵏⵉ ⵡⴽⵉⵍ ⵡⵍⴰⴷ
ⵎⵃⴰⵏⴷ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ.ⵉⵙⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵣⵉ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵡⴰⵊⴷⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2007, ⴳⴳⵉⵖ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵏ
ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
2015/2014 .
* maymmi tixdar kawtar tuzani at
ssvr tutlayt tamazivt
** ⵙⵜⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵖⴰⵔⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴷ
ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵟⴹⵖ ⵣⴳ ⵢⵉⵎⵎⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ
ⴱⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵏⵜⵉⵍⵉ ⵏⵛⵛⵉⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵓⴼⵉⵖ ⴷⴰⵢⵙ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵉⵎⵖⴰⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ
ⵉⵛⵏⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⵓⴼⵜⴰⵃ ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⵅⴰⴼ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵃⴹⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ
ⵏⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵖ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵅⵙ
ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵎⵍ ⵉ ⵉⵏⵏⴹⵏ, ⵙⵙⵉⵜⵎⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵜⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
* nssn blli tufid aÏÏas n imxumbar
umi d tmmutid at ssvrd tamazivt
di nnaÄur, min tzmmard ad anv tinid
xf manaya?
** ⵡⴰⵀ ⵜⵓⵖⴰ ⴷⵉⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵔⴰⵎⵉ ⴷ ⵏⵎⵓⵜⵉ
ⵖⴰⵔ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵜⵓⵖⴰ ⴷⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ
ⵎⵓⵜⵢⵏⴷ ⵖⵔ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵖⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵅⵓⵎⴱⵍ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵎⵉⵏⵣⵉ
ⴷⵉ ⵜⴼⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵏⵖ ⴷⴰⵢⵙ ⴱⴰⵍⵉ ⵏⵛⵛⵉⵏ
ⵡⴰⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵔⴰⵎⵉ ⵏⵕⵓⵃ ⵖⴰⵔ
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉⵡⵛⴰ ⴰⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵖⴰⵔ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵉⵖ
ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵕⴰⵃ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⵀⵍⴰ
ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴰⴷ ⵏⵛⴷⵛⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴷ
ⵡⴰⵏⵉ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵖⴰⵎ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵓⵅⴰⵏⵙⵓ ⵖⴰ ⵏⴰⴼ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ
ⵖⴰ ⵢⵜⴼⵏ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵏⵏⵉ . ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴷ ⴰⵏⵖ
ⵉⵊⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⴼⵓⵙ ⴳ ⴼⵓⵙ ⵎⴰⵃⵏⴷ
ⴰⴷ ⵏⵕⵥⵓ ⵅⴼ ⵜⵙⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵓⴼⴰ
ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵙⵄⵇⴰ ⵣⵉ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ
ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵙⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵉ ⵙⵖⴰⵔⵎ
ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⵇⵇⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵢⵜ
ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏⵡⵡⵎ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵉⴷ
ⴰⵢⵙ, ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⵏ ⵜⴰ
ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵇⵇⴰ ⴷ
ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⵏⵡⵡⵎ ⵉⵇⵇⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ
ⵜⵣⵔⵢⵎ ⴽⵏⵏⵉⵡ . ⵏⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵓ
ⵙⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵙⵙⴳⵄⴰⴷⵏ ⴷⴰⵢⵏⵖ
ⴰⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⵏⴱⵉⵔ ⵉ
ⵏⵙⵡⵓⵔⴰ
ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵊⵊⵏ ⴰⴷ ⵏⴼⴼⵖ
ⴰⴷ ⵏⴳⴳ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵉⴱⴷⴷⵉⵜⵏ ⴰⴷ
ⵏⵙⵖⵓⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ
ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ
ⵓⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ
( M A ) ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ
ⵓⵙⵍⵎⴷ ( fne ) ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⵏⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴷ ( fdt ) ⵉ
ⵢⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ. ⴰⴽⵉⴷ ⵏⵏⵖ ⴷⵉ ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ
ⴰ, ⵜⵜⵉⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏⵏ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵇⴰⴷⵉ ⵉⵎⵖⴰⵔ ⵉⵏⵉⵜⵏⵉ, ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵉ
ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵏⵏⵉ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵙⵡⵉⵣⵉⵏ ⴽⵉⴷ ⴰⵏⵖ.
* s yism nnm d taxatart n tmsmunt n
«islmadn n tutlayt tamazivt» min
Tzmmrd ad anx tinid xf umcan n
tmazivt di tinml n lmrruk ?
** ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ
ⵜⴰⵇⵉⴹⴰⵕⵜ, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵇⵇⵏ
ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵎⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵎⴰⵛⵉ ⴷⵉ ⴽⵔⴰ

ⵡⴰⵀⴰ,ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵇⵇⴰ ⵜⵜ ⵄⴰⴷ ⵜⵏⵄⵜⴰⵔ ⵜⵏⴷⵔⴰⴼ
ⴷⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵉ ⵢⵄⴷⵓⵏ
ⵣⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵓⴷⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵛⴰ ⵄⴰⴷ
ⵜⵜⴰⴼ ⵜⵉⵄⵏⴽⵔⴰⴼ ⵣⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵇⵔⵉⵔⵏ. ⵣⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵖⴰ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵡⴰⵔ ⴷⵉ ⵉⵍⵍⵉ
ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵏⵏⴰⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ
ⵉⵢⵢⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⴰⵏⵉⵜⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉⵜⴳⴳ
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰ ⵡⴰⵀⴰ, ⵎⴰⵎⴰⵛ ⵏⵜⴰⴼ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵡⴰⵍⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ,ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⵏⵜⴰⴼ ⴰⵟⵟⴰⵚ
ⵏ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ ⵣⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵙⵉⵜⵎⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵓⵊⴰⵔ
ⴷⵉ ⵢⵉⵢⵢⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
* Mara nxs anssqsa xf lvillt n
uslmd n tmazivt zg wami issnta
ar rxu, min tzmmrd ad anv tinid
?
** ⵍⵖⵉⵍⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ
ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⵎ ⵏⵡⵛ ⵛⴰ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵉⵛⴰⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ
ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵍ : -ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ
ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵛⴰ ⵜⵖⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵓⵛⵛⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ
ⵉⵖⴰ ⵉⴷⵡⵍⵏ ⴷⴳ ⵉⵎⵓⵛⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⵖⵉⵏ ⵅⴼ
ⵎⵉⵏ ⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵡⵓⵔⴰ -ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ
ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵡⴰⵀⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ
ⵉⵢⵜⵊⵊⴰⵏ ⴰⵣⵢⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⵎⴷⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵍⵎⴷⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵓⵛⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⴼⵏ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵙⵖⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵡⴰⵀⴰ
-ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵜⴰⴼ ⵛⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵣⵉ
ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ -ⵡⵉⵙⵙ
ⴽⴽⵓⵥ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵓⵔ ⵕⵥⵓⵏⵜ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ
ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵓⵔ
ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷⴰⵢⵙⵏⵜ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵡⵉⵙⵙ
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵛ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵎⵓⵛⴰⵏ
ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵎⴰⵎⴰⵛ
ⵏⵜⵡⴰⵔⴰ
ⴷⵉ
ⵉⴳⴳⵯⵓⵙⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵓⵔ
ⵜⵡⵛⵛⵉ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⵓⵛⴰⵏ
ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵣⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴹⵡⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵙ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ.
ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⴷ ⵖⴰⵔ
ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
ⴰⴷⵜⴳⴳ
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ
ⵓⵊⴰⵔ ⴷⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ
ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵃⵎⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴱⵟⵟⵓ
ⵊⴰⵔ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ
ⵡⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ .
* Di tiri n min tnnam xf umcan
n tmazivt di tinml n lmrruk,
mamc twalid imal n uslmd n
tmazivt ?
** ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰⵔ ⴷ ⵉⵜ ⵎⵉⵏ
ⵉⵏⵏⵓⴼⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⵙ ⵢⵓⵏⴹⵏ,
ⵅⵎⵉ ⵖⴰ ⵏⴰⴼ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵏ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴷⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ, ⵉ ⵡⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ
ⴷⴳ ⵓⴼⵓⵙ ??????
ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵜⵉⵛⵔⵉ ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵡⴹ ⵛⴰ ⵖⴰⵔ ⵎⵉⵏ ⵏⴰⵕⵥⵓ ⵎⵉⵏⵣⵉ
ⵡⴰⵔ ⵜⵙⵎⵉⵜⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵣⵉ ⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ
ⵎⴰⵍⴰ ⵄⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵜⴰ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴳⵓⵔ

”

ⵉⵅⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ
ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵓⵊⴰⵔ ⴷⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ
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le cadre de plusieurs chantiers pour l’édification d’un Maghreb en tant qu’alternative
au « Maghreb arabe ». La dénomination de
ce dernier resta en opposition à l’appartenance historique géographique et identitaire
des peuples de ces pays.
En fait, il fallait une mise en œuvre effective
et sereine des dispositions de la Constitution
qui concerne, en premier lieu, la plus importante institution, à savoir « Agence Maghreb
Arabe de Presse ». Du fait que sa dénomination constitue une violation flagrante de la
Constitution du pays. Outre, il s’avère, en ce
fondant sur ces données constitutionnelles,
nécessaire de satisfaire la demande et déclarer que la dénomination de l’agence est
à l’encontre des dispositions de la Constitution.
Deuxièmement : quant à l’opposition à la
dénomination « Maghreb arabe » aux sentiments du plaignant et son appartenance à un
espace géographique et historique à dimension maghrébine.
La dénomination adoptée par l’agence actuellement est en opposition avec la situation géographique du Maroc et à sa dimension historique en tant que pays d’Afrique
du Nord. Effectivement toutes les sources
historiques sont unanimes sur la dénomination de cet espace géographique, avant
la colonisation, à savoir « Grand Maghreb
». Cette dénomination était en vigueur durant la période de la dynastie saâdienne,
en considérant que la carte géographique
à cette époque s’étend sur un espace large
englobant les Etats du Maroc, de la Tunisie,
de l’Algérie et de la Mauritanie. Sa dénomination fut « Grand Maghreb », la « Région
maghrébine » ou l’Afrique du Nord. Et c’est
la vraie dénomination de cet espace géographique.
Et du fait que la dénomination « Maghreb
arabe » est tributaire de la période de colonisation en Afrique du Nord et du Moyen
Orient et aux effets de cette situation qui a
vu naitre de la mouvance nationaliste qui
a divisé les pays sous colonisation en deux
parties : la région de « l’Orient arabe » et la
région du « Maghreb arabe », division à base
raciale, idéologique, linguistique et monolithique, elle constitue une opposition avec
l’identité effective des peuples de ces pays.
Et du fait qu’il n’est plus acceptable à l’ère
de la nouvelle constitution, et de la réconciliation initiée par l’Etat en relation avec
l’identité nationale en reconnaissant l’amazighe comme patrimoine collectif pour tous
les marocains sans exception, qu’une institution publique, chargé d’un secteur stratégique et dynamique, subventionné par
des deniers publics, porte un nom qui est en
contradiction avec l’espace d’appartenance
réel du pays en tant qu’Etat appartenant à
un espace géographique et historique. La
persistance de sa dénomination « Maghreb
arabe » constitue une sorte de contradiction
avec les élémentaires des données historiques et géographiques de cette région.
La dénomination « Maghreb arabe », pour
le plaignant, touche, au fond, le sentiment
d’appartenance national, du fait que cette
dénomination repose sur une vision réductrice raciale, exclusiviste de l’identité nationale et de ses repères fondamentaux que
constitue l’identité amazighe.
Troisièmement : par rapport aux assises
onusiennes et aux pactes internationaux des
droits de l’homme renforçant la demande :
Du fait de l’importance du système des droits
de l’homme au niveau mondial, l’Etat marocain a agi pour le renforcement des garanties du respect des droits de l’homme dans la
nouvelle constitution, s’engageant à respecter ses contenus tels que reconnus au niveau
international, fait qui constitue un appui
constitutionnel qui confirme la reconnaissance claire des engagements, des pactes
et des conventions internationales relatifs
aux droits de l’homme. En tant que partie

indivisible de la juridiction marocaine, bien
plus, il se situe au dessus des lois nationales en cas de contradiction, de manière
évidente, avec le préambule de la constitution de 2011, ce qui lui octroie cette place
constitutionnelle au sein des constantes fondamentales de l’Etat,
Et du fait que la demande du plaignant est
cohérente au niveau des droits pour lesquels
il se bat en vue de leur satisfaction, s’appuyant sur le cumul du système des droits
de l’homme, à savoir les pactes et chartes qui
ont tous interdit toute forme de discrimination à base nationaliste, religieux, racial ou
linguistique…ainsi que toutes les démarches
et politiques publiques qui vise l’exclusion
d’une culture ou de l’identité des individus
et leur cantonnement dans un moule uniformise basé sur l’exclusion et la marginalisation.
Du fait que les pactes internationaux engagent l’Etat marocain une fois signés
avec approbation et se fondant sur cette
demande, le plaignant aspire renforcer sa
demande en évoquant littéralement les plus
importants de ces pactes internationaux avec
des références et la date de leur approbation
par l’Etat marocain, comme suit :
Le pacte international relatif aux droits civiques et politiques :
A été adopté et présenté pour signature et
approbation ainsi qu’à l’adhésion conformément au décret de l’Assemblée Générale des
Nations-Unies, 2200 A (D-21), daté du 16
décembre 1966.
Date d’exécution : 23 mars 1976, conformément aux jugements de l’article 49.
Le Maroc l’a entérine par le Dahir n°
4/78/1, publié le 27 mars 1979 et exécuté
nationalement le 3 aout 1979 et publié dans
le journal officiel n° 3525, le 21 mai 1980
Article 20 :
Toute plainte, en raison de la loi, toute
plainte à la haine nationaliste, raciste ou
religieuse qui constitue un appel à la discrimination, la violence ou le mépris.
Article 26 :
Tous les hommes sont égaux devant la loi
et jouissent, sans discrimination, d’un droit
égal qui assure leur protection. Et dans ce
cadre, il faut que la loi interdise toute discrimination et offre à toutes les personnes une
protection effective contre la discrimination
quelles en soit les raisons : racial, de couleur,
sexe, langue, opinion ou religion, à caractère
politique ou non, ou l’origine nationaliste ou
sociale, la richesse, la généalogie ou autres
raisons.
La déclaration des Nations-Unies pour
mettre fin à toutes les formes de discrimination raciales :
Adopté et publié publiquement conformément à la décision de l’Assemblée Générale
1904-D 18, daté au 20 novembre 1963.
Article 2 :
1-Interdit à tout Etat, institution ou communauté et tout individu d’adopter un comportement discriminatoire que ce soit dans le
domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales vis-à-vis des personnes
ou de communautés, ou des institutions pour
des raisons raciales, de couleur ou d’origine
ethnique.
2-Interdit à tout Etat d’agir, au travers de
procédures légalistes ou autres à encourager, sélectionner ou soutenir toute forme de
discrimination en raison de la race, la couleur, l’origine ethnique, émanant de toute
communauté, institution ou individu.
Article 3 :
Des efforts particuliers doivent être consentis pour interdire la discrimination à base
raciale, de couleur et d’origine ethnique surtout au niveau des droits civiles et l’obtention de la citoyenneté…
Les conventions internationales sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciales :
Adoptées et présentées pour signature et
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adoption conformément à la décision de
l’Assemblée générale des Nations-Unies,
2106 A (D 20), en date du 21 décembre
1965.
Date de mise en exécution : 04 janvier 1969,
conformément à l’article 19.
Adoptée par le Maroc par le Dahir 19/68
publié le 27 octobre 1969 et exécuté nationalement le 17 janvier 1971, publié dans la
revue officielle n° 2988, 1970.
Les Etats impliqués dans cette convention
Constatent que le pacte des Nations-Unies
repose sur les principes de dignité, et d’égalité authentiques quant à l’ensemble de la
population et que tous les Etats membres
se sont engagés à prendre des mesures collectives et individuelles en partenariat avec
l’organisation, en vue d’atteindre l’un des
objectifs des Nations-Unies, à savoir le renforcement et l’encouragement du respect
en prenant en considération les conventions
internationales des droits de l’homme et des
libertés pour les citoyens, sans discrimination en raison de la race, le sexe, la langue ou
la religion…Et constate que l’ensemble de
la population est égale au niveau de la loi et
bénéficient d’un droit de protection contre
la discrimination et de toute forme de discrimination.
Partie 1 :
Article 1 :
1-Dans cette convention, le concept « Discrimination raciale » vise toute distinction,
exclusion, omission ou sélection à base de
considérations de race, de couleur, de dénomination, d’origine nationaliste ou ethnique
qui visent ou poursuivent le retardement
ou l’empêchement de la reconnaissance des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ou s’en satisfaire ou contre leur exécution au niveau égalitaire dans les domaines
politique, économique, social ou culturel ou
d’autres domaines de la vie publique.
Article 2 :
1- Les Etats parties prenantes dénoncent la
discrimination raciale et s’engagent à adopter les moyens adéquats urgemment pour
combattre la discrimination raciale dans
toutes ses formes et renforcer la compréhension entre toutes les races, et pour réaliser
cela :
a-Tout Etat s’engage à ne pas pratiquer
d’action ou pratiques afférents à la discrimination raciale contre les personnes ou communauté d’individus ou d’institutions et garantissent que toutes les autorités publiques
et les institutions publiques nationales et
locales, conformément à cet engagement.
b-Tout Etat s’engage à ne pas encourager ou
protéger ou soutenir toute forme de discrimination raciale émanant de toute personne
ou organisation.
c- Tout Etat parti prenante adopte des procédures effectives pour réviser les politiques
gouvernementales nationales et locales et
amender ou abroger toutes les lois et systèmes qui peuvent amener à l’instauration
de la discrimination raciale ou sa pérennisation là où il existe.
d-Tout Etat partis prenante use de tous les
moyens appropriés, y compris les lois, en
fonction des circonstances, pour interdire et
mettre fin à toute forme de discrimination
émanant de toute personne, communauté ou
organisation.
Article 4 :
2-Les Etats partis prenantes dénoncent
toutes les propagandes et organisations basées sur les idées et conceptions affirmant
la supériorité d’une race sur une autre, à
base de couleur, d’origine ethnique ou celle
qui tentent de justifier ou renforcer toute
forme de haine, de racisme ou de discrimination raciale. Ils s’engagent aussi à prendre
les décisions urgentes et positives visant à
mettre fin à toute propagande visant cette
discrimination ainsi que toute action et s’engagent essentiellement en vue de ce dessein,
considérant les principes de la déclaration
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internationale des Droits de l’Homme et
des droits décrétés clairement dans l’article
5 de cette convention.
a-Considérer que la publication d’idées basées sur la supériorité raciale, la haine ou la
discrimination raciale, la violence, commis à
l’encontre de n’importe quelle race ou communauté de couleur et d’origine autre ou
l’appui à des actions similaires, constitue un
crime puni par la loi.
b-Déclarer non légal les organisations ainsi
que les activités de propagande organisées
et toutes les activités de propagande basées
sur la discrimination raciale.
La non permission aux autorités publiques et
nationales ou locales de propager la discrimination raciale ou sa valorisation.
Et du fait, conformément aux fondamentaux
de la Constitution et juridiques cité ci-dessus, il s’avère nécessaire de déclarer la véracité de la demande du plaignant, qui vise à
abroger un décret administratif, émanant de
la partie accusée, en raison de l’absence de
réponse à sa plainte et à son courrier, après
60 jours après son envoi par la poste. Fait qui
signifie un refus à sa demande.
Pour ces raisons :
Le plaignant adresse une requête à votre
honorable tribunal :
- Au niveau de la forme :
Réception de la demande qui répond à toutes
les conditions conformément aux situations
et et formes demandées juridiquement :
-Au niveau du sujet :
Après la déclaration :
- L’article se fondant sur des faits réels,
constitutionnels, juridiques et de droit
-Du fait du refus des accusés de répondre à
la plainte du plaignant qui vise à abroger la
dénomination « Maghreb arabe » du nom de
l’Agence publique d’information, en contradiction avec la Constitution et les pactes internationaux des droits de l’homme,
- Suite à la cohérence de la dénomination,
citée ci-haut, avec la situation géographique, historique et identitaire du Maroc,
-En opposition avec la dénomination actuelle de l’institution publique citée, du fait
du sentiment du plaignante de son appartenance et l’impact de cette situation sure ses
droits complets de citoyenneté,
-En violation du décret d’abstention objet
de la plainte, qui figure au préambule de la
Constitution, article 5,
-Du fait que le tribunal administratif est
seul apte à contrecarrer les décisions des
administrations de l’Etat fondées sur la discrimination et le pouvoir quant çà l’usage de
l’autorité,
-Du fait que le maintien de la dénomination
« Maghreb arabe » constitue une situation
qui va à l’encontre du sentiment de tous pour
l’unité et l’appartenance collective à l’identité unie qui englobe la richesse culturelle et
linguistique,
Plainte :
- Par l’annulation du décret objet de la
plainte publiée par la partie accusée, qui refuse de répondre à la demande du plaignant
visant à la modification de la dénomination
« Maghreb Arabe Presse », abrogeant cette
expression « Maghreb arabe » ainsi que ses
conséquences juridiques.
-Le jugement exécutif urgent.
- Les frais du procès à la charge de l’accusé.
S’y joint:
-Copie de la carte nationale du plaignant
-Copie du courrier adressé au Directeur de
l »Agence Maghreb Arabe Presse », a propos
de l’abrogation de l’expression « Maghreb
arabe » de sa dénomination.
-Reçu qui justifie les engagements du plaignant en matière fiscale à l’Etat.
Sous réserve
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La plainte judiciaire de Rachid RAHA contre l’agence officielle de presse « La MAP » :

Le tribunal convoque le président du gouvernement
et la MAP a diligenté un avocat
Le Tribunal Administratif de Rabat a décidé, lundi matin, 14 mai, de convoquer l'Etat marocain en la personne
du Président du gouvernement, Saad Eddine El Othmani,
dans le cadre de la plainte déposée par M. Rachid RAHA,
président de l’Assemblée Mondiale Amazighe contre
l'agence officielle de presse « MAP ».
Le tribunal a également décidé de reporter le dossier à
une prochaine audience, le lundi 28 mai, à la demande
de l'avocat, mandaté par « l'Agence du Maghreb arabe de
Presse », afin de répondre à l'affaire de RAHA. Le procureur général du Royaume a également demandé par écrit
de retarder le dossier afin de répondre à l'affaire.
La prochaine audience devrait connaître le témoignage
des parties, en particulier, la réponse de la MAP et celle du
président du gouvernement en ce qui concerne la plainte
de Rachid RAHA de changer le nom officiel de l'agence en

accord avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc.
De son côté, l’avocat du barreau de Rabat, M. Mohamed
Almou, a jugé que la dénomination « Maghreb arabe »
contredit et s’oppose à la nouvelle Constitution, dans son
préambule (textes, philosophie et âme), signalant que,
après des décennies d’exclusion et de marginalisation officielles de l’amazighe, la nouvelle Constitution a décrété,
clairement, que l’amazighe est langue officielle de l’Etat,
attestant « qu’elle constitue un patrimoine collectif de
tous les marocains sans exception » et soulignant que la
nouvelle Constitution a décrété de façon claire dans son
préambule, de ne pas intégrer le Maroc dans des sphères
locales, nationalistes et linguistiques, qui seraient en
contradiction avec sa dimension historique, géographique,
humaine et identitaire.

Maître Almou a ajouté que l dénomination « Maghreb
arabe » adoptée par l’Agence actuellement est en contradiction avec la situation géographique du Maroc ainsi que
sa dimension historique, en tant que pays appartenant à
l’Afrique du Nord, soulignant que la dénomination effective en vigueur de cet espace géographique, avant la colonisation, est le « Grand Maghreb ».
L’avocat Almou a aussi signalé, que l dénomination est en
contradiction avec les pactes internationaux des droits
de l’homme, consacrés par la Maroc qui a renforcé les
garanties du respect des droits de l’homme au travers de
la nouvelle constitution qui s’est engagée à respecte leurs
contenus tel que reconnus au niveau internationale, signalant que « les pactes et les conventions internationaux ont
décrété l’interdiction de toutes formes de discrimination à
base nationaliste, religieux, raciste ou linguistique ».

A Monsieur Le Président
du Tribunal Administratif de Rabat

comme langue officielle du pays dans l’article 5 de la Constitution et qui constitue une donnée constitutionnelle et une
rupture vis-à-vis des thèses qui visent à impliquer le Maroc
dans des appartenances racistes et linguistiques.
Partant de ces convictions, le militant s’est battu pour la
mise en œuvre des dispositions de la Constitution, horizontalement et verticalement, de sorte que le nouveau contrat
constitutionnel qui relie le citoyen avec l’Etat soit appliqué.

Arabe des information », en raison des charges à caractère
raciste en opposition avec la constitution et l’appartenance
réelle, historique et géographique à notre pays.
Pour ce, partant de son droit à exercer ses droits constitutionnels, le plaignant a pris l’initiative de saisir le Directeur
de l’Agence lui demandant de changer son nom, conformément à la nouvelle constitution. La dite requête est restée
sans réponse positive, en dépit de son importance.
Face à cette indifférence, le plaignant, du fait des
données ci-haut, s’est adressé à la justice administrative, en tant que seul recours qui garantit la protection des citoyens des abus administratifs et de ses
déviations quant à l’esprit du droit et de la Constitution, appuyant sa plainte sur les repères réels et
constitutionnels, juridiques et historiques suivants :
Premièrement : au niveau de l’opposition de la dénomination « Maghreb arabe » avec les contenus de la
Constitution de 2011, préambule, texte, philosophie
et esprit :
Votre respectable conseil n’ignore pas, conformément
à la nouvelle constitution, l’ouverture d’une nouvelle
ère qui rompt avec diverses situations qui n’offraient
pas de climat convenable pour que tous bénéficient
de leurs droits citoyens. Particulièrement tout ce qui
a trait à l’identité nationale et l’appartenance historique collective pour tous.
Ceci suite à des décennies d’exclusion et d’ignorance
officielle de l’amazighe, la nouvelle constitution a
décrété, clairement, dans son article 5, que l’amazighe est langue officielle de l’Etat insistant qu’elle
est un héritage collectif pour tous les marocains sans
exception. Déclarant ainsi sa réconciliation concrète
avec l’identité nationale qui requiert une nouvelle
conception englobant toutes les composantes de la
société marocaine, après qu’elle fut fondée sur une
vision monolithique au niveau linguistique et identitaire et de l’appartenance.
La nouvelle constitution affirme dans son préambule ce fait en opposition à l’intégration du Maroc à
des appartenances locales, raciales et linguistiques
en contradiction avec la réalité historique, géographique, humaine et identitaire. Ceci suite à sa prétendue
appartenance, durant des décennies, au « Maghreb arabe ».
Ainsi, la nouvelle constitution a abrogé cette dénomination
et a remis l’histoire sur ses rails, en décrétant l’appartenance
du Maroc au « Grand Maghreb » au lieu de « Maghreb arabe
». Un signe qui reflète la volonté quant à toutes les appartenances qui pourraient porter atteinte au sentiment national
et historique du citoyen marocain.
Ce qui renforce l’interprétation constitutionnelle ci-haut est
l’adhésion du Maroc, au niveau de La plus Haute Autorité
pour la promotion de l’amazighe et l’adhésion effective dans

Résumé des faits :
Le plaignant est un citoyen marocain respectueux des
valeurs et de tous les devoirs et engagements qui lui
sont imposé par le lien de citoyenneté qui le rattache
à l’Etat marocain.
Et de ce fait, partant de son amour pour son pays, en
plus de son actif au niveau militant dans le processus
d’édification d’un Maroc de citoyenneté, d’égalité et
des droits de l’homme, un Maroc qui englobe toutes
ses composantes sans exception ni discrimination ou
préférence.
Et après les amendements constitutionnels que le pays a
positivement connus, en vertu de la Constitution de 2011,
pour un Maroc qui englobe toutes ses composantes et qui est
cohérent, par rapport à ses institutions et ses droits, avec les
faits historiques et géographiques avérés quant à l’identité
du pays, confirmée par la nouvelle constitution dans son préambule qui a supprimé la dénomination « Maghreb arabe » de
l’espace géographique et historique auquel appartient notre
pays, pour lui substituer la dénomination « Grand Maghreb
». De plus, il y a la reconnaissance officielle de l’amazighe

Ceci ne pourrait se concrétiser qu’en coupant avec l’héritage
d’avant la Constitution de 2011, en déclarant une conciliation effective avec l’identité nationale, riche par ses composantes et ses affluents ainsi que la cohésion de ses éléments
à travers l’histoire. Ceci ne pourrait être effectif que par
l’abrogation de toutes les pratiques, comportements et discours qui touche à cette appartenance civilisationnelle.
Le plaignant, après la déclaration de l’Etat au niveau officiel,
l’exclusion de la dénomination « Maghreb Arabe », conformément à la nouvelle constitution, fut surpris par des initiatives des accusés pour changer le nom « Agence Maghreb

←

Article introductif visant à annuler une décision administrative
Au profit de : M. Rachid Raha, dénommé « Rakha ».
Adresse : 5 Rue Dakar Appartement n° 7, Hay Elmouhit –
Rabat
Représenté par Maitre Mohamed Almou
Avocat au barreau de Rabat
Contre :
L’Agence Maghreb Arabe Presse en la personne de
son représentant juridique
Adresse : Siège de l’Agence, Avenue Allal Ben Abdellah, n° 122
Ministère de la Culture et de la Communication en la
personne de son représentant juridique
Siège Al Irfan – Rabat
L’Etat marocain en la personne du Président de Gouvernement, dans ses bureaux à Rabat
Le délégué juridique du Royaume dans son bureau à
Rabat
Pour l’honorable tribunal pour examiner selon ce qui
suit :
A l’honneur du tribunal d’enquêter selon ce qui suit :
Le présupposé à l’honneur se se présenter à vous par
cet article qui vise la déclaration d’annulation de la
décision administrative objet de la plainte, en se fondant sur les motifs et les moyens que nous éclaircirons
après exposition du résumé des faits comme suit :
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املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يكرم فناين “بوغانيم”

احتضن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
بمقره يوم األربعاء 25 ،أبريل املنرصم ،حفل
تكريم فناني “بوغانيم” بحضور الرئيس املدير
العام التصاالت املغرب ،عبد السالم أحيزون،
وذلك يف إطار الدورة األوىل من “أيام السينما
األمازيغية” املنظمة من طرف املعهد برشاكة مع
جمعية ملتقى الصورة.
كما تم تكريم املخرج املغربي حميد بناني ،وعرض
فيلمه “الطفل الشيخ” يف نسخة مدبلجة إىل اللغة
األمازيغية ،ويتضمن برنامج األيام السينمائية،
من  25إىل  27أبريل الجاري ،فقرات متنوعة
تتضمن عروض أفالم ،وتكريمات ،وتنظيم ندوات
وتقديم كتب حول السينما األمازيغية ،وتنظيم
معرض تشكييل.
ويف كلمة له باملناسبة ،دعا عبد السالم أحيزون،
إىل صيانة الفن األمازيغي وإيصاله قدر اإلمكان
إىل العاملية مؤكدا أن من شأن هذا االحتفاء
بالسينما والفن األمازيغيني تشجيع إدماج هذه
اللغة يف مناحي الحياة العامة كما ينص عىل ذلك
دستور .2011
ويعد «إذ بوغانيم» األحياء نموذجا للفنانني
املغاربة األمازيغيني القالئل الذين استطاعوا
املحافظة عىل الفنون العريقة ببالدنا ،وجاء يف
كتاب «كنوز األطلس املتوسط» ملؤلفه عبد املالك
حمزاوي أنه “لألسف الشديد أصبح عددهم حاليا
قليال جدا وهم مهددون بالوفاة يف أي لحظة نظرا
لتقدم معظمهم يف السن ،وبرحيلهم سينمحي
وينقرض فن من الفنون األمازيغية األصيلة.
وإذا كانت القبائل الثالثة املذكورة سالفا تعترب
خزانا لـ”إذ بوغانيم” فمن املالحظ وجود تراجع
عىل مستوى عددهم الحايل مقارنة مع املايض.

ولحسن الحظ فال أحد من هؤالء الفنانني حول
هوايته إىل وظيفة معنوية يعيش من الربح الذي
تدره عليه”.
وذكر عبد املالك حمزاوي أنه حان األوان لرد
االعتبار لهذه الفئة من الفنانني املنسيني إن
لم نقل غري املعروفني عىل الصعيد الوطني وال
حتى عند املسئولني والقائمني عىل الشأن الثقايف
باململكة“ .ألم يحن األوان بعد لاللتفات إليهم
والتفكري فيهم ؟ أال يستحقون الحصول عىل

بطاقة الفنان ؟ أال يستحقون االستفادة من أحد
أنظمة التغطية الصحية خاصة وأن جلهم أصبح
اليوم مسنا وشبه عاجز عن العمل ؟ أليس من
حقهم أن يتمتعوا كغريهم من الفنانني املغاربة
الذين أسعفهم الحظ ،بالتكريم والرعاية املادية
واملعنوية ؟ أملنا أن يجد هذا النداء النابع من
القلب أذانا صاغية قبل فوات األوان”.
* كمال الوسطاني

بوكوس :السينما الناطقة باألمازيغية تطورت رغم حداثة عهدها

قال أحمد بوكوس ،عميد املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية بالرباط،
أن السينما الناطقة باللغة األمازيغية
سينما حديثة العهد ،مؤكدا أنه رغم
ذلك فإنها تفتخر برصيدها من الرواد
والفنانني ،باإلضافة اىل مجموعة
أفالم تكرس منحاها التصاعدي.
وأبرز بوكوس ،بمناسبة تنظيم
أيام السينما األمازيغية من  25اىل
 27أبريل الجاري من طرف املعهد
برشاكة مع جمعية ملتقى الصورة،
أن السينما األمازيغية تقدم قيمة
مضافة للثقافة األمازيغية ككل
وتخرجها من الطابع التقليدي
لتندمج يف ثقافة عاملة وعاملية،
موضحا أن الثقافة العاملية تفرض
القراءة والتكوين وضبط قوانني
االنتاج السينمائي والكتابة.

واعترب املتحدث ذاته ،أن
املغرب يتوفر اليوم عىل
شباب مكون تكوينا جيدا
يف املجال وأفالم ترشف
الثقافة األمازيغية ،مضيفا
أن املعهد يساهم بدوره يف
التعريف بهذه السينما.
من جهته قال محمد صلو،
مدير مركز الدراسات
الفنية والتعابري األدبية
باملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،أن هذه األيام
تعد مناسبة من أجل ابراز
التطورات التي عرفتها هذه السينما.
وأبرز أنها مناسبة لعرض األفالم
الرائدة يف مجال الثقافة األمازيغية
وتشجيع املبادرات الفردية ،حيث
تشهد الدورة عرض أفالم من قبيل

فيلم “أدور” ألحمد بايدو وفيلم
“ايربيتا” ملحمد بوزاكو وفيلم
“الطفل الشيخ” لحميد بناني.
* ك.و

اختتام أيام الدورة التكوينية
يف التدبري اإلداري والثقايف للمسرح األمازيغي

اختتمت مساء الجمعة
املنرصم  11ماي ،2018
فعاليات الدورة التكوينة
يف التدبري اإلداري للمرسح
األمازيغي ،بمقر املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية بالرباط.
وعرف يوم االختتام توزيع
الشواهد عىل ممثيل الفرق
والجمعيات
املرسحية
األمازيغية ،وطالب املعهد
املرسحي
للفن
العايل
والتنشيط الثقايف املشاركني
بالدورة التكوينية ،كما تم
أيضا الخروج بتوصيات من
شأنها أن تساهم يف تطوير
وإغناء املرسح األمازيغي ،من
خالل دورات تكوينية للفرق
املرسحية بمختلف املناطق
شماال وجنوبا ،باإلضافة إىل
عقد رشاكة مع املعهد امللكي
واملعهد العايل لفن املرسحي
والتنشيط الثقايف مع الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقايف واملرسح
األمازيغي ،وغريها من التوصيات التي خرجها بها املشاركون إىل
جانب األستاذ املؤطر "محمد أمني بنيوب".
وكان تكوين املشاركني قد انطلق منذ يوم اإلثنني املايض 07 ،ماي
 ،2018حيث خصص اليومني األول والثاني من الدورة التكينية
لإلطار النظري (املفاهيموالتعاريف) وللجانب القانوني فيما يخص
الدعم وقانون الفنان ،وبالنسبة لألربعاء تم الوقوف عند تقنيات
وىليات التدبري اإلداري والثقايف ،ويف اليومني األخريين تم تقديم

مشاريع ملختلف األنشطة الثقافية والفنية يف شكل مجموعات ،
وقيمت من طرف األستاذ بنيوب إىل جانب املشاركني.
وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل الفرتة التدريبة هذه ملمثيل الفرقة
املرسحية والجمعيات األمازيغية إىل جانب طالب املعهد ،عرضت ثالث
مرسحيات باللهجات األمازيغية الثالث الريفية "ثوعاينت شوايت
شوايت" ،و "أور ئيك أكني" باألمازيغية ،ثم "إيكوالن ن تويف" أو
ألوان الشوق بالسوسية.
* كريمة وعيل

الرباط :عرض “إبرييتا”
و”أدور” يف ختام أيام
“السينما األمازيغية”

استمرت أيام “السينما األمازيغية” التي
ينظمها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
برشاكة مع جمعية “ملتقى الصورة” عىل مدى
أيام  27 – 26 – 25من شهر أبريل الجاري
بمقر املعهد بالرباط.
وعرف اليوم األخري من أيام “السينما
األمازيغية” عرض الفيلم السينمائي “إبرييتا”
للمخرج محمد بوزكو ،وفيلم “أدور” للمخرج
أحمد بايدو ،الحائز مؤخرا عىل جائزتي
مهرجاني «اسني ن نورغ» بأكادير وتافراوت
السينمائي.
وتم أيضا باملوازاة مع العروض السينمائية،
تكريم املمثلة األمازيغية الزاهية الزاهري.

األستاذة مينة املغاري:
“وليلي” مدينة أمازيغية

التاريخ
أستاذة
أكدت
واألركيولوجيا بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط،
مينة املغاري ،عىل أن مدينة
كانت
األثرية
“ولييل”
أمازيغية قبل أن ترتومن
بإدخال عنارص حديثة عىل
معمارها.
وأضافت خالل محارضة
نظمها مركز الدراسات
التاريخية والبيئية باملعهد
امللكي للثقافة األمازيغية،
يوم األربعاء  18أبريل ،2018
يف موضوع “معالم من
الرتاث املادي األمازيغي”،
أنه رغم االعتقاد السائد أن
“ولييل” مدينة رومانية“ ،إال
أن الدراسات الحديثة أثبتت
أن هناك أرضية أمازيغة ،وأن “ولييل” يف
الحقيقة مدينة أمازيغية وترومنت”.
ويف معنى ذلك تضيف املغاري أن أمازيغ
منطقة “ولييل” سمحوا للرومان بإدخال
عنارص معمارية رومانية جديدة عىل
املدينة“ ،ولكن بلمسة محلية ،وبالتايل هذه
اللمسة املحلة ،هي يف الحقيقة إشارات
أنها مدينة أمازيغية ،ولكن ترومنت”.
وأكدت املغاري خالل ذات اللقاء ،املنظم
بمناسبة اليوم العاملي للمواقع واملآثر
التاريخية ،أن العمارة األمازيغية بشمال
إفريقيا تختلف عن العمارة املرشقية،
مشرية إىل املعمار اإلسالمي واملآذن املغربية
التي استطاعت أن تأخذ صبغة أمازيغية
مخالفة للمعمار اإلسالمي باملرشق.
وأضافت املغاري ،أن القصبات املتواجدة
يف الواحات الجنوبية تعترب شاهدًا عىل
عبقرية الرتاث املعماري األمازيغي،
مؤكدة أن تلك البنايات الشامخة التي
تستمد خصوصيتها من الطابع املحيل
ومن استعمالها للمواد التقليدية والتي
تؤرخ لفرتاث زمنية بعينها ولثقافة
وحضارة بعينها ،أصبحت اليوم عرضة
لخطر مزدوج إما السقوط واالندثار بفعل
عوائد الزمن ،و”إما لطمس معاملها نتيجة
جهل بعض مالكيها ألساليب وطرق
ترميمها ،كما أن إدخال بعض مالكيها

لتحسينات عرصية عليها بغية استقبال
الزوار والسياح قد يرض بقيمتها الفنية
والتاريخية”.
وقالت أن “إكودار” أو املخازن الجماعية
هي كذلك جزء من الرتاث املادي األمازيغي
باملغرب“ ،وتبنى “إكودار” عىل مرتفع،
وهي عبارة عن حصن دورها األسايس
التخزين الجماعي ،حيث كانت القرية
أو القبيلة تحتفظ بممتلكاتها من مواد
غذائية ورسوم ووثائق ،وكذا الحيل
واملجوهرات”.
وقالت املغاري أن اللقاء مناسبة للوقوف
عند هذا املوروث الكبري الذي بقي مهمشا
لسنوات طوال ،وهو وقفة للتأمل وإعادة
االعتبار ألهمية هذا اإلرث التاريخي الذي
يتميز بعبقرية البناء والتحكم يف املوارد
واإلبداع يف الزخارف.
وأضافت أن االهتمام بهذا اإلرث الحضاري
بدأ مع بداية القرن  20عن طريق كتب
ودراسات الباحث األنرتبولوجي هنري
ترياس الذي كتب عن أكرب العمارات
بالجنوب املغربي ،وكذلك أغوست
مولرياس صاحب “املغرب املجهول”
الذي بدأ يحىض باهتمام وزارة الثقافة،
داعية الباحثني املغاربة إىل االنكباب عىل
هذا الرتاث األمازيغي ،وجرد التفاصيل
املعمارية التي يتميز بها الجنوب املغربي.
* ك.و
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احلسني امللكي ..املحامي الذي جند قلمه يف سبيل األرض ،اإلنسان واللغة

نقباء وحمامون وإعالميون يقدمون شهادات يف حق الفقيد
مشريا أن دور املرأة يف بناء املجتمع كان ضمن اهتمامات الراحل العلمية
والقانونية.
وأضاف النقيب الريسوني أن املرحوم امللكي كان يسعى من خالل مرجعه إىل
إحقاق حقوق املرأة وتفعيل نصوص املساواة وعدم التمييز املنصوص عليه
دستوريا ودوليا.
األستاذ الطيب االزرق أشاد بأهمية مؤلف األستاذ امللكي حول «أرايض
الجماعات الساللية» وذلك من خالل القراءة التي قدمها حوله ،مضيفا أنه
إلدراك األهمية البالغة التي يكتسيها هذا البحث والتقيص يف هذا املجال يكفي
اإلسرتشاد بما جاء يف الصفحة  321من هذا املؤلف من حيث إن أكثر من 12
مليون نسمة من ساكنة املغرب توجد تحت وصاية وزارة الداخلية ضمن
أربعة آلف وست مائة جماعة ساللية بأكثر من  8000نائب جماعي يف أكثر
من  15مليون هكتار.
وقال إن املرحوم امللكي رشع يف خوض نشاط هذا التنقيب قبل كل يشء

أكد املشاركون يف الندوة العلمية التأبينية بمناسبة أربعينية املرحوم الحسني
عبدالسالم امللكي  ،يوم السبت 12ماي باملكتبة الوطنية بالرباط ،أن الراحل
خلف إرثا غنيا من املؤلفات القانونية والعلمية أسهم يف إثراء الخزانة املغربية.
وشددوا خالل هذه الندوة ،التي نظمها منتدى املحامني باملغرب واتحاد
العمل النسائي وجريدة «العالم األمازيغي»  ،أن مؤلفات املرحوم أصبحت
من املراجع القضائية التي ال غنى للدارس عنها ،وخصوصا يف موضوع الكد
والسعاية ،وبأن مؤلفاته ،التي تتميز بالدراسة العميقة للمواضيع التي
تناولتها ،كانت سبقا يف امليدان القانوني.
وافتتح النقيب عبدالرحيم بن بركة كلمته بقوله «ان فقيدنا الذي كان يعيش
حياة العلماء املتميزة بالبساطة والزهد ترك ذخرية هامة من املؤلفات العلمية
والقانونية التي ستظل حية مدى الدهر وذلك بالنظر ألهمية املواضيع التي
تناولتها بالدرس والتحليل وكذا للسبق الذي امتازات به».
وأكد أن املرحوم الحسني امللكي لم يتوقف يف مجال التعريف بل كان منارص
متفتحا يف قضايا املرأة من خالل مساهماته العديدة مع
جمعية اتحاد العمل النسائي وكان ايضا مؤسسا لعدد من
الجمعيات التي قامت بأدوار هامة يف ميادين متعددة.
ونبه إىل أن األستاذ امللكي ترك رسالة هامة وعىل الجميع
القيام بواجبهم ،وقال بأنه يرى «ان هناك سيل يسري بهذا
البلد سوف لن يرتك ال العربية وال االمازيغية  ،لذلك علينا ان
نوحد الجهود وتتضافر الجهود يدا يف يد النقاد اللغات الرسمية
يف هذا البلد ،األستاذ امللكي كان يؤمن بشيئيني :كان يؤمن
بأنه من خالل القانون سوف نحقق املكاسب وكذلك من خالل
الديمقراطية ،فالقانون والديمقراطية شيئان متالزمان،
وكان يؤمن بانه سوف لن نحقق شيئا يف هذا البلد إال عن
طريق الديمقراطية الحقة والقانون والناس يجب ان يكونوا
سواسية أمام القانون».
اعترب األستاذ النقيب عبد اللطيف أوعمو أن الفقيد يعد أحد
الباحثني املجددين يف مجال ترسيم وتطوير اللغة األمازيغية،
وكان له السبق يف مسألة دسرتة األمازيغية وترسيمها.
وقال أوعمو إن األستاذ الحسني امللكي كان مخلصا لنفسه
ولكل من حوله ،وكان متجذرا يف البحث والتنقيب عن الحقيقة
إىل درجة التحدي ،واختار امللكي ميدان البحث والتنقيب يف
الرتاث من أجل قضية حاول املستعمر بكل ما أوتي من قوة
طمسها ،ويتعلق األمر بالهوية األصلية للمغاربة.
وأضاف أن األستاذ امللكي أن الراحل كان من املبادرين القالئل،
الذين فتحوا جسورا بني االنسان املغربي وهويته وأصوله ،وملا
جاء دستور  2011تفاعل معه األستاذ امللكي ،وربط أبحاثه بقضية أوالها
الدستور أهمية ،وهي رسمية األمازيغية وتعامل معها الراحل بأدب وأسس
من خالل ذلك لحقيقة دستورية دفعته إىل إعداد مقرتح مرشوع قانون
خاص بتنفيذ وأجرأة الفصل الخامس من الدستور ،كما اشتغل عىل فقرة من
فقرات هذا الفصل املتعلقة باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،واقرتح
يف هذا الصدد مقرتح مرشوع ،يضم ختما خاصا باألحكام التمهيدية ،وفصال
ملهام املجلس «فصول أخرى».
وأكد أعمو أن امللكي كان ال يقوم بالبحوث القانونية كما يظن البعض ،بل
كانت بحوثه لها طابع قانوني وسوسيولوجي ،اهتم باألعراف األمازيغية،
وقضية املرأة املغربية ،تناول كل هذه القضايا من وجهة نظر األنرتوبولوجي.
باإلضافة إىل االهتمام الذي أواله ملوضوع «الكد والسعاية ،وهي القضية التي
أخذت منه الوقت الكبري ،بحيث ربط تحرير املرأة بتحرير األرض ،التي يف رأي
امللكي ،تتحكم فيها أنظمة عرفية.
يف حني قال النقيب مصطفى الريسوني ،حول كتاب األستاذ امللكي «الكد
والسعاية» بأن املرحوم الحسني امللكي وىف املوضوع قدره اجتهادا ونقدا
وتفسريا وبذلك فقد خلف لكل باحث يف املوضوع وللمرشع نفسه ان رغب يف
وضع طرق واضحة بسيطة ملنح الزوجة حقها بالكد والسعاية.
وأضاف أن املرحوم اهتم اهتماما واسعا بموضوع املرأة وموقعها يف املجتمع،

عن النصوص الترشيعية املنظمة للجماعات الساللية وجماعات القبائل
خالل فرتة الحماية وإىل ما بعد اإلستقالل انطالق من تفحص أعداد الجريدة
الرسمية بدءا من أول عدد صدر يوم فاتح فرباير  ، 1913ومن خالل ما راكمه
من النصوص الترشيعية بمختلف أنواعها انتهى إىل استنتاج أسايس يتمثل يف
كون هذه النصوص مشوبة بالكثري من التناقضات واللبس والغموض بدءا
من عناونيها إىل مضامينها مما يجعل سوء فهمها مؤديا بصفة حتمية إىل
سوء تطبيقها الشيذ الذي يحول يف الكثري من الحاالت غىل حرمان العديد من
الجماعات واألشخاص من حقوقهم .
وختم كلمته بكون مهنة املحاماة وهيئة املحامني بالرباط ومنتدى املحامني
باملغرب وكل الطيف القانوني والحقوقي باملغرب فقدت برحيل االستاذ
املرحوم الحسني امللكي محاميا «أملاعيا» ومناضال صادقا وباحثا منقدا بصرب
وثبات وخرسنا نحن زمالءه صديقا عزيزا وأخا وفيا وعزاؤنا فيه طيب ذكراه
وأثره الباقية .
من جهتها ،قالت عائشة ألحيان ،نائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي ،إن
األستاذ امللكي كان مدافعا عن صورة املرأة يف اإلعالم ومنتقدا للتمثالت والقيم
التي يمكن أن ترسخها الربامج التي يتم تقديمها يف أذهان املتلقي .وويف هذا
االطار استحرضت «الحيان» مقاله الذي انتقد فيه إحدى حلقات برنامج
مداولة وعنونه ب «محاربة السكن غري الالئق ورضورة محاربة التمييز ضد

أكد أحمد عصيد ،رئيس املرصد األمازيغي للحقوق والحريات ،أن
األستاذ واملناضل األمازيغي الراحل “ابراهيم أخياط” كان له أثر كبري
يف املشهد السيايس املغربي ،كونه ساهم كثريا يف تأطري عدد من املثقفني
والسياسيني املغاربة.
وأضاف عصيد يف حوار حول “األمازيغية كما رآها الراحل” بمشاركة كل
من الصايف مومن عيل ومصطفى الربهويش ،خالل حفل تأبني الراحل
“ابراهيم أخياط” ،الذي نظمته أمس السبت 12 ،ماي  ،2018باملركب
الثقايف عني الشق ،بالدار البيضاء ،جمعية أمود بمعية عدد من النشطاء
والفاعلني األمازيغ بالبيضاء ،أن الراحل يعد من “املؤسسني الكبار”
للحركة االمازيغية ويتميز بـ”خصال الفاعل املدني الناجح” والقدرة عىل
التأطري واالقناع.
مشريا إىل أن األستاذ أخياط “استطاع من خالل العمل الذي قام به طيلة
عقود من الزمن ،طبع مرحلة كبرية من الحركة األمازيغية ببصماته وكذا
خلق مكانة متميزة للجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف ضمن النسيج
الجمعوي املغربي”.
ومن جانبه وصف الصايف مومن عيل ،أحد مؤسيس الجمعية املغربية للبحث
والتبادل الثقايف“ ،ابراهيم أخياط” أنه من بني اآلباء الكبار املؤسسني
للنهضة األمازيغية ،مضيفا أن الراحل “سجل اسمه يف التاريخ باعتباره
أحد األبطال البارزين يف دراما الوالدة الجديدة لشعبنا ،التي كرس لها حياته
كلها ،إىل أن سقط سقطته األخرية وهو يف عز معمعانها ،اليشء الذي يمكن
معه أن يلقب بشهيد النهضة األمازيغية”.
واستنكر الصايف مومن عيل ما أسماه باملصري البارد والغري الكريم الذي
القاه أخياط “يف حياته ويف مماته” ،مسرتسال “صديقي الحميم ورفيقي يف
درب النضال األمازيغي األستاذ ابراهيم أخياط ،أحدث يف نفيس حزنا وقلقا
عميقني ،لم يخفف وطأتهما إال ما قرأته من الفيلسوف شوبنهاور حينما
ذكر أن العباقرة يكونون دوما محل إهمال معارصيهم ،الذين ال يدركون
نبوغهم إال بعد إحساسهم بالفراغ املهول الذي يخلفه غيابهم وموتهم،
مستشهدا عىل ذلك بقولة مأثورة مفادها “ :أن قسمة عظماء األرض أن ال
يعرف قدرهم إال بعد مماتهم”.
وقال نائب الكاتب العام للجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف ،أن
“محاورة املختلف” تتمثل يف الحوارات واللقاءات والتظاهرات والندوات

الثقافية والصحفية ،وغريها من أنشطة ،تستهدف الحوار مع “خصوم
األمازيغية”،
وختم أيت باحسني كالمه مخاطبا روح أخياط “التي ال تفتأ ترفرف يف كل
املناسبات التي تعقد فيها تظاهرات ومبادرات من أجل مأسسة األمازيغية
يف كل أبعادها” ،قائال“ :نم مطمئنا؛ يا شهيد الوحدة يف التنوع ،سنواصل
الحوار أوال ،والحوار ثانيا ،وال يشء غري الحوار ثالثا ،من أجل تقاسم
االقتناع؛ وسنواصل النضال من أجل بناء هوية بخلفية وطنية جامعة دون
تعصب وال تنطع”.
ومن جانبه تحدث األريض مبارك ،الكاتب العام لجمعية “تانزاكني” وعضو
املكتب الوطني للجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف ،يف عرضه املعنون
“مسرية حياة من أجل النهضة األمازيغية” عن السرية الذاتية للراحل دا
براهيم أخياط ،منذ ميالده سنة  1941بدوار إخياطن بقبيلة أيت صواب
باألطلس الصغري ،يف عائلة فقرية ،ثم رحيله إىل الرباط مكفاحه من أجل
الدراسة والتحصيل.
ويف مرحلته الثانوية ،يضيف األريض ،برز نشاط أخياط يف ثانوية محمد
الخامس بالرباط ،حيث التحق بالكشفية الحسنية ،وهذا ما أهله إىل مزيد
من التكوين واالعتماد عىل النفس والتحمل واالنضباط ،كما انخرط يف
ممارسة رياضة الزوارق الرشاعية وحصل فيها عىل بطولة املغرب سنة
 ،1969ويف سنة  1966بدأ مرشوع محاربة األمية لدى املستخدمني والتجار
بالغرفة التجارية بالرباط ،ليعني بعد ذلك أستاذا للرياضيات بالقنيطرة،
ثم تمارة ،قبل أن يغادر مهنته التعليم ،ويأسس مقاولته الخاصة ،متفرغا
بذلك للنضال والتواصل مع الطلبة األمازيغ الذين يتابعون دراستهم العليا
بالرباط.
استطاع األستاذ ابراهيم ومعه ثلة من الشباب األمازيغي االندياح وبقوة يف
مسار النضال من أجل األمازيغية واالعرتاف بحقوقها فوق أرضها ،وكانت
البداية تأسيس أول إطار مدني هو “الجمعية املغربية للبحث والتبادل
الثقايف” سنة  ،1967والتي سطرت مالحم وتضحيات وجهود فكرية
وثقافية كان لها األثر الطيب يف تمليك املجتمع ملشعل النضال من أجل
األمازيغية وهو ما أثمر االعرتاف برسمية األمازيغية يف ستور “ ،2001هذا
املكسب املهم لم يكن منحة من أحد؛ بل كان ثمرة جهود وتضحيات جيل
من رواد العمل األمازيغي” يضيف األريض.

النساء « تناول فيه موضوعا مازال يؤرق العديد من النساء و هو حق الزوجة
يف االستفادة من السكن االجتماعي يف إطار محاربة دور الصفيح و اعترب أن
إلغاء حق الزوجة و عدم اعتباره يف موضوع السكن االجتماعي و التعامل
بمنطق رب األرسة يخالف مقتضيات املادة  4من مدونة األرسة  ،و يشكل
مظهرا من مظاهر التمييز ضد النساء
قال املحامي بهيئة الرباط خليل اإلدرييس ان من األشياء املغرية لألستاذ
امللكي ولو يف حالة مرضه هي الندوات الفكرية والتظاهرات الثقافية
واملعرفية ،فكان رحمه الله ال يرتدد يف االستجابة لحضور كل محفل فكري.
واعترب األستاذ الحسني امللكي لم يمت ألنه ترك إرثا خالدا ومن يرتك علما
فإنه يرتك إرثا خالدا .
وأكد اإلدريس أن كتاب «األنظمة القانونية لتدبري األمالك الغابوية وشبهها»
هو كتاب مرجعي كباقي كتابات األستاذ «امللكي» بكوه ال يجنح إىل التحليل
فقط لكنه يركز دائما عىل الجانب الثوتيقي واملرجعي ،والكتاب يضم أزيد من
 100نص قانوني بني ظهري ومرسوم وقرار وزاري ،وحاول املرحوم
من خالله أن يوثق لكل ما رشع عن األمالك الغابوية ،وميز فيها مابي
األمالك الغابوية التي تعود للدولة أو مللك الخواص.
وأضاف ان املرحوم امللكي وضع أصبعه عىل موضوع جد حساس من
مواضيع التي اخفقت فيها الدولة ،وتحولت فيها من دولة حامية
لحقوق املواطن إىل مستهدفة لحقوقه وذلك حسب قول ملكي يف
كتابه « كان انشغايل بالبحث والتنقيب يف موضوع تحديد االمالك
الغابوية للدولة منذ عدة سنوات خصوصا بعد سلوك بعض مؤسسات
الدولة منطق «التغول» عىل حقوق امللكية العقارية لبعض املواطنني»
ويقصد امللك هنا ما قامت به مديرية املياه والغابات من خالل تحديد
امللك الغابوي يف استهداف أمالك خاصة املرتبطة بالعقار وعىل رأسها
شجرة األركان.
واستدعت يف هذا التغول واإلستيالء واإلعتداء املادي عىل حقوق
أصحاب األرايض نصوصا ذات الطابع االستعماري صيغت بلغة تيسء
إىل الدولة قبل أن تيسء للمواطن ،وهي نصوص فقدت كل رشعيتها
وأصبحت متجاوزة ،والواجب االعالن عن إلغائها وإعدامها بالرغم من
كونها معدمة من حيث املرجع والصفة ومن حيث لغتها.
الشهادات
أمينة ابن الشيخ قالت يف شهادتها بأن لقائها األول باملرحوم األستاذ
امللكي كان بداية  1995حني قصدت مكتبه للخضوع لتدريب يف
تقنيات واليات مهنة املحاماة ،وأكدت أن األستاذ امللكي كان يحمل
أفكارا مهمة وجريئة كرس بها طابوهات تحوم حول عدة مواضيع.
واعتربت أمينة مديرة جريدة «العالم األمازيغي» أن االستاذ امللكي
يعترب من الرجال الذين دافعو ا عن إشارة النرص األمازيغية وهي «اإلنسان
واألرض واللغة» ،فقد دفع عن «اإلنسان من خالل كتابه الكد والسعاية،
بكون أساس كل أرسة هو املرأة ،ومن خالل كتبه فقد أعطى للمرأة املغربية
املكانة التي تستحقها ،كما كان من املدافعني عن الحق يف األرض من خالل
كتبه يف موضوع ارايض الغابات والجماعات الساللية ،وتميز األستاذ امللكي
يف تفننه يف تعريف كل مصطلح قانوني ،أما البعد الثالث فهو اللغة وذلك من
خالل وضعه لقانون تنظيمي لألمازيغية وكذا املجلس الوطني للغة والثقافة
املغربية «.
وأشارت أمينة إىل أن الجريدة كانت تنوي أن تنظم لقاء وطنيا حول ظهري
 1919سنة  2019لكون االستاذ امللكي يعترب من املدافعني عن هذا الظهري
بحيث يحاول ان يدفع عنه كل االلبتاس واملصائب التي الصقت به ،وبأن
هناك قاونني جديدة يف عهد االستقالل وبموجبها يتم نزع ملكية األرايض
للقبائل.
وتخللت حفل التأبني شهادات عن هيئة املحامني وجمعية األخصاص التي
أسسها الراحل وأقاربه.
* رشيدة إمرزيك

تأبني الراحل “ابراهيم أخياط” ملهم املثقفني والسياسيني املغاربة

ويف كلمة عائلة املرحوم ابراهيم أخياط ،املوقعة باسم ياسني أخياط الذي
تعذر عنه الحضور ،قال إن املرحلة التي تمر منها القضية األمازيغية اليوم،
تقتيض االستفادة من تجربة وتراكمات رواد الحركة الثقافية األمازيغية
الراحلون منهم والذين ال زالوا عىل قيد الحياة ،وجعل تلك التجارب نموذجا
تقتدي به األجيال الصاعدة .لذلك يجب أخذ العربة باملثال ،وسيلة لتكريس
ثقافتنا وهويتنا يف الحياة العامة والخاصة واعتماد الكتابة والتوثيق أساسا
لحفظ الذاكرة وإعادة االعتبار للموروث الثقايف األمازيغي بكل تجلياته.
وأضاف أخياط أن والده الراحل كان إىل جانب رفاقه وأصدقائه يف النضال،
مثاال للتضحية وروح املبادرة يف سبيل إنصاف األمازيغية واستعادة مكانتها
ضمن النسيج الثقايف املغربي ،ولم يكن يتوانى يف اتخاذ املواقف التي تمليها
املرحلة حيث ساهم يف العديد من املبادرات نتجت عنها مكتسبات لصالح
القضية سواء يف مجال اإلبداع األدبي والفني أو يف مجال التنظيم والتأطري،
فضال عما خلفه من كتابات ساهمت يف بناء مرجعية الخطاب األمازيغي
وشكلت إطارا للتفكري والعمل االسرتاتيجي املثمر.
* كمال الوسطاني
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سياسة املقاطعة والقومية األمازيغية

إن فكرة املقاطعة االقتصادية ،يف حد ذاتها،
سالح سلمي قوي يف يد الطبقة املستضعفة
ملواجهة مستغليها من ذوي السلطة والنفوذ ،حيث
تنبني املقاطعة عىل مبدأ التوقف الطوعي لشعب،
أو جماعة من الناس ،عن استخدام أو رشاء أو
التعامل مع سلعة أو خدمة لجهة ما ،كرشكة أو
دولة تيسء أو تلحق الرضر بهم أو بغريهم ،كشكل
من أشكال االحتجاج واملعارضة.
ولطاملا استعمل هذا السالح من طرف أحزاب
عروبية إسالمية ويسارية ،سواء يف شمال
إفريقيا أو يف العالم اإلسالمي ككل ،يف مقاطعة
بعض املنتوجات اإلرسائيلية واألمريكية من أجل
الضغط عىل هذه الدول وإضعاف اقتصاداتها،
نرصة للقضية الفلسطينية ،ويف كثري من األحيان
كانت هذه العملية ناجحة ،وغالبا ما كانت تؤتي
ثمارها ،خاصة يف البلدان التي يتشبع سكانها
بالفكر القومي ،فتأدي حمالت املقاطعة إىل تراجع
صادرات الدول املستهدفة.
وسواء كان لحمالت املقاطعة هذه أثر كبري عىل
اقتصادات البلدان و/أو الرشكات املستهدفة أم
ال ،وذلك راجع لدرجة التشبع بالفكر القومي
ومستوى التعبئة والتوعية بأهمية املقاطعة،
فإنها تساهم بشكل كبري يف بناء وحدة الشعب
وتقوية أوارصه عىل أساس قومي متني ،بهدف
حماية مصالحه والدفاع عنها.
وبالتايل فإن عملية املقاطعة تنبني عىل أساس
مصالح الشعب أوال وأخريا ،إذ ال يمكن للمغاربة
مثال مقاطعة املنتوجات الفرنسية أو األمريكية،
بينما تقف هذه الدول إىل جانب املغرب يف قضية
الصحراء ،كما تجمعه مصالح اقتصادية كبرية
باالتحاد األوروبي الذي تشكل دوله فرنسا وإسبانبا
أكرب نسب االستثمارات الخارجية باملغرب ،كما أن
أزيد من خمسة ماليني مغربي يعيشون يف أوروبا.
ولكن هذا ال يعني أن مقاطعة هذه الدول غري
واردة ،خاصة عندما يتعلق األمر بمصالح الشعب
األمازيغي ،وال بأس بالتذكري هنا بالحملة التي
أطلقناها ضد املنتجات الفرنسية سنة  2013عىل
إثر تدخل فرنسا العسكري يف منطقة الصحراء

ضدا عىل مصلحة شعب الطوارق األمازيغي يف
تأسيس دولته املستقلة «أزواد» (شمال مايل)،
وذلك تحت ذريعة مواجهة اإلرهاب.
كما دعونا مؤخرا يف بيان تضامني مع إخواننا
الكورد ،إىل مقاطعة املنتوجات الرتكية ،وذلك
نظرا للجرائم التي ترتكبها الدولة الرتكية بمنطقة
عفرين ،التي يقطنها الكورد ،شمال سوريا،
ومساهمتها إىل جانب قطر يف دعم اإلرهاب
والتدخل يف السياسة الداخلية للدولة الليبية،
وكذا محارصة االقتصاد التونيس بعد انفتاحه
عىل الرشكات الرتكية يف مرحلة ما بعد ثورة
«الياسمني».
ومصلحة الشعب األمازيغي يف مقاطعة الرشكات
الرتكية كبرية ،خاصة عىل مستوى املغرب الذي
بات سوقه يعرف غزوا منقطع النظري للرشكات
الرتكية يف مختلف املجاالت ،منذ صعود حزب
«العدالة والتنمية» يف  ،2011فأصبحت اليوم
معامل النسيج الوطنية مهددة باإلفالس بعد
اكتساح املالبس الرتكية لألسواق املغربية ،وكذلك
الشأن بالنسبة للبقالة الصغار يف مختلف املدن
املغربية ،الذين ضاقوا ذرعا بأسواق «بيم» املمتازة
التي عمت كل األحياء.
ومصلحة الشعب األمازيغي كذلك يف دعم اقتصاد
أبنائه من تجار وبقالة صغار إىل رشكات وطنية
كربى تستثمر يف مختلف املجاالت ،وذلك عن طريق
استهالك منتجاتها التي تتميز بجودتها وتميزها
عن غريها من املنتجات ،وإعطاء األولوية للرشكات
التي تدعم األمازيغية وتكتب بها يف منتوجاتها،
كما تشغل اآلالف من اليد العاملة األمازيغية.
وهنا يكمن رس نجاح رجال األعمال والبورجوازية
األمازيغية ،الذين يقومون بتشغيل عمال ينتمون
إىل نفس املناطق التي يتحدرون منها ،فيقومون
معا (عمال ورأسماليني) ببناء رشكات قوية
تنبني عىل الثقة واملصالح املشرتكة ،بعيدا عن
الرصاعات الحزبية والنقابية ،ما أدى إىل بروز هذه
البورجوازية األمازيغية ،التي أصبحت يف ظرف
وجيز تشكل القلب النابض لالقتصاد الوطني يف
مختلف املجاالت.

ومن بني املنتجات التي تستحق دعمنا لها ،من
منظور قومي أمازيغي ،حليب رشكة «جودة» التي
تقوم بتشغيل العديد من العمال والفالحني بمنطقة
تارودانت ،منتجات «كتبية» ،زيت الزيتون «واد
سوس» ،حلويات «بيبان» ،مصربات «جويل» ،مركز
الطماطم «دليسيا» ،وكذالك منتجات تعاونيات
زيت أركان وأملو وكسكس التي تشغل العديد من
النساء بسوس ،إضافة إىل قهوة «أسطا» ،صباغات
«أطلس» ،ورشكة «أنجليك» ملنجات مواد البناء،
وبالنسبة للمياه املعدنية نجد رشكات «سيدي
عيل»« ،أمان»« ،الريف»« ،الشاون»« ،عني إفران»،
و»عني سلطان».
ولفهم هذه العالقة القوية بني االقتصاد والقومية
األمازيغية ،نأخذ مثالني عن قطاعي االتصاالت
واألبناك ،فإذا أخذنا ،من منظور املصالح املتبادلة،
رشكة «اتصاالت املغرب» عىل سبيل املثال نجد أنها
هي األكثر استخداما للغة األمازيغية يف منتوجاتها،
عىل خالف الرشكات األخرى التي ال تعري األمازيغية
أي اهتمام ،وكذلك األمر بالنسبة للبنك املغربي
للتجارة الخارجية ،الذي يستعمل اللغة األمازيغية
يف جميع بياناته وبالغاته وإصداراته السنوية،
ويقوم بدعم تدريسها يف املدارس التابعة له
«مدرسة.كم» ،كما تقوم الرشكتني بدعم الصحافة
األمازيغية من خالل عروض اإلشهار.
إال أن املالحظ عىل إمازيغن ،باستثناء أمازيغ
ليبيا ،هو غياب ذلك الحس القومي األمازيغي
التضامني ،القائم عىل نظرية ابن خلدون املتمثلة
يف «العصبية» ،والتي ساهمت خالل القرون
الوسطى يف بناء إمرباطوريات استطاعت توحيد
مختلف أقطار شمال إفريقيا ،ومعها جزء من
الجزيرة اإلبريية ،ويتعلق األمر بإمرباطوريتي
املرابطني واملوحدين وغريهم.
ويتجىل غياب الحس القومي عند إمازيغن ،جليا،
يف هذا الرتاجع الخطري الذي عرفته الصحافة
األمازيغية ،التي فقدت منذ  2001حوايل  18جريدة
أمازيغية .ففي الوقت الذي كان من املفرتض أن
تتعزز هذه الصحافة األمازيغية ،ويتضاعف عدد
عناوينها ،نجد أنها تتعرض للتضييق االقتصادي

وحرمانها من
اإلشهار ،حتى
طرف
من
ا لرش كا ت
التي يملكها
رجال أعمال
أمازيغيني.
ويتجىل ذلك
من
أيضا
خالل تراجع
رشيد الراخا
مجموعة من
ا ملكتسبا ت
األمازيغية التي تحققت عىل مستوى التعليم
واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،أمام صمت
مريب لكثري ممن يدعون انتماءهم لصفوف
الحركة األمازيغية ،لكنهم يف حقيقة األمر ينتمون
يف ،الرس والعلن ،ألحزاب عروبية ال هم لها سوى
إقبار األمازيغية واألمازيغ.
نفس هؤالء املناضلني األمازيغ ،تجدهم يسقطون
يف حرب سياسية ال ناقة لهم فيها والجمل،
بانخراطهم يف مقاطعة منتجات بعض الرشكات
الوطنية ،التي تساهم تشغيل عدد كبري من املغاربة،
حيث أن الغرض من هذه املقاطعة ليس هو غالء
األسعار ،وإال فلماذا تم الرتكيز عىل منتجات
رشكات «إفريقيا» و»واملاس» و»سنطرال» ،دون
غريها من الرشكات التي تستثمر يف نفس املجال.
إن هذه املقاطعة التي تشنها كتائب حزب العدالة
والتنمية وتدعمها «األصالة واملعارصة» هي حرب
سياسية عىل رجال أعمال يستثمرون أموالهم
داخل الوطن بدال من تهريبها إىل الخارج ،وبالتايل
فمصلحتنا كشعب أمازيغي تقتيض دعم هؤالء
املستثمرين وتشجيعهم عىل االستثمار داخل
بلدهم ،بدال من شن حمالت عليهم ،إذ ال يمكننا
كحركة أمازيغية االستمرار يف الدفاع عن قضيتنا
دون مساندة الربجوازية األمازيغية.

يف تفاعل احلركة اإلفتراضية األمازيغية مع محلة املقاطعة

تعيش بالدنا منذ أربعة أسابيع عىل وقع حركة احتجاجية
غري مسبوقة ،بدأت يف الفضاء اإلفرتايض كنداء ملقاطعة منتجات
ثالث رشكات مؤثرة يف مجاالت نشاطها اإلقتصادي ،قبل أن تأخد
أحجاما مثرية وترخي بتأثرياتها عىل الواقع السيايس واإلقتصادي
واإلجتماعي .فحملة املقاطعة كما هي منذ بدايتها إىل اليوم ،تضاف
إىل سجل الجيل الجديد من االحتجاجات التي يتقن نشطائها توظيف
الجيل الثالث من الثورة املعرفية ،ونقصد هنا الثورة الرقمية وثورة
تكنولوجيا اإلتصال.
لقد اخرتقت حملة املقاطعة كل الحساسيات السياسية والفكرية،
وانخرط فيها اليساري واليميني واألمازيغي واإلسالمي ومن ال
انتماء له ،كما شكك يف أهدافها آخرون من نفس العائالت الفكرية؛
وقد ساهم يف ذاك اإلخرتاق املذهل انضباطها لهندسة التفاعالت
اإلجتماعية يف العالم الرقمي ،والتي تتسم بأفقيتها ،حيث ال يخضع
الفاعلون واملتفاعلون الرقميون ألية رقابة مبارشة أو ضبط أبوي
أوسلطة قيادة أو كاريزما .وسعيا وراء كل ما من شأنه املساعدة عىل
فهم أسباب وأساليب اخرتاق حملة املقاطعة لكل الحركات السياسية
واإلجتماعية والثقافية ،سنقترص يف هذه املساهمة ،عىل قراءة يف
تفاعل الحركة اإلفرتاضية األمازيغية مع الحملة.
نقصد بالحركة اإلفرتاضية األمازيغية « مجموع الفعاليات اإلفرتاضية
التي تساهم يف الفضاء الرقمي ،سواء بصفة فردية أوجماعية وبشكل
مبارش أو غري مبارش يف الدفاع عن األمازيغية أو اإلرتقاء بأحد أبعادها
األساسية من لغة وثقافة وهوية»؛ وتتميز تلك الحركة بهويتها
السياسية الرقمية الخاصة بها والتي تستمدها من مضمون الخطاب
السيايس التعبوي حول قضايا اللغة والثقافة والهوية األمازيغية؛
كما يمكن أن نميز تنظيميا داخل الحركة اإلفرتاضية األمازيغية ،بني
فعاليات موجودة يف الواقع تمت فرضنتها « « vertualiséوفعاليات
بدأت نشاطها يف العالم اإلفرتايض قبل أن يمتد فعلها وتأثريها إىل
الحياة الواقعية .وبخصوص العالقة بني الحركة األمازيغية يف الواقع
والحركة اإلفرتاضية األمازيغية ،وجب القول بأن الحدود بينهما تتسم
بالنفاذية «  ، »Perméabilitéفجسور تواصل وتبادل تربطهما حيث
يعطي أحدهما لآلخر ويأخذ منه.
ولفك الخيوط املتشابكة لتفاعل الحركة اإلفرتاضية األمازيغية مع
حملة املقاطعة ،ال بد من اإلشارة إىل أن هذه الحملة شكل من أشكال
إدارة الرصاع يف مجتمعنا ،بأبعاده السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية
والثقافية ،بتوظيف أدوات غري تقليدية تنتمي يف معظمها إىل العالم
الرقمي ،فالحملة توظف تقنيات إدارة الرصاع اإلفرتايض من أجل
التموقع يف العالم املادي ،بما هو مجال للرصاع بني من يملك السلطة
ومن يسعى إليها ومن تمارس عليه ؛ وألن الرصاعات اإلجتماعية
قضايا خالفية بامتياز يتصارع بشأنها الفرقاء من املعارضة واملواالة،
ارتأينا كمدخل لقرائتنا يف تفاعل الحركة اإلفرتاضية األمازيغية
مع حملة املقاطعة ،اإلنطالق من التمييز بني معسكرين أمازيغيني
إفرتاضيني ،أحدهما منخرط وبحماس كبري يف حملة املقاطعة ،وآخر
يتكون من مجموعات غري متجانسة ،ترتاوح بني الرفض والتشكيك.

.1معسكر األمازيغ املقاطعني:

من خالل تتبعنا ملا ينرش عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وخصوصا
فايسبوك ،سواء عىل الحسابات الشخصية أو عىل صفحات
املجموعات ،يتضح بأن رشيحة مهمة من النشطاء اإلفرتاضيني
األمازيغ مساندون لحملة املقاطعة؛ فعرشات من الكائنات اإلفرتاضية
األمازيغية يف حالة تفاعل رقمي آني مع أحداث حملة املقاطعة،
تساهم يف قراءة مجرياتها والتعليق عليها واقتسامها مع األصدقاء
اإلفرتاضيني ورواد الشبكة ،بغية الرفع من حماس املقاطعني وإقناع
املرتددين والرد عىل الرافضني واملشككني .ما ينرشه هذا املعسكر من
«وسوم» ومعلومات حول املقاطعة ،نسخة طبق األصل ملا تنرشه
صفحات تخصصت يف الحملة منذ بدايتها إىل اليوم ،نذكر من بينها
عىل سبيل املثال ال الحرص « :مول الشكارة»« ،فيسبوكي حر»« ،
...« wavo»، «casa bla visa
ويبدو أن هذا املعسكر وظف بشكل كبري ،التدفق الرهيب للمعلومة
وللحوامل اإلعالمية «  »supports médiasاملساندة لحملة املقاطعة،
يف كسب معركة التعبئة السياسية وصناعة الرأي العام األمازيغي
املقاطع ،والحد من قدرة معسكر األمازيغ الرافضني واملشككني عىل
املناورة والتمدد .كما أنه يعتمد يف جهده التعبوي عىل ثابت أسايس يف
الخطاب األمازيغي ،مفاده أن القضية األمازيغية قضية تحرر فردي
وجماعي ،ولذلك ال يمكن للحركة األمازيغية إال أن تكون بجانب
مطالب الشعب يف العيش الكريم وضد اإلستبداد واإلحتكار والليربالية
املتوحشة.

.2معسكر األمازيغ الرافضني أو املشككني :

قلنا بأن معسكر الرافضني للمقاطعة واملشككني يف نوايا من ورائها،
عبارة عن خليط غري متجانس من الفعاليات اإلفرتاضية ،وهي وإن
كانت تتفق عىل الرفض والتشكيك فهي تختلف حول مربراتهما.
وحتى ال نتيه من كثرة تشعبات هذا املعسكر نقترص عىل ذكر أهم
مكوناته :

أ-التجمع العاملي األمازيغي :

يعترب التجمع العاملي األمازيغي ،التنظيم األمازيغي الوحيد الذي
أعلن رصاحة عن موقفه الرافض للمقاطعة ،و تكمن أهمية موقفه
يف كونه يظم تنظيمات أمازيغية مغربية وأخرى من دول يف شمال
إفريقيا والشتات األوروبي .وينطلق التجمع يف موقفه من املقاطعة
من مفهوم القومية األمازيغية ،حيث أشار رئيسه السيد رشيد رخا،
يف بث حي عىل الفضاء األزرق يوم  28أبريل ،بأنه وإن كان والبد من
املقاطعة فاألحرى أن تستهدف الرشكات األجنبية ،وليس الرتكيز عىل
مصالح رجل أعمال مغربي أمازيغي ناجح ،يف إشارة إىل السيد عزيز
أخنوش .ويعترب التجمع نموذجا للتنظيمات األمازيغية املوجودة يف
الواقع والتي نقلت جزءا من أنشطتها إىل العالم اإلفرتايض.

ب-جمرة أخنوش اإلفتراضية وسط النخبة األمازيغية
« »Galaxie Akhannouch

نعني بمجرة أخنوش ،كل التنظيمات املدنية والفعاليات األمازيغية

اإلفرتاضية التي تدور يف فلك مرشوع
أخنوش سواء يف شقه السيايس
أو الثقايف؛ مع التأكيدعىل أن أغلب
مكونات هذه املجرة ال تنتمي
للمرشوع السيايس لحزب األحرار،
بل لها ارتباطات أو لها طموح
اإلرتباط باملرشوع الثقايف ألخنوش
بسوس( نتحدث عن سوس يف بعده
الثقايف وليس الجغرايف) ،والذي
عبد اهلل حتوس
حسب ما يتداول هنا وهناك ،رصدت
له إمكانيات مادية مهمة تستهدف
تنمية الرشاكات مع املجتمع املدني.
منذ بداية حملة املقاطعة ،ركزت مكونات املجرة عىل استنكار تركيز
الحملة عىل استهداف السيد عزيز أخنوش ،متهمة كتائب حزب
العدالة والتنمية بالوقوف ورائها ،قبل أن تطرح هشتاغات يف الفضاء
األزرق (#كلنا عزيز أخنوش) .ويبدو بأن مكونات املجرة مشتتة وال
خيط ناظم يربط بينها ،فباستثناء إجماعها عىل رفض اإلنتقائية
التي ميزت الحملة وتأكيدها عىل أدوار «آيت أخنوش» يف التنمية
اإلقتصادية والثقافية لسوس ،فال مرشوع واضح يجمع بينها؛ لذلك
خرست أغلب معارك التواجد القوي والتمدد يف العالم الرقمي .وقد
لوحظ مع استمرار حملة املقاطعة ،تحول الكثري من أعضاء هذه
املجرة من موقف الرفض إىل حالة القبول املبدئي باملقاطعة مع
التشكيك يف نوايا بعض الجهات التي ركبت أمواجها ألهداف سياسية
محضة.

ت-معسكر املشككني :

هؤالء ينهلون من نظرية املؤامرة ،ولو أنهم ال يرصحون بذلك،
ويكتفون بطرح أسئلتهم يف العالم اإلفرتايض حول هوية من دعى
للمقاطعة؟ وملاذا استهدفت تالث رشكات فقط؟ وملاذا لم تشمل مواد
ورشكات أخرى؟ كما ينرشون عىل صفحاتهم كل ما يؤكد مسؤولية
عبد اإلله بنكريان ،رئيس الحكومة األسبق ،يف ما يجري؛ باعتباره وقع
كل النصوص القانونية واملراسيم التي رفعت القيود عن األسعار،
وشجعت اإلحتكار من خالل ما قدمته حكومته للوبيات من تنازالت.
عىل سبيل الختم
من خالل ما ذكر ،يمكن القول بأنه سواء تعلق األمر باألمازيغ
املقاطعني أو الرافضني واملشككني ،فهم جميعا إما متفاعلني
أومنفعلني؛ فمكونات الحركة اإلفرتاضية األمازيغية ليست فاعلة يف
األحداث ،بل مستهلكة لها؛ تتفاعل معها إيجابا أو سلبا يف أحسن
الظروف وتصوم عن الكالم يف أسوئها.
حال الحركة اإلفرتاضية األمازيغية ليس سوى انعكاس لحال مكونات
الحركة األمازيغية يف العالم الواقع ،والتي يمكن تلخيصها يف أزمة
املرشوع األمازيغي وحاجته إىل إعادة النظر وتفكيك أسسه من أجل
تجديدها وتحيينها ،إن هي أرادت أن تكون حركة اجتماعية فاعلة،
وليس مجرد مجموعات منفعلة من النشطاء.
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الربيع األمازيغي ساهم يف
االنفتاح الدميقراطي باجلزائر

اعترب رئيس حركة
اإلصالح ،غويني فياليل ،أن
أحداث الربيع األمازيغي «أثرت
عىل االنفتاح الديمقراطي»
يف الجزائر ،وجلب وقوعها
«نفسا جديد للممارسة
الديمقراطية».
وأبرز غويني فياليل يف تجمع
شعبي نظمه بدار الثقافة
ببجاية ،احتفاال بذكرى 20
أبريل ،أن «تأثري هذه األحداث
عىل الوضع السيايس للبالد
والتطورات التي حدثت منذ
ذلك الحني» ،مشريا إىل أن « 20أفريل أعطى عدة مواسم ربيع للبالد وتوج
يف نهاية املطاف بجلب عدة أحداث يف أكتوبر  1988و التي أنهت سيطرة
الحزب الواحد و فرضت التعددية الحزبية و تكريس الحريات قبل أن تغرق
البالد يف مأساة سنوات التسعينيات».
ويف هذا الصدد أشاد رئيس حركة اإلصالح بميثاق السلم و املصالحة الذي
بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سمح ،كما
قال« ،بوقف الدماء و رؤية املستقبل بهدوء و تماسك « ،معتربا أن هذا
امليثاق «ذو أهمية كبرية مشابهة للتصويت عىل حق تقرير املصري للشعب
خالل الثورة «.
وبخصوص األمازيغية حيا رئيس حركة اإلصالح قرار دسرتة األمازيغية
مدرجا إياه يف إطار إجراء عام لتعزيز التماسك الوطني والحفاظ عىل
األبعاد الوطنية خصوصا اإلسالم و العروبة و األمازيغية.
املقدمة:
يف الالزمان يذكرنا الخالق بأننا معرش البرش سُ ئِلنا «ألست
بربكم؟» .بالطبع مع وضوح اإلجابة إال أن تعبرينا كذرية
آدم بشكل ما كان بـ «بىل « وبقصد التأكيد عىل أن الله هو
ربنا .وبغض النظر عن مكان نزول أبينا آدم بالهند أو بغري
مكان وكيفما كنا كذرية نسمة أو أم كهيئة الذر فيكفي أننا
سُ ئِلنا من الخالق بإقرار الربوبية وعىل ذلك كانت الفطرة إىل
بلوغ الحلم حيث يخري اإلنسان عىل االستمرارية يف العهد أو
نقضه .بدون حرية التعبري عىل عالقتنا مع الخالق لن يكون
معنى لوجودنا وكل من استوعب هذه الحقيقة التي تبدو
فرضية فهي تظل جديلة! بالرجوع إىل مكان العهد مع الله
سبحانه فقد يكون ،وبدون جزم ،يف املأل األعىل حيث كتبت
الصحف املطهرة «يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» والتي
يفرتض أال تحمل إال الحقيقة والعدل واالستقامة والتي
يؤكد عليها الله سبحانه يف مكان آخر من القرآن الكريم
حيث يقول« :إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم
وموىس» ويقصد هنا اآليات الربانية لسورة (سبح اسم ربك
األعىل).
فالصحافة التي تعترب اإلطار العام لجميع الصحف قد
يتوافق الجميع عىل أنها جمع األخبار وتحليلها والتأكد
من مصداقيتها ..أي البحث عن الحقيقية ..وربما ربطها
بحقيقة الواقع جعل تسمية أول صحيفة مرصية سماها
رفاعة الطهطاوي بـ»الوقائع» فال يمكن أن يكون الواقع
إال الحقيقة املنشودة.
تذكر الوكيبيديا املوسوعة الحرة بأنه يف أوائل عهد الصحافة
ً
نسبة وتقليدا ً
أطلقت تسمية الغازته عىل الصحف
لألوروبيني حيث كانت الغازته أول صحيفة ظهرت يف
عام  1656بالبندقية .وأطلق خليل الخوري اسم الجورنال
عىل أول صحيفة ببريوت عام  1858تقليدا للفرنسيني.
واستخدمت تسمية الورقة الخربية ،والرسالة الخربية،
وأوراق الحوادث كمسميات للصحف.
التحري من أجل الوصول إىل الحقيقة سيكون صعبا يف
غياب الحرية .إذن بحيث تحمل الصحافة رسالتها بعيد ًة
عن التزوير تحتاج ملناخ الحرية .والتضليل اإلعالمي الذي
عاشته ليبيا يف ظل النظام السابق مازالت ارتداداته تعيش
معنا وسلبياته تعكر صفو إعالمنا عموما والصحافة
خصوصا.
احلرية والصحافة الليبية:
أثر توصية اعتمدت خالل املؤتمر العام لليونسكو يف عام
 1991ووجهت للجمعية العامة لألمم املتحدة والتي بدورها
أعلنت بأن  3مايو من كل عام هو اليوم العاملي لحرية
الصحافة .وضمن إحياء السنة املاضية لحرية الصحافة
بعث السيد مارتن كوبلر عرب حساب التويرت برسالة ذكر
فيها «دعونا نحيّي جميع الصحفيني الذين تحملوا املشاق
لكي يكونوا صوت من ال صوت لهم .ونتذكر الذين فقدوا
أرواحهم بتغطية األخبار يف ليبيا» .واختتم رسالته باقتباس
نص لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش حيث
قال« :عندما نوفر الحماية للصحفيني ،يمكن لكلماتهم
وصورهم أن تغري عاملنا».
ومن باب مراجعة الحركة الصحافية بعد  2011ورصد
ضمانات سالمة الصحفيني ومراقبة أخالقيات مهنة
الصحافة ارتأى املركز الليبي للدراسات األمازيغية
وبالتعاون مع مركز ليبيا للدراسات االسرتاتيجية
واملستقبلية إحياء اليوم العاملي لحرية الصحافة بعقد ندوة
ملدارسة الوضع الصحفي يف ليبيا ومعرفة ما وصلت إليه
الصحافة من نجاحات وما واجهته من إخفاقات وذلك
بهدف الوصول لألهداف التالية:
* التأكيد عىل أهمية ضمان حرية الصحافة والتعبري يف
مرحلة االنتقال الديمقراطي الذي تعيشه ليبيا.
* توسيع دائرة املشاركة املجتمعية بتأكيد ضمانات
حرية الرأي بمختلف وسائل التعبري الورقية وااللكرتونية
واإلذاعية.
* قراءة ورصد أي انتهاكات ضد حرية الصحافة يف ليبيا.

طوارق اجلزائر يطالبون بوتفليقة بفتح احلدود مع ليبيا

طالب زعيم الطوارق يف الجزائر ،إبراهيم غومة،
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالتدخل
إلعادة فتح الحدود مع ليبيا عىل مستوى منفذين
حدوديني أمام الحاالت اإلنسانية الطارئة.
ودعا زعيم طوارق منطقة الطاسييل وعضو
الربملان الجزائري إبراهيم غومة يف رسالة وجهها
إىل الرئاسة الجزائرية بحسب مانقل موقع فيتو
الجزائري دعا إىل إعادة النظر يف قرار إغالق الحدود
مع ليبيا منذ  2014عىل مستوى محافظة إيليزي
التي تضم بوابتني متواجدتني بكل من تني الكوم
ببلدية جانت ،وأخرى يف بلدية الدبداب ،والنظر إىل
الحاالت اإلنسانية واالجتماعية.
وطالب زعيم الطوارق الرئيس بوتفليقة إىل اتخاذ
اإلجراءات الالزمة خدمة لتلك الدولة املجاورة ،وإىل
الشعوب الشقيقة والتي مدت يد العون واحتضنت
الثورة الجزائرية ،بحسب موقع فيتو الجزائري.
وح ّذر زعيم الطوارق مما يقع من أحداث يف ليبيا
واعتربه بداية ليس لها نهاية من زعزعة أمن
املنطقة ،واملساس باستقرار الحدود الجنوبية الكربى.
ّ
وحث إبراهيم غومة الرئيس بوتفليقة عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
بخصوص الوضع يف ليبيا ويف منطقة األزواد طوارق شمال مايل،
ألن الوضع يؤثر مبارشة عىل مجتمعات واليات الجنوب الجزائري
الكبري واملنطقة بصفة عامة.
ودعا غومة يف ختام رسالته سكان ليبيا واألزواد إىل يشء من ضبط
النفس وتحكيم العقل والعمل لكل ما من شأنه أن يحقق األمان،
والتعايش السلمي بني مختلف مكونات املجتمع بالصحراء

الكربى والجزائر.
وأغلقت الجزائر املعابر الحدودية مع ليبيا شهر مايو  ،2014بعد
تلقي معلومات عن وجود تهديدات أمنية بسبب الفوىض األمنية
يف الجانب اآلخر من الحدود.
وال يختلف الوضع عن طوارق شمال مايل الذين تجمعهم عالقات
مصاهرة وتجارة بطوارق الجزائر وحتى ليبيا ،حيث أغلقت
الحدود الربية منذ العام .2015

األمازيغية وحرية الصحافة يف ليبيا

وانطالقا من األهداف املذكورة أعاله تسعى
الندوة إىل التأسيس لقاعدة النقاش من
خالل املحاور التالية:
االلتزام مبيثاق شرف املهنة:
حرية التعبري بمسؤولية تجعلنا نقرتب
أكثر من الحقيقة ،إال أن غياب أطر للحرية
مُفعلة ويف صورة ميثاق رشف مهني ملن
يمارس التعبري بجميع وسائله املكتوبة
واملسموعة واملرئية يجنح بالخطاب
اإلعالمي أحيانا بعيدا عن الواقعية
والحقيقة .أثارة مسألة الرشفية واملهنية
بالنسبة للصحفيني يف أواسط اإلعالميني
واملثقفني والرتكيز عىل أهميتها وااللتزام بها سيحد من
االنزالق يف متاهات التظليل والكراهية التي سقط فيها
الكثري من الصحفيني قبل وبعد  .2011ممارسة أي عمل
يتطلب التمسك بأدبيات ورشف املهنة ويف املجال الصحفي
يظل التمسك برشف املهنة رضورة وغاية يف األهمية ألن
أي مغالطات أو حجب للحقائق سيكون أثرها سلبا عىل
املجتمع بأرسه.
حضور خطاب الكراهية يف الصحافة الليبية:
ارتدادات الفكر األحادي للنظام السابق اليوم ،وإعالمه
الرافض لحرية التعبري ،خلق إعالما يستعني بأدوات
الكراهية التي حرص النظام السابق عىل توظيفها ضد
املخالفني له يف الرأي .وباستمرار الصحافة املأجورة
واملوجهة ضد املتنورين والباحثني عن الحقيقة ملدة أربعة
عقود أنتجت الحقد والحسد والغرية بني مختلف طبقات
وأطياف املجتمع الليبي بمختلف تنوعاته.
ومع وعي البعض بخطورة االنزالق يف متاهات الكراهية
ومحاولة التعقل ومناقشة األفكار عوضا عن تخوين
أصحابها وإشعال براكني الكراهية ضد من يخالفهم الرأي
إال أن تيار زحف اللجان الثورية املدمر أسكت جميع أصوات
الحرية بالداخل ،وبذلك كان االنتقال إىل الخارج للتعبري
بحرية .بعد  2011مورست الحرية بالرغم من أنه استمرت
الكراهية ضد فئة محدودة واملنارصة للنظام السابق
وبالتأكيد لم يخدم انتفاضة التحرير .فاستخدام نفس
أدوات النظام السابق واملتمثلة يف الكراهية ضد املخالفني
يف الرأي ،وتصويب نريان الفتنة ضد األشخاص عوضا عن
مناقشة األفكار الهدامة التي زرعها النظام يف ثنايا العقلية
الليبية لن يساعد عىل الحرية والتحرر .واستنادا ملا تقدم
يظل السؤال الخطري وامللح هل ما زالت الصحافة يف ليبيا
تمارس الكراهية؟
مكانة األمازيغية يف الصحافة الليبية:
يف ظل دكتاتورية معمر القذايف استمرت األمازيغية الركن
الرابع للمحرمات  :الدين ،السياسية ،والجنس .فجرم
الحديث بتمازيغت وسجن من تمسك بأصوله األمازيغية
ودعا للتمسك والحفاظ عىل الهوية اللغوية والثقافية
لألمازيغية .اندفعت خالل ثورة التحرير األمازيغية بقوة
وكثريا ما تصدرت وسائل اإلعالم ،بل وبالرغم من محاوالت
تحجيم دور األمازيغية واألمازيغي يف التحرير إال أنه ومع
ذلك كانت األمازيغية حارضة يف جبهات وسائل األعالم
املناهضة لدكتاتورية معمر بل وصل األمر إىل أن منحت قناة
ليبيا األحرار مساحة زمنية ضمن خارطة برامجها وبلغة
تمازيغت ..اختفت بعد التحرير!!! تضاءل الحديث عن
األمازيغية بعد التحرير ثم تحول إىل تكفري وتخوين وتعويق
لكتابة الدستور وبناء الديمقراطية يف ليبيا.
حرية الصحافة وأثرها على إحياء األمازيغية:
الحرية هي البيئة املناخية الثقافية املناسبة للنمو اللغوي
والثقايف وحرية الصحافة تخدم الحقوق وتدعم التحرض
وتسهم يف رقي املجتمع وتنويره .خالل الثورة بدأ تدريس

تمازيغت وكانت تيليل أول صحيفة
تستخدم التيفيناغ وتالها العديد من
اإلصدارات املختلفة انتهت بمجلة أرمات
والتي لم تدم إال لوقت قصري .املشهد
اليوم ال يبرش بخري إال لو تم دعم وتفعيل
املركز الليبي للدراسات األمازيغية وجميع
املؤسسات األمازيغية الحكومية سواء
تعليمية أو بحثية .ولضمان مناقشة
فعالة للمحاور األربعة أعاله تستهدف
الندوة حضور من لهم عالقة مبارشة وغري
مبارشة بحرية الصحافة.
املستهدفون بالحضور:

* الصحفيون
* املثقفون بمختلف مشاربهم ومذاهبهم الفكرية
والسياسية بليبيا.
* املدونون وأصحاب املواقع الصحفية.
* مؤسسات املجتمع املدني املهتمة بحرية التعبري.
* املهتمون باألمازيغية والشأن األمازيغي.
اللغة وتاريخ الصحافة يف ليبيا:
تاريخيا وحسب ما ورد يف الوكيبيديا املوسوعة الحرة أن أول
دولة أصدرت صحيفة إخبارية كانت فرنسا بعد أن تقلد
السلطة ريشليو بهدف توجيه الرأي العام ،ويف عام 1631
كان أول إصدار لصحيفة جازيت دي فرانس .وظلت الصحف
حكرا لسلطة الدولة ولم تكن حرة يف أوروبا باستثناء
انجلرتا وهولندا واستمر ذلك لقرنيني من الزمان قبل أن
يكون االنعتاق الكامل لصحف أوروبا وبشكل متفاوت.
لعبت الصحافة دورا بارزا يف حرب التحرير بأمريكا ومنح
الدستور براحا من الحرية منحها التعديل الدستوري يف
 .1791ومع ظهور الخدمات الربيدية كان االنتشار للصحف
واملجالت عىل مستوى العالم ،واليوم انحرست الصحف
الورقية بعد التحول إىل النرش اإللكرتوني.
تأسست أول صحيفة بليبيا باللغة الفرنسية من قبل
عدد من القناصل األوروبيني عام  1826باسم« :املنقب
األفريقي» .وكانت أول صحيفة باللغة العربية يقابلها ورقة
بالرتكية هي صحيفة (طرابلس الغرب) يف عام  1866تلتها
الرتقي  ،1897فالرقيب العتيد ،فجريدة املرصاد ،فانتفاضة
األحرار إىل العدل ،والفجر ،إل جورنايل دي تريبويل ،سريينايكا
ويكيل نيوز ،الرائد ،كذلك كانت مجلة ليبيا املصورة ،اللواء
الطرابليس ،الوطن ،ليبيا الحديثة ،البالغ  ،برقة الحديثة،
بريد برقة بنغازي ،العلم اليومية.
تنوعت اللغات التي كتبت بها الصحف واملجالت من العربية
إىل الرتكية والفرنسية واإليطالية واإلنجليزية وغابت
األمازيغية .إال أنها تميزت بهامش من الحرية بالرغم
من غياب موضوع األمازيغية فكان التنوع الفكري قبل
االنقالب إىل الفكر األحادي «الجماهريي».
بعد انقالب  1969كانت إعادة تسمية صحيفة الفجر
بالفجر الجديد وتالها عدد من الصحف :الفاتح ،الجماهريية
الشمس ،والزحف األخرض باإلضافة إىل عدد من املجالت ال،
أويا ،قورينا ،املشعل ،البيت ،شؤون أفريقية ،حب الرمان،
القمة ،الشباب والرياضة الجماهريية .وبالرغم من إتاحة
فرصة للتعبري باللغة اإلنجليزية إال أن تحريم األمازيغية بات
واضحا بعد إعالن الدكتاتور معمر بأن كل من تعلمه أمه
اللغة األمازيغية فهي ترضعه السم!!! هذا من جانب اللغة
فقط ولكن فيما يخص موضوع األمازيغية فهي ضمنا
محرمة وباتت من التابوهات املحرمة حسب نظرة النظام
العنرصي الدكتاتوري الجماهريي .بسبب غياب حرية
التعبري انتقلت املعارضة إىل الخرج وصدرت عدة مجالت
وصحف مع بداية الثمانينيات من القرن املايض.
األمازيغية يف الصحافة خالل وبعد :2011
قبل  2011أنشئت مواقع إلكرتونية كتبت عن اللغة والثقافة

األمازيغية وكان من أبرزها موقع تاوالت .وكان أيضا
موقع ؤسان الذي استمر لسنوات ثم انقطعت به السبل يف
الفضاء االفرتايض مع مواقع أخرى .بعد  2005وبصعود
مرشوع ليبيا الغد ظهرت محاوالت مبطنة ومحتشمة بشأن
النرش باألمازيغية وانحرصت يف إمساكيات شهر رمضان
والتي تضمنت بعد اإلشارات بالتيفيناغ مثل مواقيت الصالة
وأيام األسبوع و ئيسكيلن أبجدية تيفيناغ.
كانت أول صحيفة أمازيغية بالتيفيناغ خالل انتفاضة 17
فرباير  2011وتحديدا يف شهر مايو حيث صدر أول عدد
ملجلة تيليلⵉⵍⵍⵉⵜ (الحرية) بجبل نفوسه ،ومع التحرير
صدرت صحيفة يفرن تايمز .مع بداية سنة  2012تواىل
صدور املجالت املهتمة بالشأن األمازيغي واملستخدمة
للتيفيناغ فكانت :جادو نادرفت ،وتامورت ،تزيري ن اللوت،
تاقرماس ،وأرمات.معظم املجالت جمعت بني العربية
والتيفيناغ باستثناء تاقرماس التي آثرت العربية وأرمات
التي اقترصت عىل استخدام التيفيناغ .مع استمرار قناة
يفرن عىل الفيسبوك ولغياب تبني الحكومة دعم املجالت
فتقريبا  90%منها انتهى مع نهاية سنة .2012
«حريّة الصحافة لم تكن قط مهددة عىل النحو الذي هي
عليه اليوم» .هذا ما رصحت به منظمة مراسلون بال حدود
وتنقل العربي الجديد عن املنظمة أيضا أنه «لم يسبق أن
تعرضت حرية الصحافة لتهديدات بالوترية التي تشهدها
حالياً ..ففي غضون خمس سنوات ،تراجع املعيار الذي
تستخدمه مراسلون بال حدود بنسبة تصل إىل  14باملئة،
إذ سُ جل خالل هذا العام تفاقم يف وضع ما يقرب من ثلثي
( 62.2باملئة) البلدان التي تشملها الدراسة ،بينما تراجع
عدد الدول حيث تُعترب حالة وسائل اإلعالم «جيدة» أو
«جيدة إىل حد ما» ،وذلك بنسبة  2.3باملئة».
مع تصدر الدول اإلسكندينافية املرتبة األوىل لحرية
الصحافة تقبع أريرتيا وكوريا الشمالية يف ذيل الرتتيب
لحرية الصحافة .ولكن ما يلفت النظر هو ما يقوله السيد
كريستوف ديلوار ،األمني العام ملنظمة مراسلون بال حدود،
حيث يقول :أن «التحول الذي تشهده الديمقراطيات يقض
مضجع كل من يعتقد بأن قيام حرية الصحافة عىل أساس
متني هو السبيل الوحيد لضمان سائر الحريات األخرى،
متسائالً يف الوقت ذاته عن املصري الذي تقودنا إليه هذه
الدوامة»
يف تقرير بتاريخ  18ديسمرب  2017للمنظمة بعنوان:
تصنيف حرية الصحافة لعام  :2017خريطة عاملية قاتمة
عىل نحو متزايد تذكر أن «الحروب والنزاعات الطويلة غالبا ً
ما تحمل يف طياتها سموما ً فتاكة تُهدد حرية اإلعالم ،إذ
من شأنها أن تدفع بلدا ً ما إىل أسفل الرتتيب يف وقت قصري
أو اإلبقاء عليه يف الحضيض لسنوات ..حالة الفوىض التي
تعيشها ليبيا ( )+1 ،163حاليا ً تنطوي عىل خطورة كبرية
بالنسبة للصحفيني .ففي بلد يقف عىل حافة االنفجار
ويسقط فريسة لالشتباكات املسلحة بني مختلف الفصائل
املتناحرةُ ،قتل ثالثة صحفيني يف عام  2016بينما كانوا
يغطون املعارك يف رست وبنغازي .ورغم أن عدد القتىل
واملفقودين آخذ يف الرتاجع ،مازال اإلعالميون يواجهون
التهديدات بانتظام ،علما ً أن الجرائم ا ُملرتكبة ضدهم تمر
وسط إفالت تام من العقاب».
اخلالصة:
مع التوافق بأن الصحافة هي نرش املعلومات استعرضت
الورقة بعض املحطات املهمة وذات عالقة بتاريخ الصحافة
يف ليبيا وأبرزت أهمية مناخ الحرية الذي به ترتقي
املجتمعات الساعية إىل االنتقال نحو الديمقراطية بعد
التحول من الدكتاتورية لتمارس دورها كسلطة رابعة كما
عرب عنها بورك اإلنجليزي .وتظل األمازيغية حبيسة البيوت
ما لم يتوفر للصحافة الليبية مناخ الحرية وبمسؤولية،
ويتحرك ممارسو مهنة الصحافة يف إطار رشف املهنة.
* بقلم :فتحي سالم أبوزخار
املركز الليبي للدراسات األمازيغية.
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“

حاوره
قال الكاتب واملؤلف الكوردي ،حيدر عمر إن «التعتيم اإلعالمي العريب الرمسي حيمل العبء األكرب يف عدم التعارف أكثر بني الشعبني الكوردي واألمازيغي» ،مؤكد يف حوار حصري مع «العامل
منتصر
إثري األمازيغي» أن «وسائل اإلعالم العربية مل تتطرق إىل الشعب األمازيغي إال نادرًا ،يضاف إىل ذلك عدم إدراج هذا الشعب ال يف اخلارطة السياسية و ال يف املناهج التعليمية».
ُ
وأضاف حيدر وهو عضو مؤسس للجنة جائزة عثمان صربي للصداقة بني الشعوب ،أن «األمازيغ شعب عريق ،يتشابه و الشعب الكوردي يف أمور كثرية .كالمها شعب أح ُتل وطنه ،و ق ِّس َم بني دول متعددة،
ومنع املحتلون لغته و ثقافته .كالمها شعب خدم غريه ثقافة و علمًا .و ظهر بينه شعراء و أدباء و علماء و مؤرخون ،و يكفي األمازيغ فخرًا أنه شعب أجنب ابن خلدون أول مؤسس لعلم االجتماع يف العامل
كله .وكالمها شعب ميتاز بالوفاء و اإلخالص ،و الشجاعة و البطولة و سرعة الغضب و العِناد و عشق احلرية» ،على حد قوله.

”

املؤلف واألكادميي الكوردي حيدر عمر لـ «العامل األمازيغي»

العامل املنافق خان الشعب الكوردي و األوروبيني و األمريكان خذلوه
*مرحب ًا ،من يكون األستاذ حيدر عمر؟ و كيف
تريد أن يتعرف عليك الشعب األمازيغي؟
** ببساطة ،حيدر عمر هو أحد أبناء الشعب الكوردي يف
غرب كردستان و سوريا ،كوردي من أبوين كورديني أنجباه
يف عفرين عام  .1952تد ّرج يف الدراسة من االبتدائية إىل
الثانوية يف ريف عفرين و املركز ،ثم التحق بجامعة حلب،
حيث تخ َّرج يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية وآدابها عام
 ،1974ثم التحق بجامعة دمشق كلية الرتبية ،وتخ َّرج فيها
عام  .1978ثم عمل يف تدريس اللغة العربية يف جزيرة مالطا
وليبيا وسوريا .اغرتب يف أواخر سنة  ،1999فاستق َّربه
املطاف يف أملانيا االتحادية ،حيث عمل يف تدريس اللغتني
الكوردية والعربية إىل أن تقاعد يف أوائل هذا العام .2018
إىل جانب التعليم ،اهتم حيدر عمر باللغة الكوردية ،فتعلمها
بجهود شخصية ،وانصب اهتمامه هنا عىل النقد األدبي،
وذلك لضعف حركة النقد األدبي الكوردي ،وأصدر يف هذا
املجال مؤ َّلفات عديد ،انصبت بعضها عىل دراسة بعض
الشعراء الكالسيكيني الكورد مثل فقي تريان (1563-
 )1660وأمري الشعراء الكورد صاحب الرتاجيديا امللحمية
َم ْم و ِزين ( ،)1708 - 1650وجكرخون ()1984 - 1903
وعثمان صربي ( ،)1905-1993ودراسات أخرى ،منها
دراسة نقدية نظرية حول بناء القصيدة تحت عنوان (صدى
املشاعر).يضاف إىل ذلك ترجمات من اللغة العربية إىل اللغة
الكوردية ،مثل (الشخصية الكوردية .دراسة سوسيولوجية)
و(كوردستان أوالً) و كالهما للدكتور أخمد خليل ،و (بقعة
ضوء .من مذكرات عبدالرزاق بدرخان) من الكوردية إىل
العربية .وأبحاث أخرى حول األدب الكوردي منشورة يف
املجالت الكوردية يف الوطن ويف الشتات،هي «برس ونودم،
وبينوس ،وبيل وبربانك» وهي تعني عىل التوايل (املسألة،
الزمن الحديث ،القلم ،املوج ،الفجر).
وهو عضو مؤسس ملهرجان الشعر الكوردي يف سوريا،
ولجنة جائزة عثمان صربي للصداقة بني الشعوب ،وهي
جائزة رمزية تُمنح لشخصيات غري كوردية خدمت
وعملت من أجل الشعب الكردي ،وقد مُنح كل من عالم
االجتماع الرتكي اسماعيل بيشكجي والسيدة دانيال ميتريان
الفرنسية و رجل القانون العراقي منذر الفضل والشاعرة
األمازيغية مليكة م َّزان هذه الجائزة حتى اآلن .وكذلك هو
عضو يف الجمعية العلمية األملانية للرتبية و العلوم يف والية
سكوسونيا السفىل ،وعضو يف جمعية مع ِّلمي كوردستان يف
الوالية نفسها.
* حدثنا عن األحداث الجارية في منطقة عفرين؟
عفرين مدينة كوردية تقع يف أقىص شمال غرب سوريا،
نواح إدارية
وهي مركز منطقة (جبل الكورد) تتبعها ستُع ٍ
و( )365قرية .ويبلغ تعداد سكان املنطقة كلها حوايل مليون
شخص 95% ،منهم كورد ،والباقي يتو ّزع بني العرب واألرمن،
وتُع َرف هذه املنطقة بتسامحها الديني ،ففيها اإلسالم
بطائفتيه ُّ
السنَّة والشيعة العلويني ،والديانتان األيزيدية
واملسيحية ،وهي منطقة زراعية ،تشتهر بكثرة أشجار
الزيتون )15( ،مليون شجرة ،وزيتها معروف يف سوريا من
حيث الجَ وْدة بالزيت الكردي ،باإلضافة إىل أشجارالكرمة
والرمان والتفاح والخوخ والليمون وأنواع الفاكهة األخرى،
ويُزرع فيها القمح والشعري بكثرة ،باإلضافة إىل البقوليات.
ويكثر يف أراضيها الحديد والرخام .وتمتاز بطبيعتها الجميلة
حيث تكثر فيها األماكن السياحية ،يقصدها السوريون
بكثافة ،كما توجد فيها بعض األماكن األثرية كقلعة سمعان
َّ
مؤخرا ً إىل
ودودَري وعني دارة التي حوَّلها القصف الرتكي
ركام ،وقلعة النبي هوري وغريها .وتمتاز عفرين باملستوى
العايل للتعليم ،حيث ترتفع فيها أعداد الخريجني الجامعيني
من مختلف االختصاصات ،باإلضافة إىل حاميل شهادات
املاجستري والدكتوراة.
ماهو معروف يف التاريخ أن معاهدة سايكس – بيكو
االستعمارية َّ
قسمت املنطقة إىل دويالت عديدة ،وقد طال هذا
التقسيم كوردستان أيضاً ،فج َّزأتها أرضا ً و شعبا ً بني أربع
دول هي تركيا وسوريا والعراق و إيران ،بحيث ترى الكورد يف
ط َر َف ْ الحدود ،و لعلك تندهش أكثر حني تعلم أن هذه الحدود
َّ
قسمت العائلة الواحدة بني ط َر َفيْها.
ما حصل يف عفرين هو أنها نأت بنفسها عن الرصاع والحرب
الدائرة يف سوريا منذ ما يقرب من ثماني سنوات ،وبعد
انسحاب األجهزة الحكومية السورية منها عام (،)2012
أقام أحد األحزاب الكوردية (حزب االتحاد الديمقراطي)
إدارة ذاتية ،تو َّلت إدارة شؤون السكان يف املدينة والريف،

ُرس الدولة الرتكية التي ال تخفي عداءها لكل ما
وهذا ما لم ي َّ
هو كوردي ،حتى وإن «كان يف الربازيل أو جنوب أفريقيا»
حسب ما يردده املسؤولون األتراك .والسبب يف ذلك هو
خشيتها من أن يدفع ذلك الكور َد يف الجزء امللحق برتكيا
من كوردستان ،الذين يتجاوز عددهم الخمسة و العرشين
مليوناً ،إىل االنتفاضة و الثورة عليها .استغلت الدولة الرتكية
استئثار حزب االتحاد الديمقراطي بالسلطة والثروة،
وعالقته بحزب العمال الكوردستاني الذي يسعي منذ خمس
و ثالثني سنة إىل نوع من الحكم الذاتي يف تركيا .وراحت
تتح َّرك يف اإلعداد لش ِّن حرب عىل عفرين بحجة القضاء
عىل االتحاد الديموقراطي ،بعد أن هيَّأت لنفسها الظروف
االقليمية و الدولية ،باالتفاق مع روسيا و إيران و صمت
األمريكان ،فشنَّت حربها القذرة عىل عفرين.
** وكيف تنظرون للهجوم التركي مدعما
بمليشيات المعارضة السورية؟
رضبت تركيا يف بادئ األمر (أواسط عام  )2012حصارا ً
قاسيا ً عىل منطقة عفرين بقراها الثالثمائة و الخمس و
الستني من الشمال والغرب ،ودفعت أعوانها من اإلسالميني
الراديكاليني (جبهة النرصة وداعش وغريهما) إىل محارصة
عفرين من الرشق والجنوب ،فلم يبق لها سوى ممر ضيق
يف الجنوب باتجاه حلب و بلدتَ ْي نُبُّل و الزهراء الشيعيتني
املحارصتني من قِ بَل مليشيات الجيش الحر .ولوال الطبيعة
الزراعية لعفرين لكان من املمكن أن تحدث فيها مجاعة،
تودي بحياة الكثريين من املواطنني يف املدينة والريف.
جدير بالذكر إن سكان البلدتني نُبُّل والزهراء اعتاشوا مدة
ست سنوات من خريات عفرين التي كان يتم شحنها إليهما
من أسواقها ،ولألسف الشديد يستغل سكان البلدتني اليوم
نازحي عفرين ،ويجربونهم عىل د َْفع مائة ألف لرية سورية
شهريا ً الستئجار غرفة واحدة .وهو مبلغ كبري يعجز
نازحون ُكثُر عن تأمينه ،فيبيتون يف العراء.
يف صبيحة يوم  2018 .01 .20ش َّن الجيش الرتكي حربه
ُ
ميليشيات ما يُسمَّى بالجيش
القذرة عىل عفرين ،تتقدمه
الحر ،الذي يضم مجموعات إسالمية راديكالية إرهابية،
تتبع االئتالف السوري املعارض ،الذي يسيطر عليه تنظيم
(اإلخوان املسلمون) ،ويرتمي يف حضن النظام الرتكي ،والذي
ال تختلف رؤيته تجاه القضية الكوردية يف سوريا عن رؤية
النظام السوري ،التي ال ترقى يف أعىل مستوياتها إىل ما يزيد
عن حقوق املواطنة ،وترفض االعرتاف بها كقضية شعب
وأرض.
إال أن عفرين صمدت ببسالة ثمانية وخمسني يوما ً يف
مواجهة الجيش الرتكي وهو ثاني أكرب جيش يف حلف الناتو،
وأبدى الكورد ووحدات حماية الشعب واملرأة بطولة نادرة يف
تلك املواجهات .إال أن املوازين مالت لصالح الجيش الرتكي
بفعل قوة أسلحته وحداثتها ،وصمت العالم املنافق ،مما دفع
بوحدات الحماية واإلدارة الذاتية إىل االنسحاب من عفرين
املدينة ،بعد أن سيطر الجيش الرتكي عىل الريف كاملة .وهذا
ما دفع سكان املدينة باإلضافة إىل سكان القرى الذين كانوا
قد نزحوا من قراهم إىل املدينة ،إىل النزوح منها بأعداد هائلة
تجاوزت الخمسمائة ألف نازح يف ظروف طبيعية بالغة
القسوة.
وفتحت القوات الرتكية املجال ملرتزقة املجموعات اإلسالمية
الراديكالية ألن تنهب كل ما طالته أيديهم من ممتلكات
الناس ،من سيارات و جرارات زراعية ومحتويات املحالت
التجارية و أثاث البيوت ،حتى الدجاج لم يسلم منهم ،كما
سهَّ لت لها إسكان عوائلها وعوائل عربية أو تركمانية أخرى
مسعى إلجراء تغيري
يف قرى عفرين وبيوت املواطنني يف
ً
ديموغرايف يف منطقة عفرين/جبل الكرد كلها.كل ذلك تحت
أنظار العالم و أنظار الدولة الرتكية و إعالمها الذي رافق
جيشها ،و زوَّر األحداث تزويرأ مشيناً ،فعىل سبيل املثال
يتحدث مراسل إحدى فضائياتها إىل الناس ويسألهم عن
آرائهم ،فيشري أحد املواطنني إىل اعتداء املرتزقة عىل النساء و
الفتيات ،ولكن املراسل يزوِّر شهادة ذلك املواطن ،فيرتجمها
إىل اللغة الرتكية بأن املواطن يتحدَّث عن اعتداء وحدات
الحماية الكوردية عليهن.
**هل نستطيع القول بأن الهجوم التركي على
الكورد جاء بعد االتفاقيات والتقارب بين تركيا
وروسيا؟
لم يكن ليحصل كل ذلك لوال التواطؤ االقليمي والدويل
ضد الكورد ووحدات الحماية الكوردية وحزب االتحاد
الديموقراطي ،فقد انسحبت القوات الروسية من عفرين
قبل يومني من الهجوم الرتكي ،وبدا الروس حريصني عىل

أمن األتراك ،إذ قالوا «لرتكيا الحق يف تأمني أمن حدودها
َّ
يتدخلوا
الجنوبية» .أما األمريكيون فقد رصَّحوا علنا ً أنهم لن
يف غرب نهر الفرات ،والنظام السوري لم يحرك ساكنا ً وذلك
بتوجيه من روسيا وإيران .وهكذا بقيت وحدات الحماية
الكوردية وحدها مكشوفة الظهر يف امليدان.
**كيف تنظرون ككورد للمواقف الدولية من
هذا الهجوم التركي؟
إن القوات الكوردية ،البيشمركة ووحدات الحماية ،قد
حاربت تنظيم داعش يف العراق وسوريا ،ولوالهما َلما تح َّرر
ما كان يحتلها تنظيم داعش يف كِال البلدين ،وذلك باعرتاف
العالم و خاصة األوروبيني واألمريكان ،إال أنهم خذلوا الكورد
يف البلدين ،ففي العراق أداروا وجوههم لحكومة اقليم
كردستان وقوات البيشمركة،بعد استفتاء ،2017 .09 .25
وسهّ لوا للجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي احتالل
كركوك وأماكن أخرى بتوجيه مبارش من الجنرال اإليراني
قاسم سليماني ،ويف سوريا أداروا وجوههم للكورد ولحزب
االتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الكوردية التي لوالها
َلما تح َّررت مدينتا َّ
الرقة وديرالزور من رجس تنظيم داعش.
**وبماذا تفسرون المواقف األمريكية المتبددة
من القضية الكوردية؟
لقد حارب الكورد تنظيم داعش اإلرهابي بدال ً عن العالم
كله ،ولكنهم لم َ
يلقوْا سوى الخذالن .كم هذا العالم العاهر،
وخاصة أمريكا و روسيا ،ناكر للجميل ،يتح َّرك حسب ما
تشاء مصالحه ،وال تهمُّه تضحيات الشعوب واألمم مهما
كان حجمها و نوعها!!.
*بعد كل هذه األحداث المتسارعة في ما
يتعلق بالقضية الكوردية بدءا باالستفتاء وما
تاله وصوال للهجوم التركي واحتالل عفرين،
هل يمكن الحديث عن خيانة العالم للشعب
الكوردي؟
 نعم! خان العالم ك ُّله الشعبَ الكردي .لقد حارب الكوردتنظيم داعش بدال ً عن الجميع باعرتاف هذا العالم املنافق،
وانترصوا عليه يف كل من سوريا والعراق .ولكنهم لم ي ْل َقوْا
من العالم سوى الخذالن .إن العالم يتح َّرك ِو ْفق مصالحه
القائمة عىل التجارة و بيع األسلحة ،وهذا ما ال يستطيع
الكرد حمايته والحفاظ عليه .ال يهتم العالم بحقوق
اإلنسان وحق الشعوب يف تقرير مصريها والديمقراطية التي
يتبجَّ ح بها ليل نهار ،بقدر ما تهمه مصالحه .حدود هذه
الديمقراطية تنتهي عند بَدْء مصالح الكبارغربيني ورشقيني
وأمريكيني .وهذا حقيقة يجب َّأل تغيب عن أحد ،بمن فيهم
الكورد .لم يح ِّرك ما أصاب الكور َد أحدا ً نتيجة العدوان
الرتكي عىل عفرين ،حتى الجريان وأخوة الدين ،لم نجد منهم
شيئاً ،سوى مرص التي وقفت موقفا ً مرشِّفا ً َّ
تجل يف إصدار
لجنة الشؤون العربية يف الربملان املرصي بيانا ً شجبت فيه
العدوان الرتكي و أدانته ،ودعت مجلس األمن الدويل إىل اتخاذ
قرار فوري بإلزام تركيا سحب قواتها من سوريا والعراق.
أما األمم املتحدة م َمثَّلة يف شخص أمينها العام ،فقد اكتفت
بالتعبري عن قلقها مما يحدث يف عفرين.
*كيف تنظرون لتعامل النظام والمعارضة
السورية معا مع هذا الهجوم؟
 أعتقد أنني قلت فيما سبق ،إن النظام ،و بتوجيه منروسيا ،لم يتح َّرك ،سوى أنه أدان العدوان الرتكي و ذلك عىل
لسان مندوبه الدائم يف األمم املتحدة .أما ما عدا هذا ،فلم
أسمع عنه شيئاً.
أما املعارضة السورية متمثِّلة يف االئتالف السوري ،فقد
باركت الحرب الرتكية القذرة عىل عفرين ،بدعوى تحريرها
من حزب االتحاد الديمقراطي ،لكأن هذا الحزب ليس كورديا ً
ً
و ليس سورياً ،و لكأنه قوة احتالل تحتل أرضا ً
سورية .حتى
إنها لم تتخذ موقفا ً تُجاه الضحايا من األطفال و النساء و
اآلخرين من املدنيني و تدمري القرى و بيوت الناس اآلمنني و
األماكن األثرية ،مثل عني دارة ،التي تختزن تاريخا ً يرقى إىل
ما قبل امليالد بأكثر من ألف عام .و لم تمنع ميلشياتها عن
رسقة و نهب ممتلكات الناس من سيارات و جرارات زراعية
و محتويات املحالت التجارية و أثاث املشايف و املنازل و أدوية
الصيدليات ،و حتى دجاج القرويني و الفالحني لم يسلم من
تلك امليلشيات .كما لم تمنع أو تصدر بيانا ً تشجب فيه و
تستنكر ما يحصل يف عفرين و ريفها من تغيري ديموغرايف
يطال العقارات السكنية ،و قد يلحق العقارات األخرى من
زراعية و صناعية .أية معارضة هذه التي ال تصون ممتلكات
املواطنني ،و عينها فقط عىل حكم البالد و العباد؟!
*هل تبخر حلم إقامة إدارة ذاتية للكورد في

سوريا؟
 ال .قطعاً .بدليل أن هذه اإلدارة مازالت قائمة يف كوبانيو قامشلو ،رغم ما يعرتيها من نواقص ،و ما يشوبها من
سلبيات ،لعل أهمها سيطرة حزب واحد عليها هو حزب
االتحاد الديمقراطي ،و إىل جانبه و تحت إبطه بعض األحزاب
الصغرية التي ال ث َِقل لها بني الكورد ،و استبعاد أحزاب أخرى
لها جماهريها العريضة يف املجتمع الكوردي .إذا كان حزب
االتحاد الديمقراطي يريد االحتفاظ بإدارته الذاتية هناك،
عليه أن يعود إىل حاضنته الكوردية ،و يكف عن الضغط عىل
األحزاب التي ال تتفق معه يف نهجه الفكري ،و يدعوها إىل
املشاركة يف الحكم.
*كيف تنظرون للعالقات االمازيغية الكوردية ؟
 يف الحقيقة ،العالقات األمازيغية – الكوردية حديثة العهد،و لعل التعتيم اإلعالمي العربي الرسمي يحمل العبء األكرب
يف هذه الناحية ،حيث لم تتطرق وسائل اإلعالم العربية إىل
الشعب األمازيغي إال نادراً ،يضاف إىل ذلك عدم إدراج هذا
الشعب ال يف الخارطة السياسية و ال يف املناهج التعليمية.
أقول هذا دون أن أب ِّرأ املثقفني األمازيغ و الكورد من التهاون
يف العمل عىل تعريف هذين الشعبني العريقني ببعضهما.
إن األمازيغ شعب عريق ،يتشابه و الشعب الكوردي يف
أمور كثرية .كالهما شعب أحتُل وطنه ،و ُق ِّس َم بني دول
متعددة ،ومنع املحتلون لغته و ثقافته .كالهما شعب خدم
غريه ثقافة و علماً .و ظهر بينه شعراء و أدباء و علماء و
مؤرخون ،و يكفي األمازيغ فخرا ً أنه شعب أنجب ابن خلدون
أول مؤسس لعلم االجتماع يف العالم كله .وكالهما شعب
يمتاز بالوفاء و اإلخالص ،و الشجاعة و البطولة و رسعة
الغضب و العِ ناد و عشق الحرية.
من هنا أدعو املثقفني األمازيغ و الكورد إىل بناء عالقات
متينة ،يتبادلون من خاللها الخربات و يشكلون جسور
التواصل بني الشعبني .و هذه مهمة نبيلة عليهم أداؤها.
*هل يمكن لهذه العالقات أن تتطور أكثر لِما
يخدم الشعبين معا؟
و ِل َم ال؟ لقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة من خالل وسائل
التواصل االجتماعى آفاقا ً رحبة ،يمكن لكال الشعبني
استغاللها لصالح بناء عالقة ثقافية وثيقة قادرة عىل
بناء أوثق الصالت بينهما .و لعلك توافقني الرأي يف أن هذه
اإلنجازات العلمية قد قطعت الطريق عىل املسافات ،فلم يعد
مثالً األمازيغ و الكورد ،كذلك كل الشعوب األخرى أرسى
املسافات ،لقد أصبح يف مقدور املرء أن ينتقل بكبسة ز ٍّر من
أقىص مشارق األرض إىل أقىص مغاربها و هو جالس يف بيته
و أمامه الكومبيوتر و خطوط األنرتنيت .و من جهة ثانية،
أعتقد أن ما بني األمازيغ و الكورد من صفات مشرتكة
ُ
أرشت إليها ،تصلح ألن تكون أرضية مناسبة لبناء
كالتي
عالقات جيدة .و لعل تكريم لجنة جائزة عثمان صربي
الشاعرة األمازيغية السيدة مليكة مزان بجائزتها يف السنة
املاضية يدخل يف هذا اإلطار.
*كلمة ختامية؟
الحديث إىل األمازيغ و معهم شيَّق ،يكاد املرء يتمنى أن يطول
ما أمكن .إال أن أي حديث ال بد له من نهاية .أشكركم عىل
إتاحة هذه الفرصة يل ،كي أطلع الشعب األمازيغي الصديق
إىل ما آلت إليه حال عفرين ،و أحمل إليه صدى معاناته من
ج َّراء العدوان الرتكي الغادر .و آمل أن تزول هذه الغيمة عن
سمائها ،لنلتقي يف غري هذه األجواء ،فنزور معا ً مصايف
عفرين و بحرية س ِّد ميدانكي عىل نهر عفرين ،نستمتع
بجمال طبيعتها الخالبة ،و نستشق من عبريها املنعش.
شكرا ً لكم ،تحياتي إىل الشعب األمازيغي.
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زوجة املعتقل احلبيب احلنودي « هدى السكاكي» يف حوار مع« :العامل األمازيغي»

على الدولة أن حتتفظ هبذا الفخر لنفسها ،ألهنا أجنبت شبابا أعلن
عن مواقف صرحية وشجاعة ضد الفساد

* بداية نرحب بك «هدى»،
ونود أن نقرب قراء «العالم
األمازيغي» منك أكثر ،من
تكون هدى السكاكي؟ ومن
يكون المعتقل السياسي
الحبيب الحنودي؟
** هدى السكاكي  39سنة ازددت
بالحسيمة ،حصلت عىل االجازة يف
الرشيعة والقانون وعىل ديبلوم يف
التسيري واملعلوميات.
زوجي الحبيب الحنودي ذو  50ربيعا،
أب لثالثة أطفال ،من أصول ريفية
وبالضبط من منطقة «احذوذن» ازداد
بمدينة تطوان.
حصل عىل باكلوريا العلوم التجريبة،
ودرس سنتني بالجامعة شعبة الفزياء،
ليهاجر بعده إىل الديار الهولندية،
اشتغل هناك كمذيع مع اذاعة هولندية
بأمسرتدام ،وبعد  11سنة من الغربة
قرر العودة إىل أرض الوطن ،واقتنى
حافلة للركاب تربط الحسيمة بفاس،
وكان هو السائق بنفسه.
* ما دور هدى السكاكي
خالل فترة االحتجاجات
التي شهدتها منطقة
الريف؟
** كنت متضامنة مع الحراك
«الشعبي» بالريف ،ومؤمنة بمطالب
الحراك العادلة واملرشوعة ،وكنت
أيضا السند املدعم لزوجي؛ بتوفريي
له جو وظروف مالئمة ليخرج
ويشارك باألشكال االحتجاجية،
ومشجعة له أيضا.
ودوري هذا خالل فرتة االعتقاالت لم
يعد مقترصا عىل الدعم والتشجيع

فقط ،بل املتابعة أيضا منذ مقتل الشهيد
«محسن فكري» يف  28أكتوبر 2016إىل
حدود مرحلة اإلعتقاالت ،باالضافة إىل
تتبعي الدائم لتدوينات نشطاء الحراك
«الشعبي» ،والبث املبارش «»Live
وتعاليق املتتبعني عرب مواقع التواصل
االجتماعي.
لكن بعد مرحلة االعتقاالت لم أعد
متتبعة ومساندة فقط ،بل رصت
مشاركة أيضا؛ حيث كنت وال زلت أنقل
وأكتب أخبار املعتقلني عىل حسابي
بالفايسبوك والتواصل مع الجماهري.
اعتقال زوجي كان صدمة يل وألطفايل،
طيلة شهر رمضان كان صغاري
ينتظرون عودة األب للمنزل ،لكن األب
لم يعد ...حرمنا من فرحة عيد الفطر
و األضحى ،شعر أطفايل الثالثة باليتم
والوحدة.
إال أنني عودت أبنائي عىل تحمل
املسؤولية إىل أن اعتادوا عىل األمر ،كي
يمنحوا والدهم قوة الصمود والصرب.
عالوة عىل ازدواجية األدوار «األم واألب»
التي تحملتها والزلت خالل اعتقال

الحبيب الحنودي ،أنا راضية عىل ما
فعله بروح صامدة ومعنويات مرتفعة،
وسأظل السند الصلب له إىل آخر نفس،
وأتمنى من الله تعاىل أن يمنحني القوة
والصرب الكافيني لتحمل املزيد والصمود.
* كيف أعتقل زوجك «الحبيب
الحنودي»؟
 تم اعتقاله من مدينة طنجة بعد أنانتهى من عمله ،وبالضبط من محطة
طنجة الطرقية وأقتيد مبارشة إىل الدار
البيضاء.
*من يساعدك ماديا خالل
هذه الفترة (اعتقال زوجك)؟
**بالنسبة للمساعدات املادية عائلتي
هي من تتكلف باألمر.
* «وأنا أداعبه عانقني قال
لي :ماما أنا أحميك ،فاجأتني
هذه الكلمة ألني اعتدت منه
كلمة أحبك ،حماك اهلل من
كل شر ولدي وحمى جميع
أطفال الدنيا ،أحبك طفلي
ورجلي الصغير» .ماذا عن
تدوينتك هذه؟

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة
من دعم الصحافة الوطنية املكتوبة املخصصة لألمازيغية
برسم سنة 2018
تـ ــمديد
يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم الصحافة الوطنية املكتوبة ،املخصصة
لألمازيغية ،وتثمينا لدورها يف النهوض باإلعالم األمازيغي باملغرب ،تعلن عمادة املعهد عن
تمديد آجال إيداع طلبات إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص للجرائد واملجالت
الوطنية املكتوبة كليا أو جزئيا باألمازيغية ،برسم سنة .2018

** التدوينة أجدها تعبري صادق ملشاعر
طفل يخاف أن يفقد أمه أيضا ،ويعرب
بكل كلماته عن تشبثه بها ،وحمايتها
من أي مكروه عىل قدر استطاعته
كطفل صغري بكلمات عنت يل الكثري،
ومنحتني املزيد من القوة والصمود يف
مواجهة األزمة إىل أن يفرج عن أبيه
وتعود حياتنا لطبيعتها ،وبدون شك
املرحلة التي نمر بها صقلت شخصية
أبنائي جميعا ،ألنهم يعيشون معي
اللحظة والساعة يف كل يشء.
* حدثينا عن زيارتك للبرلمان
األروبي إلى جانب أب المعتقل
«ناصر الزفزافي»؟
** زيارتي لالتحاد األروبي الذي أعتربه
ساحة سياسية مهمة ،لتصحيح بعض
املفاهيم املغلوطة ،وتوضيح الرؤى عن
ملف حراك الريف واملعتقلني .ليتم إعداد
ملف أو تقرير جيد ومتفاعل ومتكامل،
يعكس األزمات التي تحدث يف الريف،
كما تمت مناقشة بعض التحديات التي
تواجه هذا امللف مع طرح نقطة مهمة
لفتح باب الحوار ،عرب الرد عىل مبادرة
امللك لتقديم نموذج تنموي
اقتصادي جديد من طرف
الحراك االقتصادي الريفي.
* منذ بداية الحراك
ولجان الحراك «الشعبي»
بالمجهر الزالت مستمرة
في أشكالها النضالية
المتضامنة مع مطالب
الحراك ومعتقليه ،كيف
ترين احتجاجات المهجر؟
** اليجب الفصل بني
أبناء املهجر واملقيمني
بأرض الوطن إال باملسافة،

كون أبناء املهجر هم أبناء الريف لهم
كرامتهم ومعاناتهم ومشاكلهم أيضا،
ومطالبهم هي نفس مطالب الحراك.
فالريف يعيش عىل ايرادات أبنائه
باملهجر ،كما أن جل العائالت تعيش هي
األخرى عىل املساعدات من عائالتها
بالخارج ،فال يخفى عىل الجميع أن
الريف منطقة شبه ميتة اقتصاديا ،ولعل
ما طفى عىل السطح من احتجاجات
تندد بالبطالة والتهميش اللذان ينخران
جسد املجتمع املنطقة.
بالتايل نحن وهم أبناء منطقة واحدة
مهما فصلت بيننا املسافة ،إال أن
همنا واحد ،ولهم كامل الحق يف دعمنا
ومساندتنا والتعبري عما يتعرض
له إخوانهم من تعذيب سواء داخل
السجون أو خارجها.
* كلمتك األخيرة:
أود القول بأنه عىل الدولة أن تحتفظ
بهذا الفخر لنفسها ،ألنها أنجبت شبابا
أعلن عن مواقف رصيحة وشجاعة
جراء الفساد والظلم املتفشيني يف
وطننا ،والحرية لكافة معتقيل الحرية
والكرامة.
* حاورتها كريمة وعيل

نداء من أجل إبداء الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص لل ُك ّتاب واملُبدعني واملؤلفني
باألمازيغية أو حول األمازيغية برس ــم سنة 2018
تـ ــمديد
يف إطار إسهام املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف دعم ال ُكتّاب وا ُملبدعني وا ُملؤ ِّلفني والباحثني
يف مجاالت اللغة والثقافة األمازيغيتني ،تعلن عمادة املعهد عن تمديد آجال إيداع طلبات إبداء
الرغبة يف االستفادة من الدعم املخصص لل ُكتّاب واملؤلفني باألمازيغية أو حول األمازيغية،
برســـم سنة .2018
فعىل الراغبني يف الحصول عىل الدعم املذكور إيداع طلباتهم لدى مكتب الضبط باملعهد (شارع
عالل الفايس ،حي الرياض ،مدينة العرفان ،ص.ب  2055 :الرباط) ،خالل الفرتة املمتدة من 4
ماي إىل  04يونيو  ،2018عىل الساعة الثانية عرشة زواال ،كآخر أجـل.

فعىل مسؤويل الجرائد واملجالت املعنية ،الراغبني يف الحصول عىل الدعم املذكور ،إيداع طلباتهم
لدى مكتب الضبط باملعهد (شارع عالل الفايس ،حي الـــرياض ،مدينة العــــرفان ،ص.ب
ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
 2055:الرباط) ،خالل الفرتة املمتدة من  4ماي إىل  04يونيو  ،2018عىل الساعة الثانية عرشة
• طلب يف املوضوع ،موجه إىل عميد املعهد؛
		
زواال ،كآخر أجـل.
• نسخة من البطاقة الوطنية ،مصادق عليها؛
		
• نسخة من إصدارات ال ُكتّاب تحمل ثمن البيع.
		
ويتعني أن يشمل ملف طلب الدعم الوثائق التالية:
• طلب يف املوضوع موجه إىل عميد املعهد؛
		
ويتمثل الدعم املذكور يف اقتناء املعهد عددا محددا من نسخ الكتاب ،بعد التوصل باملوافقة عىل
• نسخة من امللف القانوني للجريدة أو املجلة ،مصادق عليها؛
		
الطلب ،يف حدود  100نسخة ،وذلك وفق املسطرة املعتمدة لدى املعهد.
•  05نسخ من أعداد سابقة من الجريدة أو املجلة؛
		
• ترصيح بالرشف حول الدعم الذي تستفيد منه الجريدة أو املجلة من 		
		
جهات أخرى؛
		
• كشف مفصل عن ُكلفة إنتاج العدد الواحد من الجريدة أو املجلة.
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ندوة دولية بالقنيطرة :إنسان مشال إفريقيا القدمي عرف حياتا حبرية جد نشيطة

قال عبد الواحد بنرص ،مدير املعهد الوطني
لعلوم اآلثار والرتاث ،واملرشف عىل الفريق الدويل
الذي اكتشف بقايا أقدم «إنسان عاقل» يف العالم،
إن اكتشاف جمجمة إنسان «إغود» ،والتي تعود إىل
 300ألف سنة ،سيعيد تعريف تاريخ البرشية ليكون
انطالقا من املغرب ،عوض دول إثيوبيا وكينيا ،والتي
جرى فيها سابقا اكتشاف جماجم يعود تاريخها إىل
 200ألف سنة (موقع إييل سربينغ يف كينيا) ،و260
ألف سنة يف (فلوريسباد ،بجنوب إفريقيا).
وأضاف بنرص يف محارضته االفتتاحية لندوة دولية
حول «اإلنسان والبحر بشمال إفريقيا القديم،
خالل العهد املوري» بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالقنيطرة أيام  4 ،3و 5ماي  ،2018أن عدد
املستحاثات التي جرى اكتشافها انتقلت من  6خالل
املرحلة الثانية للبحث ،لرتتفع حاليا إىل  22مستحاثة
تضم بقايا برشية لخمس أفراد (عىل األقل) ،منهم 3
أشخاص بالغني ،وواحد مراهق ،باإلضافة إىل بقايا
تعود إىل طفل صغري.
ويف ترصيح لرئيس اللجنة املنظمة لهذا اللقاء العلمي
الهام ،سعيد البوزيدي ،قال أن هذه الندوة الدولية
التي تعرف مشاركة عدد من األساتذة الباحثني من
املغرب والجزائر وتونس والسودان وإسبانيا وفرنسا،
تسعى لتسليط الضوء عن عالقة اإلنسان املغاربي
القديم بالبحر خالل الحقبة املورية ،وإزالة اللثام عن
كونه أدار ظهره للبحر لريكز اهتماماته عىل املناطق
الداخلية ،بعيدا عن السواحل املتوسطية واألطلسية،
حسب ما تشري إليه مصادر مكتوبة إغريقية-التينية،
وعربية إسالمية.
وأضاف أن هذه املزاعم تنفي عىل إنسان شمال إفريقيا
القديم كل املبادرات الرامية إىل استغالل املوارد البحرية
واالنفتاح عىل العالم الخارجي بواسطة املالحة البحرية
والطرق التجارية املحاذية للسواحل املتوسطية
واألطلسية ،مؤكدا أنه بالتحليل الدقيق واملستفيض
ملصنفات الكتاب القدماء حول هذا املوضوع ومقارنة
منطوقها مع ما تفيدنا به املعطيات األثرية الحديثة،
«تصبح هذه التصورات بداهة خالية من السند العلمي
وغري قادرة عىل الصمود يف وجه البحث التاريخي.

ويف هذا الصدد يعتقد األستاذ بقسم اآلثار
بجامعة  8ماي  1945قاملة  -الجزائر أن
اإلنسان يف الفرتات القديمة عرف حياتا بحرية
جد نشيطة« ،نستلهمها بفضل املصادر األدبية
واألثرية واإليكونوغرافية ،سواء من ناحية املالحة
بهدف التجارة أو من حيث تقنيات الصيد وأنواع
األسماك املوجهة لالستهالك الطازج أو املصرب
والتي يتم معالجتها داخل املوالح».
وتطرق الباحث لعدد من مطاهر الحياة البحرية
بناء عىل مصادر علمية ،كاملوارد البحرية وتقنيات
الصيد املوضحة يف اللوحات الفيسفسائية،
خاصة فسيفساء مدينة هيبون (عنابة حاليا)
املؤرخة بالقرن الثالث للميالد ،باإلضافة إىل بعض
املكتشفات األثرية من خالل عمليات املسح البحري
التي قام بها يف مدينتي هيبون وروسيكدا (سكيكيدة
حاليا) ،كما تطرق إىل أحد املرايس البحرية الصغرية
املتواجدة غرب مدينة روسيكدا ،استعملت قديما من
أجل االسرتاحة للتزود باملاء الصالح للرشب ،حيث
تم تهيئة خزان مائي ضخم بالقرب من املرىس لهذا
الغرض.
ومن جانبه يعتقد الباحث بكلية اآلداب بوجدة ،حميد
عراييش ،أن تأويل نصوص الرحالت البحرية لم يكن يف
أغلب األحيان متابعة نصية وال متابعة نقدية ،بقدر ما
غدا أوال وقبل كل يشء شهادة لتدعيم تأويل أو فرضية
ما وترجمتها بما يتوافق مع األهداف واالنشغاالت
املعارصة« ،وتعترب نصوص الرحالت من بني املصادر
األدبية القديمة التي أثارت أكثر من غريها فضول
العديد من الباحثني ،نتج عنه طرح مجموعة من
الفرضيات املتناقضة».
ويضيف عراييش أنه إذا كان هذا االهتمام قد يعلل
بمدى أهمية أو صعوبة قراءة وتأويل بعض هذه
النصوص« ،فإنه ال يمكننا أن ننفي أيضا أبعاده
األيديوليوجية :الرغبة يف إبراز قدم وأهمية العالقات
بني الرشق وإفريقيا املتوسطية واألطلنتية من جهة،
وإظهار قدم ومتانة العالقات بني بالد الغال وشبه
الجزيرة اإليبريية من جهة وموريطانيا من جهة أخرى،
وعربهما إذكاء األطروحتني املتقابلتني والقائلتني بقدم

يقدم الفنان يوسف الوركي تجربة إبداعية لها من
الفرادة ما يجعلها نوعية مقارنة باملنجز العام لبعض
فناني مدن وقرى الجنوب املغربي .فاملعتاد يف كثري
من هذه املناطق عرض لوحات جل موضوعاتها
ينصب عىل رسم القصبات ،عالوة عىل بعض املؤثثات
الرتاثية املتعلقة بها ،والحال أن الفنان يوسف الوركي
اختار خامة الحرير كمادة مطواعة بني أنامله  .ووفق
تصوراته اإلبداعية أنجز بها تشكيالت فنية رائعة يدل
مستواها عىل صربه وتفانيه من أجل اإلتقان بحثا عن
جمالية تمنحه خصوصية الشكل والخامة واللون .
ويوسف الوركي  ،فنان تشكييل مغربي عصامي متمكن
 ،بدأ مشواره الفني عاشقا وهاويا بعد أن اكتشف صدفة
أنه يمتلك موهبة تسعفه يف اإلبداع التشكييل عرب خيوط
الحرير وغريها ،وألن له عالقة بالتوجه العلمي يف حياته
الدراسية  ،فقد عكس ذلك يف جل لوحاته وهي تحمل
املسحة الرياضية والعلمية ( أشكال هندسية بمقاسات
دقيقة ،مجرات  ،وكواكب  ،سماء بغيومها وصفائها.
وتدل أعماله عىل كونه متواصل البحث يف مجال الفن
جريا وراء القبض عىل ما يجعل منجزه اإلبداعي إضافة
بارزة من حيث خامة تشكيله بالخصوص .
عالوة عىل ذلك  ،فالفنان يوسف يبدو متمكنا من
التشكيالت املختلفة  ،البورتريه  ،املناظر الطبيعية ،
األشكال التجريدية الجميلة.
والفنان يوسف تكتشف وأنت تتأمل مفردات أعماله
بكونه ينسجها بهدوء املهتم بعمله إىل حد التقديس...
أعمال منجزة بعناية وإتقان يستغرق الواحد منها أكثر
من شهر ،استغراق تنجم عنه أعمال بمسحة جمالية
رائعة ،فعىل وجوهها يظهر التالؤم والتجانس والتواؤم
بني الشكل واللون واملحيط .

وقراءة لوحاته تستوجب وعيا جماليا يرصد أبعادها
املتنوعة  ،واإلمكانيات اإلبداعية التي تستطبنها إىل
جانب املجهودات التي تتطلبها صياغتها واختيار ألوانها
بتدرجاتها وعمقها  ،األمر الذي يفتح أمام هذا الفنان
أفقا إبداعيا يمكن امليض به إىل ما هو أبهى وأروع .
وألنه منجذب إىل عالم التشكيل بحب واستيهام فإنه
لجأ إىل استخدام كثري من الخامات إلنجاز عدة أعمال
تحمل رؤاه ودرجة إتقانه قبل أن ترسو به تجربته
يف استخدامات رائقة للحرير كخامة مفضلة لديه
،واختياره لهاته الخامة اختيار صعب من حيث
ما تتطلبه هاته الخامة من معالجة وبسط وعقد
وتصفيف َ
ول ٍّ ...ونعتقد أن الفنان لجأ إىل هاته الخامة
بشكل رئييس يف أعماله بحثا عن الخصوصية بعيدا عن
النمطية التي تطبع أعمال كثري من الفنانني والفنانات
الذين يعتمدون األصباغ خامة وحيدة لهم .إن الجميل يف
أعماله يكمن أكثر يف التداخل والتوليف الذي يُخضع له
عنارصها لتكتمل وتتكامل مالمحها عرب صياغة ينبثق
عنها وجهها اإلبداعي العام.
والحال أن مثل هذه الصياغة تتطلب الدقة و الخربة
واملرونة يف طرح كل البدائل املمكنة من أجل التمكن من
إبداعية راقية .وانطالقا من هذه الحيثيات يقدم أعماله
مرتابطة األشكال ترابطا متينا وثيقا يخدم الغرض
الجمايل واملضمون املنجز الخاص بها.
بخيوط الحرير امللونة يقود أنامله بوجدانه اإلبداعي
كي يصوغ أشكاال صارمة من حيث هندستها والدوائر
واملستطيالت واملثلثات التي تشكل بنيتها املعلقة
بمسامري مغروزة بعناية وحسابات عىل سطح فضاء
اللوحة الخشبي املصقول وامللمع.
بخيوط الحرير يرسم الفضاء مجسدا غضبه وتضجره

عرضت السفارة الصينية بالرباط يوم  24أبريل
املنرصم مجموعة من األعمال الفنية لعدد من
الفنانني املغاربة الذين سبق لهم ان زاروا الصني
يف إطار إقامة فنية بالجمهورية الصني الشعبية
وذلك يف إطار التبادل الثقايف بني الصني والبلدان
املشاركة ،والتي كانت يف إطار الدورة التاسعة
لأليام الثقافية تحت شعار «اإلحساس بروح
الصني ما بني  4و 20من شتنرب املايض.
ومن بني هذه اللوائح التي عرضت ضمن العرشات
من اللوحات ،إحدى اللوحات الفنية للفنان
التشكييل محمد ابن الشيخ ،الذي سبق له أن شارك
يف أشغال الدورة إىل جانب مجموعة من الفنانني
املغاربيني والرشق-أوسطيني والخليجيني ،وذلك يف
إطار ورشة عمل نظمتها وزارة خارجية جمهورية
الصني الشعبية.
ولإلشارة فإن هذه اللوائح التي عرضت من قبل
السفارة الصينية بالرباط ،عبارة عن أعمال لفنانني
شاركوا بها يف إطار ورشات عمل تنظمها وزارة
خارجية جمهورية الصني الشعبية ،كل سنة

واحتفظت بها بوزارة الثقافة الصينية.
وقال بأن هناك قواسم مشرتكة بني الثقافة الصينية
واملغربية خصوصا يف املوسيقى ،حيث نجد ان
املوسيقى الصينية تعتمد عىل السلم الخمايس كما
هو الشأن بالنسبة للموسيقى األمازيغية باملغرب

ومتانة العالقات الرشقية والغربية اإلفريقية بالنسبة
للبعض ،أو العالقات املغربية اإلسبانية-الفرنسية
بالنسبة للبعض اآلخر ،وبالتايل إرساء قواعد املرشوعية
التاريخية» ،مضيفا «ويف اتجاه آخر مواز ،الرغبة يف
إبراز مدى قدم وعراقة العنرص األجنبي ومساهمته يف
تعمري شمال إفريقيا».
وترى الباحثة بمعهد اآلثار الجزائر ،عصوان منى
أن شمال إفريقيا القديم شكل موقعا اسرتاتيجيا
جد هام ،كونه يطل عىل أهم بحر نشأت وازدهرت
فيه أعرق الحضارات ،وأمام هذه األهمية ،تضيف
الباحثة« ،تعددت املصادر املكتوبة القديمة من
إغريقية ورومانية ،التي تطرقت ولو بإشارة صغرية
إليه ،خاصة فيما يتعلق بالحروب التي شاركت فيها
اململكة النوميدية أو اململكة املوريطانية ،فقد تحدثت
تلك املصادر عن بعض السفن املورية والنوميدية
التي لعبت دورا مهما يف الحروب البونية ويف التجارة
املتوسطية ،خاصة ما ذكره Valière Maximus
بوضوح ،كما نجد أجزاء من سفينة عىل قطع نقدية
تعود للملكة املوريطانية.
وخلصت الباحثة عصوان إىل أنه من الصعب إنكار وجود
سفن تجارية وحربية قبل االحتالل الروماني ،ذلك أن
موانئ شمال إفريقيا وجدت منذ عهد الفينيقيني ،كما
تشري إىل ذلك املصادر املكتوبة واللقى األثرية.
* كمال الوسطاني

لوحات حريرية بأنامل خبرية قراءة موجزة ألعمال يرسف الوركي

أو سكينته وهدوءه بشكل يجعلك منخرطا يف عوالم
اللوحة ،خاصة حني تكتشف أن ما تراه مشكل بخيوط
الحرير ال باألصباغ.
بالحرير يرسم البورتريهات بابتساماتها وبأسارير
الشيخوخة والغضب البادية عليها ،فيعرب بذلك عن
لواعجنا وأحاسيسنا التي توقظها أدنى نظرة إليها.
تجربة معتقة بأشياء من الذاكرة رغم انزياحها الرئييس
نحو األشكال الهندسية املشكلة ملا يشبه الزخارف لكن
باملفردة الواحدة بعيدا عن التكرار .
بالحرير ينفذ أعماله مختارا بني التجريدي والرمزي
أحيانا مشكال موضوعات أعماله بتأن يجعل كل أعماله
بمنآى عن العشوائية والتلقائية. ..
بالحرير أمتعنا يوسف الوركي ونحن نتجول بأعيننا
املبهورة بني أعماله ،ويزداد انبهارنا حني نقرتب منها
لنجد كون خامة تشكيلها الرئسية حريرا وبألوان
مختلفة.
* لحسن ملواني
كاتب وتشكييل من املغرب

لوحات ابن الشيخ تعرض باملعرض الصيين بالرباط

خصوصا بمنطقة سوس،
وقال ابن الشيخ بأن الفن التشكييل الذي يبدع فيه
هو الفن التجريدي والذي يعتمد عىل األلوان ،وانه
اآلن بصدد القيام بدراسة معمقة يف األلوان ملا لها
من اهمية يف حياة اإلنسان وتأثري عىل شخصيته
ونفسيته ،خصوصا وأن الصني تعد من الشعوب
السباقة الكتشاف العالج باأللوان.
وتجدر اإلشارة إىل أن إبن الشيخ قد سبق له أن قام يف
دونهوانغ وملدة  6أيام ،رفقة مجموعة من الفنانني
باالعتكاف داخل غرف منفردة إلنجاز لوحاتهم ،وقد
قام الفنانون املشاركون بعرض اعمالهم الفنينة
بقاعة املعرض ،كما قدم تشانغ جني يينغ مدير ادارة
الشؤون الخارجية بوزارة الثقافة ،ووانغ تشون
شنغ نائب املفتش بوزارة الثقافة ىف قانسو ،وىل جني
شنغ سكرتري الحزب للمجموعة الثقافية الخارجية
الصينية شهادة تقدير لكل للفنانني املشاركني يف
الدورة التاسعة ،كما تم االحتفاظ بأعمال الفنانني
بوزارة الثقافة الصينية.

أمثال أمازيغية

« Issekka tamrar x tubbare
canet waha » Amacc naw

ْ
َّ
شانت وها»
«إسكا ثمْرا ْر ْخ ثبّا ْر
مثل(يُخرجها الناطق به بزفرة ألم )
مثلنا اليوم بلمسة تشكيلية ،إنه يشكل يف ذهنية املتلقي لوحة فنية
ذات طابع تجريدي بفكرة عميقة مرسومة بريشة أمازيغية شعبية
ريفية تمزج األبيض باألسود ،تعكس بكثري من البداهة اإلبداعية ما
بعمق الذات اإلنسان األمازيغي الريفي من معاناة نفسية ومعنوية.
هذا املثل من باب االختصار يعكس حال من «يبتسم ابتسامة
باكية».
اللون املسيطر عىل املثل-اللوحة فهو اللون األسود بحيث يبدو
لون قاتم يمأل خلفية «اللوحة» ولون أبيض يغطيه بحركية رتيبة
للتخلص من آثار هذا السواد ولو مؤقتا ،مع استثناء وجود لون
ثالث منتج عن اللونني السابقني هو اللون الرمادي.
إنها «لوحة» متقشفة من ناحية األلوان ،تختزل املدلول يف لونني
أو ثالث.
وإذا استحرضنا فكرة مفادها أن « األمثال ال تدل إال يف بيئتها»
وباعتبار املثل مجازا تعبرييا فموضوع هذه املثل -اللوحة ال يبدو
غامضا بالرغم أن للقارئ حق قراءته كيفما شاء ،القراءة التي
تستند إىل رمزية هذه األلوان التي لها دالالت وحموالت اجتماعية
وثقافية ال تنتهي.
ومن هذا املنطق يرتجم هذا املثل املصاغ بمفردات تشكيلية الذي
نتخيَّله ِمثل لوحة تشكيلية ،وهو كذلك جماليا ،املتاعب النفسانية
التي يُقايس و يُعاني منها اإلنسان بصفة عامة واإلنسان األمازيغي
الريفي بصفة خاصة ،بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها كتلك
املتعلقة بواقعة محزنة أو من حالة قلق أو من هموم ال ترتك له
فرصة اللتقاط األنفاس،املهم معاناته تبدو مثل جبال الجليد ،ما
يطفو منها عىل السطح هو أصغر بكثري مما هو غائص يف األعماق.
وكثريا ما يرد هذا املثل الذي بني أيدينا كناية عن الشقاء املضمر يف
الصدور أو حزن عميق الذي يتولد من فقر مدقع أو ظلم واضطهاد
أو حرمان إلخ.
اليشء الجدير بالذكر هنا أيضا هو أن هذا املثل يُرضب بضمري
املتكلم أو املخاطب أو بإحدى ضمائر الغائب كأن تقول ( ّ
أساكيغ أو
إسكا أو َّ
َّ
نسكا ثمْرا ْر ْخ ثبارشان ْ ْت وها)
« Assakki niⵖ Issakka niⵖ Nassakka tamrar x tubbare
 » canet wahaإىل غري ذلك ،و يُرضب هذا املثل لكل من يحاول
االحتفاظ بروحه مرحة أو بابتسامة عىل وجهه الكئيب تأخذ مأخذ
الدعابة السرتضاء املحيطني به ،ابتسامة توحي بالراحة النفسية
رغم أنه مغِ ّم مسلوب الفرح و الرسور وأعماقه حزينة باكية،
وقاتمة بسبب ظروفه السوداء التي يمر منها هذا الشخص.
والسواد عموما يف الرتاث االمازيغي الريفي يعطي اإليحاءبالغموض
و يرمز اىل الرش و الشعور بمشاعر الحزن والضجر والخوف
والتشاؤم بما هو قادم.
وللعودة إىل جذور سيكولوجية هذا اللون يف الثقافة الشعبية
االمازيغية الريفية نجد هناك جملة من األشياء التي لها معنى و
داللة عىل غموض ورش اللون االسود وخري مثال يف هذا الشأن املثل
إراثّ ،
ْ
القائل « :أدْجْ
ثشا أجادْجيذْ» « ،» Adji iratt ,tecca ajad jid
معناه سواد الليل البهيم أصاب مَلكا من امللوك بالسوء بالرغم من
سلطة هذا امللك وهيبته وقدرته عىل ضبط الكل ،وبالتايل فالسواد
يف هذا املثل يفرس بالغموض و يتسم بالرش العظيم .ثم ،هناك يشء
آخر يمكننا أن نضيفه وهو تعبري مشاع بني الريفيني ،أال و هو «
ثْ ّ
موش ْ
اوخ ْت ثبا ْرشان ْ ْت» «  » t muccawext tabarcanetالتي تدل
أيضا عىل املستصعب واملستحيل .إلخ
ويف هذين املثالني نرى فيهما كفاية يف هذا الجانب.
و هذا ما يتجىل لنا يف هذا املثل الذي نتصوره يف ذهننا «لوحة
تشكيلية» قبل أن تصري حرفا مطبوعا يف الورق .يف هذا السياق
يقول الناقد سوسن األبطح »:اإلنسان رسم قبل أن يبتكر الحرف
ثم اعترب رسومه أبجديات لغته قبل أن تسوقه فطنته إىل الكتابة
باملعنى الذي نفهمه اليوم».
ويف الجانب املقابل لهذه الخلفية املظلمة الكدرة نجد اللون االبيض
يف الثقافة االمازيغية الريفية يرمز للسالم و املحبة.
يرتبط هذا اللون يف أذهاننا باملناسبات السعيدة ،و ال بأس من
اإلشارة عىل سبيل املثال ال الحرص إىل بعض الرموز املشحونة
بدالالت تصب يف هذا اإلطار ،إطار املحبة و السالم ک «االعالم»
البيضاء التي تُحمل يف االعراس أو التي تغرس عىل سطوح املنازل
يف ذكرى أعياد املولد النبوي الرشيف كتعبري عن االحتفال بهذا العيد
الديني رغم أن هذه العادة قلت كثريا يف اآلونة األخرية إن لم نقل
انعدمت بشكل نهائي.
« ّ
إسكا ثمْرار ْخ ثبّارشنْت وها» « Issakka tamrar x tubbare
» canet wahaهذا املثل كما أرشنا إىل ذلك من قبل ،مكتوب بلغة
تنفذ إىل األعماق وتعرب بالداللة و اإليحاء من دون أن يجد القارئ
صعوبة يف فهمها.
و يمكننا القول بصورة مقتضبة أن البياض الذي يعلو اللون األسود
أو الخلفية املظلمة يف منطوق املثل-اللوحة ،موضوع نقاشنا،
يشيع حالة من اطمئنان النفس الذي يبعث عىل التفاؤل والرسور
السطحي أو االستثنائي التي تبدو عىل مالمح شخص تكون
أحزانه/سوداويته غري بادية للعيان رغم أن مكنونه غاضب و يف
أسوأ حاالت بؤسه وشقائه ،ومن هنا يبدو هذا االنتشاء االستثنائي
مجرد مساحيق تخفي مالمح الحزن و الضجر مؤقتا فقط ،رسعان
ما تنمحي أثرها يف ظل هذه القتامة التي يعيشها الشخص املعني.
فهذا ما يهمنا يف هذا املثل-اللوحة ( ليست لوحة باملفهوم
الكالسيكي للكلمة).
* بقلم :عبد الكريم بن شيكار

