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نواجه  محفل  أو  لقاء  كل  يف 
فعال  »هل  التايل:  بالسؤال  دائما 
القضية  يخدم  األمازيغي  اإلعالم 
األمازيغية؟«. أعتقد أنه قبل اإلجابة 
عن هذا السؤال البد من تعريف، ما 

املقصود باإلعالم األمازيغي؟ 
عموما  فاإلعالم  فقط،  للتوضيح 
االجتماعية  الوسيلة  بأنه  يعرف 
الجماهري،  مع  للتواصل  الرئيسية 
التي  املعلومات  وهو مجموعة من 
اإلعالمية  الوسائل  بواسطة  تنرش 
التلفاز  اإلذاعة،  الصحافة،  مثل 
وهذه املعلومات تنقل اىل الجمهور 
عرب طرق كثرية كالرتفيه، التسلية 

واألخبار.
األمازيغي،  االعالم  بخصوص  لكن 
املكتوب  بني  فيه  أفصل  شخصيا 
فاإلعالم  البرصي.  والسمعي 
مادة  كل  اعتقادي،  يف  املكتوب، 
أمازيغي  مضمون  ذات  إعالمية 

بغض النظر عن لغة الكتابة. 
البرصي  السمعي  االعالم  حني  يف 
منطوقة  إعالمية  مادة  كل  هو 
باللغة األمازيغية بغض النظر عن 

مضمونها.
الذي  السؤال  عن  ولإلجابة 
استحضار  من  البد  منه،  انطلقنا 
ثمانينيات  يف  األمازيغية  وضعية 
حني  املايض،  القرن  وتسعينيات 
من  املوقف،  سيد  الفراغ  كان 
لإلعالم  وجيل  واضح  غياب  خالل 
سمعيا  او  كان  مكتوبا  االمازيغي 
تلك  يف  الوضع  ومقارنة  برصيا.  

بالوضع  الفرتة 
عىل  الحايل، 
طبعا،  عالته 
لم  زلنا  ال  ألننا 
عتبة  نتخط 
انقراض  خطر 
األمازيغية  اللغة 
بذلك  تنبأت  كما 

اليونسكو. 
طبعا تكنولوجيا 
لعبت  االتصال 
تقليص  يف  دورا 
ت  فا مسا
اليشء  التواصل 
هذا  جعل  الذي 
يفيد  االعالم، 
الكثري  ويحقق 
يف  لألمازيغية 
املجاالت،  جميع 
بغض النظر عن 

وسائل نرشه.
أحد  ال  أيضا   
دور  ينكر 

التعريف  يف  الحديثة   التكنولوجية 
لغة  هوية،  قضية،  باألمازيغية 
االتصال  تكنولوجيا  وثقافة. 
األمازيغ  مواقف  قربت  والتواصل 
النقاش  وفتحت  العالم  عرب 
ليشمل  الوقت  نفس  يف  وأغنته 
جوانب العديد من امللفات واملبادئ 
أن  التكنولوجيا  هذه  واستطاعت 
املواقف  من  الكثري  مواقف  تخلخل 
الجامدة. النقاش الجريء والواضح 
كرس  األخرية  اآلونة  يف  ساد  الذي 

»الشلح«  عقدة 
البعض،  عند 
االفتخار  ثم  ومن 
وباألصول  بالذات 
يخية  ر لتا ا
ليس  لألمازيغ 
تامازغا  يف 
يف  بل  الكربى، 
العالم،  بقاع  كل 
ساعدت  وأخريا 
عن  الرتافع  عىل 
وإيصال  القضية 
الكربى  الرصخة 
امازيغ  لكل 

العالم.
يكون  حني   
عن  الحديث 
فاملقصود  االعالم، 
ينرش  ما  كل  بذلك 
يف  ويبث  ويذاع 
اإلعالمية  املنابر 
واملواقع  الورقية 
نية  و لكرت ال ا
التلفزيونية،  و  اإلذاعية  والقنوات 
أخبار،  شعرا،  أكانت  مقاالت  من 
افالما، مرسحيات وبرامج حوارية 
كلها  إنها  وترفيهية.  توعوية 
حاملة  ووظائف  وأشكال  وسائل 
ملضامني ساعدت الذين ال يعرفون 
من األمازيغية اال »الشلح القرويف« 
ان  ويعرفون  عليها  يتعرفوا  ان 
وباحثني  ناطقني  لها  األمازيغية 
وخرباء ولسانيني وشعراء، وهؤالء 
الذين خلقهم  البرش  هم برش ككل 

الفن  يف  يبدعون  يفكرون،  الله 
ويحللون  السياسة  ويناقشون 
علم االجتماع و يتفننون يف الطبخ 
والعيش،  املوضة  فن  يتقنون  و 
فيهم  قيل  الذين  أولئك  ليسوا  وهم 
يلبسون  و  الكسكس  »يأكلون 
بل  الرؤوس«.  ويحلقون  الربنس  
والتمثيل  الحكي  يف  مبدعون  إنهم 
بالطوهات  ويف  املرسح  ركح  عىل 
السينمائية  األستديوهات  أكرب 
ويمتعون أنفسهم وغريهم بلوحات 
بكل  املوسيقى،  ونغمات  الرقص 
تالوينها من »وايورا ال بويا« و« اال 
غري  إىل  و«تاماوايت«  يل«  ال  يدا  ال 
ذلك من األلوان املوسيقية العاملية، 
نعم انهم األمازيغ من حافظوا عىل 
إىل  واوصلوه  فيه  وأبدعوا  تراثهم 

العاملية عرب سمفونيات جميلة. 
وأنها مناسبة إذن أن نشد عىل أيدي 
والتعريف  إبراز  يف  ساهم  من  كل 
بثقافة وهوية ولغة تامازيغت وكل 
واملعرفة  بالعلم  عليها  ترافع  من 

والسياسة والفن... 
وقديما قال الحكيم األمازيغي: 
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قارة  أفريقيا  من  تجعل  التي  املؤهالت  تثمن  منصة 
املستقبل.

أفريقيا  لبنك  التاريخي  للمنعطف  ترمز  قوية  رسالة 
الذي تبنى عالمة جديدة ومتفردة ملجموع القارة تروم 

مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها أفريقيا.
الفريدة  العالمة  املجموعة  ،اعتمدت   2020 سنة  منذ 
“بنك أفريقيا” لتؤكد بذلك حرصها وعزمها األكيد عىل 

العمل من أجل أفريقيا واألفارقة.
ضمن  البنك  تاريخ  من  الجديدة  املرحلة  هذه  “تندرج 
فتئ  ما  التي  العديدة  واملبادرات  املتبرصة  الرؤيا  رصح 
ينهجها صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله 

وأيده، من أجل التنمية واإلندماج اإلقتصادي ألفريقيا.
بذلك  رصح  كما  مواطنيها.”  وسعادة  رفاه  أجل  ومن 

الرئيس املدير العام، السيد عثمان بنجلون.” أفريقيا هي 
أمل القرن الواحد والعرشين، ونحن نؤمن بذلك ونتشبت 
به فنحن نرى يف أفريقيا تلك القارة املفعمة بالحيوية، 
وتلك  مؤهالتها،  ويف  إمكانياتها  يف  الواثقة  القارة  تلك 

القارة الضاربة يف عمق التاريخ والتي تواكب العرص”.
يف هذا السياق، تروم منصة 21#ثروة_للمستقبل، املتوفرة 
 ،21ressourcespourlavenir الرابط  عىل  لغات  بثالث 
الغد،  ألفريقيا  التفاؤلية  ونظرته  البنك  لرؤيا  الرتويج 
تنمية  يف  باملشاركة  األكيد  التزامه  مدى  بالتايل  وتؤكد 
القارة وازدهارها. فسواء تعلق األمر بالشق الديمغرايف، 
بنك  سيظل  السيايس،  أو  االقتصادي  االجتماعي،  أو 
الرضورية  املؤهالت  من  ألفريقيا  بما  مقتنعا  أفريقيا 
التي  والتغريات  التطورات  كل  مواجهة  لها  تخول  التي 

يشهدها العالم بكل ثبات.

هذا، وتشكل هذه القناعة مصدر الدينامية التي تنهجها 
مجموعة بنك أفريقيا، والتي جسدتها باعتماد شعارها 
الجديد “قارتنا، مستقبلنا” الذي يعكس السعي الحثيث 
ثروة  وجعلها  اإلفريقية  املؤهالت  كل  عن  للكشف 

ملستقبل مرشق وواعد.
ابتداء  أفريقيا  بنك  بادر  التواصلية،  لسياسته  ومواكبة 
من اليوم إىل إطالق رشيط مؤسساتي ببصمة متفائلة 
ورؤية طليعية، رؤيا طموحة ألفريقيا يتوق من خاللها 
مستقبلهم  ويف  أنفسهم  يف  الثقة  عىل  األفارقة  حث  إىل 

وجعلهم فخورين بما يمتلكونه من قدرات ومؤهالت.
20 بلدا  العالم من ضمنها   عرب تواجده ب32 بلدا عرب 
إفريقيا، يشغل بنك أفريقيا 15200 متعاونة ومتعاون 
يفتخرون كل يوم بخدمة ماليني األفراد، وآالف املقاوالت 

األفريقية.

بنك أفريقيا يطلق منصة 21#ثروة_للمستقبل
منصة 21#ثروة_للمستقبل: املنصة اليت جتعل األفارقة فخورين بأفريقيا اليوم والغد 
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عرف مسلسل »بابا عيل« متابعة قياسية من قبل املغاربة 
جداال  أثار  املسلسل  إن  بل  وغريهم،  باألمازيغية  الناطقني 
الكثري من  بني محبذين ملضامينه  وبني منتقدين، يرون فيه 

الثغرات والنواقص املؤثرة عىل فنيته.

تعود  أسباب  لعدة  الناطق  املغربي  للمشاهد  مثري  املسلسل 
أحداثه  فيه  جرت  الذي  الفضاء  وإىل  الفنية،  تركيبته  إىل 
الفكاهي  بني  املزاوج  طابعه  وإىل   ، شخصياته  طبيعة  ،وإىل 
والرتاجيدي..وانطالقا من هاته الحيثيات نال املسلسل تحبيذا 
واستحسانا من قبل رشيحة كبرية من الجمهور املغربي ، بل 
إن صيته تعدى املغرب إىل أقطار أخرى.ولن يكون ذلك غريبا، 
وقد   ، فريدة  شعبية  له  كانت  بدايته  منذ  األمازيغي  فالفيلم 

شهدت التسعينات اتساع التفرج عليه عرب األقراص الصلبة .
وألن مشاهد املسلسل لم تعرض ما يخدش املروءة والحياء ، 

فقد أتيح التفرج عليه من قبل أفراد األرس 
املغربية بال تحفظ وال حذر.

وكان يبث متزامنا مع وجبة الفطور مما 
طيلة  عليه  التفرج  من  الكثريين  مكن 
املبارك. وال بد أن نشري إىل  شهر رمضان 
أن الفيلم األمازيغي منذ بداياته إىل اآلن ما 
اجتماعيا  ونقد  تربوية  قيما  يحمل  يزال 
جعله تربويا بامتياز،فالدراما األمازيغية 
بداية  ، ومنذ  القضايا االجتماعية  »دراما 
الفيلم األمازيغي وهو منكب عىل معالجة 
بها  يتميز  التي  النبيلة  اإلنسانية  القيم 
،وال  التاريخ  مر  عىل  األمازيغي  املجتمع 
يف  األمازيغي  الفيلم  إن  قلنا  إذا  نبالغ 
مجمله فيلم تربوي تصحيحي للمعتقدات 
واملعامالت السلبية ،ومنفر من السلوكات 
الخادشة لنبل األخالق والتواصل والتفاعل 
ورغم  واجتماعيا.  أرسيا  اإليجابيني 
بساطة املعالجة الجمالية والتقنية للفيلم 
الوسائل  مستوى  إىل  استنادا  األمازيغي 
واإلنجاز  االنتاج  يف  عليه  املعتمد  والدعم 
وسيلة  يزال  وما  كان  الفيلم  هذا  ،فإن 
هادفة وفعالة يف توجيه الجمهور للتفكري 

يف وجودهم وعالقاتهم ومصائرهم«. 

عالوة  باألساس،  يعود  املسلسل  ونجاح 
إلبرز  انتقاؤه  والسيناريو،  اإلخراج  عىل 
راسخة  قدم  لهم  الذين  املمثلني  خربة 
بدايتها  منذ  األمازيغية  الدراما  مجال  يف 

كالحسني برداوز ،وأحمد نتاما، وأحمد عوينتي ، وعبد اللطيف 
عاطف ...

* قصة المسلسل
»عيل  قصة  من  واملستوحاة  املقتبسة  املسلسل  أحداث  تدور   
فريَد  بسيطا  يبدو  برجل  األمر  ويتعلق  األسطورية،   بابا« 
الترصفات ، لكنه ذكي يُْكتَُب له االنتصار أمام كل من يواجهه 
غري  مواجهته  يف  تمثلت  خاضها  معركة  وأهم  محيطه  يف 
املتوقعة لعصابة من اللصوص ليتمكن من القضاء عليهم يف 

األخري.
وللتذكري، فقصة عيل بابا واألربعون لصا يف أصلها من القصص 
الشهرية امللهمة لكثري من الكتاب واألدباء والدراماتولوجيني يف 

شتى أنحاء املعمور،بطلها رجل حطاب يسمى عيل بابا ،متميز 
بذكائه األمر الذي جعله يحتال عىل  لصوص ويأخذ كنوزهم 
بعد أن سمع بالصدفة كلمة الرس التي تفتح بها بوابة املغارة 

التي يحتفظون بها فيها.

عوامل الجذب يف المسلسل 
رغم ما تلقاه املسلسل من بعض االنتقادات من ذا وذاك،يبقى 
مسلسال له وزنه ووقعه يف املجال الفرجوي املغربي، وإذا كان 
املسلسل  هذا  يف  والجذب  اإلثارة  عوامل  فإن  رس،  جذب  لكل 

تتجىل يف جوانب كثرية منها :

تمكن  ،فقد  املقتبسة  القصة  يف  الترصف  حسن  1ـ   
القصة قصد جعلها  االشتغال عىل  واملخرج من  السيناريست 
مالئمة للتقاليد واألوساط املغربية األمازيغية قديما، فأحداث 

 ، قبلها  وما  والسبعينات  الستينات  إىل  باملتفرج  تعود  الفيلم 
عن  بعيدة  بسيطة  وأجواء  وتقاليد  عادات  يقدم  فاملسلسل 

التكنلوجيا التي زاحمت اإلنسان ـ اليوم ـ  يف كل يشء.
ونشري إىل أن القصة حني تعزز بابتكارية املقتبس لها بحيث 
يجدد معالجة فكرتها تصري من عوالم الجودة يف املسلسالت، 
وإنما  الثيمة  تكرار  يف  العيب  فليس   ، عامة  بصفة  واألفالم 

العيب يف طبيعة التناول والرؤية. 
 

2 ـ تأجيج الرصاع
،متنوعة  رصاعية  وحدات  عىل  يقف  املسلسل  ألحداث  املتتبع 
تنتقل باملتفرج من رصاع إىل آخر، ومن وسط إىل أخر، ويمكن 

إيجاز هذه الرصاعات املبثوثة يف :

 ـ رصاع بابا عيل مع زوجته )عيشة( وأمها ، رصاع ثالثي 
االتهامات،  تبادل   : نهايته  حتى  بدايته  منذ  املسلسل  شهده 
إىل  ينتهي  وال  أحيانا  حادا  يصري  الذي  والتهكم  والسباب 

املقاطعة. 
ـ رصاع الشاب«حمو« مع أمه األرملة التي تعاتبه بصدد عدم 
زواجه ، وعدم بحثه عن عمل ملساعدتها يف معيشتها. وحني 
التطفل  ثنائيا غرضه  يكونان   « عابد     « يرتافق مع صديقه 
ذاك  أو  ذا  نميمة وتجسس مقابل وجبة غذائية من  أجل  من 
بالبحث عن األخبار وإفشاْ  ،فهما يمثالن قيمة سلبية تتعلق 
القرية  أفراد  الذي يجعلهما مكروهني من قبل  ،األمر  األرسار 

بدون استثناء.
ـ رصاع »بريك » خادم الشيخ  مع ابن بابا عيل بصدد التزوج 
املسل سل نحو  ببعض حلقات  ينحو  الشيخ ،رصاع  ابنة  من 
بصفة  األمازيغ  لدى  معروف  بانضباط  محاطة  رومانسية 
ابنة  من  عيل  بابا  ابن  بزواج  انتهى  رصاع   ، عامة 
شيخ القبيلة بفضل ذكاء بابا عيل الذي أغراه بكنوز 

حصل عليها ادعاًء وليس حقيقية.
شحه  بسبب  زوجته  مع  بلقاس  التاجر  رصاع  ـ 
الشديد الذي تعداها إىل كل سكان القرية بما فيهم 

إمام املسجد الذي ال يجود عليه بأي يشء.
ـ رصاع بابا عيل مع عصابة اللصوص ويف طليعتهم 
لكونه  مثري  رصاع   ، »الداغور«  الرشير   رئيسهم 
رصاعا غري متكافئ بني طرف قوي له من يسانده 

وطرف بسيط معتمد عىل نفسه وحيلته فحسب.
املسلسل  حلقات  جعلت  املتنوعة  الرصاعات  هذه 
تضعف  رتابة  فيها  األحداث  تعرف  ال  حلقات 
بني  فالرصاع  ذلك  عىل  عالوة  وإثارتها،  تشويقها 
الرش والخري أكسب املتفرج التعاطف مع بابا عيل 

يف رحلة تحديه للصوص . 

3 ـ فكاهة مغلفة بالذكاء واالحتيال
من عنارص القوة يف الفيلم متانة حواراته املفعمة 
بالطابع الكوميدي املغلف بالردود الذكية والعبارات 
والتجربة  الدين  من  مضامينها  تستقي  التي 
الحياتية والرتاث. وهذا مؤرش عىل نضج السيناريو 
املواقف  عن  التعبري  نجد  حيث   ، الجانب  هذا  من 
والردود عليها منسوجني بعمق وبصرية فنية بارزة. 
وقد جاء كل ذلك ضمن قالب درامي وكوميدي يتخذ 

عدة مجريات من حلقة إىل أخرى. 
ليفتح  القدرة  املسلسل  امتلك  املنطلق  هذا  ومن 
تأرسنا  التي  املاتعة  املسارات  من  كثريا  أمامنا 

بتنوعها وانتظاراتها املتوقعة وغري املتوقعة.

4 ـ روعة وبهاء الفضاء
قدمت أحداث الفيلم عرب فضاء قروي جميل ،ببيئة نقية عذراء 
وبغطاء نباتي متنوع تخرتقه أنهار رقراقة ،وقد زادته روعة 
التصويرُحسنا مما جعله مغريا يذكرنا ببهاء الطبيعة يف زمن 

خال من عوامل التلوث الذي صار يخنق البيئة ويضايقها.
الجمهور  أمتع  مسلسل  إىل  فأفضت  تعاضدت  عنارص  تلك 

املغربي طيلة شهر رمضان األبرك.

* لحسن ملواني ـ املغرب

مسلسل »بابا علي« إثارة  وإمتاع

ملف العدد
ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3

خّلفت األعمال التلفزية األمازيغية املعروضة خالل رمضان املنصرم، على شاشة القناة األمازيغية، موجة من الردود من طرف املهتمني واملتابعني ونشطاء موقع التواصل االجتماعي، بني مؤيد 
للمستوى واملضمون الذي وصلت إليـه اإلنتاجات األمازيغية، وبني معارض وُمنتقد ملا  وصفوه  بـ »االبتدال والنمطية والتكرار«،  ويف خضم هذا اجلدال، قّررت »العامل األمازيغي« ختصيص ملف 

خاص حول هذا  املوضوع، من خالل  عدد من احلوارات مع  مسؤولني وخمرجني وفّنانني واملهتمني.

هل استطعت اإلنتاجات األمازيغية أن تنافس نظريهتا الناطقة بالدارجة؟
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األمازيغية  الفنية  لألعمال  تقييمكم  ما   *
التي ٌعرضت يف رمضان المنرصم؟

االنتاجات  عن  نتحدث  كنا  إذا  أوال   **
أقصد  أنني  هنا  االشارة  من  فالبد  األمازيغية، 
عىل  حاليا  املعروفة  روافدها  بثالث  األمازيغية 
األعمال  ببعض  أشيد  أن  يل  البد  وهنا  الشاشة 
بحس  توحي  التي  واألطلسية  بتاريفيت 
فيها  للمشتغلني  حقيقية  وإرادة  كبري  إبداعي 
الدراما  مستوى  رفع  و  الفعيل  بالنهوض 
األمازيغية، يف حني إننا نرى أعماال أخرى ترص 
عن  ترتاجع  جعلها  و  القافلة  أوتاد  دق  عىل 
مسرية الركب باعتمادها عىل أساليب تستغبي 
التفكري  مجرد  عن  يتوقف  تجعله  و  املتلقي 

بااللتحاق بالركب. 

واالنتقادات  الردود  بأن  تعتقدون  وهل   *
مصلحة  يف  تصب  منها  عددا  طالت  التي 

تجويد وتحسني االنتاجات األمازيغية ؟

كلها  االنتقادات   **
تحسني  اتجاه  يف  تصب 
املنتوج لكن حني نتصفح 
الردود  و  االنتقادات  تلك 
تتجاوز  نجدها  أحيانا 
ويتم  األدب،  حدود 
إقحام عنارص أخرى يتم 
يكفي  و  للرد  تجييشها 
عناوين  عىل  نطلع  أن 
عمليات  حتى  و  الردود 
يتكفل  التي  االشهار 
مهنيني  غري  أناس  بها 
الصحافة  عن  بعيدين 
تستعمل  فمثال  النقد  و 
رد   : كالتايل  كلمات 
يقصف...  فالن  أو  ناري 
من  الهائل  الكم  ذلك  و 

التي  الحربية  املصطلحات 
بعيد  رصاع  فتيل  تشعل 

عن الفن فتخلق لنا جوا متشنجا يجعل الناقد 

يخىش حتى قول الحقيقة 
الفن  جمهور  تقحم  و 
القتال  ساحات  فرجة  يف 
املعتقلني  و  األسود  بني 
ما  قرون  مراحل  يف 
ساحات  يف  التاريخ  قبل 
الرومان.  عند  التعذيب 
االنتقادات  أن  أظن  لهذا 
زاغت  املدافعني  وردود 
عن طريقها بسبب إغداق 
و  باملال  كتاب  أشباه 
الهدايا من أجل خلق ردود 
أفواه  تكميم  باألحرى  او 
تصحيح  هم  لهم  من 

املسار. 
وما  يمكن  كيف   *
للرقي  المطلوب 

باإلنتاجات األمازيغية؟
لوحة  من  العاطفة  زر  نزيل  أن  علينا   **
نمتلك  أن  و  الفن  تطوير  يف  رغبتنا  مفاتيح 

علينا  ثم  املتالعبني،  إليقاف  الكافية  الجرأة 
للمبدعني  الفرصة  و نرتك  أن نطهر مسامعنا 
و البد من  تعرقلهم  التي  العراقيل  ليعربوا عن 
يف  الزلنا  ألننا  باملبدع،  املنتج  عالقة  تصحيح 
رشكات  بمنطق  نشتغل  الرسمي  االعالم  عهد 
من  البد  ثم  الفيديو،  أيام  التقليدية  االنتاج 
و  اللغة  حقل  يف  الباحثني  و  املثقفني  حياد 
عالقاتهم  و  انحيازهم  ألن  األمازيغية  الهوية 
دورهم  ينسون  تجعلهم  املبدع  مع  الشخصية 
كل  عىل  صمتهم  العيب  فمن  اللغة،  حماية  يف 
الهوية  و  اللغة  لها  تتعرض  التي  املجازر  تلك 
و  األفالم واملسلسالت  األمازيغي يف  املوروث  و 
يصمتون  و  أحيانا  لألخطاء  يصفقون  نراهم 
لخريجي  الفرصة  منح  هو  واألهم  أحايينا. 
االبداع  مجال  يف  لالشتغال  والجامعات  املعاهد 
فكم من خريجي املعاهد يتم تهميشهم وبالتايل 
نفقد الفرصة يف ربح نظرتهم و مساهمتهم يف 

العمل عىل تطوير ميكانيزمات العمل الجيد.
* منترص إثري

رشيد اسالل

الفنان األمازيغي رشيد أساللــــــــــــــــــــلة لــــــ3أسئـــــــــــــــ 
االنتقادات تصب يف مصلحة االنتاجات األمازيغية 

مصطفى أشـاور ُمخرج »بابا علي« لـ »العامل األمازيغي«:
أنا أمازيغي وال ميكنين السماح بتقدمي صورة سيئة عن اإلنسان األمازيغي

التي  المختلفة  الردود  تابعتم  كيف   *
أعقبت المسلسل الرمضاين »بابا عيل«؟

من  املسلسل  حققه  بما  **ىسعدت 
اهتمام  هو  أكثر  أسعدني  وما  نجاح، 

األمازيغي  الجمهور 
بمتابعة  األمازيغي  وغري 
أحداث املسلسل والتفاعل 
نسب  وما  يوميا،  معها 
التي  املرتفعة  املشاهدة 
عىل  دليل  إال  حققها 

نجاحه.

أن  تتوقعون  كنتم  هل   *
هذا  كل  المسلسل  يخلق 
والمستمر  الدائر  النقاش 
التواصل  »مواقع  يف 

االجتمايع«؟
** هو إحساس أكثر منه 
التصوير  فأثناء  توقع، 
إحساس  يراودني  كان 
أننا عىل الطريق الصحيح 
ثقة  سينال  العمل  وأن 
وهو  وإعجابه،  املشاهد 
كان  اإلحساس  نفس 
يراود كل طاقم العمل من 

فنانني وتقنيني وغريهم.

* ما هو رس تحقيقه ألعىل نسب المشاهدات 
خالل شهر رمضان المايض؟

** سيناريو جميل من إمضاء الصديق 

مجموعة  مشاركة  انتاما،  أحمد 
يف  أبدعوا  اللذين  الكبار  النجوم  من 
محرتف  تقني  وطاقم  أدوارهم  أداء 
ورشكة إنتاج من حجم وردة لإلنتاج 
دائما رائدة يف مجال  والتي كانت 

اإلنتاج األمازيغي.

انتقد  من  هناك  أخرى،  جهة  من   *
صورة  قدم  بأنه  وقال  المسلسل 

ما  األمازيغي،  اإلنسان  عن  سلبية 
تعقيبكم؟

** أنا أمازيغي األصل وال يمكنني 
كان  أي  أو  لنفيس  السماح  البتة 
اإلنسان  عن  سيئة  صورة  تقديم 
األمازيغي،  فاإلنسان  األمازيغي، 
يف  كان  ولو  عزة،  ذو  حر  إنسان 
املسلسل ما يسئ إليه ملا تابعه هذا 
معجبني  له  كان  وملا  الكبري  العدد 

من كل انحاء العالم.

تقديم  عليكم  أعاب  من  هناك  لكن   *  
واألربعني  بابا  لـ«عيل  حرفية  ترجمة 
المختلف  األمازيغي  للمتلقي  حرامي« 

يف ثقافته وقيمه، ما تعليقكم؟
حرفية  ترجمة  عىل  نقدم  لم   **
باقتباس  قمنا  بل  بابا«،  لـ«عيل 
وقمنا  األسطورية،  القصة 

بمعالجاتها بمنظور أمازيغي رصف.

* هل يفكر المخرج أشاور يف االشتغال عىل 
الشخصيات األمازيغية التاريخية؟

مسلسل  يف  سابقا  اشتغلت  لقد   **
بلعيد،  الحاج  شخصية  عىل  »أغبالو« 
وتتطلب  صعبة  التاريخية  الدراما 
إمكانيات كبرية وبحث طويل، لكن إذا 

أتيحت يل الفرصة ممكن. 

* كلمة حرة لكم عرب »العالم األمازيغي«؟
الذي تقوم به  ** انوه بالعمل الجبار 
أجل  من  وطاقمها  األمازيغية  القناة 
االرتقاء باملنتوج األمازيغي وأشكر كل 
من ساهم يف إنجاح هدا العمل وتحية 

ملنربكم اإلعالمــي.

قال خمرج مسلسل »بابا علي« الذي حقق نسب عاليا من املشاهدة، خالل شهر رمضان املاضي، على القناة األمازيغية، مصطفى أشاور، إن هذا األخري 
حقق »جناحا ونال ثقة املشاهد وإعجابه«، مربزا يف حوار مع »العامل األمازيغي« أن السبب يف جناحه يعود إىل »سيناريو املسلسل ومشاركة جمموعة 

من النجوم الكبار وطاقم تقين حمترف وشركة انتاج رائدة يف جمال اإلنتاج األمازيغي«.
البتة  ميكنين  وال  األصل  أمازيغي  أشاور:«أنا  قال  األمازيغي،  اإلنسان  عن  سلبية  صورة  تقدمي  خبصوص  املسلسل  إىل  املوجهة  االنتقادات  على  رّده  ويف 

السماح لنفسي أو أي كان تقدمي صورة سيئة عن اإلنسان األمازيغي«.

 حاوره: منتصر إثري 
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التي  األمازيغية  الفنية  لألعمال  تقييمكم  ما   *
ٌعرضت يف رمضان المنرصم؟

** اليمكن لتقييمي إال أن يكون إيجابيا، ألن األهم هنا استمرارية 
اإلنتاج األمازيغي رغم عدم توفر الظروف الجيدة إلنتاج متكامل 
_ أتحدث عىل االنتاجات السوسية _ يف انتظار صحوة سينمائية 
يتيح  ما  كميته،  من  وتزيد  االنتاج  رقعة  توسيع  من  تبتدئ 
آنذاك  والكيف،  الكم  بني  يجمع  إنتاج  وتوفري  رشيفة  بمنافسة 

يمكن القيام بتقييم ونقد موضوعي لألعمال. 

عددا  طالت  التي  واالنتقادات  الردود  تابعتم  وكيف    *
منها؟ 

مؤيدة  بني  فعل  ردود  األعمال  هذه  عن  ينتج  أن  بديهي   **

االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  خصوصا  لبعضها،  ورافضة 
املنتمني  عىل  اقترصت  لو  الردود  بهذه  نرحب  أن  يمكن  كان 
األقل  عىل  النقد،  ألدبيات  املدركني  واالعالمي  الفني  للمحيط 
تجاوزت  أنها  الردود  هذه  أغلب  يف  عايناه  ما  لكن  البناء،  جانبه 
من  لكل  ومتاحا  عشوائيا  يطلق  النقد  أصبح  بل  املطلوب، 
هنا  أضحى  بل  فايسبوكيا،  وحسابا  املفاتيح  لوحة  يملك 
املشاركون.  الفنانون  مسار  يف  ورضب  لألخطاء  تربص   النقد 

جميل أن يتفاعل املتلقي مع االنتاجات االبداعية السينمائية، لكن 
مع املوجة التي نشاهدها من الهجوم عىل هذه األعمال، فاملبدع 

األمازيغي يجد نفسه يف ورطة ويف مواجهة النقد املحتمل. 

* كسيناريست ومتابع ما تقييمكم لمسلسل «بابا عيل»؟
** سؤال تصعب اإلجابة عليه، احرتاما لكتاب السيناريو الذين 

نسجل  لكن  العمل،  ألفوا 
حقق  كونه  للمسلسل 
كبرية  مشاهدة  نسبة 
للمشاهدة  الحياة  وأعاد 
ألفها  التي  الجماعية 
منذ  األمازيغي  الجمهور 
الفيديو. أفالم   تجربة 

استثماره  الفنية  النقابات  نقاشا كبريا يجب عىل  املسلسل خلق 
وفتح  األمازيغي،  االنتاج  يف  الزيادة  أهمها  إيجابية  نتائج  لبلوغ 

أبوابه لدى القنوات األخرى.
* منترص إثري

 السيناريست عبد اهلل املناين:
أصبح النقد يطلق عشوائيا ومتاحا لكل من ميلك لوحة املفاتيح وحسابا 

* ما تقييكم لألعمال الفنية األمازيغية؟ 
وليست مجاملة، صار  األمازيغية وهذه حقيقة  القناة  بفضل   **
للفنانني األمازيغ فرص كثرية لتقديم إبداعاتهم يف مختلف املجاالت 
 – كتاب    - موسيقيون   – تقنيون   – ممثلون  بالدراما،  املتعلقة 

مخرجون – منتجون ...و غريهم. 
واملالحظ أيضا أنه هناك تطور مهم عىل جميع املستويات من خالل 
مجموعة من األعمال الدرامية التي تطورت كما وكيفا عرب السنني 
كل  يراقب  صار  و  املشاهد  ذوق  أيضا  طور  الذي  اليشء  األخرية. 

صغرية و كبرية يف أي عمل و يبدي أرائه و انتقاداته.

 
ً
* وكيف تنظرون كمخرج لموجة االنتقادات التي صاحبت بعضا

منها؟ 
الهادفة  والنقاد  الجمهور  ومالحظات  آراء  كل  مع  نحن  طبعا   **
وليس  املستوى  يف  أعمال  رؤية  يف  ورغبتهم  غريتهم  من  والنابعة 

اآلراء  األسف مع  ومع  للواقع...  واملجانبة  الهادمة 
ك  ينتقدون هنا الفنانني  بعض 
ل  ألعما الدرامية فقط ا
نهم  أل

لم 

يشاركوا فيها. 

هذه  تطال  التي  االنتقادات  بعض   *
الفنانني  مستوى  إىل  حتى  ترقى  ال  بأنها  تقول  األعمال 

الذني يشاركون فيها، ما تعليقكم؟ 
** كل ممثل أو ممثلة يجب عليه قراءة السيناريو واملوافقة عليه 
و كيفية  املقرتحة     الشخصية  و  العمل  املخرج عن  ويتحدث مع 
يف  ضعفا  رأى  فإذا  اإلنتاج،  رشكة  مع  العقد  إمضاء  قبل  لعبها 
أن  أو رشكة غري مهنية، يمكنه  او مخرجا غري متمكن  السيناريو 
يعتذر عن العمل. وأعتقد أن أي مشارك يف العمل يقوم بنفس اليشء 

فلن يرتك مجال للضعف و العشوائية يف اإلنتاجات األمازيغية.   

* ويف نظركم ما سبب ضعف اإلنتاجات األمازيغية التلفزيونية؟ 
** ال يمكن أن نضع كل البيض يف سلة واحدة، ال يمكن أن نبخس 
جهود القناة الثامنة واملبدعني األمازيغ ونحكم عىل الجميع بالضعف 
فالواقع يكذب ذلك، هناك أعمال جيدة و أخرى متوسطة أو ضعيفة، 
و الجمهور األمازيغي يشعر باألعمال التي أنتجت بحب و شغف و 
تصل لقلوبهم و يتابعونها عرب القناة ويف اليوتوب بنسب هائلة، و 

أيضا يتابع باقي األعمال و ينتقدها. والبقاء لألجود.
أمازيغية،  تلفزيونية  دراما  تكن هناك  لم  القريب،  الزمن  إىل  لننظر 
إنتاج  أجل  من  يعانون  سوس  يف  خصوصا  خواص  منتجون  فقط 
أعمال فنية جميلة، اآلن صارت لنا قناة أمازيغية و هناك مجهودات 
كبرية تبذل من كل األطراف املعنية، والجميع يجتهد لتقديم أعماال 
يف مستوى التطلعات، و مع مرور السنني يكتسب الجميع التجارب 

و الخربات و تتحسن جودة اإلنتاجات. 

نفس  تتناول  اإلنتاجات  هاته  جل  بأن  يقول  من  هناك   *
المواضيع وتعتمد عىل التقليد والوجوه نفسها ما تعقيبكم؟

أطلسية و سوسية  و  ريفية  أعمال  والدليل هناك  ** غري صحيح 
سنة  كل  أيضا  وتراجيدية،   كوميدية   مسلسالت  و  أفالم  متنوعة، 
نكتشف فضاءات و حكايات جديدة و نرى مواهب شابة  

تتاح لها فرص العمل مع الرواد...  
الشخصية  تجاربي  عن  سأتحدث 
عمل  كل  ففي  األمازيغية،  الدراما  يف 
أحاول تجديد أسلوبي والفريق الفني 
مختلفة  أشياء  لتقديم  معي  املشارك 
أجل  من  مغايرة  فنية  أنماط  وتجريب 
عنها  يرىض  تلفزيونية  فرجة  تقديم 

املشاهد الكريم. 

مستوى  تدين  يرجعون  مهتمون   *
ضعف  إىل  األمازيغية  االنتاجات 
السيناريو وعدم مهنية بعض المخرجني 
وكذا جشع رشكات اإلنتاج التي ال تهتم 

بمضمون المنتوج ما تعليقكم؟
املنتج  و  املخرج  و  السيناريو  مشكلة   **
ليس مطروحا فقط عىل اإلنتاجات األمازيغية 
كل  أساس  هو  الثالثي  هذا  العالم،  كل  يف  بل 
حاالت  هناك  الحال  بطبيعة  محرتم،  فني  عمل 
ضعف تالحظ عىل بعض السيناريوهات و هناك 
مخرجني ال يعطون للعمل حقه لظروف عدة، و 

أيضا  منتجون ال عالقة لهم بامليدان ال من قريب و ال من هناك 
املهني  بقاء  تفرض  الساحة  ألن  جدا،  قليلة  قلة  يبقون  لكن  بعيد، 
مثل هذه  يعد مسموحا وجود  لم  و  فنه،  الغيور عىل  و  املحرتف  و 
النماذج يف عالم مفتوح عىل الجميع و تتم مقارنة أعمالنا بأعمال 
هذه  مثل  تلفظ  الفنية  الساحة  لكون  متفائل  لكني   ... اآلخرين 
النوعية مع مرور الوقت و يكتشف الجميع ضعفهم و قلة مهنيتهم.

* ما يه آخر أعمالكم التلفزيونية األمازيغية ؟
‘’ املانضة  ** آخر أعمايل رشيط كوميدي ناطق بتاريفيت بعنوان 
أملع نجوم  إنتاج رشكة مونافريك مع  البحار و  ‘’ سيناريو جيهان 
بتامازيغت  ناطقة  حلقات  أربعة  من  سلسلة  و  الريفية،  الدراما 
رشكة  إنتاج  و  بوفتاس  محمد  سيناريو  الكنز«  »رحلة  بعنوان 
كودنيوكوم بمشاركة أكثر من أربعني ممثال محرتفا، و تم التصوير 

يف مدن العيون، الحسيمة، صفرو، أكادير و الدار  البيضاء..        
تافسوت  ملهرجان  الكربى  بالجائزة  فزت  ان  يل  سبق  فقد  لإلشارة 
بتافراوات سنة 2019  برشيطي األمازيغي ‘’ تاتايت – الوسادة ‘’ و 
هو من إنتاج القناة األمازيغية و رشكة تليربود ، و هو يشء أعتز به 

يف مسريتي الفنية.  

باإلنتاجات  للرقي  مناسبا  وتعتقدونه  تقرتحون  ماذا   *
األمازيغية؟

فرص  لتتاح  املنتجة  واألفالم  املسلسالت  عدد  يزداد  أن  أتمنى   **
العمل للجميع وتجريب أساليب مختلفة يف الكتابة واإلخراج، وألن 
الكفيلة  هي  امليدانية  واملمارسة  فالتجارب  الكيف،  يظهر  الكم  يف 
هذه  يصاحب  أن  أيضا  أتمنى  األمازيغية،  الدراما  مستوى  بتحسن 
اإلنتاجات نقد بناء، واع وحقيقي ومجرد من كل الحسابات الضيقة، 

ويكون لبنة دفع وتقوية و ليس للهدم و التحقري املجاني.

قال املخرج السينمائي، حكيم قبايب إن »األعمال الدرامية األمازيغية تطورت كما وكيفا يف السنوات األخرية على مجيع املستويات«، وهو »الشيء الذي طور أيضا ذوق املشاهد وصار يراقب كل 
صغرية وكبرية يف أي عمل ويبدي أرائه وانتقاداته«.

وأضاف قبايب يف حوار مع »العامل األمازيغي« أن »آراء ومالحظات اجلمهور والنقاد اهلادفة والنابعة من غريهتم ورغبتهم يف رؤية أعمال يف املستوى مهمة«، منتقدا »اآلراء اهلادمة واملجانبة 
للواقع«، مضيفًا يف نص احلوار أن » بعض الفنانني ينتقدون األعمال الدرامية فقط ألهنم مل يشاركوا فيها.«

حاوره: منتصر إثري

ذوق املشاهد تطور مع تطور األعمال األمازيغية واالنتقادات جيب أن تكون خالية من 
احلسابات الضيقة 

املخرج السينمائي حكيم قبايب لـــ »العامل األمازيغي«:
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يف  رفعت  األمازيغية  القناة   *
وإنتاج  إعداد  شعار  المايض  رمضان 
والكوميديا  الدراما  بني  تمزج  برامج 
إطار  يف  والرتاث،  والدني  والثقافة 
وإبراز  األمازيغية  بالثقافة  االهتمام 
خصوصيتها المحلّية إىل أي حد نجحت 
يف ذلك؟ وما تقييمك لهذه اإلنتاجات؟

** ينبغي التذكري يف البداية أن  »تمازيغت« 
وفق  تشتغل  وعامة  عمومية  قناة  هي 
حرصت  خاص،  تحمالت  دفرت  مقتضيات 
الوصاية  سلطة  مضامينه  صياغة  عىل 
وتنسيق  بتشاور  اإلتصال  وزارة  يف  املتمثلة 
القطاع  بهذا  املعنية  األطراف  جميع  مع 
الحيوي. دفرت تحمالت يحدد، بصفتها مرفق 
تخصصاتها  وحدود  نشاطها  طبيعة   ، عام 
املغربي  املشاهد   أتجاه  التزاماتها  ونطاق 
روافدها.  بجميع  األمازيغية  باللغة  الناطق 
لكنها تتوجه يف الوقت ذاته إىل باقي رشائح 
اللغة  هذه  تتحدث  ال  التي  املغربي  املجتمع 

وتتابع مع ذلك بعض من برامجها.
 : دائما والزال  القناة كان  أن شعار  ال ننىس 
»قناة لكل املغاربة«. واهتماماتها باإلنتاجات 
شهر  خالل  والثقافية  والدينية  الدرامية 
السنة  مدار   عىل  أو  سنة  كل  من  رمضان 
ليس مجرد شعار تتبجح به، بل هو حقيقة 
تعكس  العمل املهني والدؤوب الذي تقوم به 
تخصصاتها،  بمختلف  القناة  طواقم  جميع 
والقائمة عىل املبادئ  التي عىل أساسها يتم 
وضع  السياسة اإلعالمية للقناة،  باإلضافة 
 2011 دستور  مقتضيات  تنزيل  عملية  إىل 
الكبري،  الورش  لهذا  التنظيمية  والقوانني 
وكذا املقتضيات امللزمة  التي يتضمنها دفرت 
تحمالتها، وأخريا إيمان مسؤوليها برضورة 
باللغة  النهوض  يف  فعال  بشكل  املساهمة 
الوسائل  بجميع  األمازيغيتني  والثقافة 
صاحب  ذلك  عىل  أكد  كما   وذلك  املتاحة، 
الجاللة نرصه الله يف خطاب أجدير التاريخي 
وباقي خطابات جاللته كلما تطرق إىل ملف 
األمازيغية ورضورة النهوض به عىل جميع 

املستويات. 
مساهمة القناة يف إنجاح هذا الورش امللكي 
إىل  حاسمة  مساهمة  والتزال  كانت  الهام 

األمازيغية  اإلذاعة  جانب 
بدورها  عرفت  التي 
مستوى  عىل  كبريا  تحوال 
ونسب  برامجها   شبكات 
شهر  خالل  مشاهدتها 
شهور  مدار  وعىل  رمضان 
 . سواء  حد  عىل  السنة  
إىل  اإلشارة  تجدر  وأخريا 
املبذولة  الكبرية  املجهودات 
للقناة  املسري  الطاقم  من 
أجل  من  والتلفزة  باإلذاعة 
إيجاد  سبل وصيغ  التعاون 
أجل  ومن  القناتني  بني 
ترشيد اإلمكانيات البرشية 
واللوجستيكية  والتقنية 
كل  أداء  وتجويد  املتاحة 
منهما عىل مستوى التدبري 

اإلداري وعمليات اإلنتاج.

الذي  النجاح  بعد   *
«باب  سلسلة  عرفته 
رمضان،  يف  عيل» 
القول  يمكن  هل 
الدرامي  اإلنتاج  إن 
يف  نجح  األمازيغي 
نظريه  منافسة 

المنتج بالعامية؟ 
** ال شك يف ذلك. عرفت الدراما األمازيغية 
قفزة نوعية منذ نشأتها يف فاتح مارس من 
سنة 2010 ، ويمكن اعتبار قناة تمازيغت ، 
الحقيقية  الرافعة  وتجرد،  موضوعية  وبكل 
للدراما األمازيغية بمختلف روافدها اللغوية 
الصدد  هذا  يف  التذكري  ويمكن  واللسنية. 
كان  األمازيغية   باللغة  الدرامي  اإلنتاج  أن 
عن  الرسمي  اإلعالن  تم  يوم  غائب  شبه 
القناة، وقد تمكنت هذه األخرية  إنشاء هذه 
من  العرشات  إنتاج   من  الحني  ذلك  منذ 
املسلسالت والستكومات واألفالم والوثائقية 
الشكل  مستوى  عىل  إن  عالية،  ...وبجودة 
مع  عالقاتنا  بخصوص  أما  املضمون.  أو 
ينبغي  فال  العمومي  القطب  قنوات  باقي 
الحديث عن املنافسة باملفهوم التقليدي لهذه 
الكلمة بقدر ما يجدر الحديث  عن التنسيق 
التابعة  املؤسسات  جميع  بني  والتكامل 

املبادئ  تنفيد  قصد  وذلك  الوطنية،  للرشكة 
هذا  يف  الرشكة  إسرتاتجية  عليها  تقوم  التي 
عيل«  »بابا  مسلسل  بخصوص  أما  املجال. 
رضورة  عىل  قاطع  دليل  العمل  هذا  فنجاح 
إعتماد سياسة القرب يف تعاملنا مع املشاهد 
عىل  وتفعيلها  انتظاراته  إىل  واإلستماع 
ليس   . للقناة  الربامجية  السياسة  مستوى 
التقرب  خالله  من  يمكننا  عنرص  من  هناك 
مبدأ  وهذا  القرب  سياسة  غري  املشاهد  من 
تحرتم  التي  القنوات  جميع  لدن  من  معتمد 
انتظاراتهم  االعتبار  بعني  وتأخذ  مشاهديها 
وأقرتاحاتهم  بمختلف صيغها و تمظهراتها. 

يستنكرون  المتتبعني  من  العديد   *
دبلجة قنوات القطب العمومي، ألفالم 
ذلك  معللني  األمازيغية،  إىل  الدارجة 
الدارجة،  يفهمون  األمازيغ  بكون 
أي  يكون  أن  يجب  الذي  هو  والعكس 

دبلجة األفالم األمازيغية إىل الدارجة 
المجتمع  رشائح  كل  تتعرف  حتى 
وتقاليد  وعادات  ثقافة  عىل  المغريب 

وحضارة األمازيغ، ما قولك؟
إلينا   بالنسبة  مطروحا  يعد  لم  إشكال   **
ألن هذه العملية تم اللجوء إليها لفرتة وجيزة 
ولم تهم سوى بعض املسلسالت التي حققت 
نسبا هامة من املشاهدة ومكنتنا آنذاك  من 
تجاوز إشكالية هزالة رصيد القناة من هذا 
تجربة  تلك  الدرامية.  األعمال  من  الصنف 
محدودة يف الزمان واملكان ولم نعد نلجأ إليها  
القناة  استطاعت  اليوم  خلت.   سنني  من 
القناة  تزويد  من  إنتاجاتها  تراكم  بفضل 
ونالت  بثها  تم  إنتاجاتها.  من  بجزء  األوىل 
املغربي.  املشاهد  طرف  من  كبريا  آعجابا 
إىل  عيل  بابا  سلسلة  بدبلجة  قريبا  وسنقوم 
حلقاتها  بث  وسيتم  الدارجة  العربية  اللغة 

عىل القناة األوىل.

 حممد مماد مدير القناة األمازيغية:
 القناة األمازيغية رافعة حقيقية للدراما األمازيغية

 ال وجود ملنافسة بني »متازيغت« وقنوات القطب العمومي بل هناك تنسيق وتكامل بني الطرفني
اخللل الكبري أمام انتاجات درامية عالية املستوى غياب صناعة ثقافية حقيقية

جييب حممد مماد مدير القناة األمازيغية يف هذا احلوار احلصري مع جريدة »العامل األمازيغي« عن أسئلة هامة، يطرحها الرأي العام. وهي 
طبعا أسئلة حارقة، هتم جوانب كثرية، حبيث يتعلق شق منها باإلكرهات اليت تعيق تنفيذ دفتر التحمالت اخلاص بالقنالة الثامنة، ومدى مصداقية وصحة 
شعار »قناة لكل املغاربة« الذي رفعته »متازيغت« منذ نشأهتا إىل حدود اآلن. كما تطرق مماد إىل الدور الذي لعبته قناته يف تطوير الدرامة األمازيغية، 
وحتدث عن ما راج إعالميا وعلى منصات التواصل االجتماعي خبصوص  مسلسل »بابا علي« واعترب هذا العمل دليال قاطعا على ضرورة اعتماد سياسة 
الدرامية  لإلنتاجات  املرصودة  امليزانيات  قضية  عند  »متازيغت«  مدير  ووقف  انتظاراته.  إىل  واالستماع  املشاهد  مع  األمازيغية  القناة  تعامل  يف  القرب 

االمازيغية.
أجرت احلوار:  رشيدة إمرزيك
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عىل  تفرض  التحمالت  دفاتر  ان  نجد  اإلطار  هذا  يف   *
يف   30 تخصيص  مثال،  والثانية  األوىل  القناتني 
األمازيغية،  واألفالم  للربامج  الزمني  الحزي  من  المائة 
يف  باألمازيغية  عالقة  له  ما  كل  بث  إىل  تعمد  لكنها 
االستهتار  من  نوع  فيه  هذا  أن  ترى  أال  الميت،  الوقت 
إعالم  يف  حقه  من  بحرمانه  األمازيغي،  بالمشاهد 

عمومي يخاطبه بلسانه؟

** هذا أمر فيه نقاش...تنفيذ مقتضيات دفاتر التحمالت مسألة 
ال تحتمل املزايدة يف نظري. لكن يف الوقت ذاته أرى أنه من املفيد 
للنهوض  املخصصة  املوارد  تجميع  مستقبال  يتم  أن  واملنطقي 
العمومي  القطب  قنوات  جميع  يف  وثقافة   لغة  باألمازيغية 
وتحويلها إىل القنوات األمازيغية إذاعة و تلفزة وذلك لتعزيزهما 

و تقويته آدائهما.

إىل  القناة  تأسيس  منذ   *
احتالل  استطاعت  هل  اليوم، 

القنوات  ضمن  لها  موقع 
استطاعت  وهل  األخرى، 

اهتمام  جلب 
ومايه  المشاهد؟ 

تيجيتكم  ا سرت ا
من  المزيد  لكسب 
وما  المشاهدني 
الربامج  طبيعة 
ان  يمكن  التي 
نسب  تحقق 

مشاهدة عالية؟
قامت القناة بمجهودات 
تنفيذ  أجل  من  جبارة 
االلتزامات  جميع 
دفرت  يف  عليها  املنصوص 
تحمالتها وهذه اإلنجازات 

عملية  إىل  ماسة  حاجة  يف 
التسويق. و عملية التسويق 

اليوم مسألة  هامة و أساسية  
بالنسبة ألي منتوج يراد له أن 

هذا  إقناع  و  جمهوره  إىل  يصل 
األخري برضورة مشاهدته.

تعرضت  المايض  رمضان  يف   *
الرفض  من  لهجمة  القنوات  جل 

واالستنكار بسبب رداءة  المنتوج المقدم 
ما  المشاهدني،   ذكاء  وال  ذوق  ال  يحرتم  ال  والذي 

عزاه البعض إىل غياب  لجن مختصة، يف هذه القنوات، 
عرضها،  قبل  اإلنتاجات  مضامني  وتحليل  لدراسة 
انتم يف القناة األمازيغية هل توجد لجنة خاصة بهذه 

المهمة، ام ان األمر ال يحتاج إىل مثل هذه اللجن؟
** اإلشكالية أعقد و أعمق من ذلك بكثري . أول ال يمكن الجزم بأن 
العمومي  القطب  قنوات  تنتجها  التي  الدرامية  اإلنتاجات  جميع 
جميع  فيها  تتوفر   ، شك  بال  كثرية  هي  و  أعمال،  هناك   . رديئة 
عنارص الجودة واملهنية و نجدها عىل جميع القنوات العمومية.

ويف  السمني  و  الغث  الحال  بطبيعة  فيها  نجد  الدرامية  األعمال 
جميع القنوات العاملية، حينما نتحدث عن جودة أو ردائة املنتوج 
الدرامي،  فمسؤولية القنوات محدودة يف نظري  إلن هذه األخرية  
تطلق طلبات عروض مفتوحة، ومن حق أي كان أن يشارك فيها 
وتعمل  املشاركة.  رشوط  فيه  توفرت  كلما  وإبداعاته  بأعماله 
لجنة اختيار الربامج عىل أختيار أجود األعمال املقرتحة يف مختلف 
املقرتحة.بل  املشاريع  مستوى  يف  يكمن  أحيانا  الخلل  األجناس. 
صناعة   يسمى  ما  غياب  يف  الواقع   يف  تكمن  األساسية  املشكلة 
واإلبداع  الثقافة   قطاع  تطوير   تم  لو  ببالدنا.  حقيقية  ثقافية 
اإلنتاج،   وتوافرت وسائل  اإلعتمادات  وتعززت  الشامل  بمفهومه 
هذا  يف  الخاصة  و  العمومية  اإلستثمارات  تشجيع  طريق  وعن 
القطاع، ألصبح لدينا من الرتاكم يف اإلنتاج ما يمكننا من تجاوز 
يف  أساسيان  املهنية عنرصان  و  الرتاكم   . الكيف  و  الكم  معضلة 

هذا الصدد.

* المتتبع لربامج القناة 
أن  يالحظ  األمازيغية 
من   يه  الربامج  غالبية 
انتاج  خارجي، يف مقابل 
الداخيل،  اإلنتاج  ضعف 
من  اسرتاتيجية  يه  هل 
أم  األمازيغية؟  القناة 
تدفع  اكراهات  هناك  
مع  التعاقد  اىل  القناة 

رشكات اإلنتاج ؟
أننا  أخرى  مرة  أذكر   **
عملية  يف  كثريا  تقاعسنا 
التعريف  و  التسويق 
باملجهودات 

التي 

سؤالكم  و  القناة.  بها  تقوم 
خري دليل عىل ذلك. 67 %من 
وطنية  القناة  إنتاجات 
يتم  الربامج  باقي  و 
القناة  خارج  إنتاجها 
دفرت  ملقتضيات  طبقا 
%99من   . تحمالتها 
شبكة  مضامني 
وطنية  برامجها 
باملائة.  مائة 
مجهودات  هناك 
ينبغي  حقيقية  
طرفنا  من  بدلها 
نقوم  بما  للتعريف 
مستوى  عىل  به 
تعلق  سواء  اإلنتاج 
أو  بالداخيل  األمر 

الخارجي. 
أن  ترى  أال   *
الخارجية  اإلنتاجات 
إرهاق  يف  تساهم 
إذا  القناة،  مزيانية 
قد  برامج  هناك  أن  علمنا 
يف  خيالية،  بمبالغ  تنتج 
إنتاجها  يكون  قد  الذي  الوقت 

داخليا اقل تكلفة وأكرث مهنية؟ 
يف  تشكل  ال  الخارجية  الربامج  تكلفة   **
اعتقادي عبئا عىل ميزانية القناة لسببني أساسني. 

األول يتعلق بكون األثمنة املعمول بها يف بعض الدول تكون أحيانا 
مرتفعة عرش مرات من امليزانيات املرصودة لإلنتاج الخارجي من 
أقل عرش  املغرب  تلفزي يف  فيلم  تكلفة  الوطنية .  الرشكة  طرف 
بعض  يف  األعمال  لنفس  املرصودة  امليزانيات  من  أكثر  أو  مرات 

البلدان كرتكيا عىل سبيل املثال .
دفاتر   . االعتبار  بعني  أخذها  اعتقادي   يف  ينبغي  أخرى  مسألة 
طرف  من  ُوضعت  اإلنتاج  هذا  يتم  بمقتضاها  التي  التحمالت 
الحكومة و الهدف من وراء ذلك عام و نبيل و هو تطوير اإلنتاج 
األمازيغية.  و  العربية  الوطنيتني  الرسميتني  باللغتني  الوطني 
القناة إىل حد كبري يف ذلك  والدليل عىل ذلك عرشات  وقد توفقت 
راكمتها  التي  الوثائقية  واألفالم  التلفزية  واألفالم  املسلسالت 
إىل  بالنظر  مرشفة  جد  حصيلة  املاضية.  الُعرشية  خالل 
اإلمكانات املتاحة و حجم مساهمتها يف بناء صناعة ثقافية 

سمعية برصية و طنية.

إىل  تحوالت  العمومي  القطب  قنوات  جل  ان  نالحظ   *
اإلنتاج  غياب  إىل  يوحي  الذي  اليشء  للتكرار،  قنوات 
داخل هذه القنوات، كيف تحاول القناة الثامنة عدم 

السقوط يف هذا العيب أي التكرار؟

بالنسبة  تعقيبا عىل سؤالك هذا  السؤال يتضمن  ** جواب عىل 
بالتكرار كما تقولني بل بعملية  األمر  يتعلق  لقناة تمازيغت.  ال 
إعادة البث وهي ممارسة معمول بها يف جميع القنوات العاملية، 
العامة منها واإلخبارية و املوضوعاتية، و شبكة أي قناة تلفزية 
إليه. جمهور  عامة متنوعة بحكم طبيعة الجمهور الذي تتوجه 
متنوع عىل املستوى السوسيوثقايف  و الجغرايف و املجايل. عملية 
حتمية  رضورة  هي  و  أحيانا  تقني  بعد  ذات  عملية  البث  إعادة 
تمليها أحيانا إكراهات مرتبطة بنمط عيش املواطن والتزاماته يف 

العمل و داخل أرسته ....

““
      جناح »بابا علي« 

دليل قاطع على اعتماد 
سياسة القرب مع املشاهد

““
األعمال الدرامية لقنوات 

القطب العمومي فيها الغث 
وفيها السمني

- تقاعسنا كثريا يف عملية التسويق والتعريف مبجهودات القناة الثامنة
عشر  أقل  املغرب  يف  تلفزي  فيلم  تكلفة   -

مرات أو اكثر منه يف تركيا مثال 
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مسلسل »مغريضو« بعيون النخبة

ملسلسل  متابعتي 
قامت  الذي  »مغريضو« 
أثار  األمازيغية،  القناة  ببثه 
مستويات  ثالث  انتباهي 
كونت  التي  وهي  إبداعية، 

انطباعاتي األوىل بخصوصه.
بعنوان  األول  املستوى  يتعلق 
مؤلف  اغرتف  فقد  املسلسل 
املوروث  من  املسلسل  هذا 
الثقايف الشعبي ملنطقة الريف 
بحكاية  االستعانة  خالل  من 
التي  »مغريضو«  أسطورة  أو 
واألمهات  الجدات  تناقلتها 
تتحدث  والتي  آلخر،  جيل  من 
الذي  الخرايف  الطائر  هذا  عن 
الشعبية  الذاكرة  ربطته 
واملصري  والرشور  باملآيس 
تحكي  فاألسطورة  املشؤوم، 
هذا  ينادي  أن  بمجرد  أنه 

إىل  ستتحول  حياته  فإن  معني،  شخص  عىل  الطائر 
عام  بعد  محقق  موت  سيكون  مصريه  إن  بل  مأساة، 

عن ذلك.
إن أحداث املسلسل انطبعت باملآيس اإلنسانية، كما أن 
لؤما وشؤما من طائر  يقلون  ال  العديد من شخوصة 

مغريضو.
تعكس  بها،  خاصة  أساطري  األمم  من  أمة  لكل  إن 
بني  نتنقل  وهي  وخصوصيتها،  وثقافتها  معتقداتها 
األجيال ويرويها الناس من خالل الشعر والقصص، أو 

الرواية إما شفهيا أو عن طريق التدوين.
زاخر  الريف  منطقة  يف  الشفهي  الشعبي  املوروث  إن 
إن  وتوثيقه.  حفظه  ينبغي  لذلك  ومتنوع،  وغني 
االنتاجات التلفزيونية والسنيمائية، هي الفضاء األمثل 
لذلك، مادام أن األسطورة والحكاية الشعبية هي عالم 

غني بالرموز والدالالت.
فأغنية  الجنرييك،  بأغنية  الثاني  املستوى  يرتبط 
كلمات  املقاييس،  بكل  ناجحة  كانت  »مغريضو« 
وألحانا وتوزيعا وأداء، ومقوماتها اإلبداعية والجمالية 
خولت لها إمكانية تبوأ مكانة بني تحف وخوالد األغنية 
الريفية. إن أغنية الجنرييك تكتيس أهمية بالغة يف أي 
فاألغنية  املسلسالت،  وخاصة  درامي،  إبداعي  عمل 
يف  وترسخه  املشاهدين  من  التلفزي  العمل  تقرب 
ترفع  أن  يمكن  أنها  كما  الفنية،  وعواطفهم  ذاكرتهم 
الجنرييك  أغنية  أصبحت  هنا  من  تلقيه.  مستوى  من 
واملخرجني،  املنتجني  قبل  من  خاصة  أهمية  توىل 
أن  عىل  الحرص  مع  وإتقان  إبداع  موضع  وتشكل 

العمل  مضمون  عن  تعرب 
الفني، وترتبط بسياقه وغاياته 

ومغزاه.
فيهم  الثالث  املستوى  أما 
ملسلسل  التصويرية  املوسيقى 
مغريضو، والتي تميزت بكونها 
مستوحاة من الرتاث املوسيقي 
الريف، سواء من خالل  ملنطقة 
أو  املستعملة،  املوسيقية  اآلالت 
واألصوات  املقاطع  خالل  من 
انطباعي  إن  املوسيقية. 
هذا  بخصوص  الشخيص 
املوسيقى  أن  هو  الجانب 
التصويرية سادتها فرتات نشاز 
وعدم توافق وانسجام مع بعض 
واألحاسيس  واملواقف  املشاهد 
أن  غري  اإلنسانية.  املشاعر  أو 
كونها  يف  عذره  يجد  األمر  هذا 
االستعانة  يتم  التي  األوىل  املرة 
ما  وهو  الريفي،  الرتاثي  املوسيقي  باملخزون  فيها 
ملسلسل  التصويرية  املوسيقى  مؤلف  لصالح  يحتسب 
مغريضو، كما أن بعض املمثلني نجحوا يف أداء أدوارهم 
الله  عبد  زنون،  ميمون  بالذكر:  هنا  وأخص  بامتياز، 
أنس، وبنعيىس املستريي، الذين يمتلكون قدرات هائلة 
والتفاعل  الجسدي،  والتعبري  واالنفعال  التمثيل  يف 

والتماهي مع األدوار واملواقف واملشاهد.
وذات  أساسيا  مكونا  تعد  التصويرية  املوسيقى  إن 
فهي  تلفزيوني،  أو  سنيمائي  أعمل  يف  قصوى  أهمية 
املعادل املسموع للمشهد، لذلك يتوجب أن تنسجم معه 
انسجاما كامال، وتتناغم وتتماهى مع موضوعه، دون 
أن تشكل مصدر إزعاج أو تضايق املشاهد، أو تصبح 

تطفال أو تفسد املشهد.
والسيناريو  الحوار  التصويرية  املوسيقى  سبقت  لقد 
يف األفالم الصامتة إبان البدايات األوىل للسينما، وكانت 
التعبري عن املشاهد وتعمل عىل  تلعب دورا أساسيا يف 
بني  تراوحت  لذلك  الحوار،  محل  وحلت  مرافقتها، 

مقاطع عربت عن الحزن والفرح والرتدد والخطر...
أسباب  أهم  من  كانت  التصويرية  املوسيقى  أن  كما 
العاملية وجعلتها  السينمائية  التحف  من  الكثري  نجاح 
إن   ،)Cow Boy األمريكي  الغرب  )أفالم  شهرة  أكثر 
موسيقية  خلفية  مجرد  تعد  لم  التصويرية  املوسيقى 
للمشاهد، لكنها تعرب كما يعرب املمثل، وتساير حركته 
صاحب  يكون  أن  ينبغي  لذلك  ومواقفه،  وانفعاالته 
بسيناريو  محكوم  فهو  ألدواته  مدركا  املوسيقى 

ومشاهد وحوار ومضمون.

أمحد الزيد أستاذ باحث يف سلك الدكتوراه
املوسيقى التصويرية ملسلسل مغريضو مستوحاة من 

التراث املوسيقي ملنطقة الريف

يف  مغريضو  مسلسل  وضعنا  إذا 
السمعية  اإلنتاجية  الحركة  إطار 
عامة  بصفة  األمازيغية  البرصية 
وهي  أوىل  نقطة  عن  الحديث  وجب 
بكونه  تميز  فالسيناريو  السيناريو. 
بكل  املرتبطة  الكليشيهات  عن  ابتعد 
والديكور  كاملالبس  قروي  هو  ما 
ما  كل  وكذلك  الطبيعية  واملناظر 
وعادات  رموز  من  باألمازيغية  يرتبط 
خاصة،  طبيعة  من  تكتسيها  وما 
الجديد  وهذا  جديدا.   يعترب  ما  وهذا 
مجال  يف  اليه  بحاجة  نحن  ما  هو 
أردناه  إن  البرصي  السمعي  اإلنتاج 
للموضوع  بالنسبة  أما  يتطور.   أن 
آنيا  جميال،  موضوعا  فنجده  املتناول 
مافيا  كالهجرة،  املجتمع  يعايشه 
الجماعيني  املنتخبني  وفساد  العقار 
ومضاربي العقار مما يجعل املسلسل 

قريب جدا من الواقع املعيش وهو ما انعكس بشكل ايجابي عىل نسبة املتابعني 
الدرامية كانت غنية جدا تتميز بأحداث  الحبكة  بحيث كانت نسبة مهمة جدا. 
متشعبة ومتشابكة وبالتايل فان التشويق كان نحو دائري، بمعنى أن التشويق 
بتشويق  نتابع  بالكاد  أخرى بحيث  أبعادا  ينتقل برسعة من حدث آلخر ويتخذ 
حدثا معينا حتى تنتقل بنا الحبة نحو حدث آخر وتشويق آخر. أرى أن الحبكة 

الدرامية ثرية وجذابة.
 le cadrage اإلخراج كان فيه تطور ملحوظ، خاصة بالنسبة لتقنيات التصوير
et prise de vue بحيث أنه هناك تعدد يف التقنيات املستعملة حسب كل لقطة 
ووفق كل حدث وهذا مهم جدا، دون أن ننىس اإلضاءة والجينرييك واملونطاج كل 

هذا كان جيدا مما جعل املشاهد ينجذب للعمل بشكل الفت.
املستريي،  بنعيىس  زنون،  ميمون  بمجهود  اإلشادة  من  فالبد  للممثلني  بالنسبة 
تعجبني  إذ  الشخصيات  دور  تقمص  يف  كبرية  قدرة  عن  أبانوا  الذين  نوميديا 
عفويتهم أمام الكامريا حتى املمثلة شيماء العالوي استطاعت أن تشخص دور 
امرأة ذات شخصية قوية وحارضة بشكل جيد، هؤالء املمثلني منحوا قوة أكرب 

للسيناريو. 
الدور  يعيشون  ال  أنهم  بحيث  املمثلني  ببعض  املتعلقة  املالحظات  بعض  هناك 
وجهوهم  وتقاسيم  حركاتهم  يعكس  ال  كالمهم  أن  الحظت  بحيث  جيد  بشكل 
بمعنى أنه كان هناك غياب تناسق بني طريقة النطق بالحوار ومالمحهم وربما 

هذا كان نتيجة لنقص يف التدريب مما وجب االشتغال عليه مستقبال.   

مصطفى العادك  أستاذ جامعي جبامعة حممد 
األول بوجدة

 مسلسل مغريضو متيز بكونه ابتعد عن 
الكليشيهات املرتبطة بكل ما هو قروي

حيكي مسلسل »مغريضو« قصة ثالثة شبان مغاربة سقطوا 
يف شباك »مافيا« العقار واهلجرة السرية، مما كاد ان يعرضهم 

للموت املحقق.
سيبدع هؤالء الثالثة خطة مستوحاة من التراث املغريب مبنطقة 
الريف حتمل اسم »مغريضو«، الطائر اخلرايف الذي يعقد حياة 

املفسدين، انتقاما ألنفسهم ولكل الضحايا.
تابعه باهتمام كبري مشاهدي القناة االمازيغية، خاصة اجلالية 

املغربية باخلارج، كما حظي باهتمام صحايف وطين ودويل، 
ولتقريب قرائنا أكثر من هذا املسلسل فإن جريدة العامل 

االمازيغي قاربت وجهات نظر خمتلفة لبعض النخب مبنطقة 
الريف واليت هتتم بالشأن الثقايف. 
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L'UNESCO et l'Académie africaine des langues

 préparent un plan d'action pour l’Afrique de la Décennie 

internationale des langues autochtones (IDIL 2032 - 2022). 

L'UNESCO, conjointement avec l'Académie africaine 
des langues (ACALAN), ont organisé les 25 et 26 mai 
derniers, en coïncidant avec la journée mondiale de 
l’Afrique, la réunion consultative en Afrique pour le 
développement du Plan d'action global de la Décennie 
internationale des langues autochtones (IDIL 2022 - 
2032).
Avec la participation de plusieurs ONG, militant-e-s 
et spécialistes à cette réunion consultative en Afrique 
pour la préparation du Plan d'action mondial de la 
Décennie internationale des langues autochtones 
(IDIL2022-2032), qui s’est déroulée par visioconfé-
rence en utilisant les installations ZOOM.
L'événement a réuni un éventail diversifié de parties 
prenantes, d'organisations de peuples autochtones 
d'Afrique, d'institutions et d'organismes spécialisés de 
l'Union africaine, d'organisations publiques, d'univer-
sités et de membres du groupe de tra-
vail mondial pour l'IDIL2022-2032 
y peu de représentants de gouverne-
ments nationaux, pour un dialogue 
constructif sur les langues autoch-
tones et les questions connexes dans 
la région africaine, afin de renforcer 
les engagements visant à améliorer 
les capacités nationales et régionales 
pour soutenir les langues locales dans 
le contexte des cadres de développe-
ment mondiaux existants, y compris 
l’Agenda 2063.
Après la cérémonie d’ouverture par 
une chanson de Tenna (Ibtissem Ti-
grini) chanté en Kabyle, les travaux 
ont commencé par les allocutions de 
M. Lang Fafa Dampha, Secrétaire 
exécutif de l’ Académie africaine 
des langues (ACALAN-AU), M. 
Handaine Mohamed, Président, du 
Comité de coordination des peuples 
autochtones d'Afrique (IPACC) et 
membre du Comité de pilotage du 
Groupe de travail mondial pour l'éla-
boration d'une Décennie d'action 
pour les langues autochtones, Mme 
Dorothy Gordon, Présidente du Pro-
gramme intergouvernemental In-
formation pour tous (IFAP) de l'UNESCO, M. Firmin 
Edouard Matoko, Sous-Directeur général pour la prio-
rité Afrique et les relations extérieures de l’UNESCO 
sous la modérateur de M. Dimitri Sanga, Directeur du 
Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest 
– Sahel.
Mme Irmgarda Kasinskaite-Buddeberg, Conseillère 
pour la Communication et l’Information du Secteur 
Communication et Information de l’UNESCO a exposé 
les résultats préliminaires de l'enquête mondiale en 
ligne pour la préparation du plan d'action global pour 
la réalisation d'une Décennie d'action pour les langues 
autochtones. Après il y a eu plusieurs intervenants pour 
aborder la question des langues autochtones, leur si-
tuation actuelle, réalisations et défis pour 2022 – 2032 
dont Mme Mariam Wallet Med Aboubakrine, membre 
de l’African Indigenous Peoples Network (AIPN) et 
membre du Groupe consultatif du Groupe de travail 
mondial pour l'élaboration d'une Décennie d'action 
pour les langues autochtones (Mali).
Après, trois groupes de travail se sont formés pour col-
lecter des contributions des Africains pour l’élaboration 
des recommandations pour le plan d’action, et discuter 
des principes clés, des principaux défis et des groupes 
cibles (1er groupe), du priorités thématiques, résul-
tats attendus et activités proposées (2ème groupe), et 
déclaration de vision ainsi que la mobilisation des res-
sources (3ème groupe).
Le jour après, après l’exposition des rapports de ces 
groupes et des débats soulevés, une table ronde a été 
organisée sur la construction des partenariats insti-
tutionnels et des synergies pour la promotion de la 

diversité linguistique dans la région africaine dans le 
contexte de la DILA2022-2032, avec la participation 
de M. Sammy Beban Chumbow, président de l’Assem-
blée des académiciens de l’ACALAN, M. Alou Keita, M. 
Belkacem Lounes, ancien membre du mécanisme d’ex-
perts sur les droits des peuples autochtones, M. Adama 
Samassekou et M. Mohamed Handaine.

La clôture a été faite par M. Lang Fafa Dampha, se-
crétaire exécutif de l’Académie africaine des langues 
(ACALAN-Union Africaine) et M. Jaco du Toit de 
l’UNESCO.

Ci-contre l’allocation de M. Mohamed HANDAINE, 
Membre du comité directif de la DILA (UNESCO), 
membre de la région africaine du comité directeur de 
la décennie internationale des langues autochtones : 

« Monsieur le président:
M. Lang Fafa Dampha, Secrétaire exécutif, Académie 
africaine des langues (ACALAN-AU)

Mme Dorothy Gordon, Présidente du Programme in-
tergouvernemental Information pour tous (IFAP) de 
l'UNESCO

M. Firmin Edouard Matoko, Sous-Directeur général 
pour la priorité Afrique et les relations extérieures, 
UNESCO

Mme Kadiatou Konaré, ministre de la Culture, de l'Ar-
tisanat et du Tourisme, Gouvernement du Mali (Mali),

Mesdames et messieurs les participants,
C’est un grand plaisir pour moi de prendre la parole 
dans la séance d’ouverture de cette rencontre très 
importante pour la promotion des langues autoch-
tones africaines, et la préservation de la diversité lin-
guistique et culturelle. Si la décennie internationale 
des langues autochtones est un événement important, 
elle est pour l’Afrique, plus que d’autre continent, un 
événement historique étant donné que l’Afrique est 
considérée comme le berceau de l’humanité. Les Ar-
chéologues ont découvert en 2017 au Maroc l’ancêtre 
de l’humanité l’homo-sapiens le plus ancien du monde 
remonte à 315000 ans. Cette « autochtonie » africaine 
nous donne à la fois la fierté d’être africain, mais aussi 
une grande responsabilité d’être au niveau de notre 
civilisation plusieurs fois millénaire. L’Afrique du Nord 

est fier que le nom « Afrique » est venu du mot ama-
zigh. C’est la raison pour laquelle l’Afrique contient un 
trésor universel des langues autochtones et des savoirs 
traditionnels incontournables pour la préservation de 
la biodiversité et la lutte contre le changement clima-
tique. Nous avons plus de 2000 langues autochtones en 
Afrique. Ces langues ont côtoyé avec le processus his-
torique, plusieurs langues. Les Africains ont inventé 
une assimilation marquante et une Cohabitation lin-
guistique remarquable avec d’autres langues qui sont 
arrivés avec l’histoire, elles deviennent aujourd’hui des 
langues africanisées et constituent le paysage linguis-
tique africain, et une richesse linguistique qui marque 
la spécificité africaine.
Cependant, après l’indépendance les langues autoch-
tones n’ont plus les moyens de continuer le chemin de 
la cohabitation linguistique. Le paysage linguistique 

africain risque de perdre 
son équilibre. Le déséqui-
libre linguistique est une 
menace sérieuse pour les 
sociétés à ne pas sous-esti-
mer. C’est dans ce cadre que 
la communauté internatio-
nale s’est rendu compte de 
l’importance des langues 
autochtones pour l’avenir 
de l’humanité. C’est dans le 
même cadre que le Maroc 
et l’Algérie ont officialisé 
la langue amazighe la plus 
ancienne langue autoch-
tone d’Afrique. C’est une 
expérience à saisir pour les 
autres langues africaines.

La préparation du plan 
d’action de la décennie 
internationale des langues 
autochtones 2022-2032 
doit être une opportunité 
de réflexion sur l’avenir des 
langues autochtones afri-
caines et doit être aussi une 
occasion des actions parti-
cipatives ou tous les acteurs 

vivants de la société africaine doivent participer.
Nous devons nous, Africains, changer nos paradigmes 
et voir dans la décennie internationale des langues 
autochtones une chance pour l’Afrique, une chance 
pour le développement durable. Nos forêts de l’Atlas 
jusqu’aux forêts des grands lacs sont préservées grâce 
aux savoirs traditionnels, notre bétail a pu résister 
grâce à nos savoirs faire de nos ingénieurs de pasto-
ralisme, les maladies les plus incurables sont traités 
par ces savoirs traditionnels a pu éviter des épidémies 
terribles durant les siècles précédents. Mais comment 
voulez-vous maintenir tout ce trésor universel sans 
la promotion des langues autochtones qui sont le seul 
moyen de transmission de génération en génération?
Ce message est venu des coins les plus reculés du conti-
nent pour que l’Afrique se réconcilie avec ses langues 
et ses traditions, dans un esprit de tolérance de paix et 
de solidarité. Nous voulons une solidarité linguistique 
et pas une compétition linguistique.  Ne nous devons 
pas laisser brûler nos bibliothèques devant nos yeux.
Avant de finir, je tiens à remercier l’UNESCO, en parti-
culier Irmgarda Kasinskaite-Buddesberg, ainsi que les 
responsables d’ALCALAN qui font un travail énorme 
pour les langues africaines et je souhaite à nos travaux 
un grand succès. ».
Ladite réunion a connu la participation active de plu-
sieurs militants et ONG amazighs dont l'Assemblée 
Mondiale Amazighe et l'Espace Culturel Berbère Euro-
péen Afus Deg Wfus…
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 A l’aimable attention de

Monsieur Emmanuel MACRON,

Président de la République Française

Monsieur Le Président,

Nous nous permettons de renouveler 

l’interpellation que nous avions adressée 

à vos deux prédécesseurs concernant la 

situation Sahel, messieurs Nicolas Sar-

kozy (1) et François Hollande (2). Nous 

fourmilions également des propositions 

pour une solution politique et pragma-

tique afin de lutter contre l’islamisme 
radical, qui menace la sécurité du Sahel, 

de l’Afrique, de la France et de l’Union 

Européenne. 

Essayer de se focaliser à résoudre le 

problème de terrorisme au sein de cette 

vaste zone de Sahel que sur le plan stric-

tement militaire a bel et bien montré ses 

grandes limites et votre récente et inat-

tendue annonce de la fin de l’opération 
Barkhane en est une illustra-

tion !

Malheureusement, la France 

ne récolte pas les résultats 

escomptés malgré le fait que 

vous avez déployé plus de 

5000 soldats et des moyens 

budgétaires conséquents arri-

vant annuellement à un mil-

liard d’euros. Les pertes en 

vie humaines de vos militaires 

et ceux des pays du Sahel 

s’ajoutent aux milliers de vic-

times civiles qui dépassent les 

2000 personnes, avec ces der-

niers attentats de masse dans 

la région de Tahoua, Tillabéri 

au Niger, à Solhan au Burkina 

Faso et à Ménaka au Mali !!! 

Bizarrement, du fait que vous 

vous trouvez, en ce moment, 

devancé dans les sondages 

pour les prochaines élections 

présidentielles par Marine 

Le Pen, vous avez pris cette 

décision du suspendre cette 

coopération militaire au Mali 

et de dérouler le tapis rouge 

à l’Armée algérienne pour 

vous remplacer (3) ! Mais, avez-vous vrai-

ment conscience que l’Armée algérienne 

était déjà sur place depuis longtemps, 

lorsque l’officier algérien le sanguinaire 
Abderrezak El Para de GSPC s’est ins-

tallé au Grand Sahara ! Déjà, dans ma 

précédente lettre (4), je vous avais sou-

ligné clairement que toutes les organisa-

tions terroristes des trois frontières sont 

créées par les services de renseignement 

militaires, le très célèbre Département 

du Renseignement et de la Sécurité 

(DRS). AQMI, MUJAO et/ou GSIM , sont 

actuellement orchestré par le leader 

touarègue Iyad Ag Ghali, qui n’est en fait 

qu’un de leurs agents de longue date, 

et que l’armée algérienne l’avait chargé 

de donner un coup de grâce à l’indé-

pendance et/ou l’autonomie de l’Azawad 

que défendaient les révolutionnaires du 

MNLA à partir de 2011…

Autoriser l’Armée algérienne à substi-

tuer vos forces spéciales et vos soldats 

au Sahel, - et dont on soupçonne d’être 

malicieusement derrière le dernier coup 

d’état au Mali, avec leur complicité mani-

feste avec les Russes et la vente de leurs 

armes-, c’est en réalité jeter de l’huile sur 

le feu. Les conséquences peuvent être ca-

tastrophiques, c’est donner le feu vert à la 

multiplication de plus d’horribles atten-

tats terroristes au Sahel et de la montée 

en flèche dans les sondages de l’extrême 
droite de Marine Le Pen en France !

Comme vous l’avez manifesté aux nou-

velles autorités putschistes maliennes à 

ne pas dialoguer avec les djihadistes, je 

vous suggère de reprendre vivement les 

mêmes termes et osez le dire franche-

ment aux généraux algériens : « On ne 

peut pas souffrir l’ambiguïté. On ne peut 
pas mener des opérations conjointes 

avec des pouvoirs qui décident de discu-

ter avec des groupes qui, à côté de cela, 

tirent sur nos enfants. Pas de dialogue 

et de compromission », ou sinon, vous-

même, vous deviendrez, complice de l’as-

sassinat de vos propres enfants !!!

Nous saluons les propos de l’opposant 

algérien Mohamed Larbi Zitout, qui 

dévoile à partir de la minute 1h19 dans 

cette vidéo ci-contre, le jeu macabre 

des officiers algériens et où il met à 
nue leurs sales manœuvres, en jouant 

diaboliquement le rôle des pyromanes 

psychopathes qui provoquent des in-

cendies, et en même temps, ils se pré-

sentent comme des pompiers salvateurs 

qui essaient d’éteindre le feu ! (www.

facebook.com/135967053139262/vi-

deos/125057132984642 ).

Nous sommes profondément conscients 

de ce que représente le Sahel comme ter-

ritoire vitale pour la France, du fait que 

le minerai de l’Uranium, de ce lointain 

territoire touareg, continue à assurer 

l’électrification de la plupart des maisons 
des familles françaises, les rues de vos 

belles villes et de la Tour Eiffel de Paris, 
en faisant tourner les turbines de vos 

centrales nucléaires (et d’alimenter votre 

arsenal militaire nucléaire !).

Cependant, il ne pourrait jamais y avoir 

de paix durable en Azawad et au Niger si 

les populations autochtones ne sont pas 

impliquées dans la résolution politique 

de ce conflit artificiel, provoqué par la 
mal gouvernance des maliens, fomenté 

par les services militaires secrets algé-

riens et financés en grande partie par le 
petit émirat de Qatar (5).

Comme le souligne parfaitement l’un des 

grands spécialistes du Sahel et défenseur 

des droits des Touaregs, le franco-nigé-

rien Abdoulahi Attayoub, président de 

l’Organisation de la Diaspora Touarègue 

en Europe (6) : « La question des rapports 

entre le Nord et le Sud du Mali se pose 

depuis la création du pays et les diffé-

rentes rebellions de l’Azawad ont réguliè-

rement mis sur la table un débat que les 

élites ont toujours  travesti voire ignoré. 

Le Mali dans sa dimension actuelle s'est 

construit avec les moyens institutionnels 

légués par l'administration coloniale 

française. Il s'est structuré au Sud autour 

d'une seule de ses composantes ethnocul-

turelles, les autres étant aux mieux satel-

lisées ou tout simplement ignorées. Cette 

réalité constitue la grille d'analyse dont 

découlent les autres difficultés qui hypo-

thèquent aujourd'hui la survie du pays. 

Une régionalisation intégrale ou l'instau-

ration d'un système fédéral constitue 

l'issue incontournable pour tenter de 

sauver le pays et promouvoir un vivre 

ensemble apaisé et propice à l'épanouis-

sement de tous les citoyens. » Il ajoute 

que La France, en arrivant au Sahel, 

elle avait trouvé des peuples organisés, 

qui aspirent encore aujourd’hui à leur 

dignité et à la liberté d'être les acteurs 

de leur avenir. Dans ses relations avec 

les peuples africains, il souligne que la 

France gagnerait à mieux tirer les leçons 

du passé afin de regarder l'avenir et re-

fonder sa politique sur des bases pragma-

tiques réajustées aux réalités actuelles et 

aux nouveaux enjeux du Monde. Et cela 

ne pourrait se concrétiser que par la 

nécessité d’une réorganisation adminis-

trative, d’une redistribution des compé-

tences et du respect des aspirations légi-

times de ces communautés autochtones à 

disposer d’une certaine autonomie poli-

tique.

En définitive, la solu-

tion idéale à l’insécu-

rité régnante au Sahel 

ne pourrait se résoudre 

que militairement, si-

non il faudrait opter et 

parier, une fois pour 

toute, pour une résolu-

tion fondamentalement 

politique : celle de 

l’application de l’article 

3 de la « Déclaration 

des Nations Unies sur 

les droits des peuples 

autochtones » et l’octroi 

du statut d’autonomie 

politique à Azawad dans 

le cadre d’un état fédé-

ral malien, à l’exemple 

du Kurdistan Irakien 

et selon la proposition 

de Dr. Mimoun Charqi 

(7). Une proposition qui 

a été réexposé lors de 

notre séminaire inter-

national de 27 février 

dernier, que nous avons 

organisé en collabora-

tion avec la fondation 

allemande Friedrich 

Naumann sur les enjeux sécuritaires en 

Afrique du Nord et au Sahel (8). C’est 

le seul moyen d’arriver à résoudre ce 

conflit régional, à assurer la prospérité 
et le bien-être social à ces populations 

du désert, et à assurer à garantir les 

matières premières et les intérêts écono-

miques de votre pays, tout en assurant la 

sécurité des pays de Sahel, d’Afrique du 

Nord et d’Europe.

Dans l’attente de vous pencher conscien-

cieusement sur ces légitimes droits des 

Touarègues, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Président, l’expression de 

notre très haute considération.

 * Par Rachid RAHA,

Président de l’Assemblée Mondiale Ama-

zighe

NI SERval NI BaRkhaNE NI TakUda NE pEUvENT SécURISER lE SahEl, 
lES SEUlS à lE coNcRéTISER SUR lE TERRaIN cE SoNT lES ToUaRègUES !
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ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 
13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⵜⵉⵎⵍⵙⵉⵜ 
ⴳ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏ 
ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. 
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ 
ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ 
ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴳ 
ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 19 

ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ 
ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.
ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ 
ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵅⵎⵎⴰⵔⵏ ⵙ 
ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵜⵉⵡⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ 
ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴽⵓ 
ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵖⵎⴽ 
ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, 
ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵕⵚⵓⵏ 
ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ 
ⵜⴽⴽⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ 

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵢⵢⴰ 
ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ 28 ⵏ 
ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ, ⵜⵏⵔⴰ ⴳ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵏⴳⵉⴷⴷⵉ 
ⴳ ⵙⴰⵜ, ⵜⴹⵕ ⴳ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ.

ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021, 
ⵔⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ 
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴹⴰⵏⵏ ⴷ 
ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ 
ⵜⴽⵜⵓⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ 
ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ 
ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵎⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ 
ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴹⴰⵏⵏ 
ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ 
ⵜⵎⵚⵕⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ 
ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵔ 
ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021.
ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ 
ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉⵏ 
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⴽⵓ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵜⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ 
ⵜⵜⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ. 
ⵃⵎⴰ, ⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ 
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴹⴰⵏⵏ ⴷ 
ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ, ⵉⴳ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ 
ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ 
ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ 
ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ 
ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ 
ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ 
ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵓⵏⵛⵜ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⴰⴷ 
ⵉⴳ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ 
ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ 
ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ 
ⵙⵉⵙ ⵉⵙⵜⵍ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ 
ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰⵍⴰⵏ. ⵙⵡⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ 
ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ 
ⵜⵎⵓⵔⵉⵜ ⴰⴷ, ⵏⵖⴷ ⴳ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏⵏ 
ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴹⴰⵏⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ 
ⵡⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ. ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ 
ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ 
ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ 
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ 
ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵓⵔ ⵉⵏⵜⵉⵍ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ 
ⵏⵙⵜⵍ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ 
ⵙ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ 
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ 
ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ 
ⵏⵣⵎⵎⴻⵎ ⵉⵅⴼⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ 
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵏⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵖ.

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵏ 
ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵢⵢⴰ”

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ 
ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ 
ⴳ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⵏⵏⵉⵕⵥⵎ ⵏ 
ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ 
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ 
ⵉⵎⵏⴹⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴳ 
ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

 ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⴹ 
ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵢⴰⵏ 
ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉ 
ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ 
ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⴷⵓ 
ⵏ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ "ⵏⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⵏⵏⵖ".

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ 
ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ 
ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ 
ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ 
ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵓⵙ 
ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ 
ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⴰⵏⵜ 
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⴷ 
ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.

ⵜⵡⵜⵜⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵖⴱⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ 
ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵎⵎ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ 
ⵉ ⵢⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ 
ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏⵏⵙ 
ⴰⴷ ⵉⵏⵣⵓⴼⵏ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⴰ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ, 
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ 
ⵎⴰⵙ "ⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ 
ⴰⴱⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 
ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ 
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ 
ⵍⵍⵉ ⵙⵎⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ 
ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ".

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ 
ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ 
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳ 
ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ 
ⵏ ⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ 
ⵎⵛⵜⴰ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ 
ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ.

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ 

ⵉ ⵢⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
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ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ 
"ⵉⵍⵉⵖ"

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ 
ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓⵎⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ 
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ⵉⵙⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ 
ⵓⵙⵏⵇⵔ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵕⵥⵎⵏ 
ⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ 
ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵔⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ 
ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵉⵏ 
ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵢⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⴰⴷ 

ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ " ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⵜ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016 
ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ 
ⴷ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ 
ⵏ ⵓⵎⴰⵣ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ "ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⵍ 
ⵉⴳⵔⵏ) ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵏⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅⴼ 
ⴰⴷⴷⴰⴷ "ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ) ⴷⴰⵔ (ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ 
ⵏ ⵃⵡⴹ ⵍⵎⵉⴽⵓⵏⴳ) ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017 ⴷ 
ⵜⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷⴰⵔ 
ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ 
ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 
2020".

ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⵖⵔⴰ "ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴷⵔⴰ" ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ 
ⵓⵙⵏⵇⴱ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ 
ⴰⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ 
ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴷ 
ⵉⵖⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ 
. ⵔⴰⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵜⴳ ⵉⵔⵉⵎ 
ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏⵏ ⵜⵎⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ 
ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ 
ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⵉ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ



ⵙⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵎⴰⵢ 
2021, ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ 
ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ 
ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ 
ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ 
ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⵙ 
ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ, 
ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:
ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴷⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ 
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⴷ 
ⵓⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⴷ ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ 
ⴳ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ 
ⵓⵏⵎⴰⵍⴰⵢ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ 
ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵜⵉ 
ⵜⵉⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵓⴽⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ 
ⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵏ, ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, 
ⵉⴷⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ 
ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ 
ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ 
ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵎⵎⴰⵙ 
ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵓⵖⵍⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ 
ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵉⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵙⵅ ⵏⵏⵙ, 
ⵜⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⵍ 
ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ 
ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ.
ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳ 
ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴳ 
ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ 
ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷⴰ 
ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵏⵉⵔ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⵉⴳ ⵢⴰⵜ 
ⴳ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ 
ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ 
ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ 
ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵅⴼ 
ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ 

ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ 
ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏⵏⵙ 
ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⴷⴰ 
ⵜⴹⴼⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵙ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ 
ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ 
“ⵉⵍⵉⵖ” ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ 
ⵃⵎⴰⴷ ⵓⵎⵓⵙⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵏ ⴳ 
ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵏⴰ 
ⵜⴳⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ. ⴷⴰ 
ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” 
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ “ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ 

ⵓⵎⵓⵙⴰ” ⴰⴷ ⵉⴳⴳ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 
ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ 
ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ 
ⵏ ⵉⵍⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ 
ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵏⴳⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ 
ⵜⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⴷⵓⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ 
ⴳⴳⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ 

ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ 
ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ 
ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵖⴰⵙ 
“ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ 
ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ 
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵢⵓⵙⵉⵏⵉⵏ 
ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ 
ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, 

(ⵜⵉⵎⵎⵓⵍⴰⵢ, ⵉⴽⵉⵙⵍ ⴷ ⴰⵎⵃⵉⵔⵉⵛ), 
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵉⴳⵉⵜ ⵏ 
ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ 
ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ 
ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ 
ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ 
ⵓⵏⵄⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ. 

ⴷ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵍⴰⵖⵉ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⴷ 
ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷⴰ 
ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ 
ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. 
ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ 
ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴻⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ 
ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ 
ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ 
ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.
ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵏ 
ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ 
ⴰⴷ ⵡⵓⵍⵓⵏ ⵡⵉⴷ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴳ 
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Honorables Eurodéputé-e-s du Parlement Eu-
ropéen,
A l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Afrique, j’ai l’honneur d’attirer de nou-
veau votre attention sur un sujet d’une im-
portance capitale pour l’avenir proche de 
l’Europe. Comme je l’avais souligné dans ma 
vidéo-conférence de 30 novembre 2020 por-
tant sur le thème de "Pourquoi l’Union de 
la Méditerranée ne marche pas ?", à l’occa-
sion du 25ème anniversaire de la Confé-
rence Euro-Méditerranéenne de Barcelone 
(www.facebook.com/142093689293727/
videos/823876788179356 ), l’Union Euro-
péenne est toujours menacé par trois grands 
fléaux : la crise économique provoquée par la 
pandémie de Covid19, les flux migratoires et le 
terrorisme islamiste.
Vos dirigeants de l'Union européenne qui ont 
célébré à Strasbourg la "Conférence sur l'ave-
nir de l'Europe", le dimanche 9 mai dernier à 
Strasbourg, pour envisager votre avenir pour 
la décennie à venir, le thème de l’Afrique était 
absent même s’ils ont abordé la question cru-
ciale de la démocratie. Le président français 
avait déclaré que : "face à l'autoritarisme, la 
seule réponse qui vaille est l'autorité de la dé-
mocratie" qui "ne se gagne que par l'efficacité 
et la vitesse"... "Notre démocratie européenne 
est une démocratie de compromis, d'équi-
libre, ce qui est une vertu que nous devons 
protéger, mais c'est aussi une faiblesse quand 
elle s'étouffe dans ses propres procédures",.. 
Mais ce que nous regrettons dans cette jour-
née de l’Europe c’est  l’absence de référence à 
l’Afrique, et le manque de volonté d’encoura-
ger et d’étendre cet étendard démocratique aux 
54 pays africains, du fait que l’avenir proche de 
l’Europe est intimement lié à celui de ce conti-
nent, considéré comme le « berceau de l’huma-
nité ».
Cependant, le chef de la diplomatie, M.  Jo-
sep Borrell, avait déjà souligné le 29 octobre 
dernier (www.youtube.com/watch?v=PMu-
HGXiQ0Y) que : « l’Afrique est très importante 
pour une raison fondamentale : parce que nos 
intérêts politiques, économiques et de sécurité 
sont en jeu. L'instabilité en Libye, au Sahel ou 
en Somalie affecte notre sécurité. Et d'un point 
de vue démographique et économique, nous 
allons construire notre avenir, pour le meilleur 
ou pour le pire, en Afrique ». Il a ajouté que : « 
les Européens regardent l'Afrique à travers les 
yeux de la migration. Pour de nombreux Euro-
péens, l'Afrique est une source de migrants. 
Ils regardent sur leurs écrans de télévision 
presque tous les jours des gens qui essaient de 
passer par la Méditerranée, sur les côtes euro-
péennes, et certains d'entre eux meurent pen-
dant le voyage ».
Ainsi, si l’Union Européenne se décide pour 
de bon d’entreprendre un « Plan Marshall en 
Afrique », avec transferts de technologies et 
de savoir-faire, cela constituerait, sans aucun 
doute, comme une locomotive qui décollerait 
l’économie des deux côtés de la Méditerra-
née, et par conséquent, elle pourrait arriver 
à limiter les dégâts de la pression migratoire, 
provoquée par la poussée démographique de 
continent africain, qui , d’ici à trente ans, sa 
population passerait d’un milliard 300 millions 
à plus de 2,5 milliard en 2050, une population 
qui serait  5 fois plus importante que celle de 
l’Europe.
Les derniers évènements des flux migratoires 
Marocains aux Iles Canaries, aux villes nord-
africaines de Ceuta et Melilla, des Algériens, 
Tunisiens et Libyens vers les côtes italiennes, 
grecques et espagnoles vous interpellent pour 
changer d’optique, votre stratégie géopolitique 
vues que sur le prisme sécuritaire, et prendre 
conscience qu’une fois pour toute que ce désir 
de renforcer la démocratie et le partage des 
richesses devrait se généraliser des deux cô-
tés de la Méditerranée. Ces flux migratoires 
ne pourront être freinés qu’à condition de la 
reconstruction démocratique de l’Union des 
pays d’Afrique du Nord (Tamazgha). Comme 
je l’avais souligné aux ministres des affaires 
étrangères de nos pays: « Cette nouvelle union 

devrait se baser plus sur une vision africa-
niste amazighe et moins sur des considérations 
idéologiques arabo-islamistes obsolètes que 
feu l’islamologue Mohamed Arkoun n’arrêtait 
pas de dénoncer. Une nouvelle union régio-
nale, à l’exemple de l’Union Européenne, qui 
se base sur l’histoire millénaire de ce conti-
nent qui puise ses origines dans la civilisation 
amazighe. Une union qui se reconstruirait en 
accord total avec la déclaration universelle 
des droits de l’homme du 10 décembre 1948, 
et qui respecterait la déclaration des Nations 
Unies des droits des peuples autochtones du 
13 septembre 2007. Une union qui érigerait 
comme priorités les droits des femmes, la lutte 
contre toute forme de discrimination à leur 
encontre, le respect de la diversité ethnico-lin-
guistique, la pluralité des croyances religieuses 
et le multipartisme. En définitive, une union 
qui se baserait sur des valeurs et les principes 
démocratiques. Si les européens se vantent de 
l’origine de la démocratie qui remonterait à la 
création de la ville grecque d’Athènes, vers 800 
ans avant. J-C., nous, en tant qu’Africains, nous 
devons être aussi fiers de nos aïeuls qui ont eu 
le privilège d’être les pionniers dans l’inven-
tion de la « démocratie » dans la cité de Car-
thage, sous la reine Elisa Didon en 814 avant 
J-C. www.facebook.com/142093689293727/
videos/2490541604507247). Cette nouvelle 
union régionale devrait englober de l’ouest vers 
l’est les pays suivants : la Mauritanie, le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Egypte. Une 
union qui devrait prendre en considération et 
mettre en place le système politique fédéral, 
en syntonie avec le « Manifeste de Tamazgha 

» basé sur le droit à l’autonomie des régions. 
Un type de système fédéral qui réglerait la 
question du Sahara marocain occidental et les 
problèmes sociaux et politiques de la Kabylie 
et, surtout, qui freinerait et mettrait fin à la 
guerre civile libyenne. La création artificielle 
d’un état « arabe » en terre amazighe au sud du 
Maroc continue à envenimer les relations ma-
rocco-algériennes, même en période de la lutte 
contre le Covid-19. La création et la manipu-
lation du Polisario a ruiné depuis 45 années les 
économies nationales de deux peuples frères, 
obligés à dédier des budgets colossaux à la folle 
course à l’achat de plus en plus d’armements 
au lieu de le débourser en faveur du bien-être 
social de leurs Peuples. Un conflit artificiel qui 
condamne à la faillite leurs fragiles économies 
aggravées par la propagation du coronavirus, 
par la chute vertigineuse des prix de pétrole, 
par l’arrêt des activités industrielles, touris-
tiques, commerciales et autres. »
Mais malheureusement, le pays qui essaie de 
bloquer, le plus obstinément possible de cette 
union de Tamazgha, est bel et bien l’Algérie, et 
plus précisément ses officiers militaires. Ces 
derniers, au lieu de travailler en faveur d’une 
prospère Tamazgha qui dispose d’énormes ri-
chesses naturelles, qui rayonne par la richesse 
de son patrimoine historique et culturelle, 
qui dispose des atouts touristiques incontour-
nables (comme l’attestait la course Paris-Da-

kar), dépensent tous leurs énergies à bloquer la 
reconstruction de l’Union des pays nord-afri-
cains. Par conséquent, ils condamnent à l’échec 
cette union de se constituer et qui constitue en 
un authentique mur de contention contre les 
flux migratoires. Pire, les généraux algériens 
sont la source de l’insécurité et du terrorisme 
djihadiste, au Sahel, en Tamazgha et en Eu-
rope. Comme je l’avais souligné dans ma lettre 
d’avril 2017 à la Chancelière allemande Angela 
Merkel (http://amamazigh.org/2017/04/
lettre-de-lama-a-la-chanceliere-allemande-
angela-merkel-a-propos-de-lavenir-de-leu-
rope/)  l’Algérie, à part d’utiliser le terrorisme 
à des fins d’élimination d’opposants politiques, 
comme le chanteur amazigh Lounès Matoub 
et feu président réformateur Mohamed Bou-
diaf, ils sont à l'origine de la sinistre création 
du groupe terroriste Al Qaïda au Maghreb isla-
mique (AQMI).
En dernier lieu, et comme je viens de le deman-
der au président français et à la première vice-
présidente du gouvernement espagnol (voir 
mes lettre ci-dessous), plus que jamais vous 
êtes appelés et tenus, devant l’histoire, à faire 
pression sur vos dirigeants de l’UE dans cette 
urgence afin de déployer vos efforts diploma-
tiques pour appeler à l’ordre  et interpeller ces 
généraux algériens afin de remettre immédia-
tement en liberté et sans conditions tous les 
détenus politiques et de mettre fin à toutes les 
formes d’intimidation, de harcèlement judi-
ciaire, de criminalisation et d’arrestation ou de 
détention arbitraires à l’encontre des journa-
listes, des blogueurs, des défenseurs des droits 
de l’homme, des avocats, des manifestants et 

d’arrêter de traiter les militants kabyles et mo-
zabites de fausses accusations de terrorisme, 
en autorisant des enquêtes indépendantes de 
tous les assassinats politiques. En définitive, 
les rappeler que le respect des principes démo-
cratiques et des droits fondamentaux consa-
crés par la déclaration universelle des droits 
de l’homme est l’une des clauses figurant dans 
l’accord d’association UE-Algérie, et que l’ar-
ticle premier de cet accord énonce, de manière 
explicite, l’encouragement de l’intégration 
maghrébine en favorisant les échanges et la 
coopération au sein de l’ensemble maghrébin 
et entre celui-ci et la Communauté et ses États 
membres.
Et selon votre salutaire résolution de novembre 
dernier, il faut demander à vos gouvernements 
européens d’exiger aux plus hautes autorités 
militaires algériennes à garantir une reddition 
de comptes et un contrôle démocratique et de 
se soumettre à une autorité civile légalement 
constituée, et à faire en sorte que le rôle de 
l’armée, comme défini dans la Constitution soit 
explicitement limité aux questions touchant à 
la défense nationale. (PROPOSITION DE RÉ-
SOLUTION COMMUNE sur la détérioration de 
la situation des droits de l’homme en Algérie, 
en particulier le cas du journaliste Khaled Dra-
reni).

- Un manifesto valorisant les atouts de 
l’Afrique qui font d’elle le continent d’avenir
- Un message fort symbolisant le tournant his-
torique de BANK OF AFRICA qui adopte une 
nouvelle marque unique sur tout le continent 
pour accompagner la dynamique de  dévelop-
pement que connaît l’Afrique

L’adoption depuis 2020 d’une marque unique 
«BANK OF AFRICA» confirme la volonté 
du groupe bancaire d’œuvrer au service de 
l’Afrique et des Africains. 
« Cette nouvelle étape dans l’histoire de la 
banque s’inscrit dans le sillage de la vision 
éclairée et des nombreuses actions de SM le 
Roi Mohammed VI pour le développement et 
l’intégration économique de l’Afrique ainsi que 
pour la prospérité de ses citoyens. » déclare 
le Président du groupe bancaire, M. Othman 
Benjelloun. « L’Afrique est une promesse pour 
le XXIe siècle, à laquelle BANK OF AFRICA 
croit sans équivoque. Notre vision du continent 
est celle d’une Afrique dynamique, confiante 
en son potentiel, pleinement ancrée dans son 
temps ».
Ainsi, le manifesto #21ressourcespourlavenir 
contenu dans la plateforme trilingue 21res-
sourcespourlavenir.com vise à véhiculer la vi-
sion optimiste de la banque pour l’Afrique de 
demain et à confirmer son engagement résolu à 
participer au développement du continent. 
Que ce soit sur le volet démographique, social, 
économique ou politique, BANK OF AFRICA 
est convaincue que l’Afrique dispose des atouts 
nécessaires pour faire face à l’évolution des 
tendances mondiales.
Cette conviction est à la source de la dyna-
mique initiée par le Groupe BANK OF AFRI-
CA, matérialisée par l’adoption d’une nouvelle 
signature « OUR CONTINENT, OUR FUTURE» 
qui traduit la puissante promesse de dévoiler 
tout le potentiel africain et en faire une ri-
chesse pour l’avenir. 
Pour accompagner son dispositif communi-
cationnel, BANK OF AFRICA lance à partir 
d’aujourd’hui un film institutionnel empreint 
d’optimisme avec une vision avant-gardiste, et 
ambitieuse de l’Afrique qui vise à donner 
confiance aux Africains en leur avenir et les 
rendre fiers de ce qu’ils sont.
Découvrez le manifesto sur 21ressourcespour-
lavenir.com 
BANK OF AFRICA est implantée dans 32 pays 
dont 21 en Afrique employant 15200 femmes 
et hommes quotidiennement au service de 
millions de clients, et de milliers d’entreprises 
africaines.

#21rESSoUrCESpoUrLAvEnIr: 

LE mAnIfESTo qUI rEnd 
LES AfrICAInS 

fIErS dE L’AfrIqUE 
d’AUjoUrd’hUI ET dE 

dEmAIn
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Objet : appel à l'ordre des généraux algé-
riens qui répriment les manifestants du Hirak, 
qui déstabilisent les relations euro-nordafri-
caines, qui bloquent l’émergence de l’union 
des pays d’Afrique du Nord et qui soutiennent 
ouvertement le terrorisme djihadiste au Sahel

A l’aimable attention de Monsieur Emmanuel 
MACRON,
Président de la République Française

 Je souhaite m’exprimer au sujet de l’Algérie. 
Permettez-moi de porter à votre connaissance 
que le Haut-Commissariat des Droits Humains 
des Nations Unies vient d’interpeler de nou-
veau les autorités algériennes afin de cesser 
de recourir à la violence et à mettre fin aux 
arrestations arbitraires, après qu’il l’avait dé-
noncé auparavant et comme l’avait déjà fait le 
parlement européen à propos de la répression 
continuelle du mouvement populaire « Hirak 
d’Algérie ».
Nous nous surprenons beaucoup de cet im-
mense et incompréhensible silence de votre 
gouvernement à l’encontre de ces flagrantes 
violations des droits de l'homme en Algérie, à 
tel point que les manifestants ont osé scander 
des slogans contre la France. Sachez bien que 
manifester votre opposition ne constitue en 
aucune mesure en un acte d'ingérence dans les 
affaires intérieures de cette ancienne colonie. 
Ça serait juste un acte salutaire d’engagement 
envers le respect de l’accord d'association que 
l’Algérie avait signé avec l'Union européenne 
à Valencia le 22 avril 2002, dans l'esprit du 
processus de Barcelone de novembre 1995 et 
qui a commencé à prendre effet dès le 1er sep-
tembre 2005.  Parmi les objectifs essentiels de 
cet accord énoncé dans l’article 2 : « Le respect 
des principes démocratiques et des droits fon-
damentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la 
déclaration universelle des droits de l’homme, 
inspire les politiques internes et internatio-
nales des parties et constitue un élément es-
sentiel du présent accord". En plus de l’article 
premier énonce l’encouragement de l’intégra-
tion maghrébine en favorisant les échanges et 
la coopération au sein de l’ensemble maghrébin 
et entre celui-ci et la Communauté et ses États 
membres.
Malheureusement, lorsque les gouvernements 
français et européens se taisent sur une telle 
réalité ils ne font qu'exprimer explicitement 
leur soutien aux généraux algériens, corrompus 
et criminels. Ces derniers, non seulement s'ef-
forcent à entraver l’union des pays d'Afrique 
du Nord, sinon alimentent une éternelle guerre 
contre son voici, le Maroc, à travers le finan-
cement et l’encadrement des mercenaires de 
Polisario, sans jamais écouter et étudier sé-
rieusement la proposition la proposition du 
Royaume du Maroc du plan intitulé «Initiative 
pour une autonomie de la région du Sahara» 
d'avril 2007, soumise au Conseil de sécurité 
des Nations Unies, d'autonomie politique dans 
le cadre de la souveraineté marocaine, et qui 
reste incontestablement la seule alternative à 
la solution définitive au conflit du Sahara. Il 
est clair que ces généraux s’entêtent à appau-
vrir économiquement de plus en plus ces deux 
pays dans cette incessante course à l’armement 
et ils continuent impunément de s'emparer 
des ressources naturelles du peuple algérien 
et de continuer à dépenser les fonds provenant 
de leur vente de pétrole en faveur des achats 
pharaoniques et sans fin d'armements russes 

obsolètes ! En effet, ces honteux généraux ne se 
préoccupent guère du bien-être social de leurs 
plus quarante millions de leurs compatriotes 
algériens. Leur seul souci c’est de remplir leurs 
poches et leurs comptes suisses et parisiens, ou 
se permettre d'acheter des palaces sur la côte 
espagnole du Costa del Sol, par l’intermédiaire 
des colossales commissions qu'ils prélèvent sur 
chaque marché ! Dans ce contexte, mainte-
nir cet état de guerre permanent à l’encontre 
du Maroc, à travers cette guerre artificielle du 
Sahara, permet à cette caste martiale de justi-
fier son immonde prétexte de monopoliser tout 
le pouvoir politique et de continuer à dilapider 
les biens de l'Etat au détriment du développe-
ment du peuple algérien, et ce, même pendant 
cette néfaste période de pandémie de coronavi-
rus Covid-19 !
En tout cas, ce que l'opinion publique fran-
çaise et européenne ignore amplement, c'est 
que les hauts officiers militaires algériens, qui 
devraient normalement être traduits devant 
la Cour Pénale Internationale de la Haye, ne 
s’obstinent pas seulement à armer les merce-
naires sahraouis de Polisario,- ni à dédier le 
travail de leur entière diplomatie à la question 
de la reconnaissance d'un supposé et irréali-
sable état "arabe" en territoire afro-amazigh 
(lorsque l'Arabe appartient essentiellement au 
continent asiatique)-, sinon aussi aux terro-
ristes djihadistes de Sahel.  En réalité, ils sont à 
l'origine de la sinistre création du groupe terro-
riste Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). 
Comme l'attestent cette superbe étude de 
François Gèze et Salima Mellah.
 De ce fait, ils sont les responsables directs de 
tous les meurtres commis, et qui continuent à 
être commis, au sein des pays du Sahel, et inclus 
ceux contre les casques bleus de la Minusma 
onusienne et les soldats français de l’Opéra-
tion Barkhane. Ses services secrets militaires 
connu soue le nom de la DRS, non seulement 
financent, conseillent et fournissent des infor-
mations satellitaires à ses mercenaires djiha-
distes au Sahel, comme le célèbre Iyad Ag Ghali 
d'Ansar Dine et à qui  lui procurent refuge sur 
son sol, sinon ils fournissent également des can-
didats à AQMI, comme ces recrutements parmi 
les sahraouis des camps de Tindouf .
En fin de compte, si le Sahel est en train de se 
transformer en une poudrière, qui pourrait dés-
tabiliser les relations euro-africaines et porter 
cruellement atteinte à la sécurité de l’Europe, 
cela incombe directement cette caste militaire 
algérienne. Ça ne nous surprend plus qu'elle 
puisse même être à l'œuvre des dernières at-
taques contre les populations civiles touarègues 
au nord du Niger, notamment depuis qu'une en-
treprise chinoise a commencé à exploiter du pé-
trole et des puits de gaz près de ses frontières.
N'oublions pas que l'Internationale salafiste 
AQMI (devenue désormais Yamaât Nusra al 
Islam wal muslimin «GSIM»), parfaitement 
manipulée par les services secrets militaires 
algériens , n’attaque pas seulement les pauvres 
citoyens déshérités du Mali, D’Azawad et du 
Niger, mais aussi les citoyens européens et 
vos propres concitoyens. Selon les confes-
sions de l’ex-agent Karim Moulay, que vous 
évitez d’interpeller malgré le fait qu’il réside 
en Europe, c’est la signature de la DRS algé-
rienne qui est derrière le macabre et vil assas-
sinat des sept moines français de Tibhirin. Et 
n’oublions pas que AQMI et/ou la DRS algé-
rienne ont enlevé les otages français Pierre 
Camatte, le 26/11/2009, Michel Germaneau, 

le 19/4/2010, Antoine de Léocour et Vincent 
Deloy, le 7/1/2011, Pierre Legrand, Françoise 
Larribe, Daniel Larribe, Thierry Dol, Marc Fé-
ret, le 16/9/2010, Serge Lazarevic et Philippe 
Verdon, le 24/11/2011, Ghislaine Dupont et 
Claude Verlon, le 2/11/2013…Le dernier le 
journaliste Olivier Dubois, ce 8 avril dernier. 
Malheureusement, certains de ces otages ont 
été lâchement exécutés…
Il est de notoriété que ces généraux, à travers 
leur bras de la DRS, sont aussi responsables de 
nombreuses attaques terroristes contre leurs 
propres concitoyens comme le célèbre chanteur 
Cheb Hasni, ou l’assassinat du célèbre chanteur 
Lounès Matoub! En effet, le principal suspect 
de cet horrible et dernier meurtre de cette 
icône de la musique amazighe est le sanguinaire 
Hassan Hattab, ancien chef du GSPC qui a don-
né naissance à AQMI, disposant de la protection 
de ces mêmes généraux et passe ses jours tran-
quillement dans une villa sur les hauteurs de la 
capitale à Ben Aknoun, sans qu’il se soucie de 
répondre aux nombreux crimes commis par sa 
bande de terroristes et lui-même !
Heureusement, le peuple algérien a repris es-
poir dans le changement. Sa jeunesse, armée 
par le courage et la détermination, s’est soule-
vée pacifiquement contre ces généraux verrous, 
corrompus et criminels, et contre leurs marion-
nettes présidents, de Bouteflika ou de l'actuel 
Abdelmajid Tebboune. A travers ce valeureux 
et admirable mouvement populaire de «Hirak 
d'Algérie», le peuple algérien n'a pas cessé de 
manifester depuis le 16 février 2019 contre ces 
continuelles violations des droits humains et de 
dénoncer leurs manœuvres théâtrales de falsi-
fications électorales.  
Manifester une position de non-dénonciation 
de ces généraux dictatoriaux c’est en fait as-
sumer l’émigration clandestine de la jeunesse 
algérienne vers les côtes européennes et qui 
ne fait que se renforcer à chaque fois et ayant 
comme destination privilégiée, la France. Déjà, 
depuis le début de cette année et selon le Haut-
Commissariat des Nations unies elle dépasse 10 
000 personnes !
En définitive, si vous voulez vraiment aider 
l’Algérie, et par extension les pays d’Afrique 
du Nord, avec qui votre pays partage de pro-
fonds intérêts économiques et où le destin de la 
France est intimement lié à leurs destins, vous 
n’avez qu’à appeler à l’ordre ces officiers algé-
riens qui se croient impunis et intouchables. 
Vous pouvez même demander leur extradition 
en France du fait que la nouvelle convention 
d’extradition entre l’Algérie et votre pays vient 
d’être promulguée le 12 mai dernier, afin de ré-
pondre sur les assassinats des citoyens français 
en Algérie et au Sahel !
Il faut exiger aux généraux algériens la remise 
immédiate en liberté et sans conditions de tous 
les détenus politiques et de mettre fin à toutes 
les formes d’intimidation, de harcèlement judi-
ciaire, de criminalisation et d’arrestation ou de 
détention arbitraires à l’encontre des journa-
listes, des blogueurs, des défenseurs des droits 
de l’homme, des avocats, des manifestants et 
des militants kabyles et mozabites, tout en leur 
rappelant que le respect des principes démo-
cratiques et des droits fondamentaux consa-
crés par la déclaration universelle des droits 
de l’homme est l’une des clauses figurant dans 
l’accord d’association UE-Algérie.
Il faut exiger aux plus hautes autorités mili-
taires algériennes à garantir une reddition 
de comptes et un contrôle démocratique et 

en l’occurrence la subordination effective de 
ces derniers à une autorité civile légalement 
constituée, et à faire en sorte que le rôle de 
l’armée, comme défini dans la Constitution soit 
explicitement limité aux questions touchant 
à la défense nationale. Et de ce fait qu’ils ar-
rêtent leurs manœuvres théâtrales d’organiser 
de fausses et illégitimes campagnes électorales!
Il faut exiger l’entrée dans le pays des organi-
sations internationales des droits de l’homme, 
et des titulaires de mandat au titre de procé-
dures spéciales des Nations unies, pour réaliser 
en toute liberté leurs enquêtes indépendantes 
de tous les assassinats politiques (dont celui 
de président Mohamed Boudiaf et le chanteur 
Lounès Matoub), de l’assassinat des 126 jeunes 
kabyles lors  du printemps noir de 2001 et sur-
tout sans oublier les enquêtes sur les relations 
étroites de certains figures du terrorisme dji-
hadiste (comme Djamel Zitouni de GIA, Hassan 
Hattab et Abderrezak El Para de GSPC, Abdel-
malek Droukdel et Mokhtar Belmokhtar d’AQ-
MI et le touarègue Iyad Ag Ghali du GSIM…) 
avec la sécurité militaire algérienne.
Dans l’attente de vous pencher consciencieu-
sement sur ces légitimes requêtes, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, l’ex-
pression de notre très haute considération.

 Par Rachid RAHA,
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe

les Amazighs demandent au président Emmanuel MACRON 

d'appeler à l'ordre les généraux algériens 
et de se soumettre  à une autorité  civile 

légalement constituée
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»لست من هواة التلفزيون، غري أن مسلسل 
األمازيغية  القناة  عرضته  الذي  »مغريضو« 
ضمن شبكة برامجها خالل شهر رمضان، شد 
وهم  األصدقاء  من  مجموعة  بمعية  انتباهي 
كذلك لم يكونوا بدورهم من عشاق املسلسالت 
يف  عاداتنا  غري  مغريضو  ان  غري  التليفزيونية. 

رمضان 2021 .
علينا،  نفسه  وفرض  لذواتنا،  املسلسل  تسلل 
أغنية  انطالق  ساعة  احرتام  التزام  يف  أدخلنا 
الجنريك، أدخلنا يف متاهات األسئلة حول مصري 
منا  السن  كبار  اىل  التجأنا  املسلسل،  أبطال 
لفهم لعنات مغريضو، حاولنا ان نربط عالقات 
نبني  ان  نحاول  املمثلني،  مع  وتعارف  صداقة 
فرضيات حول من سيقتل من؟ من سيحب من؟ 
... ويف كل مرة يحدث انزياح لم يخطر عىل بال 
أي منا، فنكتفي بالقول يف قرارة أنفسنا لكاتب 
باللغة  أحسنت  أي  إيماش«  »باز  السيناريو 

الريفية. 
شكرا  لإلنتاج،  »ثازيري«  عمل  لفريق  هنيئا 
ا مضاعفا  السناريو، شكر  اختارت  التي  للجنة 
للقناة األمازيغية التي بثت مسلسل »مغريضو« 
مما  وعالقة  متشابكة  خيوطه  الزالت  والذي 
يطرح إمكانية الجزء الثاني خاصة أن مشاهدي 
القناة األمازيغية يف الداخل والخارج وجدوا يشء 
ثنايا  يف  وأساطريهم،  وذكرياتهم،  ذواتهم  من 

أحداث »مغريضو« األول«.

حسين مزياين رجل أعمال
»مغريضو يكسب مشاهدين

 جدد لتمازيغت«

الجميل يف االنتاجات األمازيغية أنها جلبت اهتمام 
املتتبعني والنقاد وكثري من ردود األفعال  كثري من 
منها ما هو ايجابي وما هو سلبي واستطاعت أن 
هذا  عن  نتحدث  وحني  جدا.   جميال  نقاشا  تخلق 
االنتاجات  تتزعمه  أنه  نجد  السنة  هذه  النقاش 
أنها  بحيث  الكوميديا  عن  تفوقت  التي  الدرامية 
عرفت تطورا مهما خاصة حني خرجت عن املعتاد 
أو  البادية  يف  األمازيغي  اإلنسان  عن  والنمطية 
بالذكر  أخص  وهنا  للواقعية  بتشخيصها  املدينة 
من  مجموعة  عالج  الذي  مغريضو  مسلسل 
العقار،  مافيا  الرسية،  كالهجرة  الساعة  مواضيع 

الخيانة، الغدر وكذلك ما هو سيايس. وقد نجح يف 
تحقيق نسب مشاهدة عالية داخل وخارج الوطن 
واألكثر من هذا أنه استطاع أن يخلق نقاشا فعاال 
التواصل  مواقع  يف  الريفي  املجتمع  أوساط  يف 
االجتماعي بصفة عامة. وحقق نوعا من املعالجة 
ما بني الجمهور والقناة األمازيغية إذ نجح يف تلبية 
احتياجات املجتمع الريفي. يمكن القول أن الدراما 
األمازيغية بصفة عامة رغم أنها يف مرحلة التأسيس 
إال أنها أصبحت تضاهي االنتاجات املغربية الناطقة 
املرصودة  امليزانية  أن  علما  والدارجة  بالعربية 
مع  باملقارنة  قليلة  باألمازيغية  الناطقة  لألعمال 

رصده  يتم  ما 
األخرى  لألعمال 
عن  ناهيك 
اإلعالمي  اإلقصاء 
األعمال  لهذه 

األمازيغي.  وللمثل 
أن  القول  أجزم 

الريفية  الدراما 
تفوقت  السنة  كثريا هذه 

كلمتها  يف وستقول 
املستقبل القادم. 

   مراد ميموين فنان وممثل كوميدي
املسلسل جنح يف حتقيق نسب مشاهدة عالية داخل وخارج الوطن

»مغريضو«  الرمضاني  املسلسل  أحكي عن  أن 
يف زمن جائحة الكوفيد 19 و20؟

عمن أحكي وأنا أتحدث عن مسلسل خرايف، عن 
املخرج  عن  أم  املسلسل؟  عن  أم  األسطورة؟  
أم  الريفية-املغربية؟  الله للسينما  الذي هو هبة 
املمثالت  الواقع:  عىل  الخرايف  الطري  حالوا  عمن 

واملمثلني؟  
»مغريضو« الطري الخرايف الذي ينادي عىل األرشار 
عرضة  له  استجاب  من  كل  ويكون  بأسمائهم، 

لألزمات أو املوت يف أجل أٌقصاه سنة واحدة، 
الحب،  مثل  مثلها،  نسبية  والروعة  رائع،  العمل 
ومثل الحقيقة والجمال والفن، واملوت، وضحكة 
من  فبالرغم  انا  اما  األخرية،  او  األوىل،  حبيبتي 
البدايات: والبدايات » مغريضو«  تقدم سني ابن 

طائر الحلم. ال الطائر الخرايف. 
محمد؟  يسمى  السيناريو  كاتب  ان  قلت  هل 

محمد من؟ محمد بوزكو؟
-نعم،  

-كفى اذا!!
بالجائزة  الفائز  االدرييس،  طارق 

لسينما  الدويل  للمهرجان  األوىل 
 « بفلمه  املشرتكة  الذاكرة 

 ، بوزكو  ومحمد  ارهاج«، 
املهووسني   ، الصامت  النبيل 
بالحقيقة،  بالجمال،  معا  
كافة  ومعهما  بالحب، 
ماذا  واملمتثلني،  املمثالت 
مثيل  وافد  يقول  ان  عىس 
عىل عالم السينما الوافد الذي 
حقوقية،  حقائق  عن  يبحث 

الجمال فينا؟ أشياء كانت  عن 
البرصية  املساحات  يف  حارضة 

أوال  يرنو  الذي  مغريضو  ملسلسل 
االجتماعية  العدالة  قناعة  وأخريا 

والتي تحرك كل صادق فينا.
نتحدث  أن  نريد  و  دهرا،  نسكت  أننا  مشكلتنا 

األوان  أن  اما  أوجعتنا،  التي  السنون 
رويدا »مغريضو«   ، رويدا  لنتحدث 
الطريـ لست  ، ليس  السادة  أيها 
طريا،  يعد  لم  »مغريضو«  أنا، 
يرسم  مسلسل  اىل  تحول  لقد 
نتبع  نحن  و  االمل  طريق 
واالخرون...  طارق  محمد 
اىل الرمضان املقبل ال رجاءا 
، قبل ذلك فالزمن كما تقول 
والدتي »يطري« مثل الطيور. 
بدون  املقبل  الرمضان  إىل 
بأجوبة  كوفيد،  مضايقات 
عن مصري شخوص مغريضو 
يف جزء ثان، أخاف ان اموت ويف 
نفيس يشء من مسلسل مغريضو.

عبد السالم بوطيب  مدير املهرجان الدويل لسينما الذاكرة املشتركة 
أخاف ان اموت ويف نفسي شيء من مسلسل مغريضو

* تمكن مسلسل "مغريضو" للمخرج 
طارق اإلدرييس، من فرض نفسه وتحقيق 

الثامنة  القناة  يف  املشاهدة  من  مهمة  نسب 
قضايا  من  يثريه  ملا  نظرا  اليوتيوب،  وعرب 
العقار  بمافيا  تتعلق  املغربي  بالريف  حارقة 

والهجرة الرسية والفساد
موقع سكاي نيوز عربية

من  النصف  يقارب  ما  مرور  وبعد  اليوم   *
رمضان، يمكنني القول أن "مغريضو" تمكن 
فعال من كسب ثقتي وثقة املشاهد الريفي، 
مواقع  وألهب  الكالم  من  الكثري  وأسال  بل 

التواصل االجتماعي بالتفاعل واإلعجاب
محمد بوتخريط
 كاتب من هوالندا

وجه  ماء  يحفظ  "مغريضو"  مسلسل   *
لكل  برافو  رمضان...  يف  التلفزية  االنتاجات 
والهادف  الجاد  العمل  هذا  عىل  اشتغل  من 

والرائع
عيل كوراجي، صحفي

يف  كبريا  نجاحا  "مغريضو"  مسلسل  *لقي 
الريف وخارج الريف، واهتمت به الصحافة، 
للدراما  نوعية  نقلة  العمل  اعترب  حيث 
جديد  نمط  فرض  من  وتمكن  األمازيغية، 
سواء من ناحية اإلخراج أو كتابة السيناريو
موقع ناضورسيتي

القناة  شاشة  عىل  "مغريضو"  *مسلسل 
األمازيغية، يستحق املشاهدة...برافو لجميع 

من صنع هذه التحفة الفنية
محجوب بن يّس عيل
 اعالمي وممثل

اىل  مغريضو  الريفي  املسلسل  *بوصول 
اقول  ان  يمكنني  عمره  من  متقدمة  مرحلة 
للخزانة  إرثا  وسيكون  ناجح  مسلسل  انه 

الثقافية والفنية االمازيغية

مصطفى املقدم
 ممثل واعالمي 

االتقان  عالية  فسيفساء  *"مغريضو" 
والجمال ولم أكن أنتظر أنا شخصيا أقل من 
الذين جندوا  املمثلني  هذا وأنا أعرف ترسانة 
الفنية  الساحة  عىل  ووزنهم  العمل  لهذا 

الريفية
مصطفى أينض، كاتب مقيم يف هوالندا

امليدان،  يف  بمتخصص  لست  أنني   *صحيح 

يف  الدراما  عن  نظري  وجهة  تقديم  أود  لكن 
الريف، يبدو أنها شقت طريقها نحو العاملية 
الصعاب  كل  من  بالرغم  رسيع،  بشكل 
لكن عمل مثل هذا مقارنة مع  واالكراهات، 
املغربية،  الرمضانية  الدرامية  اإلنتاجات 

إنجاز ترفع له القبعة
سفيان غاوي

 طالب جامعي    

الواقع  تم بني  الذي  اللقاء  أن  القول  *يمكن 
جعل  "مغريضو"  مسلسل  يف  واألسطورة 
منه عمال مشوقا يحق ان نفتخر به باعتباره 
وبدون  املغربية.  الدرامية  االنتاجات  أحسن 
الجيدة  األعمال  من  اعتباره  يمكن  مبالغة 
لإلذاعة  الوطنية  الرشكة  انتجتها  التي 

والتلفزة املغربية خالل هذه السنة. 
جريدة الصباح

*عىل مستوى السيناريو، فالقصة تم رسدها 
وفقا لهيكل رسدي متطور للغاية، نحن لسنا 
مغربي  سيناريو  كاتب  يرويها  قصة  امام 
"فنان"  سيناريو  كاتب  ولكن  "كالسيكي" 

يعرف كيف يربز احداث القصة.
 إبراهيم جبيلو 
مخرج وسيناريست وممثل

قالوا عن 
"مغريضو" 

أن  كثريا  يهمني 
نظري  وجهة  اعطي 
مغريضو،  مسلسل  يف 
ناقدا  أكن  لم  وإن  حتى 
بإمكاني  لكن  سينمائيا 
جوار  اىل  املساهمة 
االختصاص،  أصحاب 
اشتغل  فاملسلسل 
جديرة  مواضيع  عىل 
بال  وتشغل  باالهتمام 
الريف  ساكنة  املواطن 
من قبيل الهجرة الرسية، 
البرش وتجارة  االتجار يف 
الخيانة،  املخدرات، 

االبتزاز...
املسلسل  إن  شخصيا 
املشاهدة،  يستحق 
أيضا  التنويه  يستحق 

الثقايف  املوروث  عىل  اشتغل  وانه  خاصة 
أسماء  اختيار   ، تيفيناغ  توظيف  للمنطقة، 

امازيغية للممثلني ، توظيف األسطورة .
خيوطا  يخلق  ان  استطاع  السيناريو  كاتب 
متشابكة بني املمثلني عىل كثرتهم، فوضعنا 
امام عمل من الحجم الكبري فيه مجموعات 
مقنعة  مربرات  لها  بينها  فيما  تتصارع 
من  تطلب  املسلسل  ان  الواضح  لوجودها، 
واجتهادا  مجهودا  بوزكو  محمد  السيد 

كبريين.
مسلسل  يف  املشجعة  املؤرشات  إحدى 
تعطي  جديدة  وجوه  ظهور  هو  مغريضو 
والتلفزي  السنيمائي  اإلنتاج  أن  االنطباع 
بخري،كما  سيكونان  بالريف  االمازيغيني 
يف  كان  الصوتية  املؤثرات  عىل  املرشف  ان 

املطلوب  املستوى 
 ، عالية  حرفية  عن  وابان 
لكن هذا ال يمنع من طرح 
االستفهام  عالمات  بعض 

:
ب  املقصود  استوعب  لم 
املسلسل،  يف  »مغريضو« 
ام  األرشار،  هم  هل 
عالقة  ثم  محاربيهم 
االحداث  بواقع  األسطورة 

...
لم املس حرفية يف عمليات 
عىل  تمت  التي  االختطاف 

مدى حلقات مغريضو
اإلمكانيات  اتفهم  لم 
منحت  التي  الكربى 
كي  إيدير  لشخصية 
الهواتف  يخرتق 
بهذه  ليس  االمر  ان  حني  والكامريات...يف 
السهولة علما أنى ملم ببعض تفاصيل هذه 

العمليات.
بالدارجة  الناطق  الفياليل  رسائل  ماهي 
الهجرة  املغربية، هل الغرض منه لتأكيد ان 
بغرض  ام  عامة،  وطنية  ظاهرة  الرسية 
الريفي عىل محيطة  املجتمع  انفتاح  إظهار 

عكس ما يتداوله الكثريون.
يف  للسلطة  التام  الشبه  الغياب  رس  ما 

املسلسل الخ
أحسن  من  مغريضو  مسلسل  عموما 
وقد  الثامنة  للقناة  التلفزية  اإلنتاجات 
املغربية  اإلنتاجات  ينافس  ان  استطاع 
األخرى والتي وفرت لها الدولة جميع رشوط 

النجاح،

كرمي املرسي مغين مهندس دولة يف اإلعالميات
مغريضو نافس  بكل جدارة األعمال 

الرمضانية األخرى 
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لالنتاجات  تقييمك  هو  ما   *
الدرامية األمازيغية لهذه السنة؟

االنتاجات  بمستوى  سعيدة  جد  أنا   **
األمازيغية لهذه السنة، خاصة بعد حصول 
الجمهور  »مغريضو« عىل جائزة  مسلسل 
الناطقة  االنتاجات  اإلخراج وسط  وجائزة 
من  أكرب  تجارب  راكمت  التي  بالدارجة، 
هنا  ومن  باألمازيغية،  الناطقة  األعمال 
منحت  التي  اإلدرييس  طارق  بلمسة  أشيد 
ناله  ملا  وأهلته  مضافة  قيمة  املسلسل 
محمد  مجهودات  إىل  باإلضافة  نجاح،  من 
مستوى  عىل  بدراية  يتسم  الذي  بوزكو 
اختيار النصوص العميقة الحاملة للرسائل 
االجتماعية والرتبوية...، التي تجذب املمثل 
أوال ألدائها واملتفرج لالستمتاع بها، بصفة 

عامة هناك تطور وتطور ملحوظ.

مسلسل  يف  تجربتك  عن  حدثينا   *
دور  مع  تفاعلك  وعن  «مغريضو»، 

التي  الفنية  والرسالة  «نوال»، 
وجهتها من خاللها...

كانت  مغريضو  مسلسل  يف  تجربتي   **
ممثلني  بني  اشتغايل  حيث  من  استثنائية، 
تمس  مواضيع  عىل  واالشتغال  وازنني، 
دور  وأداء  خفاياه،  وتكشف  املجتمع 
براءة  أبدا، وتجسيد  يكن سهال  لم  »نوال« 
فتاة تهاجر لتحقق آمال ومستقبل، طبعا 
ما  رسعان  لكن  اختيار،  سوء  اعرتضها 
الرش  عىل  وتمردت  آخر،  مسار  أخذت 
أخطاء  كل  وتصحح  قوة،  أكثر  لتصبح 
املايض، والرسالة التي عرب عنها الدور هي 
دعوة املرأة الريفية للعمل وتحدي الصعاب 

والعراقيل، وتتمكن من اثبات نفسها داخل 
الذكورية،  التبعية  من  وتتخلص  املجتمع 
وتتوقف عن موقع الكائن العاجز والسلبي 
بحاجة  ليست  واملرأة  إجابي،  عنرص  إىل 
لرجل لتبلغ رسالتها الروحية، هذا ال يعني 
املرأة  لكن  الزواج،  ضد  شاذ  موقف  تبني 
وتحقق  بمفردها،  نفسها  تثبت  أن  قادرة 
هدفها، بالصرب دون ترسع وبخطى ثابتة.

* هل توقعت نجاح المسلسل وكيف 
كانت اطباعاتك األوىل حوله؟

** يف الواقع مجرد أن اإلخراج يعود لطارق 
االدرييس والسناريو ملحمد بوزكو، يمنحني 
نسبة من توقع نجاح العمل ألنه لدي ثقة 
وسماع  املسلسل  خروج  وبعد  اإلثنني،  يف 
االنطباعات األوىل التي أبرزت نقاط قوة أداء 
املمثلني والسيناريو واإلخراج والتيمات...، 
أكد الحدس السابق ألوانه وثمن مجهودات 

العنارص الفنية التي زادت بها ثقتي أكثر.
وفاجأني  املسلسل  تابعت  شخصيا  وأنا 

واللمسة  املشاهد،  بجمالية  املخرج 
لها،  منحها  التي  البهية  والحلة  الفنية 

جعلني طفلة صغرية تتابع بانبهار.

المقدم  للدعم  تقييمك  هو  ما   **
الحزي  وكذا  االمازيغية  لالنتاجات 
الثامنة  قناة  تخصصه  الذي  الزمني 

لعرضها؟
** موضوع الدعم بالنسبة يل جد حساس، 
نحن  فعال  عمله  عىل  يجازى  ال  املمثل  آلن 
نؤدي الدور بحب، ونسافر يف لحظات متعة 
ونحن نمثل مشاهد الدور، لكن يجب إعادة 
ليشعر  بحاجة  املمثل  ألن  ذلك،  يف  النظر 
بقيمته، ويأخذ مقابل من أجل العمل الذي 

يؤديه.
رشكات  ثالث  به  توجد  للريف  وبالنسبة 
بشكل  واحد  مسلسل  عرض  ويتم  انتاج 
االنتاجات  حق  يف  اجحاف  وهذا  سنوي، 
القدرات  كبح  بمثابة  هو  بل  الريفية، 
واكتشاف  مساحتها،  وتقليص  اإلبداعية 
ذات الفنان والدور الذي يجد ذاته فيه يتم 
ليسوا  املمثلني  وأن  خاصة  املمارسة،  عرب 
من  نتعلم  فنحن  األكاديميات،  بخريجي 
األدوار التي نؤديها، والفنان بحاجة لفرص 
تعطي  ال  األمازيغية  األعمال  أن  أكرب، كما 
يتم  أنفسهم، حيث  لتحضري  للمثلني  وقت 
توقيع عقودهم يف آخر لحظة مع الرشكة 
بدورها،  لحظة  آخر  يف  عقدها  توقع  التي 
األعمال  هذه  عرض  ظاهرة  إىل  باإلضافة 
بحاجة  نحن  وفقط،  رمضان  شهر  خالل 
لعرض املسلسالت األمازيغية طيلة السنة.
* نادية,ب

شيماء عليوي:
قلة شركة اإلنتاج بالريف اجحاف يف حق االنتاجات األمازيغيةقلة شركة اإلنتاج بالريف اجحاف يف حق االنتاجات األمازيغية
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والسينمائية  والمرسحية  الفنية  تجربتكم  بحكم   *
ألول  تقديمكم  بعد  السبعينيات،  منتصف  منذ  الممتدة 
سنة  ثرايثماس”  ومرسحية”  1978م،  سنة  مرسحي  عمل 
مسلسل  ضمن  تمثييل  دور  أداء  يف  ومشاركتكم  1993م، 
هذه  األمازيغية  للدراما  تقييمكم  هو  ما  مربوك»  «نهار 

السنة؟
 ** عرفت الدراما األمازيغية تطورا ملحوظا عىل مدار السنوات 
عىل  ان  وكيفا،  كما  ألخرى،  سنة  من  تحسنا  وتعرف  األخرية، 
مستوى املواضيع واألداء الفني من طرف املمثلني و عىل مستوى 
اإلدرييس  طارق  مثل  أكفاء  مخرجني  فظهر  كذالك،  اإلخراج 
الذي انتقل من االخراج الوثائقي إىل اإلخراج الدرامي، واصبحت 
االنتاجات الدرامية االمازيغية تستقطب غري األمازيغ الراغبني يف 
املشاركة بها، لتميزها بالطاقة ووفرة املمثلني األكفاء ومكتسب 
ماديا  تكليفهم  لعدم  تنبهوا  األمازيغ  غري  واملنتجني  لألمازيغ، 
ويستنقصون  أقل  أجرتهم  ألن  األمازيغ  املمثلني  مع  بالتعامل 
اإلنتاج  ورشكات  وفقط،  أمازيغ  ممثلني  بوصفهم  قيمتهم  من 
األمازيغية بالناظور تمنح القيمة التي يستحقها الفنان واملمثل 
األمازيغي، ولكن اآلن أصبحت األعمال الدرامية األمازيغية تحرز 
أحسن  منحت  التي  مكناس  جائزة  مثل  ودولية،  وطنية  جوائز 
بذلك  منافسة  »مغريضو«،  ملسلسل  الجمهور  وجائزة  إخراج 
أخرى حازت  أعمال  إىل  باإلضافة  بالدارجة،  الناطقة  االنتاجات 

عىل جوائز عاملية مثل »أديوس كارمني« و«ملوسرت«...

* ما يه وجهة نظركم يف هذه األعمال خاصة المرتبطة منها 
بقضايا من الواقع المعاش؟

الواقعية، لدينا جمهور حساس  ** لدينا جمهور يفضل األعمال 
كتاب  يجعل  ما  الدرامي،  العمل  داخل  وجوده  ملس  يف  يرغب 
األعمال  يف  الواقع  تجسيد  عىل  يعملون  األمازيغ  السيناريوهات 
أمام  ويجعله  يؤرقه  الذي  بالوضع  املتلقي  علم  ويحيط  الفنية، 
به  قام  ما  وهو  وتعنيه،  تشمله  وتساؤالت  متباينة  إشكاليات 
محمد بوزكو يف أعمال عديدة مثل الفيلم السنيمائي »إبرييتا« الذي 
وقمت  بالريف،  االسباني  االستعمار  صورة  بتوضيح  كفيل  كان 
بعرضه كممثل ملدينة الناظور يف مهرجان »ميتز« الفرنيس، ونال 
عليها  وجب  الفنية  واألعمال  والجمهور،  التحكيم  لجنة  إعجاب 
إبراز املشاكل االجتماعية واألهمية التاريخية للمنطقة، لتعميمها 
املثقفة، ومن هنا يجب  الفئة  العموم لكي ال تظل حكرا عىل  عىل 
الرسطان،  ومرىض  والبطالة  بالفقر  ترتبط  تيمات  عىل  االشتغال 
وكذا فيلم »بوليتكا« الذي تحدث عن الواقع السيايس، كما عالج 

العمل  الرسية من خالل  الهجرة  موضوع 
إىل عمل  باإلضافة  دعنيذ«،  الدرامي »مني 
التفاوت  قضية  عالج  الذي  »ذميمونت« 
مواضيع  وكلها  واالجتماعي،  الطبقي 
املعاش  بالواقع  يرتبط  ما  وكل  الساعة 
نسب  ويشهد  الجمهور  لدى  محبوب 
عىل  ينطبق  ما  وهو  مرتفعة،  مشاهدة 
عمل  إىل  باإلضافة  »مغريضو«،  مسلسل 
عرضه  يتم  لم  الذي  مارزوق«  »ذيرباثني 
يتنبأ بنجاحه ألنه عمل ضخم  بعد والكل 

فعال عىل كل املستويات.

التي  الفنية  االنتقادات  يه  ما   *
لهذه  توجهوها  أن  بإمكانكم 
يف  التجويد  لغاية  االنتاجات 

األعمال المقبلة؟
** لدي مجموعة من االنتقادات، سأحاول 
تقديمها بشكل عام دون تخصيص، أولها 
الريفي،  الفني  املشهد  يف  الفقر  تكريس 
كأننا عاجزين عىل إظهار القدرات املادية 

رغبة  لعدم  راجع  وذلك  الفني،  الديكور  تحسني  شأنها  من  التي 
املنتجني يف تخصيص مصاريف من أجل اكرتاء فيال وسيارات فاخرة 
للشخصية،  املادي  واملستوى  تتعارض  وأحيانا  الئقة...،  ومالبس 
وأمام مستوى الرقي الذي بلغه اإلنتاج األمازيغي وجب األخذ بعني 
االعتبار املستوى الفني، خاصة وأن قاعدة جمهورها اتسعت عرب 
املألوف، والتي يؤدي  النوع  العالم، كما يجب تجاوز سيناريوهات 
رشكات  إحضار  أو  الكتابة  مستوى  عىل  كسل  الغالب  يف  إليها 
وتحويلها  بالدارجة  أو  أجنبية  بلغات  لسيناريوهات جاهزة  إنتاج 
هو  يكون  أن  يجب  وما  املصاريف،  يف  االقتصاد  قصد  لألمازيغية 
وتحاول  هويتهم  وتثبت  األمازيغ  بثقافة  تليق  صورة  تقديم 
لدينا  إليها،  ترجمتها  تمت  أو  باألمازيغية  كتبت  سواء  تأصيلها 
لكن  ومخرجني  سيناريوهات  وكتاب  ومخرجني  وممثلني  طاقات 
يلزمنا منح أنفسنا القيمة املعنوية واملادية، ويجب تصوير األعمال 
الريفية باملدن الريفية ملا له من دعاية سياحية، يجب تقديمها يف 
قالب فني جذاب، ويحقق اإلنتاج الدرامي دوره يف اشهار املنطقة 
وجلب السياح، ال يعقل أن يتم تصوير األعمال الناطقة باألمازيغية 

يف الدار البيضاء مثال…

وكذا  التشابه  أوجه  عن  لنا  تحدث   *
المغربية  الدراما  تمزي  التي  الممزيات 
األعمال  عن  باألمازيغية  الناطقة 

المغربية الناطقة بالدارجة.
** االنتاجات الناطقة بالدارجة حققت 
تراكم عىل مستوى املمثلني، حيث يمكن 
أن نجد ممثلني ألداء كل األدوار بالنسبة 
ممثلني  لديها  األمازيغية  لإلنتاجات 
نحتاج  األصابع  رؤوس  عىل  معدودين 
املزيد من الوقت لتحقيق ذلك، وينقصنا 
عىل  التكوين  حيث  من  املمثلني  تكوين 
مستوى التشخيص...، وجب علينا القيام 
بالتكوين الذاتي عىل األقل من خالل خلق 
االكراهات  وأمام  ذلك  ورغم  ورشات...، 
املادية ال توجد تباينات واضحة من حيث 
بدعم  نطالب  املنرب  هذا  ومن  الجودة، 
الكائنة. الفنية  اإلمكانيات  لنربز   إضايف 

لإلنتاجات  أفضل  بمستقبل  تتنبأ  *هل 
جمعت  التي  الرتجمة  تقنية  من  موقفكم  وما  األمازيغية 

تعابري اللغة األمازيغية؟
** اإلنتاجات األمازيغية يف تقدم ملحوظ، وتستقطب جمهور غري 
ناطق باللغة األمازيغية، واملنتوج األمازيغي أصبح مرغوب فيه من 
قبل الجمهور، هنا نطالب القناة األمازيغية بزيادة عدد الساعات 
املخصصة لبث  هذه األعمال الفنية وكذا رفع نسب الدعم املقدمة 
للممثل،  اإلبداعية  الفرص  وتوفري  أكثر من مسلسل،  وتقديم  لها، 
ما  وغالبا  املعنى،  تغري  حرفية  ترجمة  نجدها  للرتجمة  وبالنسبة 
يقوم بها أشخاص ليسوا أهال لها، وبالنسبة ملحمد بوزكو يكتب 
األعمال تجعلك تشعر  ثقافية، وبعض  لغة  باعتبارها  باألمازيغية 
وسيلة  التلفزة  ألن  األمازيغية،  الثقافة  عن  تام  وبعد  باغرتاب 
تعليمية تساهم يف ترسيخ اللغة والهوية، ما يجعلنا أمام رضورة 
انتقاء لغة سليمة وأصيلة، وعىل العموم األعمال الدرامية يف تحسن 
وتطور مستمر وهذا يبرش بالخري، وهذه األعمال تساهم يف صناعة 
املمثلني، وأدعو مجددا إىل خلق ورشات تكوينية لتحسني األداء عىل 

مستوى اإلخراج واملكياج والديكور.
* حاورته نادية بودرة

الفنان فاروق ازنابط لـ » العامل األمازيغي« :

السيناريو  جيب أن يعرب عن اهلوية األمازيغية 

بيشء  واإلشادة  بالبدء  البد 
راق يل كثريا يتعلق بالشخصيات، 
تحول  عن  أتحدث  وهنا 
»caracère« ألغلب الشخصيات 

التي تغريت عىل مدى ثالثني 
بشكل  لنا  لتظهر  حلقة 
يصطلح  ما  أو  مختلف، 
  »caractère vrai»عليه بـ
الذي  التحول  ذلك  أن  أي 
يف  الشخصيات  عىل  طرأ 
مشاعرها  تمثل  األخري، 

وهذا  الحقيقية،  وطبيعتها 
يشء قل ما نراه يف الدراما أو 

عام،  بشكل  املغربية  السنيما 
وأعتقد أن شخصية ايدير والتي 
غاب  رئيسية  شخصية  تعترب 
عنها هذا االنطباع، وأن ماضيه 
الكايف  بالشكل  فيه  نتعمق  لم 
وأننا لم نتعرف عىل حياته منذ 
اختطافه إىل حدود الساعة التي 

تعرفنا عليه.

مكمل  وهو  الثاني  املستوى 
  »casting« وهو  أال  لألول، 
والذي كان موفقا بدرجة كبرية 
القليلة  االستثناءات  بعض  مع 
الرتاخي  عليها  ظهر  التي  جدا، 
بنفس  متعلقة  الزلت  وأخرى 
يف  لعبتها  التي  الشخصيات، 
أعمال سابقة، ويف نفس الوقت 

تعلقت 

كثرية  ثانوية  بشخصيات 
بالرغم  أبدعت  ألنها  وأحببتها 
لكنها  كثريا،  تظهر  لم  أنها  من 
كانت صادقة يف إحساسها الذي 

وصل للمشاهد بطريقة رائعة.

عن  عبارة  هو  الثالث  األمر  أما 
أغنية  إلعادة  شخيص  طلب 
الجنرييك بنفس اللحن »كينو«، 
الحنون،  سيليا  صوت  وبنفس 
مع إضافة كلمات أخرى، بنفس 

اإلبداع الذي كتبت به األوىل.

رضوان هربال خمرج بقناة األوىل
»ثالثة أشياء

 أعجبتين يف مسلسل »مغريضو«
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لهذه  االمازيغية  االنتاجات  حول  انطباعاتك  عن  حدثنا   *
السنة وتقييمك لها

خاصة  استثناء  كانت  السنة  لهذه  األمازيغية  االنتاجات   **
املسلسالت الدرامية فتألق ‘’ مغريضو’’ و »بابا عيل« خري دليل عىل 
ذلك، فبعد 11 عام من بداية بث القناة األمازيغية بدأنا نتحسس 
تطور و لو نسبي يف جودة االنتاج رغم قلته ، و أعتقد أن الطريق 
ما زال طويل أمامنا مع تسجيل استمرار بروز انتاجات جد رديئة 

ال ترقى للبث التلفزي.
 

* ما رأيك يف حجم دعم االنتاجات مقارنة مع مردوديتها
السنة   يف  واحد  نتحدث عن مسلسل  أننا  الدعم هزيل خاصة   **
و هذا ال يكفي، فالتطور يتحقق باملنافسة و تراكم التجارب لذا 

يجب مضاعفة االنتاجات.
 

أداء  منذ  اكتسبته  الذي  وما  التمثيلية  تجربتك  عن  حدثنا   *
الدور األول إىل دور إيدير

** معظم اشتغاالتي كانت يف املرسح فهو عشقي األول، ال زلت 
االعمال  لجودة  و  تارة  االنتاجات  لقلة  نظرا  تلفزيونيا  مقرصا 
عميل  يف  محظوظا  كنت  أخرى،  تارة  االختيارات  و  املقرتحة 
لله  الحمد  اتيحت يل مساحة لعب كبرية و  »النيگرو« حيث  األول 
أن  رغم  االنتباه  أشد  و  املشاهدين  استحسان  أنال  أن  استطعت 
الدور كان دور رش بامتياز، يف العمل الثاني »مغريضو« لعبت دور 
لقي  الذكي   الطيب  إيدير  الرشير،  سمري  دور  عن  تماما  مختلف 

استحسان الجمهور . 
أعتقد أن أي عمل و أي دور أقدمه أتعلم منه الكثري، ال زلت يف بداية 
املشوار و أمامي الكثري،  أحرص عىل عدم تكرار أخطائي، وكذلك 

عىل تطوير أدائي. 

رأي  نجد  «الهاكر»  لشخصية  بتقمصك  المعجبني  بني  من   *
مخالف، فما هو ردكم عىل االنتقادات الموجهة ألداء شخصية 

«إيدير»،  أو ما وصفه البعض بربود عىل مستوى األداء؟
اتعلم  والزلت  رياضية،  روح  بكل  االنتقادات  اتقبل  انا   **
وأراكم التجارب، وعىل مستوى ما وصفه النقاد بربود األداء، 
عادة ما تتميز شخصية »العبقري« بصعوبة يف التعبري عن 
ويكون  املالحظة  وكثرة  الكالم  بقلة  ويتصف  األحاسيس، 
يجد  اإلنسان  من  أكثر  اآللة  مع  تعامله  وبحكم  خجول، 
ما  االجتماعية، وهو  الحياة  يف  الكامل  االندماج  يف  صعوبة 

حاولت تطبيقه عىل الدور.

الريفي  والممثل  االمازيغي  اإلنتاج  ينقص  مالذي  نظرك  يف   *
لريقى إىل مستوى افضل

** ما ينقص االنتاجات األمازيغية لتصبح أفضل  هو  املنافسة 
الحقيقية و تراكم االنتاجات و كل هذا لن يتحقق إال بمضاعفة 
اإلمكانات املرصودة لالنتاج األمازيغي التلفزي و ملا ال تمكينها من 

الرشوط املادية  املتاحة لإلنتاجات املغربية بالدارجة. 
أما  بالنسبة للممثل فالسبيل لتطوره و تحسني أدائه اىل االفضل 
هو املمارسة سواء كانت مرسحا، تلفزيون أو سينما، التكوين إن 

توفرت االمكانية، الورشات التكوينية... القرائة و املشاهدة.
* حاورته نادية.ب

حممد مكنوزي »ايدير« بطل مسلسل »مغريضو« لـ »العامل األمازيغي«:
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التلفزيونية  لإلنتاجات  العام  تقييمكم  هو  ما   *
األمازيغية لهذه السنة؟

تمازيغت  قناة  عىل  التليفزيوني  البث  انطالق  ملدة  نظرنا  إذا   **
الذي بالكاد يصل لعرش سنوات يمكن القول ان هناك تحسن عىل 
املونتاج،  االنتاج، تحسن عىل مستوى الصورة، الصوت،  مستوى 
يف  الثقة  يكتسبون  بدأوا  الذين  املمثلني  وأداء  االخراج  تقنيات 
ببعض  يتعلق  ما  خاصة  االفكار  مستوى  عىل  وحتى  أنفسهم، 
يمكن  ال  التقدم  هذا  ان  إىل  االشارة  من  البد  ذلك  ومع  الربامج. 
تعميمه إذ يالحظ أن هناك تباين بني مختلف األعمال املقدمة من 
مبالغة،  دون  القول،  معه  يمكن  الذي  الحد  إىل  األصناف  مختلف 

بعض  أن  بحيث  األحيان  بعض  يف  جدا  كبري  التباين  هذا  أن 
املشاهد  ذوق  مستوى  إىل  ترقى  وال  جدا  ضعيفة  االنتاجات 

االمازيغي. 

اإلنتاج  مستوى  عىل  تقدم  أي  لمستم  هل   *
والسيناريو وأداء الممثلني...؟

ملا  فاملتتبع  عام،  غري  ولكنه  فعال  تقدم  هناك  قلت،  كما   **
بني  الحاصل  التباين  مدى  رسيعا  يكتشف  اعمال  من  يبث 
االنتاجات املقدمة والحالية. هناك ممثلني استطاعوا أن يثبتوا 
آخرون  يظل  فيما  املشاهدين  ويقنعوا  جدارة  عن  أنفسهم 
يغلب  التي  والرتابة  الطريقة  بنفس  التمثيل  يف  مستمرون 
املبالغ فيه  والنطق  الزائدة  الشديدة والحركات  املبالغة  عليها 
تبدو  رصاحة  وبكل  أنه  إذ  لإلنتاج  بالنسبة  كذلك  للحوارات، 
االعتبار  بعني  اخذنا  ما  إذا  انتاجيا  محرتمة  االعمال  أغلبية 
بعض  تطور  للسيناريو  وبالنسبة  لها.  املرصودة  امليزانيات 
انه بالقدر  إذ  التباين،  اليشء لكن هو اآلخر تغلب عليه سمة 
له  وتقدم  املشاهد  ذكاء  تحرتم  سيناريوهات  فيه  نجد  الذي 
ان  بالقدر نفسه نجد  املحبوكة جيدا،  منتوجا غنيا باألحداث 
بعض السيناريوهات هزيلة جدا، بل تجعلنا نتساءل هل فعال 
تستحق ان تتحول ألعمال قابلة للعرض؟ وبعضها ال يعكس 
تراعي  وال  إليهم  املوجهة  للمشاهدين  الثقافية  الحمولة 
أعمال  وكأنها  تشعر  يجعلك  حد  إىل  تشغلهم،  التي  املواضيع 
درجة  بها  يبلغ  ثقافتنا  عن  وبعدها  آخرين،  ملتفرجني  ُكتبت 
تجد  كأن  للواقع  مالئمة  غري  يجعلها  ما  غريبة،  فيها  تبدو 
سيناريو يتحدث عن الرتامواي يف مدينة ال توجد فيها وسيلة 
نقل مماثلة لها يف الواقع. لذلك وجب االلتزام بكثري من الجدية 
وفطنة  لذكاء  احرتاما  تناولها  وطرق  املواضيع  اختيار  أثناء 

املشاهد. 

دفعكم  الذي  ما  «مغريضو»  مسلسل  يخص  فيما   *
ظاهرة  وتنامي  بالبرش  االتجار  موضوع  اختيار  إىل 
الظواهر  هذه  ربط  أساس  هو  وما  بالريف،  «المافيا» 

بأسطورة طائر مغريضو؟
** ببساطة نحن دائما نشتغل عىل التيمات واملواضيع التي تشغل 
ولطرح  للتواصل  وسيلة  التلفزيون  بأن  منا  ايمانا  املشاهد،  بال 
او  الرسية  الهجرة  فموضوع  لذلك  املتتبعني،  حياة  تهم  مواضيع 
الجميع بل وأصبح  آني ال يزال يؤرق  االتجار بالبرش هو موضوع 
حديثا يوميا إذ ال يكاد يمر اسبوع دون الحديث عن غرق أشخاص عىل 

املوت،  متن قوارب 
االقبال  ان  وبما 
عىل الهجرة أصبح 
فاألكيد  متناميا 
مافيا  تدخل  أن 
بالبرش،  االتجار 
هذه  لتسهيل 

العملية فال يمكن اعتبار هذه الجحافل من القوارب التي تعرب البحر 
فهو  الخرايف  مغريضو  طائر  اما  الصدفة.  بمحض  تأتي  انها  عىل 
استغالل ألسطورة قديمة وتوظيفها يف جانبها املتعلق بالرش الذي 
التسيري  يف  املفسدين  وعىل  بالبرش  االتجار  مافيا  عىل  سينزل 
الجماعي، فاألبطال الثالثة هم صورة للطائر مغريضو الخرايف 

بما انهم سيكونون مصدر شؤم وهالك لهؤالء األرشار. 

ممثيل  وفقها  اخرتتم  التي  المعايري  أهم  يه  ما   *
المسلسل وما هو ردكم عىل منتقدي أداء دور «إدير»؟

الرشوط  من  مجموعة  نراعي  ما  دائما  املمثلني  اختيار  يف   **
أولها تناسب الشخصية مع املشخص ثم بعد ذلك مستوى أداء 
الفريق.  تفاعله وتواصله مع  أعماله وكذلك  كل ممثل وتراكم 
أستطيع  ما  فشخصيا  إيدير  شخصية  انتقاد  بخصوص  اما 
قوله هو انها شخصية محورية يف العمل وقد اجتهد يف أدائها 
املشخص محمد املكنوزي مركزا عىل بعض تفاصيل شخصية 
االحاسيس  شحيحة  باردة،  شخصية  الغالب  يف  وهي  الهاكر 

وقليلة التأثر. 

*  هل فعال هناك جزء ثاين لمسلسل «مغريضو» خاصة 
بعد ما وصفه النقاد والمتتبعني بغموض عىل مستوى 

نهاية المسلسل؟
مصطلح  أفضل  غامضة،  نهاية  مصطلح  مع  اتفق  ال  انا   **
من  وهي  وتوقعات  احتماالت  عىل  مفتوحة  مفتوحة،  نهاية 
النهايات الصعبة ألنها تريد ان تجعل املشاهد يجتهد ويشرتك 
بنفسه يف صياغة النهايات التي يراها مناسبه. لم نشأ تقديم 
هناك  الواقع  يف  حتى  ألنه  النهايات  جميع  مثل  عادية  نهاية 
بخصوص  اما  املواضيع.  تلك  ملثل  ومختلفة  محتملة  نهايات 
الجزء الثاني فتلك مسألة لسنا نحن من يحددها فهناك لجنة 
هي التي تختار االعمال وإن كان الكثري من املشاهدين يتوقون 

اىل مشاهدة جزء ثان.
* حاورته ن.بودرة

بعض االنتاجات  ضعيفة جدا وال ترقى إىل مستوى ذوق بعض االنتاجات  ضعيفة جدا وال ترقى إىل مستوى ذوق 
املشاهد االمازيغياملشاهد االمازيغي

  منتج وسيناريست املسلسل الدرامي الريفي »مغريضو« حممد بوزكو لـ »العامل االمازيغي«:

ما ينقص االنتاجات األمازيغية لتصبح أفضل  هو  املنافسة احلقيقية و تراكم االنتاجات

 طارق االدرييس مخرج مغريضو الحاصل عىل جائزتي الجمهور

واإلخراج بمكناس
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بث  يف  رمضان  شهر  من  بداية  مع  الثامنة  القناة  رشعت 
حلقات املسلسل األمازيغي« بابا عيل » كل يوم بعد اإلفطار، بابا 
عيل قصة مشوقة مليئة باملغامرات يكتشف من خاللها املشاهد 
املغربي غنى الطبيعة والرتاث املغربي من خالل الفضاءات التي تم 

احتيارها للتصوير.
وقد استطاع مسلسل »بابا عيل« من خالل الحلقات التي تم بثها 
إىل حد اآلن من تقديم فرجة مختلفة عما اعتاده املتلقي سواء من 
حيث حبكة العمل أو من خالل الشخصيات التي تجسد مختلف 
ينقل  الذي  الرتاثي  السيناريو  خالل  من  أو  إليها  املسندة  األدوار 
هذا  يومية.  وقائع  من  فيها  يعتمل  وما  األمازيغية  القرية  واقع 
بأن  يبرش  ما  الجمهور  قبل  من  وإقباال  استحسانا  لقي  الغنى 
يعيد  ما  تامزيغت  الثامنة  القناة  يلقى نجاحا عىل شاشة  العمل 
الذي  رمضان  شهر  يف  خاصة  تلفزيونه  مع  الجمهور  مصالحة 

ترتفع فيه ذروة الفرجة التلفزيونية.
مسلسل بابا عيل عىل قدر ما يحكي قصة رجل بسيط يف عالقته 
الطبيعة  داخل  سفر  بمثابة  يعترب  واملجتمعي،  العائيل  بمحيطه 
تم  التي  التصوير  أماكن  العزيز من خالل مختلف  لبلدنا  الخالبة 
الكوميدية.  السلسلة  هذه  أحداث  الحتضان  بعناية  اختيارها 
ردهات  عن  بعيدا  طبيعيا  املشاهد  وتصوير  املكان  اختيار 

بل  اعتباطيا،  يكن  لم  االستوديوهات، 
تغليف  عىل  املنتجة  الجهة  حرص  أماله 
الحكاية برداء الخرضة واألشجار هذا إىل 
جانب الهدوء والسكينة التي تميز منطقة 
لنفوذ  التابعة  نيعقوب  وتالت  ايجوكاك 

جهة مراكش.
للمشهد  حقيقية  إضافة  يشكل  املسلسل 
اإلبداعي املغربي األمازيغي منه الحجة يف 
ذلك، وزن وقيمة املمثلني الذين يحرضون 
يف العمل والذين سيمرون به إىل بر اآلمنان 

بكل سالسة.
فكرة مسلسل » بابا عيل« مستوحاة من 
سيناريو  من  بابا  عيل  القديمة  القصة 
وأحمد  بوبكدي  عيل  ابراهيم  وحوار 
من  الرتاث  إلحياء  فرصة  وهي  نتاما، 
املواقف  من  مجموعة  مع  ومزجها  جديد 
الجمهور  ينتظرها  التي  الكوميدية 

لالستمتاع بها.
يقع املسلسل يف ثالثني حلقة، وقد أخرجه 

مصطفى 
ر  و شا أ
أدواره  ولعب 

املقتدرين  الفنانني  من  ثلة  الرئيسة 
يف  متميز  حضور  عىل  بصموا  الذين 
يتقدمهم  األمازيغي  الفني  املشهد 
اللطيف  وعبد  باردواز  الحسني 
وأحمد  نتما،  واحمد  عاطيف، 
شاوشاو،  ولحسن  عوينتي، 
جكار،  ولحسن  الصغري،  ومصطفى 
الرحمان  عبد  قيمرون،  ومحمد 
وآخرون  ابايريك،  مصطفى  اكزوم، 
الوجوه  من  للعديد  باإلضافة   ...
النسائية التي بصمت بقوة يف الدراما 
سكارين  خديجة  كالفنانة  املغربية 
والزاهية  الولتيتي  نورة  والفنانة 

وامينة اشاوي
من  الالمعة  النخبة  هذه  مشاركة 
جديدة  أخرى  ملسة  أعطى  الفنانني 
هي  الجمهور  استحسنها  للقصة 

والتي تصاحب قصة عيل  الطرق  العصابة قطاع  إقحام مشاهد 
بابا قديما ولكن هذه املرة بلمسة فنية تتماىش والعرص. ويمزيج 
املسلسل بني املواقف الدرامية والكوميدية وكل ممثل بدل مجهوده 

ليرتك بصمته الخاصة بهذا املولود القديم الجديد.
اللمسة الشبابية حارضة يف العمل من خالل كل من املمثل الشاب 
محمد أوصالح وإلهام أوجاري إضافة إىل إقحام ممثلني غابوا عن 
الساحة ملدة ليست بالقصرية. كما عرف املسلسل كذلك مشاركة 
فاطمة السويس الزاهية الزاهريي نورة الولتيتي وعبد الله التاجر 

كممثل ومسؤول عن إدارة املمثل.
وقد تم تصوير املسلسل بدوار تاكموت نواحي تالت نيعقوب، وتم 
تنفيذ اإلنتاج من قبل »وردة بروديكسيون« التي قامت بمجهود 
كبري لتمر أجواء التصوير يف ظروف جيدة واخوية مع طاقم فني 
وتقني منسجم الذي قاوم الظروف الصحية ملتزما بكل القوانني 
الصحية التي يمر منها بالدنا والعالم وتمكن من إخراج مسلسل 

»بابا عيل« الذي بال شك سيستمتع به الجمهور املغربي. 

*ابراهيم فاضل
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مسلسل »بابا علي« حيقق مشاهدات عالية على قناة تامزيغت

باختصار،  الرشيط،  هذا  متابعة 
أن  حتى  حقيقية،  تعذيب  حصة 
بفكرة  إيل  أوحت  الرشيط  رداءة 
كتابة سيناريو رشيط يقوم أساسا 
الرديئة  الدراما  اتخاذ  مقرتح  عىل 
إىل  ودفعهم  معتقلني،  لتعذيب  أداة 

االعرتاف..
أظن  وال  الرداءة،  منتهى  يف  العمل 
فريقه  إىل  املنتمني  من  حتى  أحدا، 
عنادا  إال  الرأي  سيخالفني  الفني، 
عىل  الرشيط  وألن  استكبارا.  أو 
ال  فإني  الرداءة،  من  الدرجة  هذه 
أجده أهال وال مستحقا ألي متابعة 
به،  يليق  ما  وأقىص  رصينة.  نقدية 
يف تقديري، هو اتخاذه مثاال عىل ما 
ورشات  يف  وتجنبه،  تفاديه  ينبغي 
تكوين هواة الكتابة واإلخراج، التي 
تقام بمهرجانات البلدات الصغرية..

لهذا السبب، سأكتفي بهذه التدوينة 
مالحظات  بإثارة  الخاطرة   –
بخصوص  وعابرة  رسيعة  معدودة، 
اإلنتاجات  من  وغريه  الرشيط 

الدرامية األمازيغية:

)مستهلك(  مبتذل  عنوان 
لكنه معرب:

بني  هنا،  جمعي،  يف  تناقض  ال 
االبتذال والتعبري، فهو عنوان مبتذل 
ال يقوم عىل الحد األدنى من االجتهاد 
القناة  لفائدة  مسلسل  إنتاج  )تم 
الوحيد«،  »الوريث  عنوانه  نفسها 
منذ سنوات معدودات(. لكنه عنوان 

معرب، ووجه التعبري فيه ال عالقة له، 
يف الحقيقة، بمضمون الفيلم، ولكن 
بأمر آخر ال يعلمه إال الراسخون يف 

»علم اإلنتاج« و»تقسيم املرياث«؛

الدرجة الصفر من الحبكة:
الفيلمية  الحبكة  أتحدث، هنا، عن   
األسايس  القاعدي  مستواها  يف 
أي  والواضح؛  والبسيط  االبتدائي 
ما يجعلنا بإزاء قصة مبنية بشكل 
به  نطالب  ما  أقىص  هذا  مقبول، 
الدراما التي تنتجها قناة تامازيغت، 
»وجهة  تقدم  أن  منها  ننتظر  وال 
أو  نصها  كاتب  تخص  نظر« 
مخرجها، سواء كانت ضحلة كانت 
الرتف  أو عميقة؛ ألن ذلك من قبيل 
الراهن  الوقت  يف  به  نحلم  ال  الذي 

)عاوذث انغ شان ثحاجيت واها(؛ 

نستوعب  كي  عقلكم  أقرضونا 
هذا العبث:

علقت  التي  الالمعقول  شذرات  من 
يقرر  خمسيني  رجل  بذهني: 
مرسح  إىل  يعود  ثم  االختفاء، 
ومتقمصا  لحيته،  محلقا  األحداث، 
املزعوم  ولده  شخصية  ومنتحال 
)عرشيني(، دون حاجة إىل ماكياج 
زوجته!  عىل  األمر  فينطيل  احرتايف، 
وعىل أهل الحي!- يأتي االبن بسيارة 
هولندية!-  ترقيم  لوحة  ذات  داسيا 
ابن يزعم أنه مزداد وقاطن بهولندا 
لكنه يتحدث بأمازيغية أشد طالقة 

من املولودين بالبلد، وال أحد تساوره 
يرسق  هويته-  بخصوص  شكوك 
الولد/الرجل سيارة من باحة مطعم 
احرتاق  مشهد  مستفزة-  بسهولة 
املقهى يبعث عىل السخرية ]التقتري 
باستعمال  للمخرج  أفتى  اإلنتاجي 
النار  لهب  تظهر  خاصة  مؤثرات 
خارجا من باب املقهى، فجاء بلقطة 
بالهاتف  التصوير  هواة  يستطيع 
أما  منها[-  أفضل  عىل  يحصلوا  أن 
لها  يعجب  التي  األعاجيب  أعجوبة 
العقل واملنطق فهي استيعاب  فاقد 
الرشطة(  ذلك  يف  )بما  الجميع 
يف  الرجل  جثمان  تبخر  مسألة 
الراغبني يف  املقهى- عدد من  حريق 

الولد  يمنحون  بالخارج  عقود عمل 
ضمانات،  وبدون  )بسذاجة  ماليني 
الحي،  أبناء  من  وسطاء  ويكلفون 
مسلمني إياهم املال(- يبعث الرجل 
بحرف  مكتوبة  زوجته  إىل  برسالة 
بسالسة!-  املرأة  وتقرأها  تيفيناغ! 
نهاية  يف  بالجنون  الرجل  يصاب 
الرشيط ألن املخرج أراد ذلك، ال ألن 

القصة تفيض إىل األمر!. 

دراما أمازيغية )ريفية( تسري 
إىل الخلف:

الكيف  الكم تصنع  إن قاعدة  القول 
بالنسبة  صحيح  غري  قول  والجودة 
فبعد  الريفية،  األمازيغية  للدراما 
عددها  يتجاوز  فيلموغرافيا  إنجاز 
دائرة  يف  ندور  زلنا  ما  رشيطا   30

)فيلم  رميزان«  ذي  »موش  رشيط 
 0 بـ   1992 سنة  إنتاجه  تم  فيديو 

درهم(؛

هذه  يف  للممثلني  ذنب  ال 
المهزلة:

مستوى  إن  وأكرر  أقول  زلت  ما 
يتجاوز  الريفيني  املمثلني  من  كثري 
تتم  التي  السيناريوهات  مستوى 
وسأكتفي،  لتشخيصها،  دعوتهم 
بالثناء  الرشيط،  هذا  بخصوص 
سمرية  ممثلني:  خمسة  أداء  عىل 
اللتني  ملسييس  وهيام  املصلوحي 
حد  إىل  دوريهما  تقمص  يف  توفقتا 
البشريي  الدين  وعالء  جدا،  بعيد 

الصالحي  وطارق  فوركة  وبوبكر 
أما  أيضا.  أداؤهم مقنعا  الذين جاء 
خربتهم  أن  فيبدو  املمثلني،  بقية 
املرة،  هذه  لهم  تشفع  لم  الطويلة 
رداءة  تجاوز  عىل  تساعدهم  ولم 

القصة والسيناريو. 

األمازيغ ال يأكلون التنب:
هذا  بمثل  أرشطة  ودعم  احتضان 
حقيقي  احتقار  الفني  املستوى 
وأقصد  األمازيغي.  املتفرج  لذكاء 
التقريرية  داللته  االحتقار  بلفظ 
عىل  تتأسس  التي  املبارشة، 
والعنرصية  واالزدراء  االستعالء 

اإلثنوثقافية.

غياب  من  المشتكني  إىل 
المتابعات النقدية

جيدة  )ليست  مقبولة  دراما  قدموا 
أمامكم  وستجدون  بالرضورة(، 
هنالك  موازية.  نقدية  كتابات 
تستطيع  جيدة  نقدية  كفاءات 
األمازيغي  الدرامي  اإلنتاج  تتبع 
موضوعية  من  األمر  يقتضيه  بما 
واحرتافية، لكن لسان حالها يقول: 
»ليس من الحكمة استعمال قذائف 

مدفعية الصطياد بعوضة«.
رحماك يا رب العاملني.

* أستاذ باحث – كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، وجدة

فضيحة الفيلم األمازيغي »الوريث«: جرح اإلهانات ما يزال نازفا..

* مجال أبرنوص



يونيو  2021 - العدد  245    

 ⵢⵓⵏⵢⵢⵓ  2971  - ⵓⵟⵟⵓⵏ - 245
www.amadalamazigh.press.ma

امللكي  املعهد  إحداث  عىل  سنة   20 مرت 
عن  سنوات  و10  األمازيغية،  للثقافة 
دسرتة اللغة األمازيغية، حيث تم التساؤل 
الذي  الحرف  إشكالية  حول  األمر  أول 
ستكتب به اللغة األمازيغية أو حول الحرف 
الحركة  وكانت  به؟،  تداولها  سيتم  الذي 
القضية،  هم  حملت  التي  األمازيغية  
تحقيق  سبيل  يف  كثرية  تضحيات  وقدمت 
والتي  األمازيغية،  الهوية  تهم  مكاسب 
االغتياالت  من  جملة  مناضليها  كلفت 
)نذكر منها اغتيال الشهيد بوجمعة لهباز( 
سبيل  عىل  هنا  )نستحرض  واالعتقاالت 
إد بلقاسم  حسن  املحامي  اعتقال  املثال 
بتهمة كتابة لوحة مكتب املحاماة الخاص 
اعتقال  وكذألك  األمازيغية،  باللغة  به 
كان  الذين  الراشيدية  بمدينة  مناضلني 
مكتوبة  الفتات  رفعهم  هو  الوحيد  ذنبهم 
ماي  فاتح  تظاهرات  يف  األمازيغية  باللغة 
فتح  يف  االحداث  هذه  ورافق  سنة1994(، 
بالشأن  املهتمني  أوساط  يف  شائك  نقاش 
يف  سيعتمد  الذي  الحرف  حول  األمازيغي 
حزب  وانخرط  األمازيغية،  اللغة  كتابة 
النقاش،  هذا  يف  بقوة  والتنمية  العدالة 
الذي ضغط أول  بقيادة عبد اإلله بنكريان 
األمر من أجل فرض كتابة اللغة األمازيغية 
أنه  البعض  يعتقد  والذي  الرامي،  بالحرف 
عربي، إال أن املعهد امللكي اعترب أن الحرف 
األمازيغية  اللغة  لكتابة  واملقبول  األنسب 
أجدادنا  أبدعه  الذي  »تيفيناغ«  حرف  هو 
ككل،  إفريقيا  وشمال  املغرب  أمازيغ 
األثار  من  العديد  يف  النقوش  تخلده  والذي 
عدد  يف  املنترشة  الصخرية  أو  الجيولوجية 
ومن  إفريقيا،  بشمال  األثرية  املواقع  من 
ضمنها تلك التي تم العثور عليها يف مدينة 
تيفلت قرب اقليم الخميسات، وتم الحسم 
األمازيغية،  به  ستكتب  الذي  الخط  يف 
واستقر االختيار عىل حرف »تيفيناغ« بعد 
يف  ذلك  بعد  القرار  وصدر  امللكي،  التحكيم 

الجريدة الرسمية.

والتنمية  العدالة  حزب  ظل  ذلك  ورغم 
لحرف  الرافض  بموقفه  متمسكا 
»تيفيناغ«، وسعى إىل خلق جدل وخالف بني 
األمازيغ واملغاربة حول الحرف الذي يجب 
أن تكتب به اللغة األمازيغية، ليتم الرتاجع 
باملوازاة مع  »تيفيناغ«،  اعتماد حرف  عن 
ذلك قمنا بتنظيم ندوات فكرية، واستضفنا 
والتنمية،  العدالة  حزب  من  مسؤولني 
يف  العثماني،  الدين  سعد  الدكتور  وشارك 
باملناسبة  نظمناها  التي  الندوات  إحدى 
رئيسا  يصبح  أن  قبل  مراكش  مدينة  يف 
الفصل  تطبيق  إىل  حينها  ودعا  للحكومة، 
أن  عىل  ينص  الذي  الدستور  من  الخامس 
مع  للدولة،  رسمية  لغة  األمازيغية  اللغة 
الكفيلة  التنظيمية  القوانني  إقرار  رضورة 
بتفعيل طابعها الرسمي يف الدستور، وقدم 
مقرتحات بخصوص ذلك، واستبرشنا خريا 
اعتبارا  للحكومة،  رئيسا  تعيينه  تم  حني 
لكون السيد العثماني مطلع جيدا عىل هذا 
الترصيح  يصدر  أن  قبل  بادر  كما  امللف، 
نخبة  مع  للقائه  بدعوتنا   الحكومي 
كثرية  ملفات  أمامه  وطرحنا  أمازيغية، 
وتصوراتنا  األمازيغية  بالقضية  مرتبطة 
وحضارة،  ولغة  ثقافة  بها  النهوض  حول 
حكومته  لربنامج  تقديمه  أثناء  وحتى 
يف  مرات  عدة  العثماني  أكد  الربملان  أمام 
واعتمادها  األمازيغية  اللغة  عىل  كلمته 
بها،  النهوض  رضورة  مع  رسمية  كلغة 
لكن بعد ذلك لم يتخذ أي تدبري تطبيقي يف 
هذا االتجاه، وبقي خطابه حبيس جدران 

الربملان.

الدين  وبعد ميض مدة والية حكومة سعد 
سوى  منها  يتبقى  لم  التي  العثماني، 
شهرين أو ثالثة، تبني أن تلك الوعود التي 

يتحقق  لم  بها  وعد 
منها أي يشء، حتى  أن 
املتحدة   األمم  مبعوثة 
التمييز  ملكافحة 
أعدت  والعنرصية  
تقريرا ميدانيا عن حالة 
من  وكشفت  املغرب، 
خالله أن الدولة املغربية 
تمارس سياسة  مازالت 
تجاه  العنرصي  التمييز 
األمازيغ، كما كنا نقول 
أي  يحدث  دائما، لم 
تغري بهذا الشأن يف عدد 
سواء ما  املجاالت  من 
أو  بالتشغيل  يتعلق 
صدور  رغم  التعليم، 

حمله  وما  التقرير  هذا 
من انتقادات قوية للدولة، 

بأي  الحكومة  تقم  لم  الخصوص  بهذا 
يكن،  لم  كأنه  وتجاهلته  لتفعيله،  إجراء 
العدالة  حكومة  عمل  يف  الحظناه  وما 
للحيلولة  العراقيل  افتعال  هو  والتنمية 
الخاصة  التنظيمية  القوانني  صدور  دون 
لواجهة  وأعادوا  بل  األمازيغية،  باللغة 
النقاش مسألة الحرف األمازيغي، وحاولوا 
إلغاء اعتماد حرف »تيفيناغ«، هذه املسألة 
سابقا  فيها  حسمنا  أننا  اعتقدنا  التي 
وتجاوزناها، بعد أن تم اعتماده يف الكتابة 
التواصل  ومواقع  الرقمي  العالم  وولج 
مجلس  اعرتاف  واكتسب  بل  االجتماعي، 
وبالرغم  أنه  إال  بكندا،  العاملي  اللغات 
القوانني  اصدار  تم  العراقيل  تلك  كل  من 
الجريدة  يف  األمازيغية  للغة  التنظيمية 
أي  نلمس  لم  اليوم  حدود  وإىل  الرسمية، 
تقدم عىل مستوى تنفيذها، حتى أن رئيس 
الدستورية  الصالحيات  كل  الحكومة رغم 
التي يتوفر عليها اال انه لم يعمد إىل القيام 
التقويم  اعتماد  إقرار  نحو  بسيط  بإجراء 
األمازيغية  بالسنة  واالحتفال  األمازيغي 
مؤدى  عطلة  يوم  واعتباره  رسمي  بشكل 
التي  الوطنية  الحمالت  كل  رغم  عنه، 
بها  اعرتف  والتي  الصدد،  بها يف هذا  قمنا 
الرسائل من  العديد من  بتلقيه  نفسه  هو 
رأس  إلقرار  تدعوه  املغرب  أنحاء  مختلف 
رسميا،  وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة 
سباقا  املغرب  يكون  أن  املمكن  من  وكان 
لذلك، قبل الجزائر الجارة التي خطت هذه 
مستوى  عىل  املبادرة  أخذت  كما  الخطوة، 
دسرتة اللغة األمازيغية، وانقضت سنوات 
حكومة سعد الدين العثماني ولم يقدم عىل 
أي خطوة إيجابية ولم يحقق أي مكتسب 
 أو مطلب من مطالب الحركة األمازيغية .

  
التي  السلبية  املواقف  هذه  ضوء  وعىل 
يتبناها حزب العدالة والتنمية ضد الهوية 
كل  ملاذا  سؤال  دائما  نطرح  األمازيغية، 
)الكراهية(  هذه  كل  وملادا  العراقيل  هاته 
قد  لألمازيغية؟  الحزب  هذا  طرف  من 
لدى  واألمازيغية   إيمازيغن  عقدة  نتفهم  
سعد  لدى  األمر  نتفهم  لن  لكن  بنكريان، 
عائلة  ابن  أمازيغي   وهو  العثماني  الدين 
كبرية منتمية ملنطقة سوس، ويعلم جيدا 
اإلسالم،  نرش  يف  األمازيغ  مساهمة  مدى 
هي  والتنمية  العدالة  سياسة  أن  ويبدو 
الحركات  تمول  التي  قطر  لصوت  ارتداد  
اإلسالمية املتطرفة، وسبق أن أعددنا ملفا 
عنوان  تحت  املوضوع  ذات  حول  خاصا 
»قطر هل تحارب األمازيغ«، واكتشفنا أن 
الشأن  يف  مبارش  غري  بشكل  تتدخل  قطر 
تأثري  لها  التي  تركيا  عرب  املغربي  الداخيل 
العدالة  حزب  الحاكم،  الحزب  عىل  كبري 
وبصدد  التفاصيل،  يف  أدخل  لن  والتنمية، 
هذا  أن  الجميع  يعرف  األمازيغية  القضية 
لألمازيغية،  يشء  أي  يحقق  لم  الحزب 
من  كان  سنوات،  عرش  علينا  أضاع  بل 

استثمارها   املمكن 
األمازيغية  لتعميم 
األويل  التعليم  يف 
اإلعالم  واالبتدائي، ويف 
بفرض  الرسمي 
لدفاتر  قنواته  احرتام 
بخصوص  التحمالت 
األمازيغية، وملا ال نهج 
نحو  إيجابيا  تمييزا 
األمازيغية، لكن ملا رأوا 
تطالهم  االنتقادات 
جراء  جهة  كل  من 
من  عديد  يف  فشلهم 
االجتماعية  امللفات 
ية  د قتصا ال ا و
وليس  والسياسية 
فقط يف ملف األمازيغية، 
عن  يتحدث  والجميع 
حصيلتهم السلبية عىل كل األصعدة، وبأن 
قد  مستقبال  للحكومة  ترأسهم   امكانية 
يكون فرضية مستحيلة، عمدوا اىل محاولة 
إلقناع  ليس  االلكرتونية،  كتائبهم  تدعيم 
اىل  للدعوة  بل  عليهم  بالتصويت  الناس 
انسجاما مع خطط  االنتخابات،  مقاطعة 
اإلخوان،  أحزاب  تعتمدها  التي  العمل 
والتي كلما  كما يف مرص وتونس وغريها، 
عىل  وعملت  إال  ما  حكومة  من   تمكنت 
مفاصل  يف  وأطرهم  شبيبتهم  توظيف 
مصلحة  أجل  من  العمل  عن  بعيدا  الدولة 
كل الفئات الشعبية، ويبقى همها الوحيد 
من  صوت  املليون  مصلحة  هو  واألوحد 
املواطنني الذين مكنهم من ترأس الحكومة 
املواطنني  من  مليون   24 مصالح  وإهمال 
الذين لم يصوتوا لهم، وحتى األربعة مليون 
التي صوتت يف االنتخابات املاضية ال تبايل 
مصلحتهم  يف  وليس  تهمهم  ال  ألنهم  بها، 
واملواطنات  للمواطنني  الواسعة  املشاركة 
الدولة. السياسية واملشاركة يف قرارات   يف 

االتحاد  قدمها  التي  األموال  أن   والحظنا 
األمية  محو  لربنامج  للمغرب  االوربي 
للكبار، تم استغاللها سياسيا وإيديولوجيا،  
فمحو األمية من املفروض أن يكون باللغة 
األم للمغاربة حسب منظمة األمم املتحدة 
الباحثني، كالربازييل باولو  وعدد من كبار 
هذا  استغل  الحاكم  الحزب  لكن  فرييرا،  
الربنامج يف خلق عدد كبري من الجمعيات 
التعريب  بسياسة  تقوم  والتي  له  املوالية 
ونرش اإليديولوجية السلفية، و تغيري عدد 
من التقاليد  واألعراف والعادات لدى الكثري 
من القبائل األمازيغية عرب هذه الجمعيات 
ونرش الدعوة الدينية املتطرفة وما انتشار 
اللباس الداعيش يف قرى مراكش أو الجنوب 
لذلك.  نتيجة  إال  الريف  جبال  أو   الرشقي 

  
اإللكرتونية  الجيوش  بقضية  وارتباطا 
هي  اليوم  الحزب   فحملة  ذكرتها،   التي 
عرب  االنتخابات  ملقاطعة  للدعوة  حملة 
ووصفهم  األخرى  األحزاب  ضد  الدعاية 
باملفسدين والفاسدين، وأن هذه السياسة 
املشاركة  يجب  وال  وفاسدة  صالحة  غري 
التصويت،  عن  الناس  يبعدوا  حتى  فيها، 
الصدارة   احتالل  من  هم  يتمكنوا  لكي 
املليون مواطنني  مجددا من خالل اصوات 
دائمة  انتخابية  كقاعدة  يمتلكونها  التي 
خدمة  يف  ليستمروا  لهم،  ومخلصة 
جماعتهم ومنارصيهم ومعارفهم ويظهر 
»مايسة  املدعوة  ترصيحات  إحدى  يف  هذا 
سالمة ناجي« التي كانت تنارص البيجيدي 
ترتدي  كانت  حني  لهم  بالدعاية  وتقوم 
الحجاب  خلعها  بعد  واليوم،  الحجاب، 
يف  االنتخابات،  ملقاطعة  تدعو  أصبحت 
الوقت الذي اعتقدنا فيه انها ستنارص قيم 
واملرأة  الرجل  بني  واملساواة  الديمقراطية 
دفع  عىل  وستعمل  اإلنسان،  حقوق  و 
عىل  الناس  وتشجيع  للدمقرطة  االحزاب 

املشاركة،  لكن بالعكس دعت باملقابل إىل 
سؤال  نطرح  وهنا  االنتخابات،  مقاطعة 
حول الدوافع الحقيقية لهذه الدعوة، التي 
لصالح  بحملة  القيام  إطار   عن  تخرج  ال 
يشء  ألي  وليس  والتنمية  العدالة  حزب 
وتناقضات  سقطات  هي  وكثرية  آخر، 
شهر  قبل  أنها  ومنها،   السيدة  هذه 
مرشوع  عن  تدافع  لها  فيديو  يف  خرجت 
 قانون االستعماالت الطبية للقنب الهندي. 

االتجاه  هذا  يف  مايسة  السيدة   موقف 
طالبنا  أن  وسبق  بالشجاعة،  يتسم 
رئيس  راسلت  أني  باملناسبة  اذكر  به، 
سنة  منذ  املوضوع  نفس  يف  الحكومة 
الزراعة  هذه  تقنني  نريد  ألننا   ،2017
ومحاربة أباطرة املخدرات الذين يفسدون 
والسياسة  املجتمع  يفسدون  يشء،  كل 
كذلك  االنتخابات ويفسدون  ونزاهة 
الذمم. برشاء  املال  عرب   الديمقراطية 

املقاطعة  مع  مايسة  السيدة  كانت  إذا 
البيجيدي،  تخدم  جدال  وبدون  بذلك  فهي 
 50 من  أكثر  حرمان  إىل  تسعى  وبالتايل 
جاورها  وما  كتامة  منطقة  يف  فالح  الف 
الفعل  من تسوية أوضاعهم وارشاكهم يف 
التنموي، ومن استثمار ثروات وطنهم، ألن 
البيجيدي ضد تقنني هذه النبتة التاريخية، 
التي ستمكن الفالحني من العيش بكرامة 
العديد  ذلك  بينت  كما  والحشيش  وحرية، 
املنافع  من  الكثري  لديه  الدراسات  من 
الطبية  لألغراض  استعماله  يمكن  حيت 
الرسطانية،  األورام  بعض  والستشفاء 
مواد  منه  تستخرج  ان  كذلك  يمكن   كما 
وذلك  للزالزل  واملقاوم  اإليكولوجي،  البناء 
كانت  فإذا  الدراسات،  من  الكثري  حسب 
تخدم   فإنها  للمقاطعة   تدعو  مايسة 
وجرب  القانون  هذا  يرفض  الذي  الحزب 
 الرضر ورفع التهميش عن هذه املنطقة .

  
وفيما يخص اهتمام حزب العدالة والتنمية 
بمصالح قواعده اكثر من مصالح الشعب 
قولة  الصدد  هذا  يف  أستحرض  املغربي، 
أعضائه وقادته عنرصية وعداء  أكثر  أحد 
لألمازيغية وهو »املقرئ اإلدرييس أبو زيد« 
الذي قال  من سيصوت مرة أخرى للعدالة 
فاقدا  يكون  أن  إال  يمكن  ال  التنمية  و 
للذاكرة أو يعاني نوع من مرض الزهايمر 
رد  نيني  رشيد  والصحفي  السيايس«، 
يف  وأنت  سنة  عرشين  ملدة  »أنه  بـ  عليه 
عن  الدفاع  غري  منك  نشاهد  ولم  الربملان 
هموم  أما  فلسطني  وقضية  العربية  اللغة 

املغاربة فلم تتحدث عنها يوما«..

العام  األمني  قاله  ما  أتذكر  الختام،  ويف 
امليلودي  السيد  للشغل  املغربي  لالتحاد 
تسمع  »ال  الحكومة،  عن  موخاريق 
نحن  نقوله  اليشء  ونفس  تحاور«،  وال 
انها ال تسمع  العثماني  األمازيغ لحكومة 
هذا  تغيري  من  نتمكن  وحتى  تحاور،  وال 
دون  نصوت  أن  نصوت،  أن  علينا  الوضع 
أموال . أو  مقابل  أي  تلقي  دون   مقابل 

أردتم  إن  بواجبكم  تقوموا  أن  عليكم 
اإلدالء  عليكم  الحكومة،  هذه  تغيري 
حتى  االقرتاع  صناديق  يف  بأصواتكم 
السلمي. التغيري  تحقيق   نستطيع 

  
  * رشيد الراخا
 رئيس التجمع العاملي األمازيغي

  
*بترصف من محارضة بعنوان«حزب 
العدالة والتنمية« والقضية األمازيغية؛ 
ليوم الخميس 17 يونيو 2021/2971، 
التي كانت موضوع الحلقة الخامسة 
ضمن سلسلة  محارضات حول » يمازغن 
 والسياسة«.

ملاذا يصر احلزب احلاكم »العدالة والتنمية«
 على عرقلة األمازيغية واالستخفاف بالدستور؟

»البيجيدي« 
واألمازيغية

رشيد الراخا

رأي
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بميزة  الدكتوراه  شهادة  بودرة  نادية  الباحثة  الطالبة  نالت 
املغربية  الثقافية  العالقات  يف  البحث  مخترب  ضمن  جدا،  مرشف 
التاريخ  بني  األوسط  “الريف  بعنوان  التاريخ  تخصص  املتوسطية 
والذاكرة الجماعية”، وذلك يف رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
يونيو   16 االربعاء  يوم  سايس-فاس،  الله  عبد  بن  محمد  جامعة 

.2021

تكونت لجنة املناقشة من االستاذ املرشف لحسن أوري كلية اآلداب 
ميمون  األستاذ  اللجنة  وترأس  فاس،  سايس  االنسانية  والعلوم 
اسماعيل  موالي  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  ازيزا 
مكناس، وكان كل من االستاذة صباح عالش-املعهد امللكي للثقافة 
االمازيغية، واألستاذ محمد العمراني واألستاذ سيدي محمد الكتاني 
كلية اآلداب والعلوم االنسانية سايس فاس، أعضاء لجنة املناقشة.

الساعة  إىل   10 الساعة  اربع ساعات، من  املناقشة مدة  واستمرت 

14 بعد الزوال.

األسفل،  األوسط  الريف  لتاريخ  تركيبياً  عمال  األطروحة  وتعترب 
عمارث،  وأيث  توزين  وأيث  إگزناين  وهي  قبائل  ست  من  املكون 
الست عىل  القبائل  وأيث ورياغر وثمسمان وإبقوين. وتتوفر هذه 
تاريخ مشرتك، وتتقاسم قسطا هاماً من أبعاد الذاكرة الجماعية، 

والديمغرايف  الجغرايف  التاريخ  تتضمن  مونوغرافية  يف 
وفق  والسيايس،  والثقايف  واالجتماعي  واالقتصادي 
مقاربات جديدة، وبقراءة مغايرة ملا كتب حول املنطقة، 
الذاكرة  لتشمل  املصادر  دائرة  توسيع  مع  خصوصا 
ضوء  عىل  معطياتها  توظيف  تم  والتي  الجماعية، 
النصوص املدونة، بهدف التطرق لإلشكالية وفق تحليل 

وتفسري تاريخيني. 
األوسط  بالريف  السيايس  التاريخ  األطروحة  وتتبعت 
األسفل، منذ قيام الدولة العلوية، بالنظر إىل بروز الريف 
عىل الساحة السياسية مع السلطان املوىل الرشيد، ومن 
هذا املنطلق غطت األطروحة تاريخ الريف األوسط خالل 

العرصين الحديث واملعارص. 
ارتكزت أطروحة البحث عىل معالجة إشكالية رئيسية، 
يف  الجماعية  الذاكرة  جعل  إمكانية  مدى  حول  تتمحور 
رواسبها  وقراءة  االجتماعي،  التاريخ  خدمة 
أدق  وبمعنى  التاريخية،  الوثيقة  ضوء  عىل 
االستعانة  عرب  املكتوب،  التاريخ  فراغات  مأل 
باعتماد  تقويمها  بعد  الجماعية،  بالذاكرة 
كتابة  إعادة  بهدف  وذلك  التاريخي،  املنهج 
تاريخ متعدد املستويات، ثم رصد مدى تعارض 

التاريخ، باإلحالة  وتكامل معطيات الذاكرة الجماعية مع 
يف  والتاريخية  والثقافية  االجتماعية  املؤثرات  دور  عىل 
للبنية  باعتبارها مرآة عاكسة  الجماعية،  الذاكرة  تشكيل 

السوسيو-ثقافية والتاريخية بمجال الريف األوسط.
ويستقي موضوع هذا البحث أهميته من الربط بني الذاكرة 
الرمزية  والتمثالت  الشعبي  للمخيال  الحاملة  الجماعية 
لألحداث  واملخزنة  اإلنساني،  للسلوك  املدركة  والثقافية، 
وبني  جهة.  من  والشفهية،  الشعبية  والثقافة  والرتاث 
التاريخ باعتباره محور العلوم اإلنسانية واالجتماعية من 
جهة أخرى. كما يستمد املوضوع أسس تحليله من التاريخ 
والفن  النفس  وعلم  واألنثروبولوجيا  والسوسيولوجيا 
واألدب. وللبحث قيمة علمية تتمثل يف إثراء تاريخ املنطقة، وإدراك 
الواقع االقتصادي واالجتماعي والسيايس بهذا املجال، والوقوف عىل 
البنيوية به واستمراريتها، وحفظها ملقاطع  الظواهر  تجذر بعض 
الثقايف  التاريخ  إنارة  شأنها  من  املكتوب،  التاريخ  من  محذوفة 
واالجتماعي وإعادة بناء روتني الحياة اليومية، والكشف عن تمثالت 

الريفيني للواقع، والحياة، والكون، والوجود، ودورة الحياة، وأنماط 
التفكري.

بالريف  اإلنتاج  ونمط  واإلنسان  املجال  طبيعة  األطروحة  حددت 
هذا  حدود  تغري  وخاصية  تأسيسه،  وذاكرة  األسفل  األوسط 
ثم  السياسية،  وضعيته  عن  واضحة  صورة  تقدم  التي  املجال، 
الريف األوسط، وذلك بهدف استكمال  تاريخ االستقرار البرشي يف 
محددات الجغرافية الطبيعية بمعطيات الجغرافية البرشية، كما تم 
تخصيص حيز للموارد الطبيعية ونمط اإلنتاج، من خالل العمل عىل 
تدبري موارده  املجال، وكيفية  اإلنسان مع  تفاعل  استقراء طريقة 

الطبيعية املحدودة، لبلورة نمط إنتاج متسم بالندرة والكفاف. 
إعادة  الجماعية ودورها يف  الذاكرة  كما عالجت األطروحة جوانب 
تركيب بنية املجتمع والثقافة ونمط الحياة املعتاد بالريف األوسط، 
ثم تعرضت األطروحة لتاريخ الريف السيايس الذي تحمله الذاكرة 

الجماعية.
»العالم  بجريدة  صحفية  تشتغل  بودرة  نادية  الطالبة  ان  يذكر 

األمازيغي«.

للصحافة  الوطنية  للنقابة  الجهوي  الفرع  احتفى 
املغربية – كلميم وادنون يوم السبت 12 يونيو 2021 
الجائزة  لتسليم  حفل  يف  الصحافيني  من  بمجموعة 
املرحوم  دورة  نون،  لواد  واالعالم  للصحافة  الكربى 
الكفاءات  “تثمني  شعار:  تحت  لغضف  محمد  الداه 

اإلعالمية رهان أسايس للرقي باملهنة”.
بالرشكة  والصحافية  اإلعالمية  تتويج  تم  وقد 
الرشوق  خديجة  املغربية  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
واإلعالم  للصحافة  الكربى  بالجائزة  الحفل  هذا  يف 

“صنف السمعي البرصي”،
“العالم  لـ  ترصيح  يف  الرشوق  خديجة  واعتربت 
الجائزة مفاجأة جميلة وهي  » هذه  أن  األمازيغي” 
بواد  اتسلمها  ألنني  أوال  صدري،  عىل  وسام  بمثابة 
املدينة  الصحراء،  بباب  املعروفة  كلميم  نواحي  نون 
الغالية املمتدة جغرافيا والتي نحس كمغاربة يف هذا 

املكان بأهمية االنتماء إىل الوطن”.
وأضافت اإلعالمية بالرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
لكونها  الجائزة  بهذا  كثريا  “تعتز  انها  املغربية، 

ممنوحة من قبل النقابة الوطنية للصحافة املغربية 
املشهد  توهج  سبيل  يف  وكفاحها  الطويل  بتاريخها 
اإلعالمي وتحقق اإلنجازات واملكتسبات التي اضافت 

الكثري للمجال االبداع يف اإلعالم”.
يف  جديد  ملرحلة  “دشنت  نون  واد  جائزة  أن  وذكرت 
الرتاث  مع  التعاطي  يف  خاصة  الجنوبية،  املناطق 
والتنوع  للغنى  مؤرش  وهذا  الحسانية  والثقافة 
به  تتميز  الذي  التنوع  غرار  عىل  متفرد،  وبجمال 
جل جهات ومدن اململكة من رشقها إىل غربها ومن 

جنوبها اىل شمالها”.
الثقافة  عىل  اشتغلت  ان  لها  سبق  أنه  وأوضحت 
والرتاث األمازيغيني، قائلة: “ولجت عالم االمازيغية، 
ألنني  التجربة،  لهذه  وامتناني  اندهايش  كان  وكم 
استفادت منها الكثري الن األمازيغية تمثل رافدا مهما 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  املغربية،  الهوية  روافد  من 
نحن  يجعلنا  ما  وهذا  الحساني،  والرتاث  للثقافة 
االنتماء  سؤال  ونطرح  االنتماء،  بهذا  نعتز  املغاربة 
حني نكون يف هذه املناطق سواء بالريف او باألطلس 

وثقافتها  برتاثها  الغنية  عبدة  وكذلك  بسوس  او 
الشعبية”.

جديدة  إضافة  وادنون  كلميم  “جائزة  أن  وأكدت 
من  أكثر  ولالستفادة  أكثر،  للعطاء  جديد  وتحفيز 
املخزون الثقايف الغني لهذه الجهة، وانا سعيدة اليوم 
وانا احتفي بهذه الجائزة وبمشواري الطويل يف حب 
بصدق  له  والتوثيق  وثقافته  تراثه  وحب  البلد  هذا 
كبري وغرية ووطنية عالية جدا، وهذا األمر يجعلني 
العطاء  من  املزيد  نحو  والسعي  واعتزازا  ازداد فخرا 

انشاء الله”.
بالقناة  الصحافية  تكريم  تم  الرشوق،  جانب  وإىل 
فيما  الثانية،  باملرتبة  االجبايل  زينب  “االمازيغية” 
عادت الجائزة التقديرية ملحمد اسند عن قناة العيون.

الجهوية  املهنيني  الصحافيني  جائزة  بخصوص  أما 
العزيز  عبد  بني  مناصفة  األوىل  املرتبة  عادت  فقد 
حصل  الثانية  املرتبة  فيما  وحي  ومحمد  السالمي 

عليه محمد حمو مناصفة مع محمد صالح أكليم.
أما جائزة املراسلني واملنتسبني، فقد حصلت  كلثوم 
اوبليح عىل املرتبة االوىل، أما املرتبة الثانية فعادت إىل 
الكوري عىل  الجراري، يف حني حصل عايل  اسماعيل 

جائزة تشجيعية.
واحتضنت بكلميم اشغال هذا الحفل الذي حرضه كل 
من يونس مجاهد رئيس املجلس الوطني للصحافة، 
للصحافة  الوطنية  النقابة  رئيس  البقايل  الله  عبد 
العايل  املعهد  مدير  صفية  بن  عبداللطيف  املغربية، 
اخشيشن،  الكبري  عبد   ، بالرباط  واالتصال  لإلعالم 
املغربية،  الوطنية  الفيدرايل للصحافة  املجلس  رئيس 
االتصال  بقطاع  التواصل  رئيس  انجدار  مصطفى 
سالم  محمد  والرياضة،  والشباب  الثقافة  بوزارة 
القدس،  مال  لبيت  املترصف  الرئيس  الرشقاوي 
رئيسة مجلس جهة كلميم  بوعيدة  امباركة  السيدة 
واألعمال  املال  رجال  من  عدد  جانب  اىل  نون،  واد 

وفعاليات إعالمية وجمعوية .
وتسعى هذه التظاهرة يف نسختها األوىل التي نظمت 
تحفيز  اىل  وادنون،  كلميم  جهة  مجلس  من  بدعم 
وادنون  كلميم  بجهة  اإلعالمي  الحقل  يف  املشتغلني 
التسويق  ضمان  عن  فضال  العطاء  من  املزيد  عىل 

االعالمي للجهة.
* امرزيك.ر

الزميلة نادية بودرة تنال شهادة الدكتوراه  يف التاريخ مبوضوع 
» الريف األوسط وإشكالية الذاكرة اجلماعية«

كلميم: تتويج اإلعالمية خدجية الرشوق باجلائزة الكربى للصحافة واالعالم لواد نون
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إعــــالن
عن فتح باب الترشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية  برسم سنة 2020

طبقاً ملقتضيات املادة الثالثة من الظهري الرشيف املحدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية؛   
وبناء عىل مقتضيات النظام الداخيل للمعهد بخصوص منح الجوائز؛

وطبقا ألحكام النظام الخاص بالجائزة الوطنية للثقافة األمازيغية؛   

سنة  برسم  األمازيغية  الثقافة  لنيل جائزة  الرتّشح  طلبات  إيداع  باب  فتح  املعهد عن  يعلن عميد   
2020، يف األصناف التالية:  

  

-الجائزة الوطنية لإلبداع األدبي األمازيغي   
-الجائزة الوطنية للدراسات واألبحاث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

-الجائزة الوطنية للدراسات واألبحاث اللغوية واألدبية والفنية  
-الجائزة الوطنية للدراسات واألبحاث يف علوم الرتبية  

-الجائزة الوطنية للدراسات واألبحاث والربامج املعلوماتية  
-الجائزة الوطنية للرتجمة  

-الجائزة الوطنية لإلعالم واالتصال  
-الجائزة الوطنية للمخطوط األمازيغي   

-الجائزة الوطنية لألغنية األمازيغية )األغنية التقليدية، واألغنية العرصية(  
-الجائزة الوطنية للفيلم األمازيغي  

امللكي  املعهد  عمادة  إىل  بطلبهم  يتقدموا  أن  املذكورة،  الجوائز  إلحدى  الرتّشح  يف  الراغبني  فعىل   
للمعهد  اإللكرتوني  املوقع  من  تحميله  املمكن  املفّصل،  اإلعالن  يف  امُلبيّنة  الرشوط  وفق  األمازيغية،  للثقافة 

.www.ircam.ma

تبعث ملفات الرتّشح كاملًة، بمحتوياتها الورقية وعىل حوامل رقمية، عرب الربيد إىل العنوان أسفله،   
أو تودَع لدى كتابة الضبط باملعهــد، خـالل أجل أقصاه 05 يوليوز 2021، عىل الساعة الثانية عرشة زواال.

ولن تُقبل امللفات غري املستوفية للرشوط املطلوبة، وال امللفات املتوّصل بها خارج أجل اإليداع املحدد.

العنوان: املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض، ص.ب. 2055 - الرباط

www.ircam.ma :املوقع اإللكرتوني للمعهد

ملساتها  الغنائية  اتيگ”   ” مجموعة  وضعت 
تحث  الجديد  الفني  عملها  عىل  األخرية  الفنية 
عنوان “امارگ” والذي سيتم إطالقه عرب مواقع 
التواصل االجتماعي وفق ما وعدت به املجموعة 
العاملي  اليوم  بمناسبة  العريض  جمهورها 

للموسيقى.
هو  الذي  الحديد  العمل  بهذا  املجموعة  لتعود 
امرير  حسن  للمخرج  كليب  فيديو  عن  عبارة 
يف  العريض  لجمهورها  الشباب  احمد  بمساعدة 
الغربي  املوسيقي  للنمط  الوفاء  حلة جديدة مع 
تأسيسها  منذ  املجموعة  تبنته  الذي  األكاديمي 
املغربية  األصالة  من  االنسالخ  دون   1984 سنة 

األمازيغية.
هذا ونجح كل من الفنانني احمد بلمهدي، حبيب 
ازباباي وهم من  الحسن  بنداود،  بايشو، حسن 
املوسيقية  اآلالت  مختلف  عىل  العازفني  خرية 
الرائعة  الفنية  التحفة  هذه  عىل  التوقيع  يف 
قيدوم  أقديم  حسن  الفنان  ملسة  عليها  اضفت 
االمازيغية  باملوسيقى  املتشبع  تيتار  مدرسة 
توظيف  يف  تتجىل  خاصة  نكهة  بالعاملية  كما 
تيار  من  مستنبتة  الحان  وفق  الجماعي  االداء 
النغم النظامي املنهج حيت المجال لالرتجال او 
الصورة  تأتي  ثم  للمعازف،  العشوائي  التداخل 
للمخرج حسن امرير بمساعدة احمد الشباب يف 
تناسق بديع كمحسن اضايف للنصوص الشعرية 
املستمع.  اىل  ساحرة  بجمالية  الرسالة  لتوصل 
وبالشعر  عامة  بالفن  الهوس  تحمل  رسالة 

خاصة.
التي تحمل نفس عنوان  وتعترب أغنية “امارگ” 

الفيديو كليب اختزاال نمودجيا للعمل اجماال .
الصوت  وتسجيل  املوسيقي  فالتوزيع  لإلشارة 
مع إدارة االنتاج لعضو املجموعة الفنان ازباباي 

الحسن

قبل أن تعرف املنطقة الجبلية اليت صواب أمطار 
ظل  ويف  السنة،  لهذه  الفالحي  املوسم  يف  الخري 
بالنسبة  نضاالت  من  عرفته  وما  كورونا  جائحة 
وبامللموس  بالعمل  وتنفيذا  االدرارية،  للمرأة 
وميدانيا ألمر املعروف وأداء الواجب تجاه األرض، 
الجمعيات  طرف  من  الدعوة  تنامي  ظل  ويف 
الحقوقية واملدنية والتي ال تعترب دور  والفعاليات 

انخرطت بعض  املعادلة،  عادة يف هذه  املرأة 
النساء ببعض الدواويري وبشكل متفاوت يف 
الحرث، وطلبن من األزواج توفري الزرع رغم 
الغالء يف األيام األوىل من الحرث، ومنهن من 
اقرتضته، فتم الحرث من طرف النساء وجاء 

املطر وتفاءل الجميع خريا.
ينكر  لن  بأدرار  الحرث  أليام  واملستحرض 
دور املرأة يف هذه العملية رغم ما تتطلبه من 
مع  اليوم  طيلة  والعمل  وعضيل  بدني  جهد 
والدراسة  واألبناء  لألرسة  عائلية  التزامات 
وأغلب  النفيس،  شقها  يف  الجائحة  ومع 
بأيادي  كانت  باملنطقة  املحروثة  املساحات 

النساء.
وبعد أن نبت الزرع واشتد واصلت نساء أدرار 
الزرع،  يف  الضارة  األعشاب  بإزالة  عملهن 
باستمرار  نموه  ومتابعة  املزروع  وتنقية 
وبعناية خاصة أكدت بامللموس أن املرأة هي 
باملنطقة  التنمية  يف  املحور  وهي  األساس 
الجبلية وعدم استحضارها أو التقليص من 
دورها لن يكون اال ضد التنمية ويف واد منيس 

إىل األبد .
املوسم  هذا  واملؤثر  الزرع  اصفرار  ومع 
املنطقة  احتجت  شديدة  ورياح  بعواصف 
من  قطعان  وأمام  الزرع،  عىل  سلبا  وأثرت 

بالزرع  والفتك  الربي  والخنزير  وأودادن  الغزال 
والصامدة  املناضلة  تلك  بأدرار،  املرأة  سارعت 
والغيورة عىل أراضيها إىل الحصاد وجمع املحصول، 

الظروف  وفرته  وما  رمضان  شهر  واستغلت 
بعد  تنام  ال  فكانت  وبرودة  رطوبة  من  املناخية 
السحور وصالة الفجر بل تتجه مبارشة إىل الحقول 
من  املخاطر  لكل  تحدي  يف  الظالم  يف  واملدرجات 
الخنزير الربي والثعابني مستغلة الفرتة الصباحية 
إىل منتصف النهار يف الحصاد إما فردى أو جماعة 

يف إحياء لتيويزي يف الوسط االجتماعي الدرار.

بأدرار تحصد يف  املرأة  وطيلة شهر رمضان كانت 
قبل  لعائلتها  املأكوالت  ما طاب من  وتعد  الصباح 
الفطور فحصدت محصول عملها يف بداية املوسم 

يكون  والذي  الدرس  مكان  إىل  وحملته  الفالحي، 
عادة يف السنوات األخرية بعد اختيار الدرس باآلالت 
العرصية الحديثة أمام املنازل أو بقرب من الطريق 
استحضارا للقرب وإمكانية الدرس يف أي وقت مع 

توفر اآللة .
وبعد االنتهاء من نقل املحصول عىل الظهر بالنسبة 
طرف  من  والسيارات  الشاحنات  عرب  أو  لألغلبية، 
إعداد "  أمام  املرأة نفسها  العائالت، وجدت  بعض 
تافا" وهي وضع ملحصول عىل شكل كومة يختلف 
حجمها حسب املحصول ثم تغطى تفاديا للرياح أو 
الحرائق بقطع بالستيكية كبرية يف انتظار الدرس .

العرصية،  الدرس  باالت  الدرس  مدة  انتهى  ومع 
النساء  تعود  املكان،  ومستخدميها  اآللة  ومغادرة 
املنازل،  إىل  أكياس  الشعري يف  إىل االنخراط يف حمل 
وحمل وإدخال التبن إىل املنازل كذلك يف وقت وجيز 
وبشكل جماعي يستحرض باألساس دور التعاون 
متكامل  فريق  إطار  يف  املشرتك  والعمل  والتآزر 
يوم  ويف  متزامنة  أوقات  يف  الدرس  عملية  ولقيام 
أمكنة  يف  العملية  تدبري  معه  يصعب  مما  واحد 

مختلفة ويف زمن متقارب.
هكذا انخرطت املرأة بأدرار يف تحدي " كرز أيدنك" 
وأنزلته عمال ونشاطا كان استثناء هذه السناء يف 
بعض املناطق من خالل املحصول الزراعي املرشف 
لألرض  اإلخالص  عربون  وأكرب  بأدرار  للمرأة 
والدفاع عنه، وهذا ما جنب جل مناطق أدرار هذه 
السنة مشكل الرعي الجائر وسيجنبها الخصاص 
املهول يف الشعري والذي عرفته املنطقة بداية موسم 
الحرث بل فال خري عىل املنطقة يف ظل وجود امرأة 
وبأشكال  أراضيها  عىل  النضال  تمارس  مناضلة 
عملية ميدانية تنفع األرض ومن عليها والدار ومن 

بها  واملجتمع عموما .
* لحسن بنضاوش

تابودرارت حتافظ على األرض وتواصل النضال عمليا
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تامازيغت يف 
إنتخابات 2021

وجهة نظر

تؤمن،  التي  السياسية  األحزاب  تعلن  أن  قبل 
عن  باملغرب  اإلنتخابية  العملية  يف  وتنخرط 
الجماعية والجهوية  الرسمية لإلنتخابات  برامجها 
املواطنني  عىل  ستعرضه  والذي  والترشيعية، 
فيها  ويشاركون  بالعملية  يؤمنون  الذين  املغاربة 
يراؤنه  الذي  السيايس  املرشوع  واختبار  بالتصويت 
 مناسبا، ويجب عىل أسئلتهم الراهنة واملستقبلية .

األحزاب  برنامج  يف  األمازيغية  موقع  سؤال  يبقى 
السياسية الستحقاقات 2021 م بعد ثاني إنتخابات 
جاء  ما  م   2011 دستور  بعد  ما  باملغرب  ترشيعية 
عرفته  وما  األمازيغية،  دسرتة  مكسب  من  به 
يقودها  حكومة  ظل  يف  وتراجعات  إخفاقات  من 
التي  األمازيغية  الحركة  تطرحه  اإلسالميني، سؤال 
بناء وتأسيس إطار سيايس بمرجعية  لم تستطيع 
عميق  واختالف  محاوالت،  عدة  رغم  أمازيغية 
أحزاب  إىل  االنضمام  مسألة  حول  مكوناتها  بني 
العملية  يف  واالنخراط  القضية  وحمل  سياسية 
 السياسية واإلنتخابية من أجل القضية األمازيغية .

واألحزاب  العميقة،  الدولة  تطرحه  أخر  وسؤال 
الحركة  مكونات  موقف  عن  كذلك  السياسية 
يف  2021م  استحقاقات  من  األمازيغية 
واضحة  وتراجعات  حقوقية  انتكاسة  ظل 
تعطيل  أهمها  األمازيغية  املسألة  يف  للعيان 
للقوانني  والواقعي  والصحيح  السليم  التنزيل 
. لألمازيغية  الرسمي  الطابع  لتفعيل   التنظيمية 

الوضع ويبحث عن تأويالت وقراءات  والكل يراقب 
الحركة  صفوف  وفعاليات  امازيغ  مؤثرين  من 
. املقبلة  اإلنتخابات  يف  ترصفاتها  حول   األمازيغية 

الرتافع  بأهمية  اإلعرتاف  الرضوري  من  كان  وإن 
وإعالن مواقف جريئة ومسؤولية يف محطات مهمة 
ورسمية، رسائل للفاعل السيايس، فإنه من الواجب 
مماثلة،  سابقة  محطة  يف  التجربة  تقييم  كذلك 
وبالتايل الخروج بخالصات وتوصيات تكون أرضية 
 لبناء قرارات جديدة مناسبة، واإلجابة عىل سؤال .

 ماذا ربحت األمازيغية مثال يف مقاطعة اإلنتخابات؟ 

النفيس  واملجهود  الوقت  تضيع  يتم  ال  وحتى 
والتفكريي يف أشياء ثانوية وجد مستهلكة، أرى أن 
يتم العمل يف كل الجبهات من أجل هدف واحد، إنصاف 
األمازيغية يف ظل دسرتتها، وذلك من باب املشاركة 
إىل  للوصول  ووسئلة  حال  فيها  يرى  ملن  السياسية 
يف  ونساهم  البعض،  بعضنا  نشجع  أن  ولنا  الهدف 
ومن  األحزاب،  يف  أمازيغي  انتخابي  برنامج  بلورة 
 باب االحتجاج والتعبري عن املوقف بكل مسؤولية .

دون  وقناعته  اآلخر  احرتام  طرف  كل  وعىل 
وذلك  شأنه،  من  التقليل  أو  تخوين  أو  تجريح 
. الرأي  وإبداء  والتفكري  اإلختيار  حرية  إطار   يف 

وعودة إىل األمازيغية يف الربامج السياسية لألحزاب 
حزب  قدمه  اآلن  منذ  األول  فالعرض  السياسية 
وبصمة  عصارة  وفيه  لألحرار،  الوطني  التجمع 
فعاليات من الحركة األمازيغية اختارت هذا الحزب 
للنضال داخل أجهزته، ولن يخلو أي برنامج سيايس 
من اإلشارة إىل األمازيغية إال أن تفعيل واجراءة كل 
سيايس  حزب  أي  داخل  أمازيغي  سيايس  برنامج 
يعرفون  امازيغ  ومناضالت  مناضلني  يتطلب 
قضيتهم ويتملكونها ومستعدون  للعمل من أجلها 

يف أي موقع مسؤول .

حلسن بنضاوش




