تقديم
لم يكن تصوّ ر النمو السوسيواقتصادي في الغالب قائما ً ّإال على أساس كثافة إنتاج
الممتلكات الما ّديّة .وحيث إن ھذا النموذج تمحور أساسا حول التطوّر الما ّدي المحض ،لم
يلبث أن أبان عن محدوديته على سائر األصعدة؛ إذ شھدت بدايات سبعينيات القرن الماضي
بزوغ نماذ َج تنمويّة أخرى تولي أھميّة لإلنسان ولمحيطه الطبيع ّي والثقافي .ذلك أن
المنظمات الدولية أشاعت شبكات مؤ ّشرات أخرى لرصد التنميّة البشرية ،ترتكز على رفاھية
اإلنسان وجودة َمعيشه ،من حيث التربية والصحة ودرجة الرضا عن أحواله ،وما إلى ذلك..
وھكذا أصبح تحقيق تنمية الكائن البشريّ  ،وحمايةُ بيئته وتنميتھا السليمة غاية القائمين على
التھييء من العمليات اإلرادويّة .
ومن بين مكوّنات ھاته البيئة تتجلّى الثقافة ،في مدلولھا الواسع ،الذي يشمل المكاسب
والتعلّمات والتكيّف واإلبداع ،...حيث بات تثمينھا يفرض ذاته كعنصر أساس ّي في تنمية
الشخصية اإلنسانية على نحو متوازن .وال غرو أن تكون ھذه البوتقَة االجتماعية-البيئيّة ما
ُ
وتوازنَـه النفسي-االجتماعي ،ويع ّزز روابطه بمجموعة أو بمنطقة
ي َؤ ﱢمن لإلنسان ھويتَـه
ُ
واالنخراط فيھا ضمانٌ لرفاه
معيّنة .ومن ھذا المنظور فھي بمثابة عصب التنميّة البشرية،
أجيال اليوم والغد وسعادتھم.
ومن ُمنطلق ھذا التص ّور ،تتأ ّكد مشروعيّة التساؤل بشأن أشكال التعبير في الثقافة
األمازيغية ،ومصادرھا ،و ُمنتجيھا ،وكذا حول عالقتھا برفاھية الساكنة ومجال عيشھا.
وإذ تأتي ھذه التساؤالت وغيرھا لتكون مرتكزاً لرصد الملف الموضوعاتي في العدد
السابع من مجلة أسيناگ لـ "الثقافة والتنمية .الموارد والمعارف والمھارات المحليّة" ،فإن
من مبرّرات ذات االختيار جُملة التغيّرات التي شھدتھا بالدنا ،والتي سيكون لھا وال ريب
وق ُع عميق على مستقبلھا ،بغضّ النظر عن طابعھا الظرف ّي العابر.
وفي ھذا المنحى ،انبرت نصوص المساھمين في ھذا العدد لمعالجة مختلف حقول التفكير
ذات الصلة بدور الثقافة في إدماج الھويّة وتثمينھا ،وتدبير الموارد الطبيعيّة واالقتصاديّة،
والمجتمع المدني باعتباره فاعال تنمويّا جديدا .وھكذا حاولت عائشة بوحجر ،انطالقا من
السياق الوطني والدولي الذي أُدرج ضمنه النھوض بالثقافة األمازيغية وولوجھا في
المنظومة التربويّة ،إبراز دور ھذه العمليّة وما واكبھا من تدابير في توازن تنمية المر ّكب
االجتماعي -ال َمجال ّي بالمغرب .وانصبّ اھتمام محمد بنبراھيم على تجلّيات اقتصاد التبادل
وتطوّره من خالل تحليل الجوانب الھوياتية أليت سغروشن في سياق تظاھرة موسم موالي
علي بن عامر .واستناداً إلى دراسة حول مؤسسات تدبير المسارات والثقافات ،تناول البحث
المشترك بين حسن المحداد ولكبير اوحجو ومحمد حمودو دور منظومة التدبير الجماعي في
حماية الموارد وتنميتھا ،وما آلت إليه من اندثار بفعل تقھقرھا .وخصّص محمد ج ّداوي
دراسته لتحليل ْ
تبلور مھارة محليّة ذات صلة بشجرة أرگـان ،مبرزا أن تراجع ھذه المھارة
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مع مرور الزمن قد أ ّدى إلى ضياع ھذا المورد؛ وأن إعادة تأھيل مثل ھاته المعارف
وعصرنتھا سيخلق دينامية مھ ّمة جديرة بالمعاينة والتتبع .وبخصوص مھارات ساكنة واحات
تودغا ،عالج مقال كل من مصطفى ح ّداش ومحمد نعيم ،على التوالي ،نظام تدبير ماء السقي،
وتقنيات البناء التقليدي بالتراب المدكوك ،وخلص كالھما إلى أن ھذه التقنيات والمھارات
طالھا التلف تحت وقع الھجرة الداخلية والخارجية وعولمة العالقات السوسيواقتصادية.
وحول تطوّ ر تقنيات البناء كذلك ،انصبت دراسة مبارك آيت ع ّدي والمحفوظ أسمھري،
اللذين اھت ّما بمجموعة حرفيّي ھذا ّ
الفن بمنطقتي آيت بو يحيا وطاطا ،حيث إن ما شيّده ھؤالء
الصنّاع من دور فاخرة أكسبھم اعتراف السلطان وإشعاعا على الصعيد الدولي .وفي مجال
فن الزرابي ،جاءت مساھمة حمو بلغازي وعلي بنطالب إلبراز السياق السوسيواقتصادي
والتقني إلنتاج الزربية وتطوّ ره في منطقة ز ّمور ،مع التركيز على التأثيرات الخارجية التي
ّ
المحليّة ،وذلك ما يش ّكل اليوم ما ّدة خصبة للبحث من قبل المجتمع
أ ّدت إلى تالشي المھارة
بح َرف الكتاب ومھاراته،
المدني المنشغل بإعادة تأھيل التراث المحلّي .وفي سياق االھتمام ِ
استعرض الوافي النوحي سيرورة تطوّ ر ھاته الصناعة بالمغرب منذ الفتح اإلسالمي ،ومدى
إسھامھا في تحسين أوضاع حرفيي ھذا الفن التقليديّ ،وكذا في إغناء رصيد المخطوطات في
جزء كبير من أفريقيا والشرق األوسط .وبالنسبة لدور الفاعلين االجتماعيين ،تناولت دراسة
محمد بنيدير دور المجتمع المدني في التنمية والتحوّ الت التي عرفھا جنوب المغرب ،حيث
أصبح بمثابة ناقل للتنمية.
وإلى جانب محتويات الملف الموضوعاتي ،شمل العدد ،في باب المتنوعات ،خمس
صرافة المؤ ّكد
مقاالت ،إثنتان منھا باللغة اإلنجليزيّة وثالثة باللغة الفرنسية .ففي مقالته حول ِ
في األمازيغية ،قام كريم بنسوكاس بمحاولة تبسيط لتصريف ھذه الصيغة ،مقترحا اعتماد
أحد مظاھرھا التي ظلت متجاھَلة .وعالجت نعيمة ال ُع َمري بعض مظاھر الضمائر المتّصلة
في األمازيغيّة ،وخاصة منھا ضمائر المفعول به في تاشلحيت .وقامت رشيدة فيتاس بتحليل
صيغ ال َمجاز في شعر معتوب لونيس ،المغني القبائلي الذي اغتيل بالجزائر ،والذي عرفت
أعماله اھتماما كبيرا من حيث طابعھا السياسي واالجتماعي ،وأبرزت مدى أھميّة المجاز
اإلسمي في قصائد الشاعر .وخصصت نبيلة السعدي ،دراستھا للمجال باعتباره عالمة
ھوياتية في الرواية القبايليّة ،وخاصة رواية سالم زينا "تافارا"؛ أما موحند أكلي صالحي ،فقد
أفرد مقالته لتحليل معايير التعريف الطباع ّي في البيت الشعري القبايلي ،مثل طريقة تشطير
القصيدة إلى أبيات .وإذ أوضح ِعلل توافر عدة أنماط ِطباعيّة ،اقترح معايي َر يراھا أكثر
ُمال َءمةً لطباعة البيت الشعري القبايلي.
وشمل العدد ،في باب عروض ،تقديما لكتاب "الجبال المغربية ،مركزيتھا ،ھامشيتھا،
تنميتھا" لصاحبه محمد الناصري ،من إنجاز أحمد أكنتيف ،الذي أبرز الفكرة الرئيسة في
ّ
والمتمثلة في ثنائية مركزية/ھامشية الفضاءات الجبلية بالمغرب.
العمل،

8

وفي باب ّ
ملخصات األطاريح ،قُ ّدم عمالن اثنان ،أولھما ألحمد زينبي ،في موضوع
"مساھمة جمعيات القرب في التنمية المحلية بإقليم زاگورة" ،وثانيھما لرشيد دجاوت حول
"محاوالت التعريف في اللغة األمازيغية" .
وتضمن باب نصوص جملة من اإلنتاجات الكتابيّة المتنوعة ،منھا قصيدتان شعريتان،
وقصة قصيرة .القصيدة األولى للشاعر عبيد ح ّميش ،بعنوان ⵓⵏⵉ ⵍⵓⵡ ⵏ ⵉⵔⵢⴰⵜ ،تتغنّى
بمناقب الفنان محمد رويشة قبل وفاته .1وقد حرصت المجلة بنشرھا لھذه القصيدة أن تؤ ّدي
واجب التكريم والعرفان لھذا الفنان األمازيغي الكبير .والقصيدة الثانية للشاعر موحا بنساين،
وعنوانھا ⵓⵡⵣⵓ ⵉ ⵖⵙⵓⵙⵙⴼ .أما القصة القصيرة فھي بعنوان ⵇⵓⵙⵙ ⵏ ⴰⴷⵉⴳⵣⵎⵉⵜ،
من تأليف عبد ﷲ صبري.
وتتق ّدم مديرية مجلة أسيناگ وھيئة تحريرھا بالشكر إلى كل الباحثات والباحثين الذين
أسھموا في إنجاز ھذا العدد ،وھم السيدتان والسادة  :الخطير أبو القاسم ،وإدريس أزضوض،
ولكبير أوحجو ،وعبد القادر البزازي ،ومحمد بنبراھيم ،وعلي بنطالب ،وميكائيل بيرون،
وموالي ھاشم الجرموني ،ومصطفى جلوق ،وحسن رامو ،وفاطمة صديقي ،وأحمد
الطاھري ،ونور الدين عمروس ،وخالد عنسار ،ولحبيب فؤاد ،وابراھيم الفسكاوي ،وعبد ﷲ
فيلي ،ورشيد لعبدلوي والحسين المجاھد ،وخديجة محسن ،وعبد ﷲ المنتصر ،والمدني
منتصر ،ومحمد نعيم ،ومبارك ونعيم.

أسيناگsinag-

1على إثر وفاة الفنان الكبير محمد رويشة ،يوم  17يناير  ،2012أذاعت محطة تامازيغت برنامجا خاصا بالمناسبة قدّم
خالله الشاعر قصيدته ھاته.
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