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من  جهدها  كل  تبذل  كثرية  وكيانات  أطراف 
الفاعل،  ودور  األمازيغ  بني  الحيلولة  أجل 
األمازيغ  يلعب  أن  عىل  الوسائل  بكل  وتحرص 
أدوارا مفصلة لهم عىل املقاس من قبل غريهم، 
وهناك عرب التاريخ من يبذلون قصارى جهدهم 
األمازيغي،  الفعل  أمام  األبواب  كل  إلغالق 
معارك  يف  بهم  مفعوال  األمازيغ  لجعل  ساعني 

وحروب غريهم.
الفصيل الطالبي ملا يسمى بجبهة البوليساريو 
مثله  العنف  يتبنى  فصيل  مع  بالتنسيق  أقدم 
عىل  القاعدي  الديمقراطي  بالنهج  ويسمى 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  يف  املناضل  اغتيال 
خالق  عمر  بمراكش  عياض  القايض  بجامعة 
أنفسهم  أخرى  مرة  األمازيغ  ليجد  »إزم«، 
نفس  يف  و  بينها  فيما  تتصارع  كيانات  وسط 
الوقت تستهدفهم و تحاول توظيفهم أو فرض 
فأذيال  عليهم،  والتواطئ  بالقوة  تريده  ما 
البوليساريو ومن يدور يف فلكهم من قاعديني 
ال  لهم  الجامعة  تكون  أن  يريدون  وغريهم 
أن  يريد  البوليساريو  جبهة  وزعيم  لغريهم، 
يسود بقوميته العربية عىل الصحراء االمازيغية 
دونا عن األمازيغ، والحكومة املغربية تتفاوض 
فصيلهم  عن  الطرف  وتغض  البوليساريو  مع 
منح  من  يستفيد  و  الدولة  يبتز  الذي  الطالبي 
األمازيغ،  املغاربة  الطلبة  عن  دونا  وامتيازات 
الدولة تقمع األمازيغ  وأكثر من ذلك فان هده 
تلك  حتى  وضمنها  حقوقهم  من  وتحرمهم 
التي وردت بشأنها فصول واضحة يف الدستور 

الحايل.
 ليست سابقة أن تكون ثمة مناورات دنيئة من 
باالمازيغ  للزج  مختلفة  سياسية  كيانات  قبل 
جرت  القريب  فباألمس  تعنيهم،   ال  امور  يف 
حروب  يف  األمازيغ  لتوظيف  كثرية  محاوالت 
غريهم ضد السلفيني...، ومن تفتق ذهنه عن 
مثل تلك الخطط الجهنمية ربما حاول استلهام 
حكام  كان  حني  الحديث،  املغربي  التاريخ 
قاعدة  االستعمار  فرتة  يف  يطبقون  االستقالل 
»األمازيغ  رضب  أي  بالفجار،  الكفار  رضب 
املقاومني« باالستعمار، أما هم فيضعون رجال 
بعدها مكانا  ليجدوا  ذاك،  وأخرى مع  مع هذا 
أي  بدون  االستعمار  مع  للتفاوض  مريحا 
التحرير،  جيش  أو  املسلحة  للمقاومة  تمثيلية 
االستقالل  مغرب  بحكم  يستفردوا  أن  قبل 
املقومات  أحادية لرضب كل  ويقروا سياسات 
األمازيغية، ال زلنا نعاني من ويالتها إىل اليوم. 

لسنة  الدستورية  التعديالت  مع  نتمنى  كنا 
طفيفة،  ولو  تغيريات  نرى  أن  باملغرب   2011
تعطينا أمل يف إمكانية القطع مع املايض، ولكن 
أن  االعتقاد  إىل  بنا  تؤدي  املؤرشات  كل  لألسف 
البعض يريد أن يعيد املرحلة التي خدمتهم من 
التاريخ  أن  يتناسوا  لكنهم  القريب،  التاريخ 
ممسوخ  بشكل  ولكن  نفسه  يعيد  قد  ربما 
جدا، وأن األمازيغ ال يمكن أن يتم اصطيادهم 
التي  التقليدية  البدائية  الوسائل  بنفس  دائما 
وخري  خريهم  وأن  املايض،  يف  استعمالها  تم 
األمنية  للمقاربة  حد  وضع  يف  يكمن  األمازيغ 
بقضيتهم،  يتعلق  فيما  الدولة  تنهجها  التي 
واألمن  املخابرات  رجل  تجعل  مقاربة  وهي 
يخطط لتوظيف مكونات شعب يقدر بعرشات 
بدل  وذلك  بينية،  أفقية  رصاعات  يف  املاليني 
مقاربة القضية األمازيغية من زاوية حقوقية.

مبادئ  واحرتام  اإلنسان  حقوق  إقرار  إن 
الدولة  قبل  من  الحرية  وقيم  الديمقراطية 
سواء يف سوس أو األطلس أو الريف أو الجنوب 
الوحيد  السبيل  هو  الصحراء،  أو  الرشقي 
لالستقرار واالزدهار وتحقيق تطلعات الشعب 
عدا  وما  للوطن،  العليا  املصالح  عىل  والحفاظ 
ذلك فهو يعد لعبا صغريا حني يكرب سيكون أول 
له،  الذين يخططون  أولئك  ثمنه هم  يدفع  من 

فمن يزرع الرياح غالبا ما يحصد العاصفة. 
وألن يف تاريخنا  كوارث ومآيس وأخطاء كافية، 
فإننا نتمنى أن نرى دولتنا تقارب كل القضايا 
اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املرجعية  وفق 
ونتساءل يف هذا اإلطار عن سبب عدم تجاوبها 
اي الدولة إىل حدود اللحظة مع توصيات اللجنة 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  األممية 
املغرب  طالبت  التي  األخرية  هذه  والثقافية، 
بإقرار حقوق األمازيغ واحرتام حقوق اإلنسان 
يف الصحراء، وينتابنا بعض الشك ارتباطا بتلك 
التوصيات التي صدرت السنة املاضية حني نرى 
األمازيغي  الشهيد  إغتيال  هو  تالها  ما  كل  أن 
عمر خالق »إزم« من قبل فصيل طالبي مرتبط 
داخل  جامعة  يف  »البوليساريو«،  يسمى  بما 
للمواطنني  األمن  توفر  أن  فيها  يفرتض  دولة 

وتحفظ لهم ممتلكاتهم وحقهم يف الحياة.
بخرق  االكتفاء  عدم  واألمر  األدهى  ملن  إنه 
ذلك  فوق  والسعي  فقط،  األمازيغ  حقوق 
غريهم،  حروب  يف  جهنم  حطب  لجعلهم 
ويتبادر إىل أذهاننا عند مجرد التفكري يف ذالك، 
تلك املبالغ التي تنفقها دولتنا عىل أجهزة األمن 

واملخابرات والصناديق السوداء و التي تضعها 
حسابية  بعملية  نقوم  حني  إذ  إشارتها،  رهن 
لعدد تلك األجهزة التي تعمل داخل البالد وتتبع 
فإننا  واملدنيني،  الحقوقيني  النشطاء  تحركات 

حقا نتساءل.. 
حدث  ما  يكون  أن  صحة  مدى  عن  نتساءل 
ثمة  أن  أم  محضا،  طالبيا  فعال  مراكش  يف 
لم  إن  الدولة  وأن  خاصة  آخرين  مسؤولني 
يف  يكون  ال  أن  املستبعد  فمن  متواطئة  تكن 
األمازيغ،  تستهدف  ميليشيات  ثمة  أن  علمها 
أن يرتتب عن ذلك من مس  ومع كل ما يمكن 
باستقرار البالد واملجتمع فإننا نتساءل مجددا 
من  ألي  الدولة  محاسبة  عدم  يف  السبب  عن 
املسؤولني األمنيني أو غريهم، عقب اغتيال عمر 
جاهزة،  إجابات  نتلقى  أن  وقبل  »إزم«،  خالق 
مخابرات  لديها  دولة  يف  كوننا  إىل  نشري  فإننا 
درجة  من  خطري  وفعل  استعالمات،  وأجهزة 
قبل فصيل طالبي  أمازيغي من  ناشط  اغتيال 
صحراوي انفصايل، أمر قد ال يغيب عن أعينها، 
وإذا كانت الدولة عىل علم مسبق بما حدث ولم 
تقم بأي شئ ملنعه فتلك مصيبة، وإذا لم تكن 
أننا  خاصة  أعظم..  فاملصيبة  مسبق  علم  عىل 
والحرب  الوقائي  األمن  بمنطق  تعمل  دولة  يف 
املسبقة وتفكك الخاليا اإلرهابية املحرتفة قبل 
أن تقدم عىل أي عمل إجرامي إرهابي، فكيف 
ال تفكك ميليشيات بضعة طلبة هواة وتابعني 

فوق ذلك ملا يسمى »البوليساريو«..
قد يكون هناك ترتيب لألحداث لجعل األمازيغ 
مفعوال بهم كما كان سعي العديدين دوما، وقد 
أنه رتب  أحد  يقر  أن  ننتظر  ال يكون، ولكن ال 
ملا حدث أو سعى لتوظيفه، تماما كما ال يمكن 
لزعيم جبهة البوليساريو أن يتبنى أمام الرأي 
العام الدويل ومنظمات العالم الحقوقية جريمة 
اغتيال حتى و لو قام بها  أخوه أو أبوه، ولكننا 
نتساءل هل يتبنى نفس املوقف يف الكواليس؟ 
وأال يقوم تماما بمثل ما تقوم به حكومتنا التي 
األمازيغية،  أو  األمازيغ  تعادي  ال  بأنها  تجهر 
ولكنها عمليا تقوم بكل ما هو ضد األمازيغية 

واألمازيغ..؟ 
و قديما قال الحكيم االمازيغي:

Ini iyi  ka mani kkan imma
snegh manwa idfarn wayyad
Ini iyi  ka mani kkan imma
snv manwa idfarn wayyad
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أمينة ابن الشيخ

* كمال الوسطاني

شهدت الدورة الثانية والعرشين للمعرض الدويل للنرش والكتاب 
من  األمازيغي،  العالم  لجريدة  متميزا  حضورا  البيضاء  بالدار 
الجريدة  181، وبعض األعداد من أرشيف  خالل عددها األخري 

موزعة عىل األروقة املخصصة للكتاب األمازيغي باملعرض.
  وقام يوم السبت 13 فرباير وفد عن طاقم الجريدة، بالتعريف 
بجريدة »العالم األمازيغي« وجهودها املبذولة يف سبيل القضية 
األمازيغية، كما تم التعريف باملؤسسة التي تصدر عنها جريدة 
املنشورات  وكذا   ،»Edition Amazigh« األمازيغي  العالم 

املستقبلية،  مشاريعها  وبعض  املؤسسة  نفس  تصدرها  التي 
بالفضاء  الوطنية  املكتبة  عقدتها  التي  الندوة  خالل  من  وذلك 

املخصص لها يف املعرض حول اإلصدار األمازيغي.
ملحوظا  تقدما  السنة  هذه  معرض  عرف  أخرى  جهة  ومن    
العناوين  تنوع  خالل  من  وذلك  األمازيغي،  الكتاب  لحضور 
املعروضة بمختلف األروقة املخصصة للكتاب األمازيغي )املعهد 
امللكي للثقافة األماويغية، رابطة تريا، جمعية تماينوت، أدليس 
أمازيغ...(، من كتب تتعلق بالهوية والتاريخ والفنون وتحوالت 
القضية األمازيغية باملغرب، باإلضافة إىل إبداعات مختلفة من 
شعر وقصة ورواية ومرسح وكذلك الرتجمة من لغات أخرى إىل 

مكثفا  إقباال  األمازيغي  الكتاب  معرض  وعرف  األمازيغية، 
تنظيم  يتم  ذلك  إعالمية متميزة، وعىل هامش  للزوار وتغطية 

بعض األنشطة املوازية. 

»العامل األمازيغي« حاضرة باملعرض الدويل للنشر والكتاب

الراخا  رشيد  من  كل  قام 
للتجمع  الدويل  الرئيس 
وميمون  األمازيغي  العاملي 
الرشيف  الرئيس  الرشقي 
لذات التنظيم يوم  27 يناير 
بإيداع  باريس،  يف   2016
اإلليزيه  قرص  يف  رسالة 
الفرنسية  بالعاصمة 
الرئيس  لتذكري  باريس 
فرانسوا  الجديد  الفرنيس 
موضوع  بخصوص  هوالند 
ضد  الكيماوية  الحرب 

الريف الكبري.
العاملي  التجمع  وطالب 
إىل  رسالته  يف  األمازيغي 

الحرب  آثار  عىل  ردا  بإصالح  الفرنيس  الرئيس 
برد  إياه  مذكرا  الكبري،  الريف  ضد  الكيماوية 
الدويل   األمازيغي  للتنظيم  رسالة  عىل  له  سابق 
التي  الحرب  عن  الناجمة  األرضار  إصالح  حول 
السكان  الكيميائية ضد  استعلمت فيها األسلحة 
املدنيني عىل نحو واسع يف الريف بني سنتي 1921 
و 1926، ما سبب أرضار ضخمة وبليغة ال زالت 
آثارها مستمرة إىل حدود اليوم ومن ضمنها تفيش 

الرسطان بني سكان الريف.
العاملي  للتجمع  السابقة  الرسالة  وكانت 
الرئيس  قبل  من  موقع  جواب  وفق  األمازيغي 
قرص  من  التحقيق  قصد  أحيلت  قد  الفرنيس، 
املحاربني  شؤون  يف  الدولة  سكرتري  إىل  اإلليزيه 
وطالب  الدفاع،  وزير  لدى  والذاكرة  القدامى 
بإخباره  ذلك  بناء عىل  العاملي  األمازيغي  التجمع 
الحرب  الفرنسية يف موضوع  التحقيقات  بنتائج 

الكيماوية بالريف، ألنه 
السابقة  رسالته  منذ 
هوالند  فرانسوا  رد  ثم 
يومنا  وحتى  عليها 
أي  يتلقى  لم  هذا، 
أخرى  توضيحات 
التحقيقات  مال  حول 
فرنسا  وعدت  التي 

بإجرائها.
العاملي  التجمع  وجدد 
رسالته  يف  األمازيغي 
تذكريه  الجديدة 
للرئيس الفرنيس بكون 
األسلحة  استخدام 
للدمار  الكيميائية 
الريف  منطقة  يف  املدنيني  السكان  ضد  الشامل 
الدولية  املواثيق  لكافة  انتهاكا  يشكل  الكبري 
واملجتمع  الدولة  مطالبا  العرفية،  والقواعد 
الفرنسيني والرشكة الفرنسية التي كانت تسمى 
 SCHNEIDER“ وتسمى اليوم ”SCHNEIDER“
معالجة  يف  مسؤولياتها  بتحمل   ،”ELECTRIC
األسلحة  استعمال  عن  نجمت  التي  األرضار 
السكان  وأن  خاصة  الكبري،  بالريف  الكيميائية 
يعانون  زالوا  ال  األمس  ضحايا  من  املنحدرين 
ورسطانات  جيني  خلل  شكل  عىل  أرضارها،  من 
الغازات  من  ألنواع  األسلحة  تلك  تضمن  نتيجة 

ك”غاز الخردل والفوسجني والكلورو”.
الرئييس  عىل  األمازيغي  العاملي  التجمع  وأكد 
والتزام  إرادة  وجود  عدم  حالة  يف  أنه  الفرنيس 
املؤملة  القضية  هذه  بحل  الفرنسية  الحكومة 

سيلجأ إىل الجهات القضائية املختصة.

 قصر اإلليزيه يتلقى رسالة التجمع العاملي األمازيغي حول 
احلرب الكيماوية بالريف 

إطار  يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  دعا 
رسمية  لتفعيل  الشعبية  املبادرة  استمرار 
للغة  العاملي  اليوم  وبمناسبة  األمازيغية، 
املناضلني  21 فرباير، كل  الذي يصادف  األم 
األم  للغة  العاملي  اليوم  جعل  إىل  واملواطنني 
وذلك  لألمازيغية،  الشعبي  للتفعيل  يوما 
أي مكان  ويف  كل مكان  يف  بها  الكتابة  عرب 
املايض  الحال يف  تيفيناغ، كما كان  بحروف 
عىل  يكتبون  األمازيغ  النشطاء  كان  حيث 
حرف  واملؤسسات  والشوارع  األزقة  جدران 
األمازيغية  باللغة  كلمات  يكتبون  أو  “أزا” 
العاملي  التجمع  وناشد  تيفيناغ.  بحرف 
األمازيغي كل مكونات الحركات األمازيغية 
للمشاركة يف حملة الكتابة باألمازيغية دون 

انتظار الحكومة أو الربملان أو غريها.
العاملي  التجمع  لبيان  الكالم  النص 

األمازيغي:
العاملي  التجمع  عن  صادر  بيان  وأورد 
العاملي  اليوم  تخليد  بمناسبة  األمازيغي 
للغة األم ومواصلة املبادرة الشعبية لتفعيل 
اليوم  يخلد  "العالم  أن  األمازيغية،  رسمية 
الدويل للغة األم كل سنة يف 21 فرباير، الذي 
يحل عىل األمازيغ هذه السنة يف ظل سياق 
واألمازيغ،  األمازيغية  عىل  بالهجوم  متسم 
عمر  للشهيد  السيايس  باإلغتيال  بدءا 
املغربية  الدولة  بتجاهل  ومرورا  إزم،  خالق 
لخمس سنوات جديدة للحقوق األمازيغية، 
وانتهاء بعمل الحكومة واألحزاب واملكونات 
مرشوع  صياغة  عىل  معها  املتواطئة 
طرف  من  لألمازيغية  التنظيمي  للقانون 

واحد وبشكل مرتجل بعيد جدا عن شعارات 
“املنهجية التشاركية”."

ويف  أنه  األمازيغي  العاملي  التجمع  وأضاف 
لتفعيل  الشعبية  املبادرة  استمرار  إطار 
العاملي  اليوم  وبمناسبة  األمازيغية  رسمية 
يشدد  فرباير،   21 يصادف  الذي  األم  للغة 
الحقوق  وإقرار  انتزاع  عىل  الرهان  أن  عىل 
عاتق  عىل  األوىل  بالدرجة  يقع  األمازيغية 
مكونات  وكافة  واملواطنني  املواطنات 
الحركة األمازيغية يف ظل مناورات الحكومة 

املغربية والكوكتيل الحزبي.
التنظيم  أعلن  ذاته  باملوضوع  وارتباطا 
لتوفري  خلية  تشكيل  عن  الدويل  األمازيغي 
ألصحاب  مجانا  األمازيغية  إىل  الرتجمة 
ومتاجر…،  مقاهي  من  واملحالت  املقاوالت 
محالتهم  أسماء  كتابة  يف  الراغبني 
ومقاوالتهم و…، باألمازيغية، ووضع رهن 
assem-  إشارتهم الربيد اإللكرتوني التايل:  

blee.mondiale.amazighe@gmail.com
يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  وشدد  هذا 
بالحكمة  التحيل  رضورة  عىل  بيانه  ختام 
التي يمر منها املغرب  واستحضار الظرفية 
تراجعات  الحالية وما يسمها من  السنة  يف 
األمازيغية واستهداف  الحقوق  فيما يخص 
واضح لألمازيغ، وكذلك محاوالت توظيفهم 
غريها  أو  حزبية  أطراف  عدة  قبل  من 
األمازيغ  تخدم  ال  وأجندات  أهداف  لخدمة 
انتخابية  بحملة  للقيام  أو  واألمازيغية، 

سابقة ألوانها لهذا الحزب أو ذاك.
* الفرواح تومرت

التجمع العاملي األمازيغي خيلد اليوم الدويل للغة األم مبواصلة 
املبادرة الشعبية لتفعيل رمسية األمازيغية وإطالق محلة تيفيناغ
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* هجوم دموي بالسيوف واملزابر على مناضلي الحركة الثقافية األمازيغية موقع 
مراكش

تعرض نهار يوم السبت 23 يناير2016 خمس نشطاء أمازيغ بمراكش 
العتداء بالسيوف واملزابر، شنته عليهم مليشيات تنتمي لفصيل الطلبة 
الجامعات  داخل  البوليساريو  لجبهة  الطالبي  الذراع  الصحراويني 

املغربية.
خروجهم  بعد  مبارشة  همجي،  إلعتداء  األمازيغ  النشطاء  تعرض  وقد 
من الجامعة حيث كانوا يجتازون االمتحانات، وأصيب غالبية املناضلني 
األمازيغ بجروح متفاوتة الخطورة، لكن حالة املناضل األمازيغي عمر 
خالق إزم  كانت خطرية جدا ورقد يف غرفة العناية املركزة بمستشفى 
مراكش، قبل أن يسلم روحه متأثرا بجراحه يوم األربعاء 27 يناير 2016.

وحول أسباب هذا االعتداء الدموي فقد رجحت مصادر من عني املكان 
أن يكون لذلك عالقة بحلقية للحركة الثقافية األمازيغية داخل الجامعة، 
تناول فيها النشطاء األمازيغ الريع داخل الحي الجامعي الذي يستفيد 
منه طلبة منحدرين من مناطق معينة عىل حساب طلبة آخرين، وهو 
ما دفع بمحسوبني عىل فصيل الطلبة الصحراويني من حينها إىل البدء 
بمناوشات ضد الحركة الثقافية األمازيغية، تم فيها االعتداء عىل طالبني 

أمازيغيني قبل هذا الهجوم الدموي األخري.
ن  أمور  موقع  األمازيغية  الثقافية  الحركة  ناشدت  لها  بالغ  ويف  هذا 
وكافة  األمازيغية  الثقافية  للحركة  الجامعية  املواقع  كافة  أكوش 
األمازيغية،  القضية  عىل  والغيورات  والغيورين  واملناضالت،  املناضلني 

من أجل الدعم املادي واملعنوي لهذا املوقع الجريح 
يوم  مساء  راحوا  الذين  املناضلني  ومساندة 
ضحية   23/01/2016 ل  املوافق   13/01/2966
عصابات  طرف  من  ومدبر  غادر  مسلح  هجوم 
الصحراويني،  بالطلبة  يسمى  ما  عىل  محسوبة 

وفق نص بالغ ح.ث.أ. موقع مراكش.

* الحركة الثقافية األمازيغية موقع مراكش: أسباب 
االستهداف واغتيال عمر خالق »إزم«

نرشت الحركة الثقافية األمازيغية موقع مراكش 
وقع  ما  حول  مفصال  تقريرا  أكوش«،  ن  »أمور 
حقيقة  فهم  أن  فيه  وأكدت  مراكش،  بجامعة 
أمور  الجامعي  املوقع  شهدها  التي  األحداث 
باستحضار  إال  يتأتى  لن  »مراكش«،  أكوش  ن 
باعتباره  الفضاء،  هذا  داخل  الرائجة  الخطابات 
من  والتي  اجتماعية  تناقضات  لربوز  مجاال 
فبعد  الجامعة،  عىل  بظاللها  تلقي  أن  الطبيعي 
طغيان الخطابات األحادية والشمولية التي تجعل 
الطالب املغربي عبدا لإليديولوجيات الجاهزة، برز 
حداثي،  و  جديد  خطاب  الجامعة  هذه  داخل  من 
يالمس وبعمق الهموم التي يعيشها املغاربة، دون 

ربطهم بأية رقعة جغرافية أخرى.
بمراكش  ح.ث.أ  تقرير  وفق  الطبيعي  من  وكان   
أن يحارص هذا الخطاب، وتستهدف القنوات التي 
من خاللها يرصف هذا األخري. باعتبار أن القضية 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  وخطاب  األمازيغية 

ليس خطابا إثنيا كما يتوهم البعض واملمارسة النضالية لهذه الحركة 
ليست نزوات مراهقاتية وال بهواية، بل خطاب الحركة له أبعاد يف كل 
األساسية  األبعاد  أحد  التعليمية  الرشوط  وتعد  االجتماعية  املستويات 

التي يتناولها خطاب الحركة مادامت هذه األخرية مكونا طالبيا.
ديمقراطي  خطاب  هو  األمازيغي  الخطاب  أن  ح.ث.أ،  تقرير  وأكد   
مهمة  قاعدة  لها  واقعية  مرشوعية  يمتلك  مجتمعي  شعبي  وخطاب 
قاعدة  تأطري  الحركة ويف ظرف وجيز من  ما مكن  الطالب،  أوساط  يف 
الكيف، كل هذه  ناحية  الكم، ونوعية من  ناحية  جماهريية كثيفة من 
املعطيات أربكت حسابات مجموعة من األطراف، هذه األخرية التي عملت 
عىل استهداف هذا املكون الطالبي الذي يظهر لهم بأنه مصدر خطر عىل 
مصالحهم ومن تم وجب استهدافه بكل الوسائل التي يرونها مناسبة 
 2015 أكتوبر   29 يوم  مسؤول  غري  منشور  إصدار  هي  البداية  فكانت 
عنونوه  والحقد  النفسية  النزعات  تحركهم  معدودين،  أفراد  طرف  من 
الحليف  األمازيغية  الثقافية  الحركة  حقيقة  لنكشف  ب:«  املنشور  أي 
وحقدهم  النفسية  أمراضهم  نقل  يف  منهم  رغبة  للنظام«  املوضوعي 
و  الحركة مجاال  لهم حلقيات  الذين شكلت  الطلبة  إىل  للحركة،  الدفني 
فضاءا للتعبري عن أفكارهم، و مصدرا لحقائق لطاملا تم طمسها، لكن 
خطوتهم هذه لم تلقى النجاح بعد أن قامت الحركة بحلقية توضيحية 
الوطني  االتحاد  مع  منطقي  غري  بشكل  ربط  الذي  املنشور،  هذا  حول 

لطلبة املغرب، نقابة كل الطلبة بجامعات املغرب. 
ولم تقف اإلستهدافات عند هذا الحد يضيف تقرير »MCA«، بل ويف خضم 
املعركة النقابية التي خاضها طلبة كلية اآلداب التي شارك فيها مناضلو 
الحركة  مناضيل  تواجد  أن  تالحظ  السلطة  جعل  فعال،  بشكل  الحركة 
أعطى دفعة قوية للمد النضايل يف هذا املوقع الجامعي، واستنتجوا بأن 
مفتاح كبح هذه الصريورة النضالية هو استهداف هذا املكون الطالبي 

الذي أعطى دينامية جديدة للنضال الطالبي. 
ونظرا ملا توفره إدارة الكلية كجهاز لم يكتفي بدوره يف تدبري مؤسسة 
والريع  الفساد  من  االستفادة  فرض  من  تحدته  بل  وتعليمية  تربوية 
مراكش  موقع  األمازيغية  الثقافية  الحركة  تقرير  وفق  تجلياته،  بكل 
الذي أضاف يف نفس اإلطار أنه، وكما تشري مجموعة من املعطيات فقد 
كورقة  الصحراويني  بالطلبة  يسمى  ما  ورقة  الكلية  إدارة  استخدمت 
باستهداف  البداية  وكانت  سالفا،  املذكورة  النقابية  املعركة  لكرس 
خطابها،  األمازيغية  الثقافية  الحركة  عربها  ترصف  التي  القنوات 

ستقوم  الحركة  أن  منهم  ظنا  للحركة  الحائطية  باملجلة  األمر  ويتعلق 
لكن  والتفاهة،  العنف  مستنقع  إىل  وستنجر  شوكية  أفعال  ردود  بأحد 
وصفها  التي  الترصفات  هذه  وتجاوزت  عايل  بنضج  تعاملت  »ح.ث.أ« 
توضيحية  حلقية  أطرت  ذلك  من  أكثر  بل  ب«البوليسية«،  تقريرها 
مصلحة  تخدم  السلوكات  هذه  أن  ووضحت  الترصفات  هذه  حول 
السلطة، لكي تحول الفضاء الجامعي إىل مرسح للتناحرات والنزاعات 
غري السليمة, لكن املرجعيات التي ال تؤمن بالحوار والتي تحرض عىل 
العنف يف أدبياتها دائما ما تشكل ثغرة تتناسب من خاللها اسرتاتيجيات 

السلطة وفق تقرير »ح.ث.أ« موقع مراكش.
وكانت نتيجة كل ما سالف وفق نفس التقرير هي تدبري هجوم منظم 
الحي  2015 يف  23 دجنرب  يوم  األمازيغية  الثقافية  الحركة  عىل حلقية 
الجامعي بمراكش عىل الساعة الثامنة مساءا, ويف اليوم التايل تم الهجوم 
من جديد عىل مناضليها من داخل كلية اآلداب من طرف مجموعة ملثمة، 
لينسحب مناضيل »ح.ث.أ« تجنبا لوقوع أحداث ال تحمد عقباها، قبل أن 
يتم استهداف السبورة الحائطية من جديد وبطريقة متوحشة تنم عن 
الحقد الدفني والعنرصية املقيتة التي تنتعش داخل بعض اإليديولوجيات 

االقصائية عىل حد وصف تقرير »ح.ث.أ« بمراكش.
وحسب »MCA« مراكش فقد توالت بعد ذلك الحلقيات التي تحرض عىل 
مناضليها،  عىل  العنف  وممارسة  األمازيغية  الثقافية  الحركة  محاربة 
ببيان  األمر  ويتعلق  التيارات  لبعض  ببيانات  الحلقيات  تلك  وتوجت 
أصدره ما يسمى »الطلبة الصحراويني«، يدعو فيه أصحابه إىل ممارسة 
ذلك  بعد  لينطلق  األمازيغية،  الثقافية  الحركة  مناضيل  عىل  العنف 
مسلسل من التهديد والرضب والتنكيل، ليس فقط ضد مناضيل الحركة 

يزال  ال  التي  املناطق  من  ينحدر  من  كل  ضد  بل  األمازيغية،  الثقافية 
سكانها يتحدثون باألمازيغية. 

يف  تقع  املمارسات  هذه  أن  »ح.ث.أ«،  تقرير  يضيف  األمر  يف  والغريب 
الكلية داخل املدرجات والقاعات ويف مختلف فضاءات الكلية، بل بأجهزة 
إرهابية أمام صمت وغظ الطرف من قبل إدارة الكلية, و كانت حصيلة 
الضحايا خمسة عرش طالبا، معظمهم تحفظ عن اإلدالء بأسمائهم نظرا 
لشدة الرعب والتهديدات التي تلقوها من طرف شبيبة البوليساريو. بل 
ذات  اإلدارية ويف  النقالة ووثائقهم  تم تجريده من هواتفهم  هناك من 
الشارع  يف  األمازيغية  الثقافية  الحركة  مناضيل  أحد  ترصد  تم  السياق 
يقوموا  أن  كادوا  وملثمني  مسلحني  أشخاص  ستة  طرف  من  العام 

باغتياله لوال فراره.
مهاجمي  استمر  ذلك،  وعقب  أنه  األمازيغي  التنظيم  تقرير  وأكد  هذا 
قصد  الجامعي  الحي  داخل  من  يوم  كل  الحلقيات  فتح  يف  األمازيغ 
الوعيد والتهديد باستهداف مناضيل »ح.ث.أ« ومنعهم من اجتياز  نرش 

االمتحانات. 
كل هذه املعطيات حتمت عىل مناضيل الحركة الثقافية األمازيغية وفق 
تقريرها، الذهاب للكلية عىل شكل مجموعات لحماية بعضهم البعض 
من عنف هؤالء, قبل أن يتدخل عميد الكلية وبطلب من مناضيل الحركة 
الكلية عىل شكل مجموعات،  أرجاء  التنقل يف  الثقافية األمازيغية عدم 
مؤكدا أنه يضمن سالمة الطلبة، وبحكم روح املسؤولية التي يتحىل بها 
مناضلو الحركة الثقافية األمازيغية وفق مضامني تقريرها، تم االلتزام 

من قبلها بما تم التوصل إليه مع العميد .
إذ  بالقدر املطلوب وفق »ح.ث.أ«,  الجامعة لم يكن مسؤوال  لكن عميد 
البوليساريو  لشبيبة  مسلحا  إنزاال   2016 يناير   23 السبت  يوم  شهد 
وبعضهم غري منتمني للجسم الطالبي وهذا أمام أنظار إدارة الكلية، ليتم 
بعد ذلك ترصد املناضلني األمازيغ بعد خروجهم من املدرجات التي كانوا 
إىل  الكلية  بداية من داخل  امتحاناتهم، وتتم مطاردتهم  يجتازون فيها 
غاية اإلطاحة بهم يف الطريق بالقرب من كلية الحقوق، لتكون الحصيلة 
خمس ضحايا كل منهم نال نصيبه من الطعنات باإلضافة إلصابة أحد 
املناضلني بجروح بليغة والتي عىل إثرها رقد يف حالة خطرية بمستشفى 
مراكش يف إشارة من تقرير »ح.ث.أ« إىل عمر خالق إزم الذي تويف بعد 

ذلك جراء الجراح البليغة التي أصيب بها. 

تقرير الحركة الثقافية موقع مراكش ويف إشارة خطرية أضاف أن كل 
ما وقع حدث أمام املأل وأمام قوات »حفظ األمن« التي لم تحرك ساكنا، 
والغريب يف األمر يضيف التقرير، هو أنه عوض اعتقال الجناة تم اعتقال 
الضحايا، إذ تم اعتقال مناضلني أمازيغ من املستشفى ونقلوا إىل مخافر 
التحقيقات  من  ملسلسل  ليخضعوا  جراحهم  تندمل  أن  دون  الرشطة، 
التسليم  إىل  »ح.ث.أ.«  بمناضيل  دفع  وهذا  املارطونية،  واالستنطاقات 

بكون الكل متواطئ ضد األمازيغية والديمقراطية وقيم االختالف. 
»املأجور  باإلعالم  وصفه  بما  »ح.ث.أ«  تقرير  ندد  آخر  سياق  ويف 
وهمية  مواجهة  يف  طرفا  الغادر  الهجوم  جعل ضحايا  الذي  واملخزني« 
لم يكونوا طرفا فيها، واعتربهم طرفا مشاركا يف العنف وهو ما تفنده 

معطيات الواقع، حيث أن الضحايا كانوا ملتزمني بامتحاناتهم.

* الشهيد عمر خالق “إزم” يطلق شرارة الربيع األمازيغي باملغرب

جثمان  بصاغرو  إكنيون  قرية  إىل   ،2016 يناير   28 األربعاء  يوم  نقل 
مهيبة  جنازة  يف  األخري  مثواه  إىل  وشيع  »إزم«،  خالق  عمر  الشهيد 
زينتها األعالم األمازيغية، وحرضها اآلالف من املناضلني األمازيغ الذين 
إىل  الشهيد يف مشهد غري مسبوق  السماء بشعاراتهم ورافقوا  صدحت 

أن ووري الثرى.
ومن حينها وطوال شهر فرباير الجاري توالت االحتجاجات األمازيغية 
الحاشدة يف املواقع الجامعية ومختلف القرى واملدن بكل مناطق املغرب، 
والشجب  واإلدانة  التنديد  بيانات  إصدار  األمازيغية  اإلطارات  وواصلت 
الثقافية  الحركة  ملناضل  السيايس  االغتيال  استنكار  عىل  مجمعة 

األمازيغية بالجامعة الشهيد عمر خالق “إزم”.
وهب اآلالف من أمازيغ املغرب بشكل لم يسبق له مثيل 
ووعي  وانضباط  متماثلة  بأشكال  واسعة  انتفاضة  يف 
الحركة  مساندة  عىل  مجمعني  واملعطيات،  بالحقائق 
دم  كون  عىل  ومؤكدين  بالجامعة  األمازيغية  الثقافية 
الشهيد عمر خالق “إزم” لن يذهب هدرا.. قاطعني الوعد 
من  استشهد  التي  واملبادئ  للقيم  وبالوفاء  بالعدالة  له 
أجلها، لتبزغ وبكل ما للكلمة من معنى، مرحلة جديدة 
الشهيد  لها  أسس  باملغرب  األمازيغي  النضال  مسار  يف 
عمر خالق “إزم”، تدل كل املؤرشات عىل أن ما بعدها لن 

يكون مماثال ملا قبلها.
النشطاء األمازيغ عىل أن استشهاد عمر خالق  ويجمع 
الطاهرة،  بدمائه  مغربي«  أمازيغي  »ربيع  رشارة  أوقد 
كمناضل أمازيغي حر أبي وبرئ، استهدفته أيادي الغدر 
واإلجرام ال لشئ إال ألنه اختار النضال من أجل القضية 
الثقافية  الحركة  اسمه  تنظيم  إىل  واالنتماء  األمازيغية 

األمازيغية.

* عائلة الشهيد عمر خالق “إزم” تشكر جميع املعزين 
واملتضامنني

يف رسالة لحساين خالق وبٳسم عائلة الشهيد عمر خالق 
بوكافر-   – وصاغرو  اكنيون  ساكنة  كل  وبٳسم  )إزم( 
املغربي  الشعب  لكافة  والشكر  العرفان  بجميل  تقدم 
بحياة  أودى  الذي  الجلل  املصاب  هذا  يف  معهم  لوقوفه 
إنسان عزيز عليهم، وطني أمازيغي صادق محب لبلده 
املغرب، كما تقدموا لكافة الهيئات واملنظمات الحقوقية 
واملدنية األمازيغية بكامل الشكر والتقدير عىل دعمهم املادي واملعنوي 
ولتحملهم عناء التنقل لزف الشهيد إىل بارئه األعىل داعني الله سبحانه 

أن يتقبله من الشهداء والصادقني.
 كما شكروا كل شخصية عامة أو خاصة تحملت عناء التنقل إىل الجبال 
الشامخة شموخ أهلها وقدسية أرضها لتقديم واجب العزاء. كما نوهوا 
إىل أن الشهيد إزم هو خريج جامعة كلية اآلداب بجامعة القايض عياض 
 ،2014-2015 بمراكش، أتمم دراسته الجامعية برسم املوسم الدرايس 
مازالت  الدرايس  السلك  وملفات  إجازة  من  اإلدارية  وثائقه  معظم  وأن 
ملتابعة  ملفاته  كان بصدد تحضري  الشهيد  وأن  الجامعية،  املؤسسة  يف 
إليه  امتدت  واإلجرامية  اآلثمة  األيادي  أن  إال  املاسرت،  سلك  يف  الدراسة 

لتزف خرب استشهاده كعريس لألمازيغية والوطن.
أن ينالوا جزائهم  أن املجرمني يجب  وشددت رسالة عائلة الشهيد عىل 
كعائلة  حقهم  ألخذ  القضائية  السلطة  يف  الثقة  كامل  لهم  أن  وأكدوا 
يؤكدون  أنهم  عىل  شدد  كما  الجناة.  من  والوطن  األمازيغية  وحق  أوال 
ليسوا  بأنهم  خاصة،  الجنوبية  األقاليم  وأبناء  عامة  املغاربة  إلخوانهم 
دعاة حقد وكراهية وال يمكن لهم معاداتهم ألنهم إخوان لهم، مشريين 
الوطن  أعداء  إال  يرشفون  ال  الشنيعة،  الفعلة  تلك  نفذوا  من  أن  إىل 
أفراد عائلة  ومخططاته االنفصالية والتخريبية والتجزيئية. كما أشار 
الشهيد تم تكوينها  أن لجنة ملتابعة ملف  إىل  الشهيد عمر خالق »إزم« 
يف جمع عام جماهريي بإكنيون مواز ملراسيم دفن الشهيد تضم أفراد 
من عائلة الشهيد وممثلني عن ساكنة صاغرو وفعاليات أمازيغية كما 
امللف  مواكبة  أجل  من  ودعمها  بمساندتها  طالبوا  وعليه  سابقا،  نرش 

القضائي وتنظيم أربعينية الشهيد.
وختم خالق وبٳسم عائلة الشهيد عمر خالق )إزم( وبٳسم كل ساكنة 
ولإلخاء  للتسامح  قيم  قيمنا  »إن  بالقول  بوكافر-   – اكنيون وصاغرو 
هذه مبادئ ورثناها من هويتنا األمازيغية«. مضيفا، »املجد األعىل يعود 
للمدافعني عن الوطن، والجنون عىل عكس ذلك أن تقاتلوا لكي تصبحوا 

خدام ألعداء الوطن«.

تشكيل لجنة ملتابعة قضية الشهيد “إزم” وتحديد يوم 05 مارس كموعد 
للذكرى األربعينية له

أمازيغية يف جنازة  تتويجا ملشاركة هيئات وفعاليات حقوقية ومدنية 

إغتيال الشهيد األمازيغي عمر خالق »إزم« من املسؤول؟

تعاين احلركة الثقافية األمازيغية باجلامعات املغربية من هجمات متكررة تفرضها عليها فصائل طالبية تتبىن ما يسمى “العنف الثوري”،  وضمنها الطلبة القاعديني أو الربنامج املرحلي وفصيل الطلبة الصحراويني الذي 
يسيطر فيه االنفصاليون الذين يتحركون بكل حرية داخل اجلامعات املغربية، كما أهنم املستفيد األول من مجيع احلقوق اليت متنحها الدولة للطلبة.

وال خيفي الطلبة الصحراويني ومعهم فصيل القاعديني تبنيهم ملا يسموهنم ب«العنف الثوري«، وجياهرون بذلك يف حلقياهتم وبياناهتم وكل ما يصدر عنهم، وعلى الرغم من ذلك أبقت احلكومة احلالية على سياسة غض 
الطرف عما يعتمل داخل جدران اجلامعات، بل أكثر من ذلك هنجت مقاربة فصائلية عقب اهلجوم الدموي على مناضلي احلركة الثقافية األمازيغية الذي جنم عنه استشهاد عمر خالق إزم، هذا األخري الذي تعاملت احلكومة 
املغربية مع وفاته مبنطق مغاير لذلك الذي تعامل به وزراؤها عقب وفاة أحد الطلبة املحسوبني على فصيل طاليب تابع حلزب العدالة والتنمية يف جامعة فاس، على يد نفس املكون الطاليب الذي نظم اهلجوم بالتنسيق مع 

طلبة البوليساريو على املناضلني األمازيغ يف مراكش.

←
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* اإلغتيال السيايس
يعرف األخصائيون “اإلغتيال السيايس” بأنه 
ألسباب  سيايس  قائد  قتل  عىل  اإلقدام  هو 
سياسية أو لجعل املغتال يدفع ثمنا سياسيا. 
مقتل  أن  املقال/الشهادة  هذا  يف  سأبني 
الشهيد عمر خالق ليس نتيجة ل”مواجهات 
املنابر  بعض  تحاول  كما  الطلبة”  بني 
سيايس  اغتيال  بل  توهمنا،  أن  اإلعالمية 

إرهابي أنجزته جماعة تابعة للبوليزاريو.

* من هم؟
 11:30 الساعة  عىل  يناير   23 السبت  يوم 
اآلداب  لكلية  الرئييس  الباب  من  دخلت 
عياض  القايض  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم 
من  مجموعة  انتشار  ألالحظ  مراكش  ــ 
رسيع  بشكل  يتحركون  امللثمني  الشباب 
الكلية وبالضبط  بناية  داخل  لإلنتباه  ومثري 
يبدو  كان  املقصف.  اتجاه  ويف  مدخلها  عند 
من حركتهم الرسيعة واملثرية أنهم يبحثون 
بالضبط!  أفهم ما يحدث  لم   .. عن يشء ما 
بعض  أن  اللحظات  من  لحظة  يف  ظننت 
أ  الطلبة كانوا يستعدون ربما لنشاط ثقايف 

يتدربون عليه.
لم أهتم باألمر كثريا بل اتجهت نحو مكتبة 
من  بمجموعة  سألتقي  كنت  حيث  الكلية 
الساعة  عىل  اإلنجليزية  اللغة  شعبة  طلبة 
يف  ثقايف  لنشاط  التحضري  إطار  يف   12:00
التقيت  املكتبة  إىل  طريقي  يف  الشعبة.  هذه 
بأحد الطلبة املنتخبني إداريا ورسميا والذين 
اإلدارة، فكان من  الطلبة عند  كانوا يمثلون 
بني ما قاله يل أن اإلنفصاليني )الپوليزاريو( 
هم امللثمون الذين يقفون عند مدخل الكلية 

الثقافية  الحركة  بطلبة  يرتبّصون  وأنهم 
داخل  يتواجدون  كانوا  الذين  األمازيغية 
بناية الكلية ليهجموا عليهم هجوما عنيفا .. 
الكالم،  بالذعر عندما سمعت هذا  أحسست 
اإلنفصالية  الجماعة  هذه  أن  وخصوصا 
تروج دائما يف أدبياتها أنها لن تسمح للحركة 
يسمونهم  )الذين  األمازيغية  الثقافية 
بالشوڤني!( من التواجد يف “القلعة الحمراء” 
)أي مراكش(، لكني استغربت أني لم أجد أي 
طلبة من الحركة الثقافية األمازيغية )الذين 
داخل  وجوههم(  من  بعضهم  أعرف  كنت 
الطلبة  هؤالء  أن  أعرف  أكن  لم   … الكلية 
عاملني  غري  اإلمتحانات  يجتازون  كانوا 
لذلك  بالخارج.  ينتظهرهم  الذي  باملصري 
فقد توجهت إىل املكتبة حيث كان اجتماعي 
ببعض طلبة شعبة اللغة اإلنجليزية وبقيت 
هناك حتى الساعة 01:00 تقريبا. ألعود بعد 

ذلك إىل البيت دون أالحظ وقوع أي يشء.

حركة سلمية مضطهدة
رغم أن ال يشء وقع لحد اآلن أحسست بيشء 
أن  أعرف  كنت  أني  خصوصا  الحزن  من 
سلمية،  حركة  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
بل هي الحركة الوحيدة يف الجامعة املغربية 
جميع  يجمع  رشف  بميثاق  تقدمت  التي 
السلمي  بالعمل  فيه  يتعهدون  الفصائل 
للمعرفة  مجال  الجامعة  أن  عىل  وبالتأكيد 
هذا  أن  إال   … العقالني  والتداول  والعلم 
امليثاق ُرفض من طرف الفصائل األخرى! .. 
كنت أحس بالحزن ألني كنت أفكر يف الثمن 
يف  سلمية  حركة  كل  تدفعه  أن  ينبغي  الذي 

مناخ يطغى عليه العنف.

اإلغتيال
مكاملات  أستقبل  بدأت  املوايل  اليوم  يف 
ما  يل  رَوْوا  الذين  وأصدقائي  زمالئي  من 
جماعة  أن  كيف  مغادرتي:  بعد  حدث 
الحركة  طلبة  عىل  هجموا  اإلنفصاليني 
اجتياز  أنهووا  أن  بعد  األمازيغية  الثقافية 
عمر  استدرجوا  أنهم  كيف  امتحاناتهم، 
مكان  إىل  له  وزميال  تعاىل  الله  رحمه  خالق 
قريب من الكلية، فانهالوا عليهما بالسيوف 
جدار  اخرتق  بسيف  عمر  وطعنوا  واملزابر، 
ِرئَتيْه وهشموا ذراعه وجمجمة رأسه، مما 
مزق أنسجة دماغه وعطل عملها. بعد أربعة 
يف مستشفى ابن طفيل سيعلن األطباء وفاة 

الشهيد.
بني  “مواجهات  يكن  لم  إذن  عمر  مقتل 
الطلبة”، كما تحاول بعض املنابر اإلعالمية 
مواجهات  أية  هناك  تكن  فلم  توهمنا،  أن 
أصال، .. ما شهدته وأشهد له هو أن جماعة 
طلبة  ترصدوا  اإلنفصاليني  امللثمني  من 
أن  إىل  بهم  وتربصوا  ليعنّفوهم،  آخرين 
امتحاناتهم, فهجموا عليهم هجوما  أنهووا 

عنيفا، بل قتلوا أحدهم بدم بارد.
زه  لقد كان مقتل عمر اغتياال سياسيا محفِّ
الپوليزاريو  جماعات  إرصار  األسايس 
مراكش  مدينة  كليات  عىل  السيطرة  عىل 
كانت  لقد  كامل.  بشكل  عليها  والهيمنة 
اإلنفصالية واملتعاطفني معها  الجماعة  نية 
الثقافية  الحركة  قادات  من  قائدا  تجعل  أن 
عىل  فصيله  إرصار  ثمن  يدفع  األمازيغية 

التواجد بكليات مراكش.

* وفد عن التجمع العاملي األمازيغي يف 
زيارة للشهيد عمر خالق “إزم”

العاملي  للتجمع  الدويل  الرئيس  الراخا  رشيد  من  كل  قام 
باملغرب  املنتدبة  الرئيسة  الشيخ  إبن  وأمينة  األمازيغي 
“عمر  الشهيد  عائلة  إىل  بزيارة  ذاته  األمازيغي  للتنظيم 

خالق إزم”، يف بيته بإكنيون صاغرو.
قرب  إىل  بزيارة  كذلك  قام  األمازيغي  العاملي  التجمع  وفد 
مليشيات  قبل  من  اغتياله  تم  الذي  خالق  عمر  الشهيد 
للبوليساريو  تابع  انفصايل  طالبي  فصيل  عىل  محسوبة 

يتبنى العنف يف مدينة مراكش.
املدينة  األمازيغية  الفعل  ردود  والخارج  باملغرب  وتتواصل 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  ملناضل  السيايس  لإلغتيال 
مدن  مختلف  بدأت  وقد  إزم،  خالق  عمر  مراكش  موقع 
من  احتجاجية  ومسريات  وقفات  تشهد  البالد  ومناطق 
للشهيد  األربعينية  الذكرى  غاية  إىل  تتواصل  أن  املنتظر 
“لجنة  أعلنت   التي  الذكرى  وهي  “إزم”،  خالق  عمر 
الثقافية  الحركة  الشهيد عمر خالق شهيد  متابعة قضية 
األمازيغية” تخليدها بمسقط رأسه بإكنيون تنغري يوم 05 
كافة  إىل  أعلنت  قد  ذاتها  اللجنة  كانت  2016، كما  مارس 
املغاربة عن حداد وطني ملدة أربعني يوما يبتدئ من تاريخ 

االستشهاد 23 يناير 2016.

* أوسلو: األكراد يتضامنون مع أرسة الشهيد 
األمازيغي “إزم” ضد لواء من املرتزقة 

املشبعني بالفكر التدمريي
الكوردية  الصداقة  جمعية  أعضاء  عرب  لهم  بيان  يف 
الشهيد  عائلة  مع  تضامنهم  عن  بأوسلو  األمازيغية 
األليمة،  األخرية  األحداث  عقب  إزم  خالق  عمر  األمازيغي 
التي عاشتها مدينة أمور_ن_أكوش باملغرب، والتي تجلت 
وذلك  مساملني،  أمازيغ  طلبة  عىل  الشنيعة  االعتداءات  يف 
اعتربته  ما  الدورية، من قبل  اجتيازهم المتحاناتهم  أثناء 
املرتزقة  من  لواء  األمازيغية   الكوردية  الصداقة  جمعية 
ألرايض  االستغاليل  االحتوائي  بالفكرالتدمريي  املشبعني 
وخصوصيات الشعوب وخرياتها وتحت مسميات العروبة.

وأضاف بيانأعضاء ذات الجمعية أنه وعىل إثر هذه األحداث 
األمازيغي  املناضل  استشهاد  إىل  أفضت  التي  األليمة 
األحداث،  خلفيات  يف  كبري  وتمعن  تفحص  وبعد  “إزم”، 
فغنهم يعربون عن تعازيهم الحارة ألرسة الشهيد ولكامل 
معتربين  للواقعة  الشديدة  وإدانتهم  األمازيغي،  الشعب 
يف  منها  الهدف  يتمثل  بامتياز،  سياسية  جريمة  جرى  ما 
لتحمل  املغربية  الحكومة  داعني  الحرة،  األصوات  إقبار 
مسؤولياتها يف حماية التنظيمات األمازيغية، مؤكدين عىل 

رضورة إنزال أقىص العقوبات عىل مرتكبي تلك الجرائم.

* مبادرة إلصدار ديوان شعري حتت عنوان 
“تاوادا ن إزم”

خالق  "عمر  األمازيغية  القضية  شهيد  إغتيال  بمناسبة 
األمازيغيني  والفاعالت  الفاعلني  من  مجموعة  أطلق  إزم" 
ديوان  إخراج  إىل  تروم  مبادرة  املغرب  مناطق  مختلف  من 
لجمع  يروم  والذي  إزم"،  ن  "تاوادا  عنوان  تحت  شعري 
والفرنسية  باألمازيغية  الشعرية  القصائد  من  مجموعة 
والعربية تتحدث عن "سرية الشهيد، نضال الشهيد، إغتيال 
األمازيغي  الشعب  بنضاالت  صلة  ذات  ومواضيع  الشهيد 

عامة…"
للوجود  ويخرج  النور  سريى  الذي  الشعري  الديوان  هذا   
عائداته  وستذهب  للشهيد،  األربعينية  الذكرى  يف  ويوزع 
من  مادي  كدعم  إزم،  خالق  عمر  الشهيد   لعائلة  املالية 
اآلخذين بهذه املبادرة ومن كل من سيساهم فيه سواء من 

ناحية اإلعداد أواملساهمة أوالتوزيع.

* كتائب شهداء قامشلو الكوردية تدين 
االغتيال السيايس إلزم وتعزي الشعب 

األمازيغي
بيان  الكردية  قامشلو  شهداء  كتائب  منظمة  أصدرت 
األمازيغي  املناضل  استشهاد  يف  األمازيغي  للشعب  تعزية 
املنظمة  اغتياله من طرف ما وصفته  إزم بعد  عمر خالق 
الظالم   خفافيش  من  البوليسارو،  ب”عصابات  الكوردية 
التي  املراكيش   العزيز  اإلرهابي  محمد عبد  التي يتزعمها 

تتخذ من مخيم تندوف يف الجزائر مقرا لها”.
ونددت املنظمة الكوردية السورية بعملية اغتيال الناشط  
الشعب  نضال  حيت  كما  »إزم«،  الشهيد  األمازيغي 
عام،  بشكل  والقومية  املرشوعة  حقوقة  لنيل  األمازيغي 
وقدمت تعازيها الحارة لعائلة الشهيد وللشعب األمازيغي 

عىل مصابهم.

أصداء  اغتيال  »إزم« عام  لجمع  وكتوصية  “إزم“  خالق  عمر  الشهيد 
جماهريي متزامن مع مراسيم التأبني تم تشكيل 
شهيد  خالق  عمر  الشهيد،  قضية  ملتابعة  لجنة 

الحركة الثقافية األمازيغية.”
عنها  الصادر  اإلعالن  وفق  اللجنة  هذه  وستعمل 
الشهيد  لعائلة  واملعنوي  املادي  الدعم  تقديم  عىل 
بمحاكمة  املتعلق  القانوني  امللف  متابعة  وكذا 
األمازيغية  شهيد  اغتيال  عن  املسؤولني  الجناة 
كما  للمسؤوليات،  الدقيق  التحديد  مع  والوطن 
أربعينية  لذكرى  التحضري  عىل  اللجنة  ستنكب 
بإكنيون  رأسه  بمسقط  تخليدها  املزمع  الشهيد 

تنغري يوم 05 مارس 2016.
حداد  عن  املغاربة  كافة  إىل  اللجنة  أعلنت  ومنه 
تاريخ  من  يبتدئ  يوما  أربعني  ملدة  وطني 

االستشهاد 23 يناير 2016. 

* الحكومة تلزم الصمت والوزير 
الذي »مشى باكيا يف جنازة 
طالب محسوب على حزبه« 

يهاجم شهيد األمازيغ
املغربية  الحكومة  تجاهلت 
لعمر  السيايس  االغتيال 
عىل  والهجوم  إزم  خالق 
األمازيغية  الثقافية  الحركة 
عكس  وذلك  مراكش،  موقع 
تعاملها مع وفاة الطالب عبد 
املحسوب  الحسناوي  الرحيم 
لحزب  الطالبي  الفصيل  عىل 
قتل  والذي  والتنمية  العدالة 
القاعديني  فصيل  أيدي  عىل 
أبريل  شهر  يف  فاس  بجامعة 
وفد  استقل  حيث   ،2014
يف  رفيع  وبرملاني  وزراي 
الحكومة  رئيس  مقدمته 
للحضور  خاصة  طائرة 
الرحيم  عبد  جنازة  يف 
وزراء  أقام  كما  الحسناوي، 

ذلك  خلفية  عىل  إعالمية  زوبعة  والتنمية  العدالة 
مؤسستي  يف  مسؤولني  ذلك  يف  واتبعهم  االغتيال، 

الربملان والحكومة، ورؤساء أحزاب.
استنكار  املغربية  الحكومة  صمت  أثار  وقد 
فصائيلية  مقاربة  بنهج  اتهموها  الذين  األمازيغ 
خاصة  األمازيغ،  مع  وعنرصية  بتمييز  والتعامل 
نفسه  منهم  أي  يكلف  لم  وزرائها  جميع  وأن 
عناء تقديم واجب العزاء، أو التعليق عىل اإلغتيال 
وزير  باستثناء  »إزم«،  خالق  لعمر  السيايس 
األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
»لحسن الداودي«، هذا األخري الذي أجهش بالبكاء 
الطالبي  الفصيل  املحسوب عىل  الطالب  يف جنازة 
التابع لحزبه، أخرج أعينه متظاهرا بالغضب يوم 
2016 يف الربملان املغربي، حني  02 فرباير  الثالثاء 
أن  نفى  بل  خالق  عمر  الشهيد  اغتيال  عن  سئل 
يكون طالبا، وتساءل الداودي »واش ليمات فزنقة 

نميش نعزيه«...
ردوا  الذين  األمازيغ  صدم  الداودي  الوزير  جواب 
بنرش وثائق لعمر خالق إزم، تدل عىل كونه طالبا 
الدادوي  التفاف  واستنكروا  مراكش،  جامعة  يف 
حول حقيقة كون فصيل طالبي تابع للبوليساريوا 
أقدم  للقاعديني  تابع  اخر  فصيل  مع  بالتنسيق 

عىل اغتيال مناضل يف الحركة الثقافية األمازيغية 
الذكر  السالف  الوزير  تجاهل  ما  وهو  بالجامعة، 

اإلشارة إليه عىل أي نحو.
يف  الداودي  الوزير  قاله  ما  وباستثناء  إذا  هكذا 
من  له  أفيد  ليكون  صمته  كان  الذي  الربملان، 
مسؤول  أي  عن  ترصيح  أي  يصدر  لم  كالمه، 
ذات  الوزارات  بيان عن  أي  لم يصدر  كما  مغربي 
الذي جاء  الداودي  لوزارة  بيان  باستثناء  العالقة، 
الداودي  الوزير  ترصيح  مضمون  نفس  يجمل 
بل  إزم،  خالق  عمر  عن  الطالب  صفة  وينفي 
عنف  أحداث  اعتربه  ما  عن  تحدث  ذلك  من  أكثر 
بجامعتي مراكش وأكادير، هذه األخرية التي قتل 
فيها شخص يف رصاع بني طلبة صحراويني، وهو 
اإلشارة  الداودي  وبيانات  ترصيحات  تجنبت  ما 

إليه بأي شكل.

النيابة العامة تعتقل 11 صحراويا وزعيم البوليساريو 
يلقي خطبة املناورة

يف ظل غياب أي بيانات رسمية نقلت وسائل اإلعالم 
االستئناف  بمحكمة  التحقيق  قايض  أن  املغربية 
عىل  محسوبني  طالبا   11 أحال  مراكش،  يف 
إيقافهم  عقب  جرى  الصحراويني  الطلبة  فصيل 
الطلبة  فصيل  ويعترب  »إزم«،  خالق  عمر  اغتيال 
البوليساريو  لجبهة  طالبيا  ذراعا  الصحراويني 

داخل الجامعات املغربية.
لطلبة  الثابتة  املسؤولية  من  الرغم  وعىل 
البوليساريو يف اغتيال عمر خالق إزم، إال أن زعيم 
جبهة البوليساريو لم يرتدد يف إلقاء خطاب حول 
املوضوع، تربأ فيه من دم الشهيد األمازيغي، واتهم 
األمازيغ  رضب  بمحاولة  »املخزن«  أسماه  من 
للمخابرات  فعال  حدث  ما  واعترب  بالصحراويني، 
املغربية، وقال أن الخري واإلحسان هو ما يجمعه 
باألمازيغ يف املغرب وشمال افر يقيا، واعترب أنهم 
لهم،  امتداد  والصحراويني  للصحراويني  امتداد 
مؤكدا  خالق،  عمر  وفاة  الستنكار  املغاربة  ودعا 

عىل أن الصحراويني بريئني تماما من دمه.

وندد زعيم البوليساريو بما اعتربه محاولة وسائل 
اإلعالم املغربية تأجيج الوضع معتربا ذلك مناورة 
خطرية عىل الجميع ودعا من أسماه بمواطنيه إىل 

الحكمة والتبرص ومد يد الخري.
أمازيغ  نشطاء  اعتربها  البوليساريو  زعيم  أقوال 
الرأي  تغليط  إىل  خاللها  من  يهدف  مناورة  مجرد 
جبهة  فكر  حقيقة  حول  والدويل  الوطني  العام 
عروبيا  قوميا  خطابا  تتبنى  التي  البوليساريو 
األرثوذكسية،  باملاركسية  ممزوج  عنرصيا 
القومي  اإلشرتاكي  باملد  يسمى  ما  عز  يف  وولدت 
العربي، وهو ما يتبناه فصيل الطلبة الصحراويني 
بالجامعات املغربية الذي عملت جبهة البوليساريو 
طويال وبكل الوسائل من أجل تحويله لذراع ومكرب 
الطبيعي  املغرب، وكان من  صوت تابع لها داخل 
لها  املوالني  يسري  أن 
داخل الجامعات املغربية 
التي  جبهتهم  نهج  عىل 
لخطاب  روجت  لطاملا 

الحرب لعقود. 

من املسؤول عن اغتيال 
عمر خالق »إزم«؟

أن  األمازيغ  يعترب 
خالق  عمر  اغتيال 
الدولة  فيه  تتقاسم 
فصيل  مع  املسؤولية 
وحليفه  البوليساريو 
بل  القاعديني،  فصيل 
إلطارات  بيانات  ثمة 
ترتدد  لم  أمازيغية 
تسميه  ما  اعتبار  يف 
املخزني«  ب«النظام 
عن  رئيسيا  مسؤوال 
خالق  عمر  استشهاد 

»إزم«.
البوليساريو  طلبة 
ومعهم فصيل القاعديني 
الحركة  مناضيل  عىل  الهجوم  نفذوا  من  هم 
الثقافية األمازيغية، ولكن تواطئ الدولة بصمتها 
بشكل  واردا  يظل  الطرف  غضها  أو  تقاعسها  أو 
اتهموها  إن ثمة كثريين وطوال سنوات  بارز، بل 
الجامعات  داخل  العنف  عىل  بالتحريض  مبارشة 
الطالبية  الفصائل  عن  الطرف  وغض  املغربية، 
فكيف  وإال  وتنهجه،  إليه  وتدعو  تتبناه  التي 
جبهة  تحارب  التي  الدولة  كون  استيعاب  يمكن 
املجال  لها  يوفر  من  نفسها  هي  البوليساريو 
وتعزيز  أفكارها  انتشار  عن  الطرف  ويغض 

خطابها.
اغتيال  مع  للحكومة  التمييزي  التعامل  ظل  ويف 
عمر خالق، وغض الطرف عن فصيل البوليساريو 
أنه  نرى  فإننا  الدولة،  طرف  من  والقاعديني 
بكافة  الدولة  كانت  إذا  عما  التساؤل  الوجيه  من 
ومكوناتها  »الحكومة«  مقدمتها  ويف  مؤسساتها 
والتنمية،  العدالة  حزب  رأسها  وعىل  الحزبية 
الذي  العنف  تقصد  العنف،  ضد  أنها  ترصح  حني 
الذي يستهدف غريها  ذلك  وأما  يستهدفها فقط، 

وخاصة األمازيغ فال تكرتث له.

مقتل 
عمر ..

 اغتيال 
سياسي

بقلم: عبد اهلل احللوي
أستاذ جبامعة مراكش
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لم يسبق يل أن عرفت الشهيد عمر خالق 
الثقافية  الحركة  يف  مناضال  بصفته 
طالبا  بصفته  عرفته  بل  األمازيغية، 
اآلداب  كلية  يف  الحياء  وشديد  خلوقا 
جامعة  بمراكش،  اإلنسانية  والعلوم 
عرفته  كما  مراكش،  عياض  القايض 
الخدمات  بعض  يقدم  كان  عندما 
التطوعية ضمن العرشات من الطالبات 

والطلبة اآلخرين بخزانة نفس الكلية.
املايض  السبت  يوم  أُخربت  عندما 
الطلبة،  من  مجموعة  مع  بتعرضه، 
العنارص  بعض  شنته  إرهابي  لهجوم 
أحسست  الپوليزاريو،  لجهاز  التابعة 

بحزن عميق ألسباب مختلفة:
اإلرهاب  يد  ألن  بالحزن  أحسست  1ــ 

طالت شابا طموحا ذا أخالق عالية.
اإلرهاب  يد  ألن  بالحزن  أحسست  2ــ 
طالت إنسانا من املغرب العميق، مغرب 
املستضعفني الذين ال يهتم صناع القرار 

بحياتهم فكيف يهتمون بموتهم.
نموذج  عمر  ألن  بالحزن  أحسست  3ــ 
الذين  املغاربة  من اآلالف بل املاليني من 
عىل  القيِّمني  حسابات  يف  لهم  قيمة  ال 

شؤوننا.
من  شيئا  ألن  بالحزن  أحسست  4ــ 
اليأس )أعاذنا الله وإياكم منه( بدأ يِدّب 
سلميٍّ  بمجتمع  حلمي  من  نفيس  إىل 
يف  بالسلم  لنا  فكيف  وديموقراطي. 
العداء  يناصب  ملن  فيه  يُسمح  مجتمع 
بالسيوف  يرضبوا  أن  الرتابية  لوحدته 
ويف  التاريخية  عاصمته  يف  واملزابر 
وأين  الجامعة!  أي  مقدساتها،  أقدس 
مجتمع  يف  وقيمها  بالديموقراطية  لنا 
تُسلط فيه فئات عىل فئات، وترضب فيه 
مكاسب  لتحقيق  بجماعات  جماعات 

»سياسية« خسيسة!
تصورت  ألني  بالحزن  أحسست  5ــ 
أهل  به  سيحس  الذي  الحزن  مقدار 
الشهيد، ففي كل فراق حزن، وخصوصا 

والداه وإخوته.

عبداهلل احللوي
أحسست باحلزن ألن عمر 

منوذج من اآلالف بل املاليني 
من املغاربة الذين ال قيمة 

هلم يف حسابات القيِّمني على 
شؤوننا

أثارت عملية إغتيال الشهيد عمر خالق ” إزم ” عىل يد 
” بُولِيزاْريُوا الَجاِمعة ” إستنكارا شعبيا واسًعا ، وهو 
طالب ومناضل الحركة الثقافية األمازيغية  بجامعة 
القايض عياض بمراكش ، وألول مرة يف تاريخ املغرب 
السيايس منذ 1956م تُفدي الحركة الطالبية املغربية 
شهيداً ُمكتمل األركان و من العيار الثقيل بما تحمله 
الكلمة من معنى ، ويمكن أن نشري إىل معطى ينحرص 
نقاش  خلفية  عىل  كانت  اإلغتيال  عملية  كون  يف 
املغربية  بالجامعة  السيايس  الريع   ” موضوع  حول 
” وهو ملف سيايس يُعد من املسكوت عنه يف تاريخ 
البوليزاريوا  طلبة  منه ”  ويتوّجس  الطالبية  الحركة 
” يف نفظ الغبار عنه بالجامعة املغربية إىل يومنا هذا 
لبنكريان وال  التابع  الطالبي  ، وال يستطيع ال قطاع 
يناقشوا مثل هكذا ملفات  أن  اليسار  اإلستقالل وال 
بما فيها مْسألة الصحراء  داخل الجامعة  باستثناء 
الحركة الثقافية األمازيغية ، بذالك سنفهم ما الداعي 

إىل إغتيال شهيد الوطن ” عمر خالق”.
السيايس  الريع   ” ملف  بكون  نردف  أن  ويمكن   
السيايس  التوافق  قضايا  ضمن  يندرج   ” بالصحراء 
و  بأحزابه  املغربي  السيايس  املجتمع  مكونات  بني 
أحمد   ” حكومة  منذ  املتعاقبة  وحكوماته  برملانه 
ظهرت  القضية  هذه  وفصول   ، م   1975  ” عصمان 
يعود  1973م يف سياق سيايس وتاريخي  ٱبتداًءا من 
إىل أيام بداية الظهور السيايس إلنفصاليي الداخل يف 

عهد ” الحسن الثاني ” ويف حينه بارش املخزن العميق 
صحراوية  وعائالت  القبائل  وممثيل  زعماء  بإحاطة 
بوعيدة  وآل  الدرهم  وآل  الرشيد  آل   ” كعائلة  ُكربى 
والجماني وبلفقيه … ، بسياج من األجور الضخمة 
الخيالية،   والتعويضات  والكريمات  واالمتيازات 
واملخابرات  البوليزاريو،  عىل”  الطريق  لقطع 
طرح  وراء  سيـايس  إنجرار  ألي  تفاديا  الجزائرية ” 
اإلنفصال ، فكانت هذه بداية الهجرة السياسية لرزق 
 ، الصحراء  نحو  لثروتهم  سيايس  نهب  عرب  املغاربة 
ليعّوض املخزن إنتكاساته الدبلوماسية و السياسية 
يف قضية الصحراء عىل حساب املغاربة إىل يومنا هذا .

قضية  كون  يف  ينحرص  معطى  إىل  نشري  أن  ويمكن 
بـإلحاح  تستأثر  أخذت  إزم«  خالق،  عمر  »الشهيد 
شديد الضمري املغربي ،  فهو ” شهيد األرض والوطن 
العميق ” صاغرو” وهي جبال  املغرب  ينحدر من   ”
معدنية ) الذهب ، الفّضة ..( ومن أجلها قاد الجنرال 
بتفويض  العسكرية  حملته   ” بورنازيل   ” الفرنيس 
بنكريان  صمت  أن  ونعتقد   ، 1912م  منذ  مخزني 
وحكومته عن هذه الجريمة السياسية يرتبط بالثرات 
السيـايس الذي تركته الحركة )الوطنية؟( السياسية 

، يكفي أن تسألوا عن قضية ” أصحاب اللطيف ” من 
أبوبكر  و  البرصي  والفقيه  والوزاني  الفايس  عالل 
وآخرون  لحلو  السالم  وعبد  جلون  وبن  القادري 
وموقفهم السيايس من املقاومة املسلحة منذ 1914م 
، فـالذين سّماهم ” روجي تورنو ” أصدقاء فرنسا 
يف  الفرنسيني  تهنئة  يف  عناًءا  أنفسهم  يَُكّلفوا  لم 
الفرنيس  دفع  ما  وهو  املغربية  القبائل  ضد  حربهم 
” روني أولوج ” أن يقول :” إن الوطنيون لْم يُِعريوا 
أُناس  نََظرهم  يِف  َفُهم   ، الرَباِبر  إلخوانهم  إهتمام  أْي 
نفهم  سيجعلنا  املعطى  هذا  إن   .” َخشنون  أُّمـيون 
 ” ملواطني  والسيايس  اإلقتصادي  والحيف  اإلقصاء 
املغرب العميق املعدني ”. منذ 1956م، وإالّ فلما هم 

فقراء فوق جبال معدنية ؟.
عن  تختلف   ” خالق  عمر  الشهيد   ” قضية  أن  رغم 
إيديولوجيا  ترتبط  مدرسة  شهيد  فهو  سابقاتها 
يمكن  ما  وأهم  التحرير،  وجيش  املسلحة  باملقاومة 
املغربية  الحكومة  أن  املعطى  هذا  حول  نسجله  أن 
امليز  بسياسة  تحتفظ  زالت  ال  ويسارها  بيمينها 
منذ  املقاومة  مغرب  ٱتُّجاه  واإلقصـاء  العنرصي 
وفــاة  عىل  والداودي  بنكريان  فــدموع   ، 1956م 

شبيبة  يف  وناشط  طالب  وهو  بفاس  الحسنـاوي 
العدالة والتنمية بجامعة موالي اسماعيل بمكنــاس 
وٱْستُْعمل يف جنازته عتاد الدولة ونعتقد أن اإلستثناء 
السيايس لقضية الشهيد ” إزم ” له إرتباط تاريخي 
قضية  يف  بنكريان  حكومة  فصمت   ، قديم  وسيايس 
الصمت  كثرياً  تُشبه   ” صاغروا  أسد   ” الشهيد 
السيايس لحكومة البكاي بن مبارك وأحمد بالفريج 
يف قضية إغتيال الشهيد ” عباس املساعدي ” 1957م 
واختطاف واغتيال ْحدُّو أقشيش يف 1956م ، عىل يد 
والطريس  الفايس  عالل  من  بأوامر  مسلح  كومندو 
واملهدي بنربكة وآخرون ويكفي للمغاربة أن يسألوا 
حزب  مليليشيـا  التابعة   ” بريشة  دار   ” قضية  عن 
1954م ، وعند اختطافه ترك مقولته  إلستقالل منذ 
الشهرية : “لقد وقعنا أخريا يف أيدي األراذل، لكن إن 
فسأموت  مت  وإن  رجال،  فسأعيش  العيش  يل  كتب 
رجال مرفوع الرأس “. إن عادة التنّكر السيايس لدماء 
الشهداء َعّمر بحكومات املغرب قديما منذ 1914م إىل 
يومنا هذا فهو ليس بُمعطى جديد ، ويكفي للمغاربة 
وكيف  املغرب  لدولة  السيايس  املايض  يف  ينبشوا  أن 
الذين  الحقيقيني  للوطنيني  األراذل  حكومة  تنّكرت 

ُسِقيْت األرض بدمائهم.
* رشيد بولعود

حول قضّية الشهيد ُعمر خالق “إزم ”

عىل  طارئني  لسنا  إننا  األمازيغ[   [ "...إخوتي 
متسولني... لسنا   ، اإلنساني  الرصيد  هذا 

عصفت  فعلتم  اذا  ألنكم  ثرائكم  تخشوا  ال 
وقلبوا   ، الغرباء  عليكم  وانقض  األنواء  بكم 
سادة  فأضحوا  عقب  عىل  رأسا  عليكم  األمور 
يحلون،  سوف  أقواماً  ....إنَّ  مسودين  وأنتم 
روح  بال  أجسادا  فنصبح  روحنا  وسيمسكون 

"....
) حسن اوريد : " سرية حمار " : ) ص 37 ، 
39 و 74 ((
" This is a major point of difference, 
permitting such a discourse to be 
developed without reference to religion 
as institutional dogma ,and proposing 
a genealogy of thinking concerning 
the posibility and of the essence of the 
religious that doesn't ammount to an 
article of faith . ....."
)John D. Caputo:"The prayers and Tears 

of Jacques Derrida, Religion without 
Religion" ,P 194 (

 مهما كانت األسباب واملالبسات وحتى الدوافع 
السياسية من وراء األغتيال السيايس الذي طال 
شهيد القضية االمازيغية ، عمر خالق " إزم " ، 
ومهماكان استغالله من طرف األيادي الخفية 
اآلثمة وخفافيش الظالم " امُلَمخزنة " اإلجرامية 
الجديد  اطارالطغيان  يف  سياسيا  به  للتالعب 
اإلسالموية   - العروبية  السياسية  للهويات 
حول  الجزائري  السيايس  التالعب  عىل  ا  وضدَّ
للتسرت  وكمحاولة   ( املغربية  الصحراء  قضية 
املنطقة  لهذه  االمازيغي  التاريخي  العمق  عىل 
(... ، فإن الرس من وراء "هبة املوت "- و التي  
وهبها عمر " إزم " لقيم " تيموزغا " يف هذه 
صيغة  يكتيس   ، بالذات-  التاريخية  اللحظات 
 (" دينية - شعبوية   " له صبغة  تاريخ قومي 
سيايس  رس  حول  منتظم  لدين  تاريخا  وليس 
ايديولوجي ( . وعكس " الرس " الكبريلإلستبداد 
العروبية  لألريسطوقراطية  األيدولوجي 
باملجهول"  وجداني  ك"انشغال  اإلسالموية 
إلبقاء األمازيغ يف "حالة تضليل ") بإستعمال 
تعبري سبينوزا (، او بإستغالل تفجري األجساد 
الخوف   وتغطية  لتكريس  غامض  كأساس 
الذي به يحكمون  ، ان لم نقل تعزيز الخرافات 
كرس لبنية اإليمان لبلوغ أهداف سياسية ، فإن 
رسَّ هبة املوت - كما يجسدها " إزم " هو  "... 
دريدا  تعابري  )بإستعمال   " اي رسٍّ  عدم وجود 
 " دين  بال  ديٍن  ب"  سماه  ما  عن  حديثه  اثناء 
مثلها   ، اآلمازيغي  بالجسد  التضحية  فهذه   ...
 )  lignèe( بالخط  ابراهيم  النبي  تضحية  مثل 
، إيمان  العائيل للحفاظ عىل التحالف اليهودي 
علماني و" دين " بال عقيدة وال شعائر يهدف 
بعد  ما  مرحلة  نهاية  إعالن  اىل  فقط  ليس 
والجرائم  السيايس  اإلرهاب  اىل  املفيض  اإليمان 
ضد اإلنسانية بإسم الدين بل ايضا اىل اسرتجاع 
تحالف األمازيغ  وتوحيدهم من جديد باإلرتكاز 
عىل  إيقاظه  و  األمازيغي  الضمري  صحوة  عىل 
األقل اخالقيا للحد من  هذا الرصاع األمازيغي 
األيدلوجية  طرف  من  واملفربك   ( األمازيغي   /

املهيمنة ( ....
 ، -اإلسالموية  العروبية  األيدولوجية  هذه  ان 
وهي التعني ماهو مبني عىل نظرية علمية بل 
كانت   ، لألمازيغ  اليومية  املمارسات  يشلل  ما 
ومازالت مرتبطة بمبدأ فلسفي - سيايس يقول 
 No( ". بأن " ليس هناك إبادة إثنية بدون ِشْعٍر

: نحتاج   )  ethnic clininsig without poetry
دائماً اىل خلق تصور عرقي - عنرصي  ومنظور 
شعري - ديني - أسطوري لرشعنة الجرائم ضد 
األنسانية وفعل أشياء مرعبة وأهوال مفزعة . 
فبمثِل التصور الديني الذي عملت به الكليانية 
األخرى-  األعراق  إلبادة  األملانية  السياسية 
الجنود  وبنادق  سيوف  عىل  الصليب  برسم 
األملان من طرف هتلر - ، ويف سياق اغتيال عمر 
" إزم " ، قامت " عدالة " الحكومة املغربية ) 
الغري العادلة ( بخلق تصور شعري - خطاباتي 
 - النضالية  الرقصات  بأن  األمازيغ  توهم 
املسؤولة  هي   " "إزم  للشهيد  الكوسمولوجية 
الفصائل  وسكاكني  بسيوف  اصطدامها  عن 
البوليزاريو  وعصابات  العروبية   - الظالمية 
لهذه  الداخيل  املكبوت  وصفة  تخليطة  ...ان 
األيدولوجية وجعلها تبدو روحانية رغم قرفها 
لو  كما  اإلغتيال  جريمة  من  تجعل  وغثيانها 
تريد  التي  هي  ليست  العروبية  الفصائل  ان 
حركات  ان  بل  االمازيغي  الشهيد  دماء  نسف 
السيوف هي التي جعلت الجسد يصتدم بها...

اال  ليشٍء  ال  أمازيغي  طالب  وتجريم  بتعنيف 
واقتصاد  سياسة  عن  األفصاح  يف  تجرأ  انه 
استهزاء  الصحراويني   الطلبة  لصالح  الريع 
ذاتي يضع األيدولوجية العروبية  ، وهي تدعي 
التآخي واملساواة  ، يف أسوأ املواقف الن ما تدعوا 
بني  والتفرقة  الشتات  زرع  هو  حقيقة  اليه 
املواطنني . هناك هويات سياسية غري مستعدة 
األغلبية   " اختالف  تتقبل  ان  اإلطالق  عىل 
وتسامح  ؛   بيتها  يف  األمازيغية   " األقلية   -
أصال  الالمتسامحة  األقليات  األمازيغ مع هذه 
فكما  ؛   " تيموزغا   " وقيم  ملبادىء  استنكار 
الصفح تتسع لتشمل  دائرة   " أكد هيغل فإن  
كل شيىء عدا الجريمة ضد الفكر، ... اي ضد 
القدرة عىل املصالحة التي يتمتع بها الصفح " 
بعيدا عن   - الصفح  يقبل  ال  الصفح عما  إن   .
إرث مانديال ، " نعم للمصالحة ، ال للنسيان ! 
" ، وكبديل او ربما كمرادف لثقافة  الفيلسوف 
الفرنيس ادگار موران ، " عىل الضحية ان يكون 
ن كان وراء معاناته .  مَّ ِمِ اكثر ذكاء وإنسانية 
األمازيغ  املناضلني  من  تبقى  ما  سيجعل   "
مسؤولني عن نهاية قيم " تيموزغا " وبما لها 
من ارتباط بمفاهيم التسامح ، الضيافة وهبة 
املوت بمفهومها اإلبراهيمي )كما ثم تفكيكهم 
من طرف الفيلسوف الفرنيس جاك دريدا وهذا 
موضوع يستحق املغامرة يف الوقت الراهن(....

يف إطار الحديث عن  سياسات الذاكرة ومعضالت 
الصفح عن  التسامح وإشكاليات  و  املصالحة 
األنسان  إنسانية  ضد  ارتكبت  التي  الجرائم 
الحرية  مجتمع  اىل  لإلنتقال  اإلرادة  تلك  وكذا 
والعدالة وتجاوز عهد الظلم والظلمات كتاريخ 
لم ينته بعد ، سنطرح مع دريدا املعضلة اآلتية 
:" كيف يمكن التعايش بذاكرٍة مثقلٍة بالجروح 
اىل  يدعو  الثاني  وطرفه  الذاكرة  لهذه  كطرف 
املحو والنسيان !؟ " ؛ يف حالة األغتيال السيايس 
 ( التقادم "  إزم " - كيشء " ال يقبل  لعمر  " 
ال  ملا  اقرتافها  يف  اليهودية  للمحرقة  شبيه 
إنسانية  كإمكانية  الصفح   فان   ،   -  ) يغتفر 
 ( للقوانني  طبقا  العقاب  بإمكانية  يقرتن  قد 
؛   ) العبيد  اخالق  األنتقام ألنه من شيم  وليس 
لكن وعىل الرغم من أن " للعقاب" - كما تقول 
به أطروحة حنا آرندت - " قاسم مشرتك مع 
الصفح يتمثل يف محاولته وضع حد ليشء " ، 
فان الصفح -  يف حالة اعرتاف املجرمني بإغتيال 
مرشوطا  ال  يكون  ان  يجب   - إلزم   سيايس  

اقتصاديا  وال 
ذالك  عكس  إذ 
صفح  سيعرب 
 " و  األمازيغ 
 " تيموزغاهم 
مقايضة  عن 
ية  د قتصا إ
قض  ستتنا
ليس   ، مع 
اإلرث  مع  فقط 
 ، اإلبراهيمي 
مع  ايضا  لكن 
عند  املوت  هبة 
كهبة   ،  " إزم   "

امازيغية بإمتياز يُفرتض منها ان تكون بدون 
ان  اي   : تبادل  وبدون  اقتصاد  بدون   ، حساب 
الثالثي  اإللتزام  نظام  يف  تدخل  ال  املوت  هبة 
حدده  كما   - وارجاع  أخد   ، إعطاء   - للهبة 
الهبة/  لنظام  تناوله  اثناء  موس  مارسيل 
رواج   ( املالينيزية  الشعوب  بعض  عند  التبادل 

البوتالش او الكوال (...
اذ هناك ما ال يقبل  له حدود  التسامح  لغٓز  إّن 
أخرى  معضلة  وهذه  العفو  او  التسامح 
التسامح   " كتابه  يف  بوبر  كارل  يتناولها 
هذه  ظلت  طاملا   "  ... الفكرية  واملسؤولية 
األقليات الالمتسامحة تناقش وتنرش نظرياتها 
بإعتبارها مقرتحات عقالنية، يتوجب علينا ان 
ان  علينا  ان  بيد  حرية.  بكل  هذا  تفعل  نرتكها 
نلفت انتباهها اىل واقع ان التسامح ال يمكنه ان 
الذي  التبادل، وان واجبنا  إال عىل أساس  يوجد 
األقليات،  من  أقلية  مع  التسامح  منا  يقتيض 
وهنا  العنف.  أعمال  األقلية  تبدأ  حني  ينتهي 
السجال  ينتهي  أين  ترى  جديد:  سؤال  يطفو 
العقيل وتبدأ أعمال العنف ؟" وقد يتعدر األقرار 
سياسيا  ربطهم  ثم  كلما  التسامح  برشوط 
وما  الضيافة  اسمها  أخرى  معضلة   برشوط 
لها من ارتباط بمسألة العداوة وانقالب الغريب 
اىل الغرابة الغري املتوقعة  ... ان مفهوم الضيافة 
الالمرشوطة ، كما يوضح دريدا، " ال يمكن له 
السياسة  او  القانون  بنود  من  بندا  يصبح  ان 
الحايل حول قضية  املغربي  السياق  لكن يف   ،  "
فإن   ، بإمتياز  املفارقة  هي  وهذه   ، الصحراء 
الضيافة - مثل التسامح كما يبدو - هبة قدمت 
من  ليس  الصحراويني  من  املتطرف  للجناح 
باب الشفقة ولكن تحت ضغوطات ورصاعات 
لك،  انها  أدخل وكن يف منزيل كما   "  : سياسية 
، انت الذي ال اعرف " . ان توسيع  كن ضيفي 
الضيافة لتشمل الغريب ) اي ذالك الذي ال يحرتم 
بمعايري  يلتزم  وال  األمازيغيتني  وثقافتي  لغتي 
 ، الواضحة  املفارقة  رغم   ،  )... تيموزغا  وقيم 
رشط أسايس ألستعراض سيايس وزعم - ان لم 
نقل بهرجة - ملا هو حقوقي ... اكيد ان االخالق 
بشكل عام مستحيلة بدون الضيافة والتسامح  
لكن مفهوم الضيافة ، كتلبية لدعوة سياسية، 
أمازيغي،  ملناضل  السيايس  اإلغتيال  سياق  ويف 
Hosti-" قد " تطور " ليعني ما سماه دريدا ب

pitality" اي الضيافة كهبة وكتهديد يف نفس 
الوقت حيث الضيف يتحول اىل عدو محتمل او 
من  املضيف  طرد  حد  وُمعزَّزاىل  ُمكّرم  سيد  اىل 
منه  والتخلص  ممتلكاته  من  تجريده  و  بيته 

بالسيوف واملزابري....) يتبع ( 
* ) آسيف ن دادس (

عمر " إزم " : بني هبة املوت و غرابة الغرباء عن " تيموزغا"

 براهيم عيناني

ولد » شهيد الحركة 
األمازيغية  الثقافية 

األمازيغية  والقضية 
 » إزم   « خالق  عمر   »
بصاغرو  إكنيون  بقرية 
 ،  26/08/1990 يوم 
اإلبتدائية  مرحلته  درس 
رأسه بمجموعة  بمسقط 
إنتقل  ثم  بوكافر  مدارس 
إىل إعدادية عسو أوباسالم 
مسقط  بنفس  بإكنيون 
التحق  ذلك  بعد  رأسه، 
دادس  بومالن  بثانوية 
الثانوية،  دراسته  إلتمام 
الحركة   « حيث احتضنته 
التالميذية  الثقافية 
األمازيغية « بومالن دادس 
الرشارات  انطلقت  هنا 
بالقضية  إزم  لوعي  األوىل 
األمازيغية، يف سنة 2011 
الباكالوريا  عىل  حصل 
العلوم  و  اآلداب  شعبة 
بكلية  ليلتحق  اإلنسانية 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
 « عياض  القايض  جامعة 
بشعبة   » أكوش  ن  أمور 
التاريخ والحضارة، وقتها 
الحركة  مكون  يكن  لم 
األمازيغية  الثقافية 
موجودا من داخل الساحة 
الجامعية بمراكش ، عمر 
 » إيزم   « ب  امللقب  خالق 
بالخطاب  متشبعا  كان 
ورثه  الذي  األمازيغية 
الثقافية  الحركة  من 
األمازيغية  التالميذية 
فكانت  دادس  بومالن 
الحركة  إعادة  فكرة 
األمازيغية  الثقافية 
عياض   القايض  لجامعة 
سنة  منذ  غيابها  بعد 
1999 من بني ما شغل با 
له هو وثلة من املناضلني 
اآلخرين، من هذه النقطة 
أعلن  أن  إىل  عملهم  بدؤوا 
 10/05/2013 يوم 
الحركة  عودة  بيان  عن 
إىل  األمازيغية  الثقافية 
موقع مراكش، فكان أشد 
اإللتزام والنضال من أجل 
وقد  األمازيغية،  القضية 
سنة  اإلجازة  عىل  حصل 
 23 يوم  وأغتيل   ،2015

يناير2016.

بورتريه 
حول عمر 

خالق
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ونعتدر إن مل نتمكن من إدراج كل الوقفات واليت بالفعل سامهت يف ضخ دماء جديدة  يف املسار النضايل للحركة األمازيغية باملغرب. 

أيت باعمرانأكادير إمتغران

إفران  ن األطلس الصغري كلميمة كطالونيا

إميي ن تانوتإيغرم

ناظور مكناس

تنجدادتنغريتيغريت ن إجماظ

قصر رميلة

خلصاص

واشنطنمرزوكةتيزنيت
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حاوره: منترص إثري

* هل من بروفيل خاص ليتعرف عنك القارئ؟
لخمس  كوردي  دبلومايس  عيل،  حمد  عوني   **
ملدة  عملت  ثم  اإلسكندنافية،  الدول  يف  سنوات 
سنة ونصف يف العالقات الخارجية لحكومة إقليم 
كوردستان، ومستشار يف برملان كوردستان ألزيد 
من خمس سنوات من اليوم. باحث ومهتم بالشأن 

األمازيغي الكردي وصديق للشعب األمازيغي.
* كيف جاءت فكرة تكريم الربملان الكوردي لشخصيات 

أمازيغية؟ 
الدعوة للمشاركة  لنا  ** مبارشة بعد أن وجهت 
السنة  برأس  احتقاال  األمازيغي  املهرجان  يف 
نائب رئيس  لقاء مع  األمازيغية يف فاس، كان يل 
فرحب  إيمينكي،  جعفر  السيد  الكوردي  الربملان 
يف  الكوردي  الربملان  تمثيل  عيل  واقرتح  بالفكرة 

االحتفاالت األمازيغية، وهو صاحب 
الشخصيات  بعض  تكريم  فكرة 
بدعمها  املعروفة  األمازيغية 
كان  هنا  ومن  الكوردية،  للقضية 
الذي  التكريم  هذا  تقديم  رشف  يل 
يقدم  أن  يمكن  ما  أقل  أعتربه 
لهذه  النبيل  والتضامن  للمواقف 
تّم  التي  األمازيغية  الشخصيات 
السنة  راس  بمناسبة  تكريمها 
األمازيغية، ومن بينهم السيد رشيد 
الراخا الرئيس الدويل للتجمع العاملي 
األمازيغي املعروف بمواقفه الداعمة 
الكوردي وقيادته، والسيدة  للشعب 
هي  املعروفة  مزان  مليكة  الشاعرة 
مع  وتضامنها  بمواقفها  األخرى 

الكورد وقوات البشمركة.
* كمستشار برملاني كيف تنظر للعالقات 

األمازيغية الكوردية؟
جدا،  تأخرت  العالقة،  هذه  أن  أرى  رأيي،  يف   **
بالنظر اىل التاريخ والهموم املشرتكة الذي تجمع 
لهذه  تؤسس  أن  البد  كان  أنه  فأعتقد  الشعبيني، 
الزمان، هناك مثل كوردي  العالقة منذ عقود من 
يقول » أن يأتي متأخرا خري من أال يأتي أبدا« لهذا 
أقول بأن يف األوانة األخرية بدأت العالقة الكورديةـ  
األمازيغية تتطور برسعة وهذا يشء يدعو للفخر 
هذه  تنقص  تزال  ال  األن  حد  اىل  لكن  والسعادة،  
و  املؤسساتية،  األطر  ضمن  توضع  أن  العالقات 
من جانبنا يف الربملان الكوردي بدأنا بهذه الخطوة، 
أمازيغية واملشاركة  تكريم شخصيات  أي خطوة 
محاولة  األمازيغية،  السنة  برأس  االحتفاالت  يف 
ونسعى  املؤسساتي،  املستوى  عىل  للتقرب  منا 
ندوات  وتنظيم  الزيارات  تبادل  عرب  لتطويرها 
الزيارة  هذه  تكون  أن  أملني  مشرتكة،  ولقاءات 
واالشتغال  املايض،  يف  فاتنا  ما  لتعويض  بداية 

املشرتك والتقرب أكثر يف قادم املناسبات.
لتطوير  والناجعة  املمكنة  السبل  هي  ما  نظركم  يف   *

عالقة الشعبني على املستوى املؤسساتي ؟
ـ  كوردية  صداقة  جمعية  تأسيس  أن  أعتقد   **
أمازيغية، وتبادل الزيارات واللقاءات بني الطرفني 
العالقة  هذه  لتطوير  األساسية  اللبنة  ستكون 
الخطوة  هذه  املؤسساتي،  اإلطار  ضمن  وجعلها 
يف  التخصص  اىل  التطرق  يمكن  ذلك  وبعد  األوىل، 
الثقايف  الطابع  ذات  اللقاءات  وتبادل  الزيارات 
والفني للتعريف بالقضيتني أكثر للشعبني، سوآءا 
عرب تنظيم لقاءات ومهرجانات مشرتكة، أو عرب 
التي تعرف كل شعب عىل شعب  القصرية  األفالم 

أخر أكثر.
ليس  الشعبني  بني  العالقات  تطوير  طريق  أن  نعرف   *

مفروشا بالورود، هل أنتم واعون بهذا األمر؟

ملئ  بل  بالورود،  مفروشا  ليس  بالتأكيد   **
لدى  املوجود  اإلرصار  لكن  واألشواك،  بالعقبات 
التجربة  وكذلك  العالقة  هذه  لتطوير  الشعبني 
التهميش  ومقاومة  الصعاب،  تحدي  يف  املوجودة 
تجعلنا  معا،  للشعبيني  واالضطهاد  واإلقصاء 
متفائلني ألنه ال أحد يستطيع أن يقف أو حتى أن 
شعبني  بني  األخوية،  العالقة  هذه  تطوير  يعرقل 
يتمتعان بقيم إنسانية نبيلة، وديمقراطية، وهي 
التقاليد  يجمعهما  عريقني  شعبني  تربط  عالقة 
أو عىل حساب  والثقافة، ولم تكون عالقتنا ضدا 
عالقة  هي  بل  دولة،  حتى  أو  ديانة  أو  ثقافة  أي 
منها  عانينا  التي  باملعاناة  الشعور  من  نابعة 
جميعا، عرب تشتيتنا عىل مجموعة من الدول دون 
إرادتنا ودون أن نتوفر عىل أبسط حق من حقوقنا 

اىل يومنا هذا.
* وكيف يمكن التصدي لألطراف املعادية لحق الشعبيني 

األمازيغي ـ الكوردي؟
الديمقراطية ضمن اإلطارات  بالقيم  التمسك   **
والعهد  الدولية،  واملواثيق  القوانني  وضعتها  التي 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية للشعوب وبحق مبدأ تقرير املصري الذي 
والتعاون  أكثر  والتقرب  الدويل،  القانون  كفله 
تصدي  أكرب  هو  وهذا  الشعبني،  بني  املشرتك 
الحرية  يف  الشعبني  يمنع حق  أن  يحاول  لكل من 
نفس  أجل  من  نناضل  الشعبني  نحن  والكرامة، 
انسانية  قيم  وتجمعنا  اإلنسانية،  واملبادئ  القيم 
نبيلة، ال نقتل أحد وال نفجر املعابد وال الكنائس، 
نؤمن بحق اإلنسان يف الحرية والعيش الكريم أي 
وال  كثريا  عنينا  جنسه،  أو  عرقه  أو  ديانته  كانت 
نزال نعاني من أجل حقوقنا وال أعتقد بأن هناك 
أحد يستطيع أن يمنع علينا ذلك، كذلك يف عالقتنا، 
فال أعتقد بأن هناك أحد يف استطاعته أن يمنعها 
بقضايانا  واعون  نحن  فيها،  يتدخل  أو  علينا 

وبهمومنا املشرتكة.  
خصوصا  كوردستان  يف  األوضاع  عن  قليال  حدثنا   *
لتنظيم  الكوردية  القوات  فيها  تصدت  التي  املناطق 
تحصني  يف  أمل  هناك  وهل  األمور  هي  كيف  داعش، 

كوردستان من التنظيمات اإلسالمية املتطرفة؟ 
** نحن دفعنا الثمن باهظا، يف مواجهتنا للقوى 
الظالمية املسماة داعش وكمعلومات دقيقة أخص 
بها جريدة »العالم األمازيغي« لدينا لحد األن أكثر 
والقوات  البشمركة  قوات  من  شهيد  ألف  من 
من  وأكثر  وأبنائنا،  شبابنا  خريت  من  املتطوعة 
بأن  نفتخر  هذا  كل  رغم  لكن  جريح،  ألف  سبعة 
قواتنا الباسلة استطاعت أن تكرس شوكة التنظيم 
أيام قليل يف دول الجوار،  اإلرهابي الذي توسع يف 
التي  الكوردية  املناطق  تحرر  أن  واستطاعت 

داعش،  عليها  سيطرت 
ودحرها اىل خارج حدودنا، 
البارز  الدور  كان  كما 
نصيب  الكوردية  للمرأة 
كانت  فقد  إنجازاتنا،  من 
املرأة الكوردية يف الصفوف 
املتقدمة بل يف خط التماس 
مع اإلرهابني وقاومن بكل 
أخرجن  حتى  قواتهن  

التنظيم اإلرهابي راكضني من مناطقنا كالجرذان، 
غنمنا العتاد واألسلحة املختلفة منها الثقيلة من 
عليها  استولت  كان  التي  والبندقيات  الرشاشات 
داعش من القوات السورية والعراقية، كما تمكنت 
قوات البشمركة والقوات املتطوعة من أرس املئات 
مواجهتنا  يف  التماس  خط  لدينا  اإلرهابيني،  من 
وذلك  كيلومرتات  وخمسون  ألف  اىل  يمتد  لداعش 
إيران،  حدود  اىل  كوباني  سورية  كوردستان  من 
اليوم أـضحت قوات البشمركة هي املسيطرة عىل 
كل األرايض الكوردية واضحت هذه املناطق أمانة، 
ومناطقهم  قراهم  اىل  املهجرين  بعض  عاد  فقد 
الحياة اىل هذه املدن، يف موضوع تحصني  وعادت 
بفضل  محصنة  كوردستان  بالتأكيد  كوردستان، 
وكهولها،  وشيوخها  ونسائها  وشبابها  رجاالتها 
يكلون  وال  يملون  ال  الذين  البشمركة  وقوات 
وتقديم  الدفاع  يف  والدود  يملكون،  كل  تقديم  يف 

أرواحهم قربانا لكوردستان.
النظر  بغض  داعش  بأن  يقول  من  مع  تتفقون  هل   *
الكوردي  للشعب  جليلة  خدمة  قدمت  جرائمها  عن 
كوردستان  دولة  لقيام  ومساندته  العالم  تضامن  وهي 

املستلقة؟
التضامن  جلب  بأنه  يقول  من  مع  أتفق  ال   **
ال  ولكن  كوردستان،  دولة  لقيام  ومساندته 
ترسيم  يف  خدمة  قدمت  أنها  أنكر  أن  أستطيع 
بإقليم  يسمى  ما  أو  الجنوبية،  كوردستان  حدود 
سمية  مناطق  هناك  كانت  العرق،  كوردستان 
لم  العراقي  الجيش  األسف  مع  عليها،  باملتنازع 

بل  املناطق،  هذه  عن  يدافع 
قليلة،  ساعات  يف  منها  وهرب 
الغنية  كركوك  مدينة  منها 
الربزاني  سماها  والتي  بالنفط 
لكن  كوردستان،  بقلب  األب 
الباسلة  البشمركة  قوات 
هذه  تحرير  أن  استطاعت 
التنظيم  أيدي  من  املناطق 
وتحصينها،  داعش  اإلرهابي 
وهي اليوم تنعم باألمن والسالم.
* هل كنتم ستنتصرون على داعش 
يف املناطق الكوردية خصوصا جبال 
الدولي  التحالف  دعم  لوال  سنجار  

لكم؟
دور  ننكر  أن  يمكن  ال   **
يف  خصوصا  الدويل  التحالف 
للقوات  الجوي  الغطاء  توفر 

وصمود  بسالة  من  يقلل  ال  هذا  ولكن  الكوردية، 
بدمائها  األرايض  حررت  التي  البشمركة  قوات 
كوردستان،  ألرض  فداء  روحها  وقدمت  الزكية، 
أقل  ديارهم هو  اىل  أبنائها  وتحرير سنجار وعود 
ما يمكن أن يقدم لألزديني، الذين عانوا من املجازر 
يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  اقرتفها  التي  املروعة 

حقهم.
للتقرب  بوادر  أية  ملستم  هل  السياسي  املستوى  على   *
تعرفه  الذي  الجمود  بعد  خصوصا  والرباط  أربيل  بني 
فتح  يف  أمل  هناك  وهل  العرقية؟  املغربية  العالقات 

تمثيلية دبلوماسية للكورد يف املغرب أو العكس؟ 
كوردستان  حكومة  فتمثيلية  تعرفون  كما   **

أوربا،  أكثر من ثمانية عرش دولة، يف  موجودة يف 
أو  إفريقيا  شمال  يف  األسف  مع  لكن  أمريكا، 
التمثيليات  هذه  موجودة  غري  األوسط  الرشق 
هذه  كل  أن  وهو   لسبب  املستقلة،  الدبلوماسية 
تابعة   دبلوماسية  تمثيلة  فيها  يوجد  التي  الدول 
من  غريها  أو  أوروبا  يف  كوردستان  لحكومة 
عاصمة  أربيل  يف  قنصليات  لديها  العالم،  مناطق 
إقليم كوردستان، واملغرب دولة مهمة ولها وزنها 
من  أنه  فأرى  وبالتايل  إفريقيا،  شمال  يف  وثقلها 
بني  والتقرب  الوطيدة  العالقات  بناء  جدا  املهم 
فتح  اىل  املغرب  يبادر  أن  ونأمل  وأربيل،  الرباط 
الروابط  تعزيز  أجل  من  وذلك  أربيل  يف  قنصليته 
موجهة  دعوة  وهذه  بيننا،  متينة  عالقة  وبناء 
للحكومة املغربية للتفكري يف فتح قنصلية مغربية 
يف أربيل عىل غرار باقي الدول التي تتمتع بعالقته 

الدبلوماسية املبارشة مع حكومة كوردستان.
* ملسنا من حديثك أن قيام دولة كوردستان أصبح مجرد 

مسألة وقت ليس إال بالنسبة لكم؟
** نعم بالتأكيد هي مسألة وقت ال غري، قبل كل 
يشء هذا حق كفله لنا ولكل الشعوب التي تحلم 
حق  وهو  أال  الدولية،  واألعراف  املواثيق  بالحرية، 
تقرير املصري، والشعب الكوردي عان كثريا وناضل 
السيد  والرئيس  املكسب،  هذا  أجل  من  لعقود 
مسعود برزاني أكد هذا يف أحدث ترصيح وله وقال 
قريب  أصبح  كوردستان  استقالل  بأن  بالحرف 
مفرح،  يشء  وهذا  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  جدا 
بل  اإلقليم  استقالل  يريد  الكورد فقط من  وليس 

كل األقليات املضطهدة يف املنطقة والتي تعيش يف 
اإلقليم تدعم هذا املطلب .

الكوردية  للقضية  النهائي  للحل  رؤيتكم  ماهي  أخريًا   *
خصوصا يف دول الجوار ؟

هو  كما  استفتاء  نجري  أن  اتجاه  يف  نحن   **
الشعب  مصري  لتقرير  علميا  عليه  متعارف 
الكوردي  الشعب  بأن  جدا  ومتأكد  الكوردي، 
يجب  والذي  االستقالل،  وسيعلن  مصريه  سيقرر 
أن يف باقي أجزاء كوردستان فاألمر  أقول هو  أن 
مرتوك كيفية أو صيغة حل للشعب الكوردي مع 
حكومات هذه البلدان سوآءا كانت إيران أو تركيا 

أو سوريا.

برملاين كوردي يف حوار مع »العامل األمازيغي«

العالقات الكوردية األمازيغية 
كان البد أن يؤسس هلا منذ عقود من الزمان

كثريا  تأخرت  األمازيغية،  الكوردية،  العالقات  أن  األمازيغي«،  »العامل  مع  حوار  يف  كوردي،  برملاين  مستشار  علي،  محد  عوين  أكد 
بالنظر إىل التاريخ واهلموم املشتركة الذي جتمع بني الشعبيني، وأبرز عوين يف  حديثة أن خطوة تكرمي الربملان الكوردي لشخصيات 
ذات  يف  مؤكدا  واألمازيغي،  الكوردي  الشعبني  بني  املؤسسايت  للتقرب  حماولة  هي  اجلديدة،  األمازيغية  السنة  رأس  مبناسبة  أمازيغية 
السياق استعداد الشعبني للتصدي لكل من يعرق التقارب بينهما، ويف موضوع احلرب الدائرة بني القوات الكوردية وتنظيم »داعش« 
أن  قبل  جانبها،  اىل  للقتال  واملتطوعة  البشمركة  القوات  وجرحى  قتلى  عدد  عن  األمازيغي«  »للعامل  حصرية  معطيات  املتحدث  أورد 
يعود ويقول بأن القوات الكوردية استطاعت أن تكسر شوكة التنظيم اإلرهايب الذي توسع يف أيام قليل يف دول اجلوار، عرب قتل األالف 
وأسر املئات من اإلرهابني، واستطاعت أن حترر املناطق الكوردية اليت سيطرت عليها داعش، ودحرها اىل خارج احلدود، مشيدا يف حواره 
الرشاشات  من  الثقيلة  منها  املختلفة  واألسلحة  العتاد  »غنمنا  قائال:  داعش،  على  احلرب  يف  الكوردية  املرأة  لعبته  الذي  البارز  بالدور 

والبندقيات اليت كان استولت عليها داعش من القوات السورية والعراقية«

“العالقات 
األمازيغية 
الكوردية 

تأخرت جدا”

“قيام دولة 
كوردستان 

أصبح مسألة 
وقت الغير”



N° 182 / Février 2016/2966LITTERATURE8 LE MONDE AMAZIGH

Malgré l’âge ma mémoire se souvient d’un long séjour  au sa-
natorium de Bensmim 1960/62.  Les épreuves et adversités 
du passé laissent des cicatrices indélébiles dans le corps et 
l’âme. Venus de l’anti Atlas nous vivions mon père, mon frère, 
moi dans une mansarde de Médina. La misère était toujours 
là, père boutiquier dépassé. Pas d’hygiène ; mal nourris, 
vulnérables  promiscuité suffocante, rues peu ensoleillées ; 
pas d’eau, toilettes publiques nauséabondes.  J’étais alors en 
classe de brevet « bon élève malgré sa santé » disait mon bul-
letin scolaire. Justement nous avions alors tout un chapitre 
sur les microbes et les maladies dont la phtisie  C’est avec dé-
sespoir que je retrouvais toujours en moi ces maudits symp-
tômes évoqués par les manuels Ainsi je me sentais faiblir, je 
perdais de poids, je devais me reposer souvent sur le chemin 
du lycée. De nuit je suais, je toussais ; mais pas de douleurs 
poussant aux soins. Je sentais un vide et une carence d’éner-
gie.  Les ado fils riches citadins de mon âge, mes pairs au 
lycée découvraient la sexualité, draguaient les collégiennes 
; pratiquaient l’onanisme. Moi j’avais une jeune RBATIE en 
tête et en rêves.  Mélancolique, triste et angoissé je priais. 
Dieu de me guérir dans toutes les grandes mosquées mais en 
vain. Le père homme de labeur, non pratiquant, était désar-
mé il me déclara  tout en larmes« je voudrais être malade à 
ta place ». La famille inquiète, connaissant déjà la phtisie, 
prévoyait mon décès à TAMAZIRT, comme ce fut le cas d’une 
tante morte en 1958 laissant trois orphelins. Mais le destin 
en décida tout autrement. Mes profs alertèrent l’administra-
tion de mon état, je fus dépisté par le service sanitaire et vite 
renvoyé du lycée My Youssef et envoyé à l’hôpital My Youssef. 
Pour les habitants de Rabat le littoral signifie malheurs. Il 
y là un lugubre pénitencier ; un insatiable cime-
tière, trois casernes et deux vieux hôpitaux  (Marie 
Feuillet, et My Youssef). Ce dernier se trouve dans 
un quartier populaire, il est vaste, triste même 
avec son jardin. Il est formé de plusieurs pavillons 
de malades, des blocs administratifs, opératoires 
et radios.   Craintif dès l’entrée j’espérais en repar-
tir vite sans me douter que j’étais pris pour long-
temps. Dès le début je fus capté en proie par une 
armée de blouses blanches insensibles à mon sort. 
Après une demi-journée de radiologie et de pape-
rasses je fus admis et le père informé partit. Une 
infirmière française, riante et ferme me condui-
sit vers une salle pleine de malades alités. Pour la 
première fois de ma vie j’avais un pyjama, une robe 
de chambre et un bon lit. Mais désespéré de ne 
pouvoir reprendre mes études je me voyais en pri-
sonnier. Je pensais à mes copains. Je les imaginais 
en cours de maths  avec Mr J Meyer juif marocain 
aimé de tous.  Le lendemain le médecin chef pas-
sait pour sa visite de routine escorté de notre infir-
mière. Il était en blouse, grand, blond, autoritaire, 
terreur du personnel soignant et gérant.  Arrivé 
près de mon lit il scruta mes clichés et me dit « Tu 
nous viens du lycée, mon grand. Ton poumon gauche est très 
malade,  tu vas guérir avec des médicaments et la patience». 
Moi j’éclatai en sanglots en criant « je veux retourner au ly-
cée». Il se fâcha et me répondit d’un ton sec « impossible tu 
resteras jusqu’à ce que tu sois complètement guéri point c’est 
tout ». Quelques jours après je fus transféré par la CTM  via 
Azrou au sanatorium de Bensmim.
Arrivé au soir à Azrou, j’étais fatigué, sujet aux vertiges et 
nausées dès que je suis en voiture. Un véhicule de service du 
sana attendait les nouveaux arrivants. Moi je grelottais de 
froid. Nous étions trois ou quatre patients venus par le même 
bus. Nous fumes vite pris en charge. Je me souviens encore de 
cette première nuit. Un infirmier de service  me donna le py-
jama et la robe de chambre et m’accompagna vers l’ascenseur  
et ensuite à travers un long couloir très propre et brillant avec 
une multitude de portes fermées. Le silence était de rigueur, 
pas de voix et pourtant ce n’était que le début de la nuit. Il 
m’introduisit dans une chambre où il y avait 4 malades ; mon 
lit près de la porte m’attendait. Je fis les salutations et poli-
tesses d’usage. Ils me paraissaient jeunes et en bonne santé. 
Ils étaient là depuis des mois, pas encore guéris.  Je devais 
moi aussi rester pour 18 moi au sanatorium de Bensmim.
Au Maroc, depuis les années 40 il y avait deux sanas, un pour 
femmes à Ben Ahmed et celui de Bensmim. La France avait 
à l’époque plusieurs dizaines de sanas en métropole dans les 
montages et au littoral pour faire face à l’expansion de la 
phtisie (tuberculose pulmonaire). Mais celui qu’elle s’était 
construit au Maroc(1945) à Bensmim, pour ses patients 
français et notables du pays était de loin le meilleur. Il était 
international par sa grandeur et son site. Il se trouve dans les 
monts de l’Atlas piliers qui soutiennent le ciel dans la mytho-
logie grecque.   Il est au milieu d’une cuvette de nulle part 
entourée de collines, de verdure et de grands arbres (chênes 
; cèdres, pins). Là les pollutions qui nous empoisonnent dans 
nos bidonvilles étaient et demeurent inconnues dans ces 

cimes de bonheur et de paix pour le corps, l’esprit   (Pas de 
poussières, fumées, gaz CO, CO2. Pas de particules, virus, et 
bactéries. Pas de bruits, voitures,  vacarmes.  Pas de promis-
cuité délétère, et regards hostiles). L‘air inspiré est pur, les 
poumons et tous les organes se trouvent vivifiés en continu. 
L’immunité renforcée dans sa lutte anti microbienne et autres 
antigènes. L’homme a été créé pour vivre là dans la Nature.  
Les rares visiteurs citadins qui venaient étaient émerveillés 
de se trouver  là dans la Nature. Ils avaient la conviction que 
là les malades pouvaient guérir là dans ce contexte. Naturel 
quasiment sans traitements avec peu de soins et une bonne 
nourriture.  
Le sanatorium de Bensmim est un établissement imposant, 
beau, magnifique et rassurant  Vu de loin il ressemble par sa 
masse étendue à deux collines rectangulaires de (6/7étages)   
Aile Est et aile Ouest disait-on. Elles sont séparées par un 
grand bloc médical et administratif Bâtisse superbe, surgie de 
la terre par le génie des architectes du passé qui imaginaient 
; planifiaient et construisaient en grand pour la durée. Œuvre 
de ( J Sage et ouvriers amazighs). C’est un édifice patrimo-
nial, laissé à l’abandon, comme Volubilis, car non arabo-mu-
sulman.  Vu d’en haut on dirait un aigle géant de l’Atlas aux 
ailes déployées se faisant place dans une petite vallée écar-
tant les arbres et même les collines pour être  bien et respirer 
à son aise. Le sana est éventé d’air pur et bien ensoleillé de 
partout et de tous les angles la journée durant. D’un côté toute 
une façade de grands balcons communicants, donnant sur un 
beau paysage.  Chacune des chambres des malades avaient 
une façade vitrée qui  s’ouvrait sur ces balcons.  La lumière et 
le soleil épurateurs y avaient accès toute la journée de l’aube 

au crépuscule. En hiver nous assistions émerveillés et bien 
chauffés aux chutes de neige devant nous sur les balcons et au 
loin sur les arbres et les collines. Au printemps nous recevions 
les senteurs des fleurs, en été nous avions la fraicheur et en 
automne l’odeur de la terre mouillée de pluie. De l’autre côté 
du bâtiment il y a de petites chambres exiguës individuelles 
avec lavabos miroir, armoire et fenêtre. Là c’était notre coin 
d’intimité avec nos affaires et provisions personnelles. Moi 
j’avais là une petite radio à piles, mes vêtements ; les manuels 
scolaires ; des livres, serviettes du savon. Ce petit coin à moi 
je le nettoyais tous les jours ; j’avais acquis une peur obses-
sionnelle des microbes.  De fait la propreté et l’asepsie ré-
gnaient partout au sanatorium, au parterre, dans les couloirs, 
toilettes, douches, et chambres. Il était interdit aux microbes 
utiles ou pathogènes de vivre là et s’y développer. Ils étaient 
détruits en continu par une belle équipe de ménagères lo-
cales, gaies, qui jasaient  en amazigh.  
Dès 7 heures nous entendions dans les couloirs le personnel 
qui se parlait en amazigh. (Moi j’avais vite fini par saisir cette 
variante de la langue amazighe proche de celle de l’anti Atlas) 
Vers 8 heures un petit déjeuner (lait, pain, beurre) nous était 
servi au lit sur tables adaptées. Ensuite les soins médicaux 
personnels et quotidiens. Ici je me souviens de l’infirmière 
de notre étage, une bonté toute française, la cinquantaine, 
un peu forte (grosse) sur-maquillée dégageant des parfums 
forts. La prise température quotidienne nous faisait rigoler 
en mâles (thermomètre dans l’anus pour un moment, nous y 
prenions goût en pervertis disions-nous). Pour moi durant 
des mois ce fut un traitement intensif (sérum, streptomycine, 
Rimifon, PAS).   Ainsi je restais des matinées entières sous 
perfusion c’était ennuyeux et je lisais si possible.  De temps 
en temps nous avions la visite de l’équipe médicale avec nos 
dossiers en main.  C’était pour chacun un évènement. Le 
médecin consultait d’abord le graphe de température, nous 
saluait et nous tranquillisait avec des sourires et donnait des 

instructions à l’infirmière.   Chacun vivait sa maladie à sa ma-
nière, nous en discutions peu. Certains priaient Dieu seuls.  A 
midi nous nous débarrassions de nos pyjamas nous habillons 
de notre mieux et nous, tous descendions au rez-de-chaussée 
où il y a un resto (pour moi la nourriture tait bonne). Il y avait 
des patients venant de toutes les régions la plupart jeunes. 
Nous nous baladions ensuite dans la forêt, nous faisions des 
achats dans la boutique. Vers 14h c’est le retour au lit pour 
une longue sieste suivie d’un gouter vers 16h au lit. Le soir 
le souper au resto vers 19heure. Retour aux lit et vers 20h30 
extinction des grosses lumières ; mais les veilleuses  et lec-
tures étaient autorisées et discussions voix basses tolérées. 
A l’époque pas de télé, heureusement. L’essentiel de notre 
temps se passait dans le silence et l’espoir dans les monts de 
l’Atlas Nous avions des contrôles médicaux réguliers de fond 
à faire et que nous attendions. Il s’agissait de radiographies, 
d’analyses médicales diverses. Le tout était suivi d’un entre-
tien individualisé avec l’équipe médicale (le médecin chef, 
celui de service  et notre infirmière). Je me souviens encore 
de cette salle à demi obscure que j’appréhendais car je vou-
lais sortir vite et étudier. J’avais l’impression d’être en conseil 
de famille ils étaient sincères. Je sortais de ces visites renfor-
cé et convaincu de la nécessité de patienter, rester le temps 
qu’il faudra. La ténacité méthodique des médecins et leur 
sens déontologique m’avaient sauvé de la phtisie mortelle, de 
la bilharziose rénale, des vestiges d’amibes, d’un vieux ténia 
et ses fils.  Peut-être que mon système immunitaire ainsi ren-
forcé m’avait débarrassé d’autres parasites.  Par ailleurs cette 
longue cure profitable pour mon corps l’avait été  aussi pour 
mon esprit.

En 18 mois j’avais eu deux sorties de trois jours 
pour les fêtes religieuses et aucune visite. Nous 
étions 5 dans la chambre ; nous nous étions vite 
tout dit ; le silence et l’ennui étaient là.  Les fran-
çais avaient laissé au sanatorium une bonne biblio-
thèque riche de livres et romans. Alors je passais 
l’essentiel du temps  à faire des exercices de maths, 
écrire surtout à lire.   J’avais lu des livres entiers 
qui me dépassaient de loin, ils étaient là pour 
adultes cultivés. Il y avait quelques gros livres en 
arabe,  je les avais lus avec avidité sans bien les 
comprendre (االستسقاء النارصي ( )مقدمة بن خلدون   
 ( )العقد الفريد ; بن عبد ربه ()كليلة ودمنة ; البخالء ; بن
 et autres je m’étais plongé et oubli dans les (املقفع
écrits et romans en français disponibles en quantité   
(Chateaubriand ; de Maupassant ; Daudet, Balzac, 
Zola, Musset, V Hugo, H Bosco, Bazin).  Tout y pas-
sait, à l’encontre de Montaigne je m’étais  d’abord 
fait une tête pleine, mal faite. Depuis cette époque 
l’habitude de lire est restée en moi une nécessité 
vitale , une obsession.
Par ailleurs une main inconnue et généreuse 
m’avait inscrit aux cours par correspondance  gra-
tuits d’AUXILIA en français et math, cours qui 

correspondaient à mon niveau et le suivant.  Ainsi je pouvais 
espérer revenir un jour au lycée. Ma prof de français par cor-
respondance m’avait orienté sur le XVI siècle et j’avais goûté  
Ronsard,  Du Bellay  et copains de la Pléiade malgré les diffi-
cultés d’écriture du vieux français . Je m’étais très bien amusé 
avec Rabelais Mon prof de maths par correspondance ensei-
gnait dans une école d’ingénieur en Algérie. Lui aussi (A de 
Seyssel) avait été pour moi durant deux années un compa-
gnon, inconnu, fidèle.  Ses cours et ses corrections envoyés 
par les soins d’AUXILLIA*m’étaient de grande utilité Je 
passais de heures avec ses cours et exercices **
Dans mon étage j’étais le « seul instruit » car j’étais toujours 
dans mes bouquins, hors des discussions et palabres. J’étais 
ainsi « écrivain public » de tous, donc au courant des sou-
cis et problèmes de tout un chacun. Mais comme j’étais et je 
suis toujours timide, réservé ils m’avaient fait confiance. Ils 
m’ont peut-être oublié mais pas moi. Leurs noms ont quitté 
ma mémoire pas leurs visages. Il y avait un homme, menui-
sier, assez âgé dans la cinquantaine. Il avait tenu à ce que je 
lui apprenne à lire, écrire, cela a duré des mois il en était très 
content.  A l’époque nous avions de temps  en temps des pro-
jections de films ou  même des groupes amazighs de chants 
et danses. C’est là que je fis la connaissance de deux jeunes 
étudiants, réfugiés mauritaniens. L’un était du sud (région du 
Fleuve, un noir) l’autre  était un ZENNAGUI (un amazigh de 
TAGANT). Ils étaient maigres, instruits ; curieux et politisés. 
J’espère de tout cœur qu’ils sont encore vivants et en bonne 
santé et qu’ils gardent comme moi de bons souvenirs de notre 
long séjour forcé mais salutaire au sanatorium de Bensmim.      

* Azergui Mohamed Pr univ retraité
 *AUXILIA organisme d’aide scolaire bénévole à distance 

aux personnes démunies (1928)                                 
** (De retour au lycée on m’avait mis dans la classe pré bac, 

ça avait marché. j’obtins le bac l’année d’après)

SouvenirS de Sanatorium de BenSmim     
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Docteur Mimoun 
Charqi, pré-
sident d’honneur 
de l’Assemblée 
Mondiale Ama-
zighe, a récem-
ment publié un 
nouvel ouvrage 
intitulé « Droit 
des Conflits Ar-
més ».
Cet ouvrage, qui 
est publié avec le 
concours finan-
cier de la com-
mission Nationale 
du Droit interna-
tional humani-
taire, est issu de 
cours et séminaires pour des officiers des forces armées 
royales et participe à la formation ainsi qu’à la vulgari-
sation du droit des conflits armés. En outre, pour la pre-
mière fois, un livre réunit et met à la disposition du lecteur 
le corpus des instruments internationaux formant le droit 
international humanitaire marocain. Tout militaire, quel 
que soit son grade, doit être sensibilisé des obligations 
auquel il est astreint.
Le droit de la guerre ne peut être ignoré, en particulier, 
du militaire, qu’il s’agisse du commandement en chef ou 
de l’homme de troupe en passant par l’encadrement. Les 
actes répréhensibles pouvant être sanctionnés par le droit 
international, au titre des crimes de guerre ou crimes 
contre l’humanité, doivent être vulgarisés afin d’être évi-
tés. La responsabilité pénale internationale peut à tout 
moment rattraper les auteurs des infractions. Ce n’est pas 
sans raison si les états-majors des armées occidentales 
embarquent avec eux des conseillers juridiques et s’ils 
mettent à jour régulièrement leurs manuels de droit des 
conflits armés et vulgarisent ce qu’il faut faire ou ne pas 
faire sur le théâtre des opérations militaires.

Docteur MiMoun charqi 
vient De publier un 

nouvel ouvrage

Aujourd’hui, le monde célèbre la Jour-
née Mondiale de la Langue Maternelle, le 
21 février. Pour les Amazighes, elle coïn-
cide avec un contexte où les Amazighes et 
l’amazighité sont objet d’attaques. A com-
mencer par l’assassinat politique du martyr 
Omar Khaleq, dit « Izm », la continuité de 
l’ignorance de l’Etat marocain, durant cinq 
ans, des droits amazighes et du travail de 
coalition  du Gouvernement avec les partis 
et les composantes qui le cautionnent quant 
à l’élaboration de la loi organique relative à 
l’amazighe, action qui est aux antipodes du 
slogan de “la méthode participative”.
L’Assemblé Mondiale Amazighe (AMA), 
dans le cadre de la poursuite de l’initiative 
populaire pour la mise en œuvre du carac-
tère official de l’amazighe, et à l’occasion 
de la célébration de la Journée Mondiale de 
la Langue Maternelle qui correspond au 21 
février, déclare ce qui suit:
•L’enjeu relatif à la consécration des droits 
de l’amazighité repose, en premier lieu, sur la 
responsabilité des citoyens et des citoyennes 
ainsi que toutes les composantes du Mouve-
ment Amazigh, prenant en considération les 
manouvres du gouvernement et des partis 
politiques;
•Nous appelons les militants et les 
citoyens(es) à faire de la Journée Mondiale 
de la Langue Maternelle, une journée de mise 
en œuvre populaire de l’amazighité, en l’écri-
vant en tout lieu en caractères tifinaghes, en 
conformité avec les actions passées, où les 
activistes amazighes transcrivaient dans les 
rues, avenues et institutions la lettre “Z”, ou 
des mots amazighes en caractères tifinaghes. 
Nous appelons toutes les composantes des 

mouvements amazighs, à participer à la cam-
pagne d’écriture en amazighe, sans l’aval du 
gouvernement, ni du parlement et d’autres.
•Nous mettons en service une cellule de tra-
duction, gratuite, des langues vers l’ama-
zighe, pour les entrepreneurs, les gestion-
naires de boites, cafés et épiceries… ainsi 
que pour ceux qui souhaitent écrire les noms 
de leurs locaux ou entreprises en amazighe. 
Qu’ils se mettent en contacte avec nous sur ce 
mail : assemblee.mondiale.amazighe@gmail.
com
En définitive, nous appelons à la vigilance et 
à la sagesse, en prenant en considération le 
contexte que traverse le Maroc et Tamazgha 
cette année et les reculs qui la caractérise 
en matière des droits amazighes, objet d’at-
taques, ainsi que des tentative de leur instru-
mentalisation par différents partis politiques 
et autres, au service d’objectifs et d’agendas 
contre les Amazighs et l’amazighité, afin de 
mener des campagnes électorales précoces 
au profit de tel ou tel parti.

Le mercredi 27 janvier 
2016 à Paris, le président 
et le président d’honneur 
de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe, messieurs Rachid 
Raha et Dr. Mimoun Charqi 
ont déposé une lettre au Pa-
lais de l’Elysée en interpel-
lant de nouveau le président 
français François Hollande à 
propos du sujet de la guerre 
chimique contre le grand 
Rif, dont voici le contenu 
intégral de la lettre :
A l’aimable attention de
Monsieur François Hol-
lande,
Président de la république française
 Objet : réparation comme suite aux effets de 
la guerre chimique contre le grand Rif
 
N/ références : lettre du 12/03/2015
Vos références : PDR/SCP/BEAR/
D026495
 Monsieur le Président,
Par lettre citée en référence, nous vous 
avions saisi au sujet de l’objet visé en marge. 
En date du 7 avril 2015, vous avez bien 
voulu nous répondre par le biais de votre 
cabinet en nous précisant que vous aviez pris 
connaissance avec la meilleure attention 
de notre courrier quant à la réparation des 
préjudices consécutifs à l’emploi des armes 
chimiques de destruction massive contre les 
populations civiles du Rif, lors de la guerre 
du même nom entre 1921 et 1926, et qu’il 
avait été transmis au secrétaire d’Etat char-
gé des anciens combattants et de la mémoire, 

auprès du ministre de la 
défense, qui nous tiendrait 
informés de la suite qui 
pourra lui être réservée.
 
Or, depuis et à ce jour, il n’y 
a eu aucune suite à cette 
affaire.
Monsieur Le Président,
L’utilisation des armes 
chimiques de destruction 
massive contre les popu-
lations civiles du grand 
Rif s’est faite en violation 
de toutes les règles cou-
tumières et conventions 
internationales. Les res-

ponsabilités de l’Etat français et de la so-
ciété française SCHNEIDER (Aujourd’hui 
SCHNEIDER ELECTRIC) sont engagées.  Au 
nom de la continuité de l’Etat, la République 
française se doit de réparer les dommages et 
souffrances que vivent encore aujourd’hui 
les descendants des victimes d’hier, en rai-
son des effets mutagènes et cancérigènes de 
l’ypérite, du phosgène et de la chloropicrine, 
employées illégalement.
Monsieur Le Président,
A défaut d’une volonté et d’un engagement 
de l’Etat français pour le règlement de cette 
douloureuse affaire, nous vous informons 
qu’il sera fait recours aux instances judi-
ciaires compétentes.
Veuillez agréer, Monsieur Le Président, l’ex-
pression de nos salutations distinguées.

* Rachid Raha,
Président de l’AMA 

les aMazighs interpellent une 
Dernière fois l’elysée à propos De 
la guerre chiMique contre le rif

célébration De la Journée MonDiale De la 
langue Maternelle et poursuite De l’initiative 
populaire De Mise en oeuvre De l’officialisation 

De l’aMazighe

Le parlement algérien illégitime vient de 
voter dans sa majorité les amendements de 
la constitution. 
Dans son préambule et les articles amen-
dés, cette nouvelle constitution n’est qu’un 
avant-projet pour la consécration de la 
répression des libertés individuelles et le 
reniement de la dimension Amazighe.
Le texte voté ne reconnait pas la qualité 
d'autochtones des Amazighs en Afrique du 
Nord. Nul part n’est fait mention de la di-
versité religieuse en Algérie, reniant ainsi 
la spécificité Ibadhique des Amazighs de 
Ghardaïa.
Le Mouvement pour l’Autonomie du Mzab 
lutte pacifiquement pour la préservation 
des droits légitimes: politiques et religieux 
du peuple Mozabite. Depuis 2007, nous 
revendiquons auprès du Président de la 
République l’officialisation de la doctrine 
ibadhite par sa promotion et son enseigne-
ment dans les institutions éducatives offi-
cielles algériennes dans les zones à majo-
rité mozabite.

Nous réclamons l’institution de notre spé-
cificité religieuse comme référence prin-
cipale juridictionnelle et politique dans la 
gestion des affaires privées et publiques du 
peuple Mozabite.
Depuis 2014, nous revendiquons l’autono-
mie du pays Mozabite et le retour au mode 
de gestion d’avant 1962, après le constat 
fait depuis des années de souffrances et 
de marginalisations subies de la part des 
autorités algériennes. Après des années de 
racisme, de brimades et d’assassinats per-

pétrés par les services de sécurité et ju-
diciaires algériens, doter le pays des At 
Mzab d'un statut d'autonomie est deve-
nue une nécessité vitale.
Suite à l’adoption des amendements de 
la constitution algérienne, nos revendi-
cations ne sont ni écoutées ni prises en 
compte. Au contraire le peuple Mozabite 
se retrouve face à un danger imminent 
programmé par le gouvernement algé-
rien pour un but génocidaire : éradiquer 
la double identité mozabite Amazigh et 

Ibadhite.
Face à ce constat, nous rejetons cette nou-
velle constitution dans sa globalité et dans 
le détail. Cette constitution est un crime 
prémédité du fait qu'elle consacre l’exclu-
sion de l’autre et le reniement des diver-
sités culturelle, religieuse et linguistique 
pour pousser à l’affrontement sanguinaire 
entre les peuples de l’Algérie.

* Khodir Sekouti, 
prote-parole du MAM

Mzab: MouveMent pour l'autonoMie Du Mzab (MaM) reJette 
la nouvelle constitution algérienne

Le stand de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc a abrité Samedi 13 Février  
2016, une table ronde thématique sur « L’édition 
Amazighe : Etat des lieux & perspectives ».
Les participants à cette table ronde, M. Anouar 
MAZROUB, M. Moha MOUKHLIS et M. Mik 
KEROUACH ont souligné avec regret le faible 
engagement des éditeurs marocains à l’égard des 
contenus écrits des amazighs, sur l’Amazigh et en 
Amazigh.
Egalement, les intervenants ont qualifié d’Anor-
mal, la prédominance du mode du Compte d’Auteur sur le circuit 
de diffusion des publications amazighes, ce qui débouche sur une 
indisponibilité des contenus amazigh auprès des points de vente 
et des librairies marocaines.
Sur le plan contenu, la rencontre à met l’accent sur l’importance 

de laisser le livre amazigh loin de toute res-
triction académique ou condition à la diffu-
sion (l’obligation de langue dite standard pour 
éditer), et ce compte tenu de fait que l’édition 
de qualité n’est atteignable que s’elle émane 
de la condition locale de poète et de l’auteur 
(son parler et ses propres circonstances socio-
linguistiques locales).
La dernière recommandation de la rencontre 
étant l’appel à l’adoption d’une politique  de  
discrimination positive, de la part des institu-

tions concernées, afin d’atteindre l’accumulation documentaire 
et bibliographique escomptée, et de permettre à tous les maro-
cains de jouir de  leur droit d’accès au patrimoine codifié d’une 
composante majeure de la civilisation de la nation marocaine.

*  Anouar  Mazroub

bnrM : la rencontre Du siel sur l’eDition aMazighe plaiDe pour la 
DiscriMination positive à l’égarD De la Monographie aMazighe
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* v tizwiri ma-yga mikail 
biyrun?
** nkkin d afransis ayd gix. maca 
usgmi inw i ingla tirra. aslmad n 
tinglizt ayd gix , zzi tasdawit al 
axawayn, ifran ; d tasdawit mupammad 
wiss smus, ⵕbaⵟ, zzi tasdawit 
grnubl III d burdu (frans). yimma 
zzi skutlanda, baba zzi frans. ha 
lqist inu.

* max a ylliv tçlit lmvrib 
tamazirt n tuzduvt?
** tizwiri, illa baba i dar lbiⴹa. 
ufiv lmuvrib asuggwas 1952, tikklt 
tamzwarut. zzi lwqt illix da tssa-
rax timizar n lmuvrib, i lowari 
(idrarn) l laⵟlas, zzi taza ar imi 
n tanut ; zzi ayt warayn ar isksiwn. 
ufiv yan bab n tigmmi, (nvd bab n jug-
gwa) nniv as : anbji n rbbi, iv ak d 
yusa (attay d uvrum n injda, ...). inna yi 
ku tikklt : mrpba, aya nbgi n rbbi ! 
ha tinubga n imazivn !
 
* Mass  mikail biyrun ky tgit yan  
v middn li ifkan atig i tutlayt 
d tussna tamazivt, max d f mit ?
** fkiv atig i tutlayt tamazigt acku ful-
kin iwaliwn ns, zillin iwaliwin. d awal ama-
ziv iojbi bahra d isusmi lpal kigan.  
awal ad wi n imzzwura n ayt lmuvrib ayd 
iga, ar t sawaln zzi zman d man tasut. zzi 
tizi n finiqiyin d irumin… abaynu ayd 
iga, abaynu n imuvrabiyn qqap nsn. iwa, bs-
sif, tnhala g ixf ns (v ugayyu ns) !

* Ma yujjan mass  mikail biyrun 
fad a ystuhma s tutlayin n lmvrib 

zund « taorabt » d « lpssaniya » 
d « tmazivt » ? d ma ygan aswirn 
nk v maya ?

** tama n ssepra msasan tamazivt d lpas-
saniya, walaynni i tmizar l laⵟlas, lpassa-
niya ur t ufiv, xs taorabt d tmazivt. mkan 
msasan nitni, kra lbass ur illi ! 

* Tskrt tugt n issnubucn f 
umzry n tnazbayt v lmvrib, mas 
tzddart adav tinit f tnazbayt 
v lmvrib, d issa tanayt mas-d 
imazivn darsn yan waddur v amas 
n tnazbayt ?
** ar itzburn imazivn s imrig (laoda) 

nsn (sasbu, tsaoya, buⵚfer, etc.), 
ar kkatn, ar kkatn zzi 1908 ar 1936 
i tmazirt isattn, akd sidi reppu, 
i uzavar n fas, i imrdal l laⵟlas n 
wammas,i  rif (oabd al krim),  d 
latlas axattar akd zayd u-skunti, i 
tafilalt, jbl savru (ossu ba-ss-
lam), etc. mmutn din isattn nnv : mupa 
upammu açayyi, usidi, zayd upmad, 
d maggan irgazn yaⴹnin ! mkan d ayt 
lmdint, uhu. nitni slpen fimrra! iz d 
lmoqul : imazivn darsn addur bahra 
ixatrn ammas n tnazbayt !

* Mass  mikail biyrun iss 
tzddart adax tinit anay nk  
f umussu adlsan n tmazivt v 
lmvrib ? d mad tinit v imal n 
tmazivt?
** amussu adlsan n tmazivt v lmuvrib 
? iwa, ⵚbl! imazivn qqap, ak mani llan, 
imiqq s imiqq ar isnflayn ahil 
d ubrid n tmazvit ⴷ ⵜⵉⵎⵍ d tis-
dawin. llan kran imukrisn i tisdawin 

ingr  ⵉ ⵙⴰⵍⵎⴰⴷⵏ imaziⵖn d issprawiyn, 
ar ttmwatn. waxxa ! maca, imazivn darsn lku-
raj, darsn tsart (aburz). kra lbass ur 
illi, ixassa ad zaydn v uvarass dat asn.  
ay amaziv, raoa mamk iga ! awal nk ayd iga. 
iwa, d amzwaru, ku ymma txassa at tlmd 
awal nnv i mimmis (iwis) d illis. mac ar 
tggan middn imci, ur tmmut tamazivt nnv! 
mqqar tlmd tafransist, tinglizt, talima-
nit iv ak d iusa, wanna tram, mkan ad ur tut-
tut awal n tmazirt, awal n jdud nnk !

* tsawlt ssis 
Racida imrzig

(tirra tins ad gant)

amsawal n  Mikail biyrun d "ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ":
imazivn darsn addur bahra ixatrn ammas n tnazbayt

awal amaziv wi  imzdav imzzwura n ayt lmuvrib ayd iga

pemmu lepraymi  bu 
temvarin netta D ijj 
n utarras var-s  
ozizes mermi mma 
yuf it Di rweST 
n temvarin iri 
isexxar it . uca ijj 
n wass isexxar it, 
yugi aD as yegg aR-
Ray uca yut it  s weS-
fe£ n tmessi, ipart 
xafs  hemmu uca irup 
yegGar itÃuÄ Days, 
wami  ixecc var 
icewwaren yenna-asen :
“yeqqar-awem ozizi 
min temjam jemoemt 
sparqem t”. inÄeq-d 
ijj n ucewwar inna-as 
: “aha a pemmu min te-
qqard !”,  yarra xafs 
pemmu yenna-as: 
“min kenniw yuvin ma 
war Day tettiqqem, 
aqqa ozizi yuc ayi d 
ura D aSfeÄ i zi var 

tescemÄm min tsmu-
nem.” 
zi senni ggin-as  aR-
Ray i pemmu sparqen 
manayenni. rami var 
arewpen var taddart 
aD ccen igga-asen-d 
tamarraqt D watay 
itipma x tmejmart, 
rami va kkaren aD 
syarDen ifassen bac 
aD ccen tuÄa-as-d ijj 
n teyDart  Di tmejmat 
, inna-as bab n yejjar 
(ozizes n pemmu): “ 
aha jmeo taydart nni 
mayemi ttejjiD aD 
tcemmÄ, jmeo it zi 
tmejmart nni.”
yarr-d xafs 
ucewwar nni yenna as:  « 
iparq wiyyar  mupa-
rak ttayDart”.

* yyuns lukili

icmÄ wyyar 
muparak DtayDartDeg ijj n wass, ijj n wuccen 

yenv it buheyyuf,  yeqqim 
xef ijj n tsammart, maca 
insi tuva yeÄÄebbara xef  
ixf nnes, iyemmar mani i 
djant tbeppar D tsarfin, 
mani idja tin d tin, ira 
iteddar tuDart nnes mamac 
yexs.
uca var ijj n wammass n 
yijj n wass, yekked yensi 
xef wuccen, yenna as : « min 
cek yuvin ? qa twariv cek 
war tedjiD bu mlip ?  ma 
tperceD niv ? min Dinni ? 
inni ayi ? ”,  yarred xafs 
wuccen yenna as : « yenv ayi 
buheyyuf » , yeDwer D 
azDaD yesraw, yarxu war 
Days min var texzareD, uca 
yenna as insi : «yallah kkar 
ssenni, Äfar ayi d », netta 
insi tuva iqeyyeD d ijj 

n tebpart, ttaDfen vers 
zeg ijj n rmejra, tabpart 
a Days mmarra min texseD.
Safi rupen yuDef insi D 
amezwar yeÄfar it wuccen, 
izzemmaren ad yaDef , 
minzi tuva yeDwer D azDaD 
s bupeyyuf, uca umi var 
yaDef wuccen zi rmejra 
nni, terqat iD texsact 
D amezwaru, akeD netta 
tuva yedjuz uca yeqqim 
itet min mma yufa zzaDes, 
iSaRReÄ waha. maca insi 
netta tuva yessen min Day-s 
Di tebpart nni, uca itet 
itqedjab, ittet yetqasa 
var min yecnan D asebpan.

Rami var bedden safi aD 
fven, uccen yennuv, yegga ma 
aD yeffev, ioemmar as 
uoeddis, uca yegga ma aD 

yeffev zi rmejra, yuper 
yemseksi walu, mamec 
Das va yegg rextu, mac aD 
yeffev, yennas insi armi 
ixarreS mlip: «tesneD 
min var teggeD ?, rextu 
cek tennuv D tennuv D uca ecc 
vebba macca mliih, uca 
xminni var twariD bab n 
tebpart yused egg ixf 
nnec temmuteD yeffev i cek 
reomar», amenni iD as yegga, 
yuss d  bab n tebpart, 
yarzem d tawwart, yufa 
Dinni  uccen tviras yemmut, 
yenna as :« ya lmuSiba ya, 
war ssinev wi Danitati 
t iD yenÄaren”, yeksi it 
yeZZareyÄ it var baRRa 
uca yerwer wuccen yenjem s 
yexf nnes …

* yyuns lukili

Tett tqedjab
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ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ
amsasa accord
Tigawt Action
Tilalt            Activité
Tamssktit Agenda
Rxxu             Actuèlement
Avnas  Agrafage
Amrnu  Adverbe
Amrnu n tmamkt Adverbe de manière
BhÄ  Ahuri
Amrnu n tvara Adverbe de qualité
Amrnu n wakud Abverbe de temps
Rni  Ajouter
Aws  Aider
Afriw Aile
bbuZZË Allonger
Tafniqt Boite
Aswala Orientation
Amiwan  Oral
aramyag Non-verbale
Arusrid Indirect
Warusmid Inaccompli
Turda  Hypothèse
Avmis Journal
Tawnva  Graphie
Anaw  Genre
Tafrst Trait
Tasuvlt Traduction
Tawila Thème
aÄËiÃ texte

* yyuns lukili
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Ggiv amsagar akd ixf inu, rajiv t war d 
yusi ,
Sseqsiv xafs qao imsdda, war pmiln 
asqsi,

Sqadv vars ayenni, idwl d vari ibbuxsi,
iÏÏbÏb s tudact, ittÃuÄ, ittuf,ixssi.

Inna ayi: -yura ac d tabrat s uÇlmaÄ d ufusi,
Min tlqqm d taÇÄit adrar war tt ikssi.

Mkul qao tawalt days ttextuttur var tisi;
Ad ckk tarr ttnsarid d zi rallav tivaËÃi.

Atifur I xf ittyura s tarjijit, ifssi,
Ulyn d zzays ura d icuyaÄ n tmssi.

Inna ayi:-s min ÇËiv war ufiv tadusi;
id va yarbun tabrat,ura d tifssi.

Ufiv days tudart,war d tssikÆiÄ amnsi,
Ufiv days raxarth ad d tas ad ayi tksi.

Cahrazad/karim knnuf
2010/9

Naniy…Naniy…

Naniy amaziv ur iga yat !
Naniy amaziv irka, ijja, 
azqram…. Naniy, naniy….
Ixfinu d iman-inu naniy 
urd vikan !
Naniy tavrma zv uruba… 
!
Naniy, mami trit imazivn 
?
Iga l’pal var abrid 

nbbit nkcm idurar d 
tfuvlal, d izavarn d 
tanzrufin

Nbid f tmitar n yat 
tavrma mu ddmn izzuran 
nss v umzruy

Iwriv illma gv tinigit 
mnid n yat tvrma bahra 
yasswan !

A n w a c 
i l l m a 
ur sul 
y i w i 
yat !

*Tassalmat Ait Bnnani
Agadir, le 14 Mars 2009

Poème lu à l’occasion du colloque sur 
la Patrimoine Amazigh culturel imma-

tériel organisé par l’IRCAM. Inter-
vention de Selma BENNANI intitulée 
: « Regard Croisé de la Photo et de la 

Mémoire sur le Sud Marocain »

Naniy…Naniy…

salma bnnani

Ggiv amsagar 
akd yixf inu



Ad nini aylli yuvn imzwura ayd 
issavan  inggura assa., llig tn 
traran  lfqha n tmzgidiwin ima-
zivn atn gin d iqryann, iddv asn 
ttinin wid ad skkin tasrtit i 
ydis n tmzgida, mi nnufinn tiwan 
ns, g kigan n sfrat g lmavrib d 
wansiwn Änin g umaÄal mmutn digs 
icirran imçyann , tisdnan gin 
inslmn nvd kra änin.
Nenna kkan icirran imazivn , ar 
tettar ad tk tsrtit idis i 
tmzgida, ik usvan idis awd 
ntta idis i  ysqquma d wansiwn 
yaÄ. Ngznd ayt tmira d wiss 
yufan uluv s isÄwan nsn, ar tggin 
tinqqubin  i ymazivn. Imil ass 
llig tbbaqi anfa d kigan wansiwn 
agr imttin wiss itddun xf wacal, 
rarn imrrukiyn annli nsn vrs aylli ara 
sn ttinin imazivn  lli xf nsiwl, yavuld 
wawal vrs aylli s ar svuyyun , akzn 
imrrukiyn , s uyn s llan, is d tidt 

ara sn ttinin iorrimn imazivn . inÄu 
wawal kigan xf tarasvant, ugar uylli 
yzrin , imil sull yits ur da smmg-
zal ingr n tqryant d  tarasvant, imma 
i sur qran ad isin aya, nvd iddv lla 
urzzun timlda  s srwayn tanda, acku ur 

da ttidirr vas mc rwin .  yu-
savd ad nsnçiç awal nv , nrar annli 
vr mayd igan tarasvant, mc navul 
vrs imawall, llan nttafa i sur nen-
ni ad nini i yidj urgaz nvd yat 
tmvart, is iga arasvan mc iga 
argaz nvd tamvart , uqrru ns, ur 
igi argaz nvd tamvart n usvan, ig 
usvan ad win wudayn  nvd win ima-
sipiyn nvd ig win inslmn. Arasvan 
iviy ad ig anflus nvd ur t ittg, 
iddv ila ad nbÄu inyr n tqryant  
d tarasvant. Arasvan  illa digs 
wn tukzn  yakuc, yili digs wn ur 
t yukizn. Aqryan illa digs wn it-
tinin is d azmz ayd inqqan , nvd 
willi xf d tbÄa tinawt.  « Nnan  ur 
tgi vas tudrt nv g dunit lla nttm-

tat ar nttidir, ur dav inqqa vas azmz 
».

* Saoid bajji 
(isul)

TARASVANT NVD AZILAL GR USVAN D TNBBAÄ

Ar asggwas n 1929 ayd tavul, ad tg avr-
baz, ar tlmadn icirran ad amçn tamnaggayt 
n tzrawin tinammasin timuslmin, tga dat as 
almad i yat trabbut iselmadn imazivn.
Tnca tvuri s islmadn iqbayliyn. pma ad 
tkeccm yat trabbut islmadn zg icirran 
imrrukiyn ifddan taghuri nsn, fvnd zg 
uvrbaz kigan imkrazn  d iskkakn g usg-
gwas n 1935. Dinna drusn imazivn, issafaÄn 
araw nsn ad lmdn g skwilat irummiyn.G cu-
tambir n 1931 ikeccmd uslmad n taÄant J. 
Nuss,ar tvalln imazivn, is n iqqan araw nsn, 
ad ddun vur skwilat idfrir, ayn as ar 
tn tffr, maca ar tn id ttawin irummiyn ad 
lmden bla ulawn nsn.
Ar cutambir 1942, ayd tffv yat tma-
zant, isissin s iwtiln ukccum icirran 
vrs avrbaz, dinna ayd ittwagg uvrbaz 
i yirw inmvurn, mzarayn icirran kkanin, 
dat uynn, avrbaz, illa digsn wis yavul 
vrs ayt ixamn nsn, wis ddanin vr skwila 
tasdrast “Dar bayÄa”, wis igan imsmu-
jjal g tnzzurfa n tqbilin, nvd wis ganin 
islmadn. pma ad srsin irummiyn iÄuÄan 
xf tmnaÄn mi ran ad lmden waraw nsn:ansiwn 
yttwaorrbn jaj uzru d sfru, tiqbilin 
imazivn illan g luÄa, tiqbilin mi yavul 
uzgn digsn tt lla yssawal s taorabt, am( 
izmmuriyn, igrwan, ayt oyac n says, ayt 

sadden), wid akw mi va gin ayt ixamn nsn 
zg wiss iwalan i fransa. Ar ittg uvr-
baz tiwuriwin ns, bla ma va ittwag uzm-
mam. Ur da nttafa, g tsga yad,vas tirra 
n Gabriyl jirman, aslway uvrbaz, ur is-
sin awd amcta icirran ayd ikkan g uvr-
baz, zg usggwas llig ittussekw. ivall 
is ifdda uzmmam g uÄun 831, ur vurs illi 
uzmmam n 1938, ar ittvisa awd ntta vas ayl-
li as iqqis Butat ikkan iga inyr n 1934 d 
1936 amaÄuf amatu ,mi ynna is ur ikki vurs 
avrbaz kra ygan arra ammmam, mnid i ma-
nig inna is ikka vr kku tinmlt yan anqqis. 
Yini is tzzri skwila tanammast uzru, 
yan warra abali yumçn gr ktuber 1923 d 
mars 1932, imil lla ytfdda g wuÄun 231.
Tira n girman, ifdda digsn tt awal, smi 
ynna:” icqqa ad tafd yat tzmmamt inlmadn 
inyr isggwasn n 1932 d 1938”. Awd g uvr-
baz assa,ur da nttafa awd kra idrusn 
xf uzmz ad, ini ur illi walu. Is llan kra 
invmisn d warratn uvrbaz g udvar yaÄ. 
Ayad awr nssin. Awd g anammas tpyyal ta-
diblumatit n Nant , ur illi vas ca idrusn, 
ayd inna Mupamd Bnhlal, igan adlis ns xf 
tvawsa ya, g iga Arsin Ruks, aslway ams-
kwan i uvrbaz, maca ur ittwassn walu xf 
twuri tadblant  ns.
G uvrbaz, yavull ad ig “lissi Tariq” 

dart uzarug, ur nssin walu xf uzmmam ad 
awssar, xf issiwl Gabiyl jirman, ur 
as nufi annra, awd g anammas tpyyal tadi-
blumatit n Nant, nvan as warraw ukabar uza-
rug annra, am uylli tnvan i tmektit tazaguzt 
uvrbaz amaziv, mi ttusnfarn tt awd tggu-
rin d igudar allig yttwattu yan uvrbaz 
amaziv g udvar n “lissi Tariq” g uzru.
isiwel uzmmam  amaÄan uvrbaz amaziv uzru 
xf mmncit n tvuri g uvrbaz, zg 1 cutam-
bir 1929 ar 30 yunyu1958. Yan uzmmam aws-
sar ibirun g tiddi ns, itwarin s ufus, 
wad ayd igan timektit tawaylalt uvrbaz, 
tiffar tiss snat d tiss kraÄ, g uzm-
mam ad, rçmen tt xf mraw n tsirit. Tifrt 
tiss snat, llan digs sdis n tsira, uÄun 
ukccum, azmz ukccum, ism unlmad, azmz d 
udvar n tlalit unlmad, advar g llan ayt ixamn 
ns. Tifrt tiss kraÄ, tiwi kkç n tsirit, 
azmz wufuv, tavawsa wufuv, tavuri d tan-
nayin., Ttuzammn icirran, yan Äart wayaÄ, 
tarabut tamzwarut uvrbaz(asggwas n 
tvuri 1929-1930) digs 105 unlmad, gan akw 
nsn iwtman( ur digsn tlli awd yat tuwtmt), 
anazmam amzwaru yusi uÄun 1 d unggaru uÄun 
ns 104.

* saoid bajji
(isul)

MSKWIT N TMSMUNT INLMADN IQBURN N UVRBAZ AMAZIV UZRU 
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Par : Moha Moukhlis

Cet exposé est à la fois un hommage à M. Michael 
Peyron et un témoignage de reconnaissance pour 
les travaux qu’il a réalisés sur la littérature ama-
zighe du Maroc Central, particulièrement la poé-
sie. Ces deux ouvrages Isaffen Ghbanin (rivières 
profondes) et Poésies berbères de l’époque hé-
roïque, en plus de ces articles sur la résistance 
des Imazighen de l’Atlas Central, restent des 
références solides en matière de recherches sur 
les communautés amazighes de cette région du 
Maroc. Grâce à M. Peyron, un pan essentiel de 
notre mémoire nationale – et de la mémoire des 
Imazighen du Maroc central particulièrement- est 
sauvegardé, analysé et étudié. Les travaux de M. 
Peyron sont des banques de données à interroger, 
des sources d’informations qui permettent d’accé-
der à l’histoire non officielle et aux modes de vie et 
d’existence de communautés amazighes ignorées 
et marginalisées par le discours officiel et l’ordre 
légitime.
Le premier ouvrage - Isaffen Ghbanin- est le fruit 
d’une collecte assidue de la production poétique 
amazighe qui a duré plusieurs années durant les-
quelles M. Peyron a parcouru montagnes et vallées 
à la quête d’informateurs, de témoins et de poètes. 
Un travail fait avec abnégation et endurance. Le 
deuxième livre - Poésies berbères de l’époque 
héroïque- nous replonge dans l’histoire du Maroc 
central au début du XX ème siècle. M. Peyron a 
déterré un trésor collecté par A. Roux.
Ce livre de la poésie de l’époque de la résistance 
nous permet d’accéder à une information multiple 
et diversifiée. Je vous proposerais quelques direc-
tions qui me semblent importantes, à travers la 
lecture et la classification que j’ai effectuées dans 
ces deux ouvrages. Je vous propose trois axes :

* La poésie comme document historique :
Bien que les manuels d’histoire ne donne pas une 
place importante à la résistance face à la colo-
nisation au début du XXème siècle, la tradition 
orale, et particulièrement la poésie collectée par 
A. Roux et établie par M. Peyron, nous offre la 
possibilité de revenir sur cette époque héroïque 
de notre histoire nationale. Les vers poétiques sé-
lectionnés traitent de la résistance du Maroc Cen-
tral face à l’avancée des troupes françaises. Cette 
poésie reste un témoignage édifiant car elle nous 
informe sur la progression de la machine de guerre 
coloniale et sur la résistance suicidaire livrée par 
les tribus amazighes de l’Atlas central. Les lieux 
cités dans cette poésie servent de repères à la 
progression de l’armée coloniale. Elle témoigne 
de l’attachement des combattant à leur croyance 
et à leur volonté de lutter jusqu’à la mort. Nous 
avons adoptés un classement progressif. La prise 
des villes a entraîné la résistance vers la mon-
tagne. Et à chaque défaite, le poète s’exprime et 
nous permet d’appréhender l’évolution des soldats 
français.
Après la prise des villes côtières atlantiques,  le 
colonisateur avance comme en témoigne ce vers 
qui nous renseigne sur la prise des grandes villes 
du  Maroc central :
A nall i FAS, ad as allegh i MEKNAS, a y AGURAY 
A SFRU, a TABADUT han irumin zlan agh
Pleurons Fès, Meknès, Agouray, Sefrou, Tabadout, 
les chrétiens nous ont ruinés.

La plaine du Saiss est ainsi « soumise » et la 
machine de guerre française s’attaque à la 
montagne. Comme en témoignent ces vers :
BERCI iserreh awal, iggufey is isdaâ KHNIFRA
is al itteddu g ayt ttaât
La prise de KHNIFRA par Berger se confirme,
Tant les résistants ne sont pas de vrais guerriers.
La même désolation est traduite dans ce vers qui 
réfère à la soumission de LEHRI, petite bourgade 
située à une dizaine de kilomètres de KHNIFRA.
Uran t tzemmurin ass a gan t amm unna
Yemmuten, a LEHRI tsiwel digun tawuct
Tu et, à présent, sans force et comme mort
Ô Lehri, la chouette fait entendre son cri lugubre.
La progression des troupes coloniales se fait par 
étapes. Après Lehri et Khnifra, le colonisateur 
escalades la montagne. Parti de Khnifra, il prend 
Alemsid, puis Aghbala et ses environ. Et après la 
bataille de Tazizawt, il réussi a accéder au col de-
vant lui offrir un passage vers le sud Est. Il s’agit 
du col de Bab n Wayyad, frontière naturelle sépa-
rant la confédération des Ayt Sokhmane d’Aghbal 
et la confédération des Ayt Yafelman. Ces vers sont 

l’illustration de cette avancée :
Immut Buâzza, may ttabaâm a yimnayen
S ixf ULEMSID ibbi wuzzal tassa nnes
Bouâzza est mort, cavaliers, inutil de
Charger vers Almsid, le fer a percé ses entrailles.
Ar ittru WEGHBALA allig isru IKWSAL
ar ittru BUWATTAS, a TIZI n TURIRT
Aghbal pleur et fait pleurer Ikousal
Et Bouwatta, ô Tizi n Tewrirt
A TUNFIYT ttughen Saligan wessaght afella
nnem ad d iâdel I sselk ad d iddu ghurrem
O Tounfiyt, les sénagalais s’actuvent,
Pour te relier au Chrétien par téléphone
Inna m BAB n WAYYAD a tizi n taqqat

Han arumy ibedda d a nebdu g imyamazn
Bab n Wayyad te dit, ô col
Le colon est là et les combats s’annoncent.

Les attaques françaises se déroulent aussi sur la 
frontière maroco-algérienne. C’est ce que ce vers 
nous révèle sur la prise du village de Boubnib au 
Sud Est :
Ha  BUDNIB ijjmeâd ddunit
lla ttemmenzaghn inselmen d irumin afella nnun
Boudnib, centre d’interet du monde
Théâtre d’affrontement entre chrétiens et mlusul-
mans.

Ainsi, la poésie, dans l’ouvrage établi par M. Pey-
ron, reste une source d’informations inestimables 
sur la résistance à la colonisation durant les pre-
mières décennies du XXème siècle.  L’authenticité 
des faits exprimés et véhiculés par cette poésie de 
résistance est confirmée par les rapports et écrits 
des militaires français. Le poète cite à la fois le 
nom des villes, villages et bourgades soumises et 
le nom des officiers coloniaux qui ont participé 
aux différentes batailles. La mémoire collective 
garde toujours vivace cette poésie. Une poésie qui 
assume plusieurs fonctions : témoigner pour les 
générations futures et exprimer la déroute d’une 
population qui a subi leu feu de l’artillerie et de 
l’aviation françaises.

L’avion comme arme de guerre dans la poésie 
amazighe :
L’avénement du colonialisme au Maroc au début 
du siècle passé a entrainé la confrontation des 
cavaliers amazighe de la résistance avec des armes 
nouvelles et un arsenal de guerres jusque là in-
connu. Parmi ces armes destructrice et ravageuse: 
l’avion. Cet objet volant, témoin de la supériorité 
“technlogique” du colonisateur a fait des ravages 
au sein de la population autochtone. Les vers 
oétique qui y référent sont inombrables. Nous en 
donnons quelques exemples, tiré de l’ouvrgae éta-
bli par M. Peyron:
L’aède, dans cette distique, nous parle de son 
ipuissance et de celle des siens devant cet objet 
insolite qui crache le feu, sème la mort et la dé-
solation. Reste Dieu comme dernier secours pour 
une population désemparée:
Kkant tteyyarat nnig i, kkant afella nnegh
A Rbbi, mayd qaddagh nekkin
Du haut du ciel les avions nous survolent
Passent au dessus de nos têttes
Seigneur, je reste impuissant.

Et pour parler d’une guerre totale utilisant tous 
les moyens terrestres et aériens, le poète nous 
dit, pour souligner la particularité des bombarde-
ments et leur intensité:
Ar ikkat g wakal allig iâneq iney
Afella nnemm a tteyyara afad ixlu llumt.
Sans cesse s’acharnent sur la terre, passent au 
dessu
de vous, O avions, votre feu dévaste le monde.
Pour décrire le sentiment d’angoisse devant cet 
objet volant et vrombissant, le poète s’exprime par 
une image: celle d’une machine à moudre. L’avion 
ici est perçu comme un prédateur qui tourne 
autour de sa proie, allant et venat dans un bruit 

assourdissant avant de faire feu. 
L’aède nous dit:
Adday da tezzad amm urwa ghifi
Ar ittader wagensu new i lherma
Lorsqu’en l’air tourne l’avion avec 
un bruit
de piétinement de bêtes, de fièvre 
mon coeur se meurt.
Ces vers constutuent des échantil-
lons d’une poésie amazighe qui fait 
place aux nouvelles armes utilisés 
par le colonisateur. L’avion, arme 
inatquable et redoutable, est per-
çu sous différents angle: source de 
la tourmente et incarnation d’un 
danger pemanent et imprévisible, 
arme ultime qui achève la résis-
tance après uen lutte acharnée et 
suicidaire, symbole de la superio-
rité du colonisateur.

Le statut du Ttalb dans la poésie 
amazighe:
Les écritures, “tirra”, sont asso-
ciées dans la poésie amazighe au 

destin des hommes. Chaque être ne fait que subir 
et vivre “ce qui est écrit”, ce qui est décidé. Et 
c’est le talb, “fkkih”, qui est le détenteur du pou-
voir d’écrire et de lire, accéder à un univers reser-
vé aux initiés. Le talb est un guerisseur, celui qui 
comprend le sens des écritures, qui les déchiffre 
et peut, également, influer et changer le destin 
d’un être. Les vers qui suivent, tiré de l’ouvrage 
étébli par M. Peyron, nous donnent un aperçu sur 
quelques postures attribués au ttalb dans la poésie 
amazighe.
Dans ce vers, le Ttalb est ce guerissuer impuissant 
face au “mauvais oeil”. Ses recettes ne peuvent 
rien contre le pouvoir maléfique de l’oeil:
Ur illi ddwa n unna tewwet titt
Mghar izri kull zi ttelba
Point de remède au mauvais oeil
Le pouvir des tolba est inéfficace.
Ici, le ttalb est proche du sorcier qui exhorte les 
forces invisibles, les domine et réussi, par le biais 
d’un rituel silencieux, à déterrer un trésor enfoui 
dans les profondeurs de la terre. Le silence, oppo-
sé au “radotage”, nous renseigne sur un rituel que 
seul le professionnel qu’est le ttalb, peut mener à 
terme:
Ur da ytteri lkenz awal iâddan
Hat ifesti as t ttawin ttelba
Point de radodage pour la quête du trésor
Les tolba le deterre par un rituel du silence
Dans ce vers, le talb est magicien. Ses écrits ont 
un pouvoir surnaturel: amener l’amant à se plier 
aux exigences de l’amante. Le talb est celui qui, 
par son pouvoir sur les écritures, et donc les des-
tins, peut obliger l’amoureux à revenir chez son 
amante:
Meqqat da tessifit imazan, 
Meqqar da ttarud gher ttelba
Ata wer cem i gigh g lxader
Tu as beau me contacter par émissaire
Tu as beau consulter les tolbas
Mon ceour ne t’aime pas.
Dans ce dernier exemple, le ttalb est toujours ma-
gicien, sorcier. C’est lui qui est la cause de la sépa-
ration de deux amoureux. Il est source de malheur 
et détenteur d’un pouvoir surnaturel et maléfique:
A ttalb nna s igan i wmeddakwel ca han rbbi
Ad ac ibby afus nna s as tarud allig i yâeffa
O talb qui m’a séparé de mon amant
Dieu coupera ta main qui a scéllé notre séparation.
Ainsi, l’image que nous donne la poésie amazighe 
du ttalb est essentuiellement “négative”. Elle en 
fait un individu obscure, muni d’un pouvoir caba-
listique qui agit sur le destin des êtres. Cette image 

figée est à lier au statut 
du ttalb au sein de la 
société amazighe, de 
tradition orale. Le talb 
est ce lettré qui mani-
pule les écritures. Son 
statut est proche du sorcier ou du magicien des 
sociétés africaines

Les animaux dans la poésie amazighe:
Dans toutes les cultures et les civilisations, la 
littérature orale regorge de reférences aux ani-
maux. La faune permet au créateur d’opérer un 
détour pour mieux parler des hommes, ses sem-
blables. Dans la poésie amazighe, l’animal fonc-
tionne comme icone, incarnation d’une valeur, 
d’un ordre, d’une conduite qui est inhérente à sa 
nature. L’animal invoqué par l’aède, permet la 
transmission d’un message de sagesse, une leçon 
de morale à méditer par le recepteur. Nous livrons 
à nos lecteurs quelques vers puisés de la poésie 
amazighe, tirée de l’ouvrage établi par M. Peyron. 
où chaque animal revêt une signification particu-
lière.
L’avidité et la recherche du profit peut conduire à 
la mort comme c’est le cas dans ce vers où le pois-
son, en quitant son univers, s’expose à une manace 
mortelle:
Ttemâ ayd ihezzan aselm ad iffegh aman
Uma netta wer ittuyamaz iga butâewwamt
C’est la gourmandise qui de l’eau fit sortir le pois-
son
Lui, bon nageur, nes se serait jamais laissé prendre
Ici l’oiseau incarne le messager, c’est un moyen de 
communication rapide et discret, un remède effi-
cace qui peut alléger les souffrances d’un amant: 
A yagdid n âari derd ad awn inigh
sslam g ifr awi t i wehbib ar taxamt
Alouette des monts, déscends que je te dise
Mon bonjour apporte-le d’un coup d’aile à la tente 
de ma promise.
Dans le vers qui suit, le sanglier réfère à un rival 
qui guette sa proie et agir au moment opportun, 
brisant une attente lente:
Cuf ay hdigh ddra allig iwejd ad iwrigh
Xes yuk n yid ayd hwigh izelleât ubulxir
Patiemment j’ai surveillé le maïs qui blondissait
Une nuit d’inattention et le sanglier saccagea tout.
Le manque d’expérience provoque le ridicule. 
Chaque chose a ses règles et tout problème supose 
des solutions adaptées:
Idda lwez gher aman nna g ittrewwah ku yass
A yahyud nna demmeên ad as n alin s âari
Chaque jour vers l’eau fraîche le canard s’en va
Idiot qui espère un endez-vous en forêt.
Dans ce vers, seul le défi peut permettre d’arriver 
à bout d’un problème. Précisemment l’amant n’a 
qu’un choix: se faire imposer devant son amante 
récalcitrante: 
Nekkin d aâisawi cem ag gan tifighra
Ullah ttekkesgh amm ssem adday cem namz
Vipère, je sui un Aîssaoui
Te prendrai et enlèverai ton venin.
La nature fait bien les choses et personne n’a à se 
plaindre de ce qu’il est. Il n’est qu’une créature, et 
toute créature reste imparfaite: 
Hemd i rbbi ac ibdan isennan nna d ighsan
Irar ac a yinsi talughi gher tadawt nnec.
ces exemples illustrent les diverses significations 
et usages des animaux dans la poésie amazighe. 
Les problèmes d’existences sont traité de manière 
symbolique à travers le recours au monde ani-
malier. Touefois, les “valeurs” ou sens incarnés 
par la faune relèvent de l’universel souvent et 
témoignent de la dimension humaine et transcul-
turelle de cett poésie.

* En guise de conclusion:
Ce ne sont là que quelques exemples qui nous 
semblent constituer un témoignage sur la richesse 
des informations contenues dans les ouvrages de 
M. Peyron. D’autres pistes peuvent être explo-
rées. Ces livres donnent une vision authentique 
de la lutte des Imazighen contre la colonisation 
et offre aux lecteurs la possibilité d’apprécier un 
genre littéraire dont la fonction mnémotéchnique 
est indiscutables. C’est par la poésie qu’Imazighen 
ont écrit et gravé des pages mémorables de leur 
histoire contemporaine.

Exposé donné à TALIWIN, le 06 Août 2006
En hommage à Michael Peyron 

De la poésie amazighe comme source d’informations multiples
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C’est un grand homme de 
terrain. Un homme de re-
cherche et de science par 
excellence. Il a parcouru, 
pendant des longues années, 
les montagnes et les vallées 
de l’Atlas à la recherche 
d’informateurs, de témoins 
et de créateurs de la parole 
poétique. Il a su comment 
accéder aux Maroc profond 
et nous préserver un trésor 
précieux. Ces travaux sur la 
littérature amazighe et sur 
l’histoire du Maroc central 
sont considérés par les spé-

cialistes des mines inépuisables et des références indispen-
sables en matière de recherche académique. Grace à ces tra-
vaux et à ses recherches minutieuses, imazighen ont préservés 
une partie considérable de leur mémoire commune et de leur 
patrimoine ancestral. 
Ce grand « IZM » berbérisant (tamazightisant) angliciste, né 
en France, éduqué en Angleterre, Docteur en Géographie et 
professeur aux trois Universités de Grenoble, de Rabat, et 
d’Alakhawayn, a prouvé un attachement profond pour le pays 
et les valeurs des imazighen. Il a démontré son amour pour la 
tradition orale amazighe, et même, il a donné l’exemple aux 
jeunes chercheurs d’aller sur le terrain et de descendre aux 
populations les plus isolées pour sauver ce qui reste de leurs 
patrimoine ; il les a incité, en donnant le modèle, à procéder 
pour accomplir la vraie mission de la recherche ; celle de sau-
vegarder, protéger et développer l’entité culturelle nationale ; 
celle de préserver ce qui fait de nous des marocains et non des 
étrangers; il les a poussé a ne pas rester chez eux, préférant « 
devenir un jour les Martinets, les Chomskys, et les Halles, etc 
du Maghreb » (Saib). 
En tant que randonneur alpin, ce Grand « IZM 
», attiré, depuis 1965, par la splendeur des pay-
sages, il a exploré « les recoins les plus secrets 
tout au long des années suivantes » ; et durant ces 
longues années, il a découvert le gout de l’hospi-
talité des populations amazighes ; il a découvert 
ce que nos concitoyens n’ont pas, malheureuse-
ment, découvert durant 14 siècles; il a découvert 
le sens et la beauté du verbe amazighe ; il à dé-
couvert l’ « izli » amazighe et l’amour que porte 
imazighen pour cet « izli ». C’est une découverte 
qui forgera entre le chercheur et le peuple « une 
sympathie durable » ; une sympathie qui ne fini-
ra pas seulement par l’apprentissage et la maî-
trise de la langue amazighe, mais de se lancer, 
aussi, dans les engrenages de la recherche.
Son ouvrage « isaffen ghbanin » (Rivières Pro-
fondes, Casablanca, Wallada, 1993), fruit de sa 
propre collecte dans la région de Tounfit / Imil-
chil entre 1980 et 1987, nous donne une image 
claire sur le travail qu’il a mené. C’est un tra-
vail qui dessine, avec une grande exactitude et authenticité, 
le paysage littéraire oral de la région (izlan, timawayin et ti-
mdyazin), comme il permet aux francophones, par le biais de 
la traduction, d’accéder au génie de la langue poétique ama-
zighe. Partant du principe que l’expression poétique traduite 
ne peut être un calque de la langue poétique originelle, il a 
apporté un soin particulier au rapport signifiant/signifié. Sa 
mission n’était pas de traduire les contenus ou les idées d’Iz-
lan et de Timawayin, mais sa grande mission était de traduire 
les « qualités langagières du texte d’origine » et, à travers ses 
qualités langagières, traduire l’essence (l’âme) de la poéticité 
amazighe; traduire les profondeurs de la sensibilité spirituelle 
ancrée dans cet imaginaire qui se manifeste, au niveau lin-
guistique, comme étant un « raccourci de la pensée » ama-
zighe; la mission n’était pas, donc, facile. Elle se résume dans 
la question : Comment peut on traduire ce que l’amazighe dit 
poétiquement en peu de mots dans une langue qui ne peut 
dire ou exprimer qu’en utilisant beaucoup de mots ?.

Notre ami, le professeur Jilali Saib, nous expose la méthodo-
logie adoptée pour interpréter le corpus par ces mots :
«  Toujours en ce qui concerne l’interprétation du corpus, il 
doit être félicité pour nous avoir livré une très bonne « resti-
tution » des vers amazigh en un « français correct », voire poé-
tique, en s’inspirant de modèles laissés par – inter alia- Chré-
tien de Troyes, Louis Labé, Ronsard, et en s’aidant de travaux 
académiques effectuées dans ce domaine par les grands ta-
mazightisants tels Paulette Galand-Pernet, Jeanine Drouin, 
Tassadit Yacine et, bien sûr, le regretté Mouloud Mammeri ».  
Au fil des années, le corpus interprété, s’enrichissait de plus 
en plus, et l’espace de recherche s’élargissait englobant les 
régions de Ksiba, Zawit Cheikh, Tighessaline, Mrirt, El Ha-
jeb, Azrou, Itzer, Midelt, Imilchil, et l’Assif Melloul. En 2002,  
il publiera un autre ouvrage sur les « Poésies berbères de 
l’époque héroïque, Maroc central (1908-1932) » (Aix-en-
Provence, Édisud, 2002). L’ouvrage ne se débarquera pas 
de la méthodologie adoptée. Il constituera une continuité d’ 
« isaffn ». Fruit d’une collaboration fructueuse avec Harry 
Stroomer et Claude Brenier-Estrine, le chercheur se chargera 
de balayer la poussière entassée sur les archives Arsène Roux 
à Aix-en-Provence depuis de décennies. La récolte n’était pas 
facile. Il lui a fallu photocopier les manuscrites, les saisir, les 
traiter, les compléter auprès de locuteurs natifs, les traduire 
et les analyser. Ainsi, l’ « Izli » amazighe devient, entre ses 
mains, un témoignage qui n’exprime pas seulement la sensi-
bilité poétique, mais témoigne aussi d’une époque héroïque : 
il nous informe sur les lieux, les personnages, les attitudes, les 
événements et la résistance suicidaire des combattants ama-
zighs devant les chars et la machine destructrice de l’occu-
pant.     
En 2003, il publiera “Women as Brave as Men: Berber he-
roines of the Moroccan Middle Atlas” (Ifrane, AUI Press, 
2003). L’ouvrage englobe des dizaines de contes recueillis au-
près de plusieurs locuteurs dont l’appartenance linguistique 
est Ayt Warayn, variante plus proche de tarifit. Les textes 

traduits à l’anglais, constituent le premier travail publié dans 
ce parler limitrophe. En fait, il s’est focalisé sur deux sous- 
parler : « celui des Ayt Bou Slama de Bab ou Idir et celui des 
Ighezrane de la région Oued Zloul / Bou Iblane ». L’originalité 
du travail ne se limite pas seulement à la collecte, transcrip-
tion, traduction et analyse, mais il met aussi « en exergue l’ac-
tion primordial des femmes dans la société amazighe ». C’est 
un travail qui nous rappelle de la spécificité amazighe dans 
une société plurielle, accueillante et donne, à la femme, une 
place distinguée.    
Je ne vais pas vous exposer tout les ouvrages de notre « IZM », 
mais je vais vous citer seulement quelques uns :
1.De l'Ayachi au Koucer: randonnées dans le Haut Atlas, 
French Alpine Club, Rabat, 1977.
2.La Grande Traversée de l'Atlas marocain (G.T.A.M.), Ra-
bat:  Imprimatlas, 1988 (1984).
3.Great Atlas Traverse Morocco, vol.1 Moussa gorges to Ayt 
Bou Wgemmaz, Goring: West Col, 1989.

4.Great Atlas Traverse Morocco, vol. 2 Ayt Bu Wgemmaz to 
Midelt including Middle Atlas and Saghro massif, Goring: 
West Col,1990.
5.Isaffen Ghbanin/ Rivières Profondes, poésies du Moyen-
Atlas Marocain taduites et annotéeqs, Casablanca: Wallada, 
1993.
6.Vercors-Dévoluy: mountains and landscapes, Goring: West 
Col, 1994.
7.Provence: mountains and landscapes, Goring: West Col, 
1998.
8.Annotated Berber Bibliography, AUI, 2000.
9.Poésies berbères de l'époque héroïque, Maroc central 
(1908-1932), Aix-en-Provence: Edisud, 2002.
10. Guide de trekking, Maroc,  coffret Nathan, 2002.
11. As co-author with H. Stroomer & C. Brenier-Estrine, 
Catalogue des archives berbères du fonds “Arsène Roux”, 
Köppe-Vogel RKVK, 2003 (in the press).
12. Women braver than men: Berber heroines of the Mo-
roccan Middle Atlas, AUI, 2003 
13. Hills of Defiance, a detailed history of the Berbers of 
the Moroccan 
14. zi ti n dzizawt ar tawada tazizawt, Middle-Atlas Ber-
ber poetry 1932-1975.
Jilali Saib énumère au mois quatre raisons qui ont poussé Mi-
chael Peyron à travailler sur le Maroc profond et à publier tant 
d’ouvrages et d’articles sur la culture, la langue et l’histoire 
des imazighens. La première raison est l’amitié qui s’était éta-
blie entre lui et la population amazighe ; la deuxième est « 
l’appréciation de la tradition orale de la région » du moyen 
atlas ; la troisième est « la dette ressentie envers le Maroc et 
ses amies amazigh » ; la quatrième est « le désir de fixer par 
écrit…une tranche représentative de la culture orale berbère 
». 
Ainsi, Michael Peyron a sauvegardé un trésor amazigh sans 
égale comme il a influencé la scène culturelle marocaine, et il 
a tracé aux jeunes chercheurs la voie de la recherche scienti-
fique. Avec isaffen ghbanin, il a irrigué la mémoire des maro-
cains, et avec the brave women il a participé à la restitution de 
la langue féminine. Pour cela et pour tout les autres travaux 
qu’il a mené durant plus de 40 ans, il mérite, non seulement 
notre considération et notre respect, mais aussi il mérite que 
l’on considère memmis n tmurt / n tmazirt, c'est-à-dire  un « 
izm abrbac », un vrai « izm » .      

*Merci Michel Peyron. 

Témoignage
en hommage à michael Peyron

Khalafi Abdeslam
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* كيف تقرؤون بداية املسار النضالي للراحل حسني أيت احمد؟
** للتحدث عن حسني أيت احمد ونضاله السيايس، من خالل الكتابات التي 
صدرت حوله، والتي تطرقت إىل مسرية  حركة التحرير الجزائرية، يمكن أن 
نقول أن حسني أيت احمد، يحتل يف هذه املسرية  مكانة متميزة  ، مما جعله 
فقط  الجزائر  صعيد  عىل  ال  التحريري  التاريخ  يف  ملحوظة  بأهمية  يحظى 

ولكن عىل الصعيد املغاربي.
ولد حسني أيت احمد يف 20 غشت 1926 بعني الحمام أو ميشيل كما سماها 
الفرنسيون، تابع دراسته اإلبتدائية والثانوية، ومنذ صغره انخرط يف العمل 
ذالك  يف  املوجودة  األحزاب  يف  انخرط  إذ  سنة،   17 اليتجاوز  وسنه  السيايس 
الحني، بعد الحرب العاملية الثانية، حزب الشعب الجزائري و حركة اإلنتصار 
مصايل  أحمد  الزعيم  أسسهما  الذي  الحزبان  وهما  الديمقراطية،  للحريات 
حصل  بل  بقسميها،   البكالوريا  عىل  احمد  أيت  حسني  يحصل  لم  الحاج. 
إىل  البكالوريا مقسمة  آنذاك  القسم األول فقط، حيث كانت  البكالوريا  عىل 
اإلشارة  وتجدر  الثاني.  القسم  وبكالوريا  األول  القسم  بكالوريا  قسمني، 
يف  أطروحته  ناقش  حيث  باملنفى،  مقامه  أثناء  دراسته  ملتابعة  عاد  أنه  إىل 

القانون عام 1977 بجامعة نانيس بفرنسا.
الجزائري وحركة  الشعب  تعيينه عضوا يف حزب  تم  املبكر،  لنشاطه   نظرا 
السيايس  العمل  أن  الحظ  مدة  بعد  ولكنه  الديمقراطية،  للحريات  اإلنتصار 
الكالسيكي املتبع من طرف الجزائر، لن يؤدي إىل نتائج ملموسة، بل يجب 
الحزب خاليا تعمل  داخل  أخذ يكون  العسكري، وهكذا  العمل  اإلعتماد عىل 

عىل تهيئ الظروف لخوض معركة مسلحة.
هي  ما  الحاج.  مصالي  الزعيم  ضد  احمد  أيت  لحسني  السياسية  املواقف  انقلبت   *

الدوافع الحقيقية لذلك؟
عليه  سار  الذي  للنهج  قوية  بمواجهة  احمد  أيت  حسني  نشاط  تميز   **
حسب  بحيث  الفرنكفوني،  اإلتجاه  إىل  ميال  كان  أنه  ويالحظ  الحزبان، 

الكتابات، كان يستشهد بشكسبري  بعض 
مما  أكثر  الفرنسيني،  املفكرين  وبعض 
كان يستشهد  بآيات قرآنية  أو بشهادات 
أنه  كما  اإلسالمية.  العربية  للحضارة 
إذ  الفرنيس،  لإلستعمار  املعارضة   شديد  
قال حسب ما ورد يف بعض املصادر سنة 
الوسائل   بكل  استقاللنا  1947«سننال 
املسلح...بالدم  العمل  إىل  ذلك  أدى   ولو 
بأن  يردد  كان  كما  ذلك«.  إىل  اضطرنا  إذا 
الكرامة هي قيمة ديمقراطية عىل أساس 
وممارسة   فرض  وعدم  اآلخر   احرتام 
يؤمن  كان  كما   .« عليه  وقمعا  ضغوطا 
وجب  ثقايف  إرث  هناك  الجزائر  يف  بأنه 
اإلرث  هذا  به،  واإلعتناء  عليه  الحفاظ 
التي  األمازيغية،  الحضارة  أساسه  الثقايف 
كما  عليها.  والحفاظ  عنها  الدفاع  يجب 
أورد ذالك املناضل الجزائري محمد حربي، 
الذي يعد كذلك أحد قادة الثورة الجزائرية، 
معارض  احمد  أيت  حسني  بأن  يقول  إذ 
بالنسبة  ووطني  الفرنيس  لإلستعمار 
إقليمي،  الوقت  ذات  يف  لكنه  للجزائر، 
واإلقليمية ال تعني بالنسبة إليه اإلنفصال 
عن الوحدة الرتابية. نظرا لهذه التوجهات 
عن  باإلنحراف  وفق  تسري  تكن  لم  التي 
واإلسالمية  العربية  وهي  الحزب   مبادئ 
أيت  حسني  بدأ  هنا  ومن  والوحدوية. 
احمد يعمل عىل إنشاء تيار سيايس يسري 
العمل املسلح من أجل  يف هذا اإلتجاه، أي 

التحرير. 
* بني هذا وذاك أصبح حسني أيت احمد رئيسا 
للمنظمة السرية. هل نجح أيت احمد يف هذه  

املهمة؟
انتصار  لحركة  األول  املؤتمر  يف   **
الحريات الديمقراطية الذي انعقد يف فرباير 
الخاصة)  املنظمة   تكوين  تقرر   ،1947
عسكرية،  شبه  منظمة  وهي  الرسية(، 
وتدريب  السالح  اقتناء  يف  دورها  يتمثل 
التحرير  بمعركة  سيقومون  الذين  األفراد 
معارضة  من  الرغم  وعىل  مستقبال،   
بهذا  للقيام  الحزب  زعيم  الحاج  مصايل 
كان  ألنه  الوقت،  ذلك  يف  العسكري  العمل 
يرى أن الوقت لم يحن بعد لذلك، فقد وافق 
املنظمة  هذه  تكوين  عىل  الحزب  أعضاء 
الرسية، كجناح عسكري للحزب، وأسندت 
ذلك  يف  ويساعده  مزداد  محمد  إىل  قيادته 
من  املنظمة  تكونت  وقد  محساس،  أحمد 
عنارص ثورية من بينها  حسني أيت احمد، 
الذي سيتوىل رئاسة هذه املنظمة ونجح يف 
بالعمل  للقيام  مناضل  ألف  حوايل  تجنيد 
العسكري. يف  دجنرب 1949 قدم أيت احمد 
لحزب  التنفيذية  اللجنة  ألعضاء  تقريرا 
القيام  عليهم  واقرتح  الجزائري  الشعب 
العسكري  التنظيم  ألن  مسلحة،  بثورة 
السلطات  طرف  من  اكتشافه  يتم  قد 

الفرنسية  وقمعه بدون هوادة. وأكد حسني ايت احمد يف تقريره أن املشكل 
عىل  الحزب  أعضاء  كان  إذا  تقريره  يف  وتساءل  قوة  مشكل  هو  الجزائري 
الخطب؟.  إلقاء  يف  البقاء  يفضلون  أم  العسكري  بالعمل  للقيام  استعداد 
وأشار يف تقريره أن الحركة الوطنية الجزائرية  تدور يف حركة مفرغة  ونصح 
قادة حزبه  بعدم القيام بأعمال انتقامية من املتعاونني مع اإلدارة الفرنسية 

و عدم انتظار القيام بثورة جماهريية عىل مستوى القاعدة .
وتجدر اإلشارة إىل أن ظهور الحركة األمازيغية الجزائرية داخل حزب الشعب 
الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية وذلك سنة 1946 و 1947، 
بدأ عندما خرج بهذه الفكرة مجموعة من العسكريني املنتمني للقبايل، عىل 
إثر ما عرفته الجزائر من أحداث ماي 1945. من بني الذين عملوا عىل خلق 
يتابعون  الذين كانوا  احمد  أيت  األمازيغي عيل لعمييش وحسني  التيار  هذا 
دراستهم بثانوية بن عكنون، كما كانوا يف اتصال  مع وايل بناي بائع الخرض، 
الذي كان مناضال يف حزب الشعب الجزائري. وكونوا مجموعة من املنخرطني 
يف هذا التيار بعض طلبة مدرسة الطالبية بالجزائر العاصمة وطلبة بعض 
اإلعداديات والثانويات.  بعد أن كان حسني أيت احمد يف املكتب السيايس ما 
بني 1947 و 1948 وجد نفسه رئيسا عىل املنظمة الرسية. ومن مطالب هذا 
املعطى  األمازيغية، مع رفض  الهوية  تتمحور حول  األمازيغي كانت  التيار 
اإلشرتاكية  باإليديولوجية  متأثرا  كان  التيار  هذا  ولعل  اإلسالمي  العربي 

والشيوعية.
يف شهر دجنرب 1949، وقع تغيري يف تنظيم املنظمة الخاصة، حيث تم تغيري 
رئيس املنظمة الخاصة حسني ايت احمد وتعويضة بأحمد بن بلة مسؤول 
احمد  ايت  إذا كان حسني  الوقت  ذلك  الوهراني، وليس واضحا من  القطاع 
بالفعل ينتمي إىل الحركة األمازيغية التي استولت عىل اتحادية الحزب بفرنسا، 
وحاول قائدها عيل يحيى رشيد أن يجعل منها رأس حربة لتنظيم مسلح يف 
إطار جهوية قبايلية منافية للحزب األصيل، أم أن إبعاد حسني أيت احمد من 

املنظمة  رئاسة 
كان  الخاصة 
بسبب تخوف قادة 
القيام  من  الحزب 
حقيقية  بثورة 
أعضاء  وجعل 
األمر  أمام  الحزب 

الواقع.
* انتقل حسني أيت احمد من العمل العسكري إىل العمل الدبلوماسي خارج الجزائر. 

ما هو املعطى الذي تحكم يف هذا اإلنتقال؟
** نظرا لنشاطه السيايس وتتبعه من طرف السلطات الفرنسية وافتضاح 
دوره يف خلق تيار سيايس خارج الحزبني، اضطر حسني أيت احمد إىل اللجوء 
الحركة  ضمن  يعمل  كان  الذي  الوفد  يف  عضوا  سيصبح  حيث  القاهرة،  إىل 
اإلنجليزية  باللغة  ملعرفته  ونظرا  العربي«.  »املغرب  مكتب  يف  الجزائرية 
العالقات الخارجية وممثال للجزائر  والعربية كذلك، تم تعيينه مسؤوال عن 
القضية  عن  والدفاع  تعريفي  بنشاط  يقوم  كان  حيث  املتحدة،  األمم  لدى 
للجنة  املؤسسني  من  يعد  لكونه  ونظرا  الدولية،  املحافل  أمام  الجزائرية 
 ،1954 نونرب  ثورة  األسايس يف  بالدور  والتي قامت  والعمل  للوحدة  الثورية 
الفرنسية،  السلطات  طرف  من   ،1956 أكتوبر   22 يف  القبض  عليه  سيلقى 
حيث سيكون من بني الزعماء الستة الذين احتجزتهم  السلطات العسكرية 
الفرنسية يف الطائرة التي اقلتهم من املغرب إىل تونس واضطرارها إىل الهبوط 

يف الجزائر، والقي القبض عىل الزعماء الستة من بينهم حسني أيت احمد.
املؤقتة  الحكومة  يف  الدولة  رئيس  منصب  سجني،  وهو  احمد  ايت  حسني  تقلد   *
حكومة  عهد  يف  باإلعدام  محكوما  نفسه  سيجد  ما  سرعان  أنه  إال  الجزائرية، 

اإلستقالل بقيادة أحمد بن بلة. ماذا جرى؟
بقي  سجنه،  من  الرغم  عىل   **
نشيطا ومتتبعا للتطورات السياسية 
التي شهدتها الجزائر حينها، إذ نراه 
الجزائرية  املؤقتة  الحكومة  يف  يعني 

عام 1958.
اإلستجواب  يف  أنه  نذكر  أن  ويجب 
الذي أجرته معه السلطات البوليسية 
بجواز  سافر  بأنه  ذكر  الفرنسية، 
سفر تحت إسم  بنعيىس عمر املزداد 
وهذا  املغربية،  بوملاس   1926 سنة 
السلطات  له من طرف  الجواز سلم 
املغربية يف 20 أكتوبر 1956. يجب أن 
نذكر كذلك بأنه ملا تأسست  القيادة 
الجزائري  التحرير  لجبهة  األوىل 
حسني  أعضائها  بني  من  كان 
خيرض  محمد  بلة،  بن  احمد،  ايت 
وكانوا يقيمون بالجزائر. كما نجده 
التحرير  لجبهة  الثالثة  القياد  يف 
والتنفيذ.  التنسيق  لجنة   ، الوطني 
الحكومة  تأسست  عندما  أما 
يف  الجزائرية  للجبهة  األوىل  املؤقتة 
شتنرب1958 ، عني حسني أيت احمد 
املسجونني  من  وكان  للدولة  وزيرا 
املؤقتة  الحكومة  بفرنسا، ونجده يف 
يف  الجزائرية  للجمهورية  الثانية 
للدولة كذلك،  1960 وزيرا  يناير   18
يف  به  سيحتفظ  الذي  املنصب  وهو 

الحكومة الثالثة يف غشت 1961.
تأسست  الجزائر  استقالل  عهد  يف 
إال  بلة،  بن  أحمد  بقيادة  الحكومة 
أن حسني أيت احمد لم يكن مرتاحا 
رسعان  إذ   ، الحكومة  هذه  تجاه 
وقام  منها  واستقال  عارضها  ما 
بمحاولة اإلنتفاضة، اعتمد فيها عىل 
منطقة  يف  سيما  االمازيغي  العنرص 
بعد  القبض  عليه  وألقي  لقبايل 
محاكمته  وتمت  اإلنتفاضة.  فشل 
العفو  بلة أصدر  بن  أن  إال  باإلعدام، 
نشاطه  باستئناف  له  وسمح  عليه 
إىل  متوجها  الجزائر  غادر  ولكنه 
مقاومة  بدور  قام  حيث  سويرسا، 
الجزائر،  املتبعة من طرف  السياسة 
شبه  موقفا  آنذاك  موقفه   وكان 
الجزائرية  الحرب  قضية  يف  حيادي 
خالل  أما   .1963 عام  املغربية 
فعرض  بالخارج،  كمعارض  مقامه 
عندما  الجزائر  يف  املتبعة  السياسة 
أسس حزب جبهة القوى اإلشرتاكية 
نشيطا   زال  ما  الذي  الحزب  وهو 

بالجزائر إىل اليوم.
* حاوره سعيد باجي

يف جنازة مهيبة، جتاوزت املليون مشيع، و ري جثمان الراحل حسني أيت امحد أحد قادة الثورة اجلزائرية ، بعدما نقل جثمانه من سويسرا، حيث وافته املنية، إىل بلدته ميشلي، تنفيذا لوصيته. وكانت زوجته وأبناؤه قد متسكوا  بوصيته ومبواقفه 
جتاه النظام اجلزائري، حيث رفضت زوجته تدخل النظام يف تشييع جثمان املعارض اجلزائري حسني أيت امحد، حفيد املقاومة القبايلية فاظمة ن سومر) فاظمة آت امحد(، والذي تويف يوم 23 دجنرب الفائت ، جبنيف )سويسرا(، حيث منفاه 
اإلختياري عن سن يبلغ 89 سنة.  وباملناسبة ارتأت اجلريدة تناول املسار النضايل للراحل حسني أيت امحد حفيد املقاومة فاظمة ن سومر، عرب هذا البورتريه واحلوار الذي أجرته مع املؤرخ زكي مبارك،  ويف العدد القادم سيتم تسليط الضوء على 

خمتلف اإلغتياالت اليت قام هبا النظام اجلزائري يف حق مقاومني منحدرين من منطقة لقبايل األمازيغية، دون نسيان أشهر هذه اإلغتياالت يف الفترة اإلستعمارية ما بني 1830 و 1962.

زكي مبارك 

املؤرخ زكي مبارك  يف حوار مع »العامل األمازيغي«: 
حسني أيت امحد معارض لإلستعمار الفرنسي ووطين بالنسبة للجزائر، لكنه يف ذات 

الوقت إقليمي، واإلقليمية ال تعين بالنسبة إليه اإلنفصال عن الوحدة الترابية

* حسني أيت امحد الزعيم الذي عارض 
النظام اجلزائري حتى وفاته:

 1926 غشت   26 يف  أحمد  أيت  حسني  ولد   
بعني الحمام )ميشيل(بوالية تيزي وزو وهو 
و  الجزائرية  الثورة  قادة  أبرز  وأحد  سيايس 
اإلستقالل  بعد  ثم  الوطني،  التحرير  جبهة 
وهو  االشرتاكية  القوى  جبهة  حزب  أسس 
أحد أكرب أحزاب املعارضة الجزائرية الفاعلة. 
، حتى  بن عكنون  بثانوية  احمد  أيت  درس 
األول،  القسم  البكالوريا  شهادة  عىل  أحرز 
للسياسة  تفرغه  بعد  الدراسة  عن  وانقطع 
سيعود  أنه  إال  الخمسينات،  سنوات  يف 
دراسته  أكمل  فرنسا، حيث  يف   الستكمالها 
ألقي  القانون.  شعبة  يف  نانيس  بجامعة  
عليه القبض يف 22 أكتوبر 1956، من طرف 
الفرنسية، حيث سيكون من بني  السلطات 
السلطات  احتجزتهم   الذين  الستة  الزعماء 
العسكرية الفرنسية يف الطائرة التي أقلتهم 
من املغرب إىل تونس واضطرارها إىل الهبوط 
يف الجزائر، والقي القبض عىل الزعماء الستة 

من بينهم حسني أيت احمد. 
أسس دا الحو حزب جبهة القوى اإلشرتاكية 
1964 وحكم  ، أوقف عام   1963 يف سبتمرب 
ووضع  عنه  عفو  صدر  ثم   ، باإلعدام  عليه 
يف سجن الالمبيز، ثم وقع التوصل إىل اتفاق 
أن  إال   ، بلة  بن  أحمد  الرئيس  وبني  بينه 
 1965 يوليوز   19 يوم  حدث  الذي  اإلنقالب 
ووصول هواري بومدين إىل الحكم حال دون 
توقيع ذلك اإلتفاق .هرب من سجن الحراش 
يف  ليعيش   ،  1966 ماي   1 يف  الجزائر  من  و 
إال مع  منفاه االختياري بسويرسا، ولم يعد 
أكتوبر1988.  أحداث  أعقب  الذي  االنفتاح 
وقع عام 1985م مع أحمد بن بلة عىل نداء 
إرساء  أجل  الجزائري من  الشعب  إىل  موجه 
إال  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  الديمقراطية 

أنه سيصاب بخيبة أمل جراء اغتيال صهره 
وأحد زعماء حزب اإل.فا.فا.س ، املحامي عيل 
مسييل. نزل حسني أيت احمد بمطار هواري 
شهر  يف  الجزائرية  بالعاصمة  بومدين 
التي  التحوالت  وعاش   1989 دجنرب 
عرفتها البالد منذ ذلك الحني وإىل حدود 
عام 1992، حيث عاد إىل سويرسا بعد 
اغتيال الرئيس محمد بوضياف يف هذا 
إليقاف  املعارضني  من  كان   . العام  
املسار االنتخابي يف يناير 1992 ، وبعد 
أسبوع من اغتيال محمد بوضياف دعا 
تصور  لتقديم  وطنية  ندوة  تنظيم  إىل 
 1995 عام  ويف  األزمة.  من  للخروج 
كان من املوقعني يف روما سانت إجيديو 
سياسية  تنظيمات  ست  ممثيل  مع 
األزمة  من  للخروج  أرضية  عىل  أخرى 
ترشيحه  قدم   ، فرباير1999   5 ويف   ،
لإلنتخابات الرئاسية، غري أنه انسحب منها 
رفقة املرشحني اآلخرين منددين بما سموه 

التزوير و حكم الجنراالت.....

* فاظمة ن سومر املرأة التي تزعمت جيوش 
املقاومة يف لقبايل:

ولدت اللة فاظمة ن سومر ) فاظمة سيدي 
ضمانا«  ن  أسقيف  قرب«  ِورجة  يف  أحمد( 
 1830 سنة  حوايل  ميشيل   أو  الحمام  عني 

وتوفيت يف بني سليمان يف  شتنرب 1863  من 
يف  الجزائرية  الشعبية  املقاومة  وجوه  أبرز 
بدايات الغزو االستعماري الفرنيس للجزائر.

والدها محمد بن عيىس مقدم زاوية الشيخ 
الطريقة  شيخ  أومزيان  أحمد  سيدي 
وقد  خديجة،  الال  أمها  و  الرحمانية.     

نشأت نشأة دينية، وكان لها أربعة إخوة 
أكربهم الطاهر.

تفقهت يف علوم الدين وتولت شؤون الزاوية 
الرحمانية بورجة، وبعد وفاة والدها وجدت 
عن  منعزلة  وحيدة  نفسها  نسومر  فاطمة 
وتوجهت  رأسها  مسقط  فرتكت  الناس 
األكرب  أخوها  يقيم  حيث  سومر  قرية  إىل 
الطاهر، وإىل هذه القرية نسبت. تأثرت اللة 
بمختلف  ألم  الذي  بأخيها  نسومر  فاطمة 
ألن  أهله  مما  والدنيوية،  الدينية  العلوم 
يصبح مقدما للزاوية الرحمانية يف املنطقة 
ذاع  الدينية،  العلوم  مختلف  عنه  وأخذت 

صيتها يف جميع أنحاء لقبايل.
الجزائري  بالزعيم  نسومر  فاطمة  اتصلت 
دفاعا  الله(  عبد  بن  )محمد  بوبغال  املقاوم 
عن منطقة جرجرة، فشاركا معا يف معارك 

عديدة، أنقذته يف إحداها.
أهمها  عديدة  معارك  يف  فاطمة  اشرتكت 
فيها  هزم  التي   1854 يوليوز   18 معركة 
الفرنسيون وانسحبوا مخلفني أكثر من 800 

قتيل منهم 25 ضابطا.
جند الجنريال الفرنيس روندون سنة 1857، 
جيشا قوامه 45 ألف رجل بقيادته شخصيا، 
حيث  تسورغ،  أيت  قرية  صوب  به  واتجه 
املتكونة  نسومر  فاطمة  قوات  تتمركز 
آالف   7 قوامه  املتطوعني  من  جيش  من 
لهذا  أنها تصدت  إال  النساء.  رجل وعدد من 
الربعا  بمنطقة  سيما  بشجاعة،  الهجوم 
ناث إيراثن، وتشكريث وثريي بويران... مما 
جيش  تجنيد  إىل  الفرنسية  بالسلطات  أدى 
وبمؤازرة  راندون  املاريشال  بقيادة  معترب 
املاريشال ماك ماهون الذي أتاه بالعتاد من 
الذي  فاطمة  اللة  جيش  ليقابل  قسنطينة 
احتدمت  وعندما  مقاتل   7000 يتعدى  ال 
الحرب بني الطرفني اتبع الفرنسيون أسلوب 
تمييز  دون  العائالت  أفراد  كل  بقتل  اإلبادة 
من  عدد  مع  أرست  1857ز  يوليو   11 ويف 
يرس«  »سجن  يف  فاطمة  وضعت  النساء. 
بتابالط   ) سابقا  تورثاثني  بالعيساوية) 
وقد  مشددة،  حراسة  تحت  الجزائر  وسط 
 33 1863 عن عمر ناهز  توفيت يف سبتمرب 

سنة عىل إثر مرض ُعضال تسبب يف شللها.
ألقي القبض عىل املقاومة فاطمة ن سومر 
يف وادي يرس، حوكم عليها باالقامة الجربية 
التي  العيساوية  بمنطقة  تورثاثني(  ب) 
التي  تابالط  مدينة  عن  كليلومرت  تبعد15 
تحتضن الزاوية العيساوية التي كان يديرها 
لنفسها  اختارته  كسجن  الدين  محي  الباي 
حتى وافتها املنية دون أن يتجاوز عمرها 33 

سنة، ويقال أنها ماتت مسمومة. 
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مواعيد
•تجديد 

 
العام  الجمع  الحايل،  فرباير   6 يوم  انعقد 
أجل  من  األمازيغية  للشبكة  التجديدي 
فرع مراكش، عىل هامش  -أزطا-  املواطنة 
موضوع  يف  املحلية  التكوينية  الدورة 
وبعد  واملناظرة«،  املحاججة  »تقنيات 
استحضار ومناقشة املستجدات ذات الصلة 
والحقوق  عام,  بشكل  اإلنسان  بحقوق 
اللغوية والثقافية األمازيغية بشكل خاص, 
التقريرين  عىل  واملصادقة  التالوة  تمت 
املكتب  تكوين  تم  ذلك  وبعد  واملايل  األدبي 
القايد  أيت  ميلود  يضم  والذي  للفرع  املحيل 
أحمد  له،  نائبة  إيدير  أيت  عزيزة  رئيسا، 
القصبي  إسماعيل  عاما،  كاتبا  لعتابي 
للمال، ليىل  أمينا  إبراهيم بوركالن  له،  نائبا 
الحسني  زغلول،  أمينة  و  له  نائبة  أوطوف 
الدين عبدي  الحسن بوحمو ونور  أخدوش، 

مستشارون مكلفون بمهام.

•مهرجان ميراللفت
 انعقد جمع عام جمعية مهرجان مري اللفت 
مرياللفت  بمركز  املايض  يناير   27 يومه 
ممثيل  و  الجمعية  أعضاء  أغلبية  بحضور 
البحر عىل  للسينما و  الدويل  املهرجان  إدارة 
العام  الجمع  بدأ  قد  و  زواال  الثالثة  الساعة 
الذي  العام  للسياق  الجمعية  رئيس  بتقديم 
نتج عنه رغبة األعضاء يف عقد جمع عام و 
بأعضاء جدد قصد  الجمعية  تطعيم مكتب 
استعدادا  و  للجمعية  فعالة  دينامية  منح 
للتحضري للمهرجان يف نسخته الثالثة خالل 
شهر مارس و أبريل املقبلني .و بعدها تمت 
مناقشة تقرير عام عن نسختي املهرجان و 
قراءة القانون األسايس للجمعية و انتخاب 
له  منحت  للجمعية  رئيسا  و  جديد  مكتب 
املهام . و يف ما ييل أعضاء  صالحية توزيع 
أبركا  يوبا   : الرئيس   : الجمعية  مكتب 
 : الثانية  النائبة  زاكار  : حسن  األول  النائب 
الهادي  : عبد  العام  الكاتب  أروهال  خديجة 
 : املال  أمني  الغشوي  حسن   : نائبة  أزغيغ 
إدونجار  الحسني   : نائبه  اليوسفي  يوسف 
حسن   – بوعليوة  إبراهيم   : املستشارون 
بتقديم  العام  الجمع  واختتم  الزهريي 
مقرتحات عامة حول تجديد طريقة إشتغال 
مجموعة  مع  االتصال  كدا  و  الجمعية 
و  السينمائية  و  الثقافية  الفعاليات  من 
العضوية  باب  فتح  أجل  من  اإلقتصادية 
الرشفية لكل الراغبني يف دعم الجمعية ماليا 
املستدامة  التنمية  املساهمة يف  و  و معنويا 

التي يشهدها اإلقليم .

للجمعيات  الوطنية  للفدرالية  الفيدرايل  املكتب  أعلن 
عىل  منه،  بنسخة  توصلنا  بيان  يف  باملغرب،   األمازيغية 
اإلسالمية  للمنظمة  العام  املدير  ما جاء يف رسالة  ضوء 
نيابة  تالها  التي  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
عنه، مديره يف الرتبية باملنظمةخالل الجلسة االفتتاحية 
للمؤتمر الثالث للغة العربية، الذي عقده تنظيم جمعوي 
يدافع عن اللغة العربية يوم اإلثنني 28 دسيمرب 2015، 
ب  املطالبة  إىل  للمنظمة  العام  املدير  فيه  تجرئ  والدي 
»اعتماد اللغة العربية لغة يف كافة اإلدارات باملغرب، ويف 
مطلب  تحيز  عىل  أعلن  العامة«  الحياة  مناحي  مختلف 
بجميع  األمازيغية  ضد  و  لغة  لفائدة  السيايس  املنظمة 
لدستور  واحتقارا  تمييزا  يشكل  ما  وهو  مقوماتها، 

الدولة التي يوجد مقرها به.  
الفيدرايل عىل مدى رمزية وخطورة عودة  املكتب  وشدد 
أجنبية بعد  املغرب من طرف منظمات  اىل  الخطاب  هدا 

ان حاربته الحركة االمازيغية وتنازلت عليه كل املنظمات 
العربي  القومي  للتيار  التابعة  املغربية  واألحزاب 

واالسالمي والتي كانت تناضل من اجله من قبل،
العامة  الحياة  بتعريب  املطالبة  أن  البيان  ذات  واعترب 
لألمازيغ من طرف منظمة اجنبية يعد تدخال سافرا يف 
الشؤون الداخلية للمغرب،وتمييزا محرم دوليا  قد يرقى 

اىل مستوى جريمة ضد اإلنسانية.  
فكر  نقل  محاولة  يف  املخاطرة  من  املنظمة  وحذرالببان 

الحقد والكراهية والعرقية إىل املغرب،
اللغوي  األمن  لزعزعة  معتمدا  هذا  املنظمة  قرار  واعترب 
باملستجدات  خطريا  ومساسا  للمغاربة،  والثقايف 

الدستورية ذات الصلة باألمازيغية. 
ودعا إىل رضورة نقل مقر املنظمة املذكورة والتي يساهم 

املغرب ماليا يف ميزانيتها من املغرب. 
* ر.إ

 املطالبة بنقل مقر املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
والثقافة من املغرب

تاماينوت،  منظمة  تتأخر  لم 
وقعته  الذي  البيان  عىل  الرد  يف 
واإلطارات  التنظيمات  من  عدد 
األمازيغية وشخصيات معروفة، 
الطالب  باغتيال  واملتعلق 
جامعة  يف  »إزم«  األمازيغي 
وما  بمراكش،   عياض  القايض 
»الهوية  عبارة  من  فيه  جاء 
العربية   – األمازيغية   : املغربية 
املنظمة  ويف صلبها الحسانية«، 
لها  بالغ  يف  أوضحت  األمازيغية 
أن هذا املوقف »ال ينسجم بتاتا 
تاماينوت  منظمة  مواقف  مع 
املجال  ومكونات  الهوية  بشأن 

الصحراوي«.
أن  تاماينوت،  منظمة  واعتربت 
»الهوية  عىل  البيان  تنصيص 
العربية   – األمازيغية  املغربية، 
ويف صلبها الحسانية«، »انحراف 
الحركة  داخل  مقاربتها  عن 
الهوية  ملفهوم  األمازيغية 
املغربية«،  موضحة، »أن هوية 
اغتنت  أمازيغية  هوية  املغرب 
إفريقية،  متوسطية،  بروافد 

عربية، إسالمية وعربية«.
وشددت تاماينوت عىل أن العمل 

واعتبارها  املشرتك،  األمازيغي 
قوية  أمازيغية  جبهة  تشكيل 
تعمل  اسرتاتيجيا  للنضال هدفا 
ألي  الحق  يعطي  »ال  أجله،  من 
يف  أجهزتها  خارج  كانت،  جهة 
باسم  وقرارات  مواقف  اتخاذ 
الدوافع  كانت  مهما  تاماينوت. 
عن  معربة  نبيلة«،  والغايات 
استيائها من ورود  إسم منظمة 
التنظيمات  بيان  يف  تاماينوت  
دون  األمازيغية  والشخصيات 

استشارة أجهزتها«.
ما  أن  تاماينوت،  وأضافت 
القضية  شهيد  له  تعرض 
»إزم«،  خالق  عمر  األمازيغية 
البيان  يف  ورد  كما  حادثا،  ليس 
جريمة  بل  أعاله،  إليه  املشار 
بتواطئ  مجرمون،  ارتكبها 
من  تعمل  التي  الجهات  كل  مع 
الجامعي  الحرم  تحويل  أجل 
امللتزمة  النخب  ينتج  من فضاء 
والتوزيع  الديمقراطية  بقضايا 
إىل  والقيم،  للثروة  العادل 
واإلجرام  اإلرهاب  لنرش  فضاء 

وامليوعة«. عىل حد تعبريها
* م. إ 

تاماينوت تتربأ من بيان التنظيمات 
والشخصيات األمازيغية وتقول بأن 

هوية املغرب أمازيغية

 6 األحد  مساء  أعلن 
بمدينة   ،2015 فرباير 
اإليطالية،  بادوف 
جمعية  تأسيس  عن 
والثقافة  باللغة  تهتم 
لها  اختار  األمازيغيتني، 
As- « اسم   املؤسسون 

 sociazione culturale
.»Amazigh

هشوم،  محمد  وأوضح 
انتخابه  تم  الذي 
حديثه  يف  لها،  رئيسا 
أن  األمازيغي«،  »للعالم 
جمعية  تأسيس  سبب 
الوقت  هذه  يف  أمازيغية 
قال  ما  اىل  يعود،  بالذات 
غياب  و  كبري  فراغ  عنه 
تمتل  التي  الجمعيات 
إيطاليا،  يف  االمازيغ 
رصاع  بعد  أن  مضيفا 
استطاعوا  كبري  مجهود 
الجمعية  هذه  تأسيس 
الثقافية األمازيغية، التي 
األيام  يف  أنشطتها  ستبدأ 

املقبلة.
االشتغال  مجال  وحول   
الجمعية  حددته  الذي 
األسايس،  قانونها  يف 
»للعالم  هشوم  أضاف 

سيتم  أنه  األمازيغي« 
ولقاءات  ندوات  تنظيم 
باللغة  والتعريف  ثقافية 
والثقافة  والهوية 
واستضافة  األمازيغية، 
الناشطني  و  الفاعلني 
األمازيغ،  املفكرين  و 
نفس  نتقاسم  أي 
الثقافية  للحركة  أهداف 

األمازيغية. 
أن  املتحدث،  وأبرز 
املغربية  الجمعيات 
بصفة  األمازيغية  و 
ال  إيطاليا  ف  خاصة 
يجب،  كما  بعملها  تقوم 
اغتيال  بحادث  مستدال 
الشهيد عمر خالق »ازم« 
بأي  يقومون  »لم  وقال: 
تنديد و استنكار أو وقفة 
بيان«،  أو  احتجاجية 
مواطن  يحتاج  وعندما 
حالة  يف  أو  مساعدة 
وفات ال يتكلفون به من 
القنصلية،  أوراق  خالل 
سنشتغل  أيضا  وهذا 
يورد  جمعيتنا«.  يف  عليه 

املتحدث
* م. إ 

والدة مجعية ثقافية أمازيغية 
بإيطاليا

الحركة  ونشطاء  التنظيمات  من  عدد  استنكرت 
األمازيغيتن،  اللغة والثقافة  إقصاء  بباريس،  األمازيغية 
للمغرب  العامة  القنصلية  أطلقتها  التي  الحملة  من 
حول »تعلم اللغة العربية«، وإخبار أباء وأولياء التالميذ 
الفرنسية  باملؤسسات  واملتمدرسني  بدائرتها  القاطنني 
القريبة، أن هذه الحملة اإلخبارية املتعلقة بتعليم اللغة 
العربية، يف املدارس الفرنسية ستمتد طيلة شهر فرباير 
الحايل، دون أي إشارة لألمازيغية التي تعترب لغة رسمية 

للبالد.
وعربت التنظيمات األمازيغية، عن استنكارها الستمرار 
املوجهة  التعليمية  املناهج  من  األمازيغية  إقصاء 
تطلقها  التي  التعليمية  الحمالت  ومن  الجالية،  ألبناء 
القنصليات والسفارات املغربية بالخارج، والتي ما لفتت 
يتم  الحني  يف  املهجر،  ألبناء  العربية  اللغة  بتعليم  تتعلق 
التغايض أو إقصاء مقصود وممنهج  لألمازيغية، والتي 

تعترب لغة ثانية يف عديد من الدول األوربية.
وطالب األمازيغ، برضورة إعادة النظر يف طريقة تعامل 
األمازيغ واألمازيغية يف  املغرب مع  سفارات وقنصليات 

 ، ا ر سبو يا لد ا
بأن  مذكرين 
يغية  ز ما أل ا
لغة  تعترب 
اىل  رسمية 
العربية،  جانب 
املغرب  وأن 
عىل  يتوفر 
لغتني رسميتني 
أعىل  حسب 
يف  قانون 
وهو  أال  البالد، 

الدستور.
الحكومة،  اتجاه  نقدهم  سهام  وجهوا  األمازيغ، 
مستنكرين بشدة تماطل والالمباالة التي تتعامل به مع 
ملف األمازيغية منذ اقرارها لغة رسمية للبالد قبل أربعة 

سنوات ونصف من اليوم.
* م. إ   

أمازيغ يستنكرون إقصاء األمازيغية من طرف قنصلية املغرب يف باريس

»إزم«  األمازيغي  الطالب  إغتيال  عىل  قليلة  أيام 
بجامعة القايض عياض بمراكش، تعرض الناشط 
األمازيغي، أحمد الفقري، هو اآلخر لهجوم شنيع 
مراكش،  مدينة  يف   ،2016 يناير   30 األحد  مساء 

من طرف ثالثة أشخاص مجهولني.
أوريكة  بمنطقة  األمازيغي،  الناشط  وأوضح 
»للعالم األمازيغي« أنه تعرض لهجوم مباغت من 
طرف ثالثة أشخاص يحملون األسلحة البيضاء، 
التي ستنقله من منطقة  الحافلة  ينتظر  كان  ملا 
رأسه  مسقط  اىل  مراكش  بوسط  مومن  سيدي 
بأوريكة، وقاموا باالعتداء عليه بالرضب والركل 

والرفس أمام املارة قبل ان يلدوا بالفرار.
حد  بوضع  االمازيغي،  الناشط  هددوا  املعتدون 
لحياته إدا لم يبتعد عن األفكار واملواقف التي يروج 

حسابه  يف  لها 
 ، كي لفيسبو ا
فيها  يشتم  والتي 
حد  عىل  العرب 

قولهم.
الناشط،  وقال    
الفقري،  أحمد 
بأنه قام بتسجيل 
الشكاية يف حينها 
املعتدين،  ضد 
وأخربته السلطات 
باملدينة  األمنية 

الحمراء بأنها ستقوم بدورها .
* منترص إثري

اعتداء »شنيع« على ناشط أمازيغي مبراكش

استاذ  الهشومي،  كمال  أكد 
بجامعة  الحقوق  بكلية  باحث 
البيضاء،  بالدار  الثاني  الحسن 
القانونية  العيادة  ومنسق 
اليوم  تأسيسها  عن  أعلن  التي 
بأن  فرباير،   11 الخميس 
ضمن  ستكون  األمازيغية 
القانونية  العيادة  اهتمامات 
اإلنسان، ألنها  الخاصة بحقوق 
من  تعترب  املتحدث،  يضيف 

مكونات الهوية املغربية.
وأضاف الهشومي، يف حديثه مع 
العيادة  أن  األمازيغي«  »العالم 
اعرتف  الذي  الدستور  احرتمت 
باألمازيغية لغة رسمية، مضيفا 
من  األمازيغية  ستتناول  بأنها 
والثقايف،  الحقوقي  جانبها 
يركز  عملهم  برنامج  أن  مربزا، 

واللغوية  الثقافية  الجوانب  عىل 
والحقوقية.

القانونية  العلوم  كلية  أن  يذكر 
واالجتماعية  واالقتصادية 
الحسن  جامعة  السبع،  بعني 
برشاكة  البيضاء،  بالدار  الثاني 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع 
البيضاء- الدار  بجهة  االنسان 

سطات، نظمت مساء الخميس 
حول  دراسيا  لقاء  فرباير،    11
القانونية:  »العيادات  موضوع 
العمل«  وميكانيزمات  املفهوم 
اتفاقية  توقيع  خالله  من  تم 
القانونية  العيادة  وعمل  تحيني 
الحقوق  بكلية  االنسان  لحقوق 

بالدار البيضاء.
م. إثري

كلية عني السبع تؤسس عيادة قانونية 
خاصة حبقوق االنسان واألمازيغية 

ضمن اهتماماهتا

األحد  أمس  أول  خلدت 
أوبران  ادهار  جمعية 
للثقافة والتنمية بتمسمان، 
الستشهاد   53 الذكرى 
الكريم  عبد  بن  محمد 
محند«  »موالي  الخطابي 
املنفى  يف  املنية  وافته  الذي 
وشعبه  وطنه  عن  بعيدا 
الذي طاملا ضحى من أجله، 
وذلك  ألجله،  حريته  وقدم 
نقاش  حلقية  خالل  من 
تحت شعار: »موالي محند: 
معقل  و  األحرار  مدرسة 
الثوار«، من فوق قمة جبل 
بثمسمان،  أوبران«  »ادهار 
معركة  أول  مرسح  وهو 

املستعمر  ضد  محند  موالي  عهد  يف 
يوم  وقائعها  جرت  التي  الكولونيايل، 
فاتح ماي 1921، واعتربها املؤرخون 
النطالق  األوىل  الرشارة  والدارسون 

املقاومة املسلحة يف الريف.
الستشهاد  الـ53  للذكرى  التخليد  هذا 
زيارة  عن  عبارة  كان  محند،  موالي 
ثقافية إىل قمة جبل »ادهار اوبران« ثم 
الطالب  تأطري  من  نقاش  حلقية  فتح 
تطرق  الذي  يعىل،  الله  عبد  الباحث 
أولها  أساسية:  محاور  ثالثة  إىل  فيها 
التعريف بموقعة ادهار أوبران وسياق 
مكانها،  تسمية  ودالالت  حدوثها 
شخصية  الثاني  املحور  يف  تناول  ثم 
سريته  عرض  خالل  من  محند  موالي 
الذاتية وأهم مراحل حياته من مسقط 

إىل   1882 سنة  ورياغل  بأيث  رأسه 
فرباير   06 يوم  القاهرة  يف  استشهاده 
1963، أما املحور الثالث فسلط الضوء 
بمنطقة  محند  موالي  عالقة  عىل 
تمسمان، واألسباب التي جعلته يختار 
زعماء  بني  مؤتمر  أول  لعقد  جبالها 
رشارة  وانطالق  الريفية،  القبائل 
وبعدها  أوبران  ادهار  يف  املقاومة 
أنوال  ومعركة  وإغريبن  ادريس  سدي 
أسباب  إىل  الباحث  أشار  كما  الكربى. 
استسالمه، مستحرضا سريورة حرب 
الخفية  واأليادي  السامة  الغازات 
يف  املشاركني  ذكر  مع  ورائها،  من 
أن  دون   ،1926 سنة  باريس  حفل 
أهل  وخاصة  الريفيني  معاناة  ينىس 
تمسمان مع أرضار الحرب الكيماوية، 
األوفر من  الحض  نالت  املنطقة  لكون 

الكيماوية  األسلحة  كميات 
املحرمة.

للذكر فإن هذه الحلقية التي 
شارك فيها إىل جانب الطلبة 
املنطقة  أبناء  واملهتمني، 
معطيات  قدموا  الذين 
الدارس  مهمة قد ال يجدها 
فهي  واملؤلفات،  املراجع  يف 
عن  خلف  تورثها  معطيات 

سلف.
حسب املنظمني، فإن املكان 
املسري  املكتب  اختاره  الذي 
أضاف  النقاش  هذا  لعقد 
باعتباره  كبرية،  أهمية 
فيه  وفقد  الشهداء  ميدان 
يزيد  ما  اإلسباني  املستعمر 
يف  والنقاش  وضابط،  جندي   400 عن 
مثل هذه املواقع يجعل اإلنسان يتأمل 
ويسافر عرب الزمان الستحضار مالحم 
بدمائهم  املوشوم  وتاريخهم  األجداد 

الزكية.
املشاركني يف هذا  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
ومتعاطفي  منخرطي  من  التخليد 
التضييق  بسياسة  نددوا  الجمعية 
جمعية  ضد  املمارسة  والتعسفات 
من  منعها  يف  املتمثلة  أوبران،  أدهار 
أعلنوا  و  القانوني،  اإلعرتاف  تجديد 
تضامنهم معها، وطالبوا برفع الحيف 
عنها، من خالل الفتات رفعوها خالل 

تخليدهم لهذه املحطة.
* ك.ل

مجعية ادهار أوبران ختلد الذكرى الـ53 الستشهاد »موالي حمند«
معرضا  متقاعدان  فرنسيان  زوجان  أقام 
والحيل  النادرة،  التحف  من  مجموعة  تضمن 
مقامهما  أثناء  عليها  حصال  األمازيغية، 
باملغرب، حسب ما ذكرته صحيفة » لوبوان « 
فرباير  شهر  من  الثاني  األسبوع  يف  الفرنسية 

الجاري.
ويبلغ عدد التحف النادرة من املغرب والجزائر 
وتونس التي تم عرضها خالل هذا املعرض أزيد 
بني  تتوزع  نادرة  تحفة  وخمسني  مئاتني  من 
املغرب، وتحف من منطقة  أمازيغية من  حيل 

القبايل بالجزائر، فضال عن ياقات تونسية.
عىل  الحصول  من  تمكنا  املتقاعدين  الزوجان 
مدينة  يف  تواجدهما  أثناء  النادرة  التحف  هذه 
منذ  فيها  يستقران  كانا  التي  "مراكش" 
هذه  برشاء  قاما  حيث  سنة,  ثالثني  من  أكثر 
وأقدما  اآلن,   إىل  بها  واحتفظا  النادرة  القطع 
عىل عرضها بطريقة مميزة يف املعهد السالف 

الذكر.
وتمكن الزوج "جون فرانسوا بوفيي" وزوجته 
من اقتناء مجموعة من التحف النادرة بمدينة 
أخرى  وقطع  تحف  إليها  وأضاف  مراكش، 
تعود للقرن التاسع عرش والقرن العرشين من 

الجزائر وتونس. 
ترصيحاته  يف  بوفيي"  فرانسوا  وقال"جون 
لوسائل اإلعالم أن "هذه املجوهرات التي كانت 
تتزين بها النساء تمثل غناها وثروتها، وتأمني 

حياتها وهويتها".
املرشفة  شكور"،  "جميلة  أكدت  جانبها  من 
"لوبوان"  لصحيفة  ترصيح  يف  املعرض  عىل 
النفسية تمثل مرآة  الحيل  أن "هذه  الفرنسية 
نتعرف من خاللها عىل تاريخ املنطقة والدولة 
األمازيغيات  النساء  كانت  التي  والقبائل 

والعربيات تتزين بها".
* الفرواح تومرت

زوجان فرنسيان ينظمان 
بباريس معرضا لتحف أمازيغية 

نادرة اقتنياها من املغرب
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نظم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مساء أمس األربعاء 
من  تيفيناغ:  »حرف  موضوع  يف  علمية  ندوة  بالرباط 
وذلك  التكنولوجية«،  الربمجيات  إىل  الصخرية  النقوش 
امللكية  للموافقة  عرش  الثالثة  الذكرى  تخليد  بمناسبة 

عىل اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة اللغة األمازيغية.
وأفادت الباحثة باملعهد، برشى الربكان، يف ترصيح أدلت 
به »للعالم األمازيغي«، بأن عقد هذه الندوة العلمية يأتي 
يف إطار التعريف باملكتسبات املحققة يف مجال النهوض 
إدماج  قطعها  التي  الخطوات  تقييم  وكذا  باألمازيغية، 
اللغة األمازيغية بحرفها تفيناغ يف الحياة العامة، خاصة 
يف مجاالت الفضاء العمومي التنميط التكنولوجي لحرف 
تيفيناغ، ومأسسته عرب التعليم واإلعالم واإلبداع األدبي 

والبحث العلمي.
أيضا  مناسبة  هو  الذكرى  هذه  تخليد  أن  وأضافت 
استعمال  يعرفها  التي  املشاكل  بعض  عىل  للوقوف 
الحرف األمازيغي من طرف بعض املؤسسات العمومية 
وصفتها  والتي  اإلنرتنت،  عىل  ومواقعها  واجهاتها  يف 
الربكاني بالكارثية يف بعض الحاالت التي وقفت عليها يف 
أبحاثها من حيث الشكل وكذلك املضمون، مع استثناء 
بعض املؤسسات التي تحرتم استعمال اللغة األمازيغية 

وحرفها تيفيناغ.
أبرز عميد املعهد، أحمد بوكوس،  ويف كلمته االفتتاحية 
يزيد عن عقد  ما  تيفيناغ سجل حضوره منذ  أن حرف 
داعيا  االدبي،  التعليم واالبداع  الزمن فقط يف مجال  من 
إىل النظر إىل حرف تفيناغ يف عمقه التاريخي، لكونه يعد 

من الكتابات األوىل للبرشية التي تعود إىل آالف السنني.
األمم  منظمة  ممثل  ميلوارد  مايكل  قال  جهته،  من 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة »اليونسكو« باملنطقة 
تهدف  التي  الجهود  جميع  تدعم  املنظمة  إن  املغاربية، 
التي يتم  اللغات األم،  الهوية من خالل  الحفاظ عىل  إىل 
االحتفاء بها سنويا يف بقاع املعمور كل 21 فرباير، وكذا 

تعزيز الحوار والتفاهم بني الشعوب .
االحتفال  فعاليات  يف  اليونيسكو  حضور  أن  إىل  وأشار 
باإلقرار الرسمي لحرف تيفيناغ يأتي لتعزيز اإلرادة التي 
األمازيغية  وباللغة  بالتنوع  لالعرتاف  املغرب  عنها  عرب 
دعمه  عىل  أكد  كما  املغربية،  الهوية  مكونات  وباقي 
الرتاث  ضمن  األمازيغية  إدراج  أجل  من  املعهد  لجهود 

العاملي لليونسكو.
وخالل الندوة تم تقديم مجموعة من العروض من قبل 
الخطري  القاسم  أبو  تناول  أساتذة باحثني وخرباء، وقد 
تحدث  واملواقف«  واالنتشار  املأسسة   : »تيفيناغ  محور 
تيفيناغ  األمازيغي  الحرف  اعتماد  قصة  عن  خالله 
تفيناغ،  مأسسة  يف  الدولة  دور  عن  وكذا   ،2001 منذ 
التطور  عن  تحدث  فقد  أسمهري  محفوظ  األستاذ  أما 
التاريخي لكتابة تيفيناغ منذ اكتشافها عىل املنقوشات 
الصخرية يف عهد املمالك األمازيغية وما قبلها، كما رجح 
األصل املحيل لتفيناغ عىل أصله الخارجي كما تأكد ذلك 

الدراسات العلمية الحديثة. 
»حضور  الربكاني  برشى  الباحثة  ناقشت  جانبها  ومن 
وخلصت  واالنرتنيت«،  العمومي  الفضاء  يف  تيفيناغ 

ال  األمازيغية  حضور  أن  إىل 
املؤسسات  عىل  ضعيفا  يزال 
باستثناء  وواجهاتها،  الرسمية 
قواعد  تحرتم  التي  مواقع   8
تفناغ،  وحرفها  األمازيغية  اللغة 
مرتجمني  اعتماد  إىل  دعت  كما 
األمازيغية  اللغة  يف  متخصصني 

من أجل امليض بها قدما. 
السالم  الباحث بو مرص عبد  أما 
حول  مداخلته  كانت  فقد  
اإلعالمي  املشهد  يف  »تيفيناغ 
البرصي: القناة الثامنة نموذجا« 
من  مجموعة  عىل  وقف  وقد 
األمازيغية  تعرفها  التي  املشاكل 
بذات القناة من قبيل عدم التمييز 
عدم  وكذا  األسبوع  أيام  بني 

عدم  السالم  عبد  الحظ  كما  اللغوية،  القواعد  احرتام 
رغم  األمازيغي  للحرف  الجمايل  بالجانب  القناة  اهتمام 

توفر أزيد من 300 نوع من الخطوط األمازيغية.
وإدخاله يف  تيفيناغ،  وآفاق حوسبة حرف   وعن مسار 
بأن  أوكنكاي،  آيت  يوسف  قال  املعلوماتية  املنظومة 
من  سلسلة  عرفت  تفيناغ  بحرفها  األمازيغية  اللغة 
8 ثم ويندوز  املكاسب بدأ من إدخالها يف نظام ويندوز 
10، وكذا يف منتوجات رشكة إبل، كما تحدث عن وجود 
األمازيغية  اللغة  محتوى  تطوير  تهم  تطبيقات  عدة 

وتعليمها.
وذكر املعهد يف وثيقة وزعت، باملناسبة، بأن امللك صادق، 
بتاريخ 10 فرباير 2003، عىل توصية مجلس إدارة املعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية املتعلقة باعتماد حرف تيفيناغ 
كنظام لكتابة اللغة األمازيغية، وذلك لكون هذا الحرف 
الحفاظ  ملتطلبات  أكثر  يستجيب  الذي  الحرف  أوال  هو 
عىل تكامل اللغة األمازيغية وتمثالتها املادية والتاريخية 
الهوية  خصوصية  من  جزء  باعتباره  وثانيا  والثقافية، 

الثقافية املغربية.
* كمال الوسطاني

تيفيناغ: من النقوش الصخرية إىل الربجميات التكنولوجية، حمور ندوة بالرباط

دعا املشاركون يف لقاء درايس والذي نظم حول موضوع: 
الثروة.. نهب  وسياسة  األرض  نزع  مافيا  بني  »أكال 

 07 يوم  الرتابي؟«  املجال  وتدبري  لحماية  مقاربات  أي 
فرباير الحايل بتزنيت، الدولة املغربية إىل تنفيذ التزاماتها 
الدورة  عن  الصادرة  التوصية  رأسها  وعىل  الحقوقية، 
األخرية للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
نهاية شهر شتنرب  املتحدة بجنيف  األمم  املنعقدة بقرص 

وبداية أكتوبر من سنة 2015.
الذي عرف مشاركة  اللقاء  املشاركون، من خالل  وطلب 
مئات من ممثيل التنسيقيات املحلية والجهوية املدافعني 
ونزع  الغابوي  التحديد  املترضرين،ضحايا  حقوق  عن 
اإلطارات  والنواحي،وممثيل  األرايض بجهة سوس ماسة 
نزع  مسلسل  بوقف  والحقوقية،  واملدنية  السياسية 
مقتضيات  إعمال  بذريعة  األصليني  السكان  من  األرايض 
األنظمة القانونية االستعمارية للتحديد الغابوي، وتحديد 
نزع  ضحايا  وبتعويض  للدولة.  والخاص  العام  امللك 
االعتبار  بعني  أخدا  للسكان  القرسي  والتهجري  األرايض 
بجميع  األمازيغية  للهوية  تدمري  من  ذلك  مخلفات 

مقوماتها. 
الجاري  االستعمارية  القوانني  جميع  بإلغاء  وطالبوا 

العقارية واستغالل  بامللكية  واملتعلقة  اآلن  إىل  العمل  بها 
مواردها السطحية والباطنية. 

املفصلة  الحقوقية  الحركة  مطالب  اعتماد  عىل  وارصوا 
بتقاريرها املوازية،ومنها توصيات التقرير املوازي املرفوع 
من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية يف إطار 
إعمالها الفقرة 2 من املادة 1 و2 و4 و6 والبند 2 من املادة 
االقتصادية  بالحقوق  الخاصة  الدولية  االتفاقية  من   7

واالجتماعية والثقافية،
وأكد ذات املشاركون عىل  رضورة وقف العمل بالترشيعات 
مع  مالءمتها  يضمن  بما  التمييز،وتحيينها  تكرس  التي 

الترشيعات الدولية،واملرجعية الدولية لحقوق اإلنسان.
للتنسيقيات  واملرشوعة  العادلة  املطالب  تلبية  إىل  ودعوا 
املحلية والجهوية املدافعة عن الساكنة املترضرة،وإطالق 
األرض،ضحايا  عن  الدفاع  بسبب  املعتقلني  رساح 
العمل  النفوذ،و  وذوي  العقار  مافيا  ومؤامرات  التدليس 
تماطل.  أو  تسويف  دون  املرصودة  املشاكل  حل  عىل 
الخاصة  امللفات  يف  شامل  و  مستقل  تحقيق  وفتح 
،والريع،ومافيا  الثروة  ونهب  للفساد  باألرض،والتصدي 
الفردي  الرضر  املترضرة،وجرب  املناطق  العقار،وإنصاف 
من  ذلك  يعنيه  التنمية،بما  يف  الحق  والجماعي،وإعمال 

ذوي  طرف  من  والتملك  التمليك  حق 
الحقوق. 

عن  بعيدا  املحميات  تثبيت  عىل  وأكدوا 
مناطق عيش السكان يف احرتام للتنوع 
الساكنة  حقوق  واحرتام  البيولوجي، 
يف استغالل املجال الغابوي،والكف عىل 
املندوبية  طرف  من  أراضيهم  مصادرة 
،وحماية  والغابات  للمياه  السامية 

أمالكهم من الخنزير الربي.
الجماعي  التحفيظ  مسطرة  وتعميم 
عىل جميع الجماعات الرتابية، وبشكل 

مجاني، وإعادة النظر يف التحديدات اإلدارية السابقة التي 
هي موضوع نزاع فردي أو جماعي.

والدويل،  الوطني  الرتافعي  العمل  اعتبار  عىل  وأرصوا 
 ، املترضرة  للساكنة  نضايل  واجب  امليداني  والنضال 
حل  عن  املسؤولني  بتقاعس  املتسم  الواقع  يفرضها 
مشاكل الناس، وعدم االكتفاء بالوعود الكاذبة والتماطل 

والتمطيط والتسويف.
التحضريية  اللجنة  تشكيل  عن   املشاركون  وأعلن 
املدنية  املبادرة  وجعل  لألرض«أكال«  الوطنية  للشبكة 

األمازيغية  للجمعيات  الوطنية  الفدرالية  أطلقتها  التي 
مفتوحة يف وجه كل التنظيمات املدنية والحقوقية الراغبة 
يف االلتحاق،واالنخراط والعمل عىل صعيد الوطني والدويل.

أساتذة  قبل  من  تأطريه  تم  الدرايس  فاللقاء  ولإلشارة 
ومحامون وممثلو املجتمع املدني، كما كان اللقاء فرصة 
لالستماع لتشخيص الوضعية الحالية من قبل املتدخلني 
النهب  جراء  من  املترضرة  الساكنة  ممثيل  ولشهادات 
والرتامي من طرف الدولة أو الخواص عىل أرايض السكان 

األصليني.
* إمرزيك,ر

نداء تزنيت حول األرض »أكال« يدعو احلكومة املغربية إىل تفعيل التوصية 
األممية،وسن قوانني أكثر فعالية ومنصفة تنسجم مع  املوروث األمازيغي

باملعهد  الباحث  مخلص،  موحى  قال 
انتشار  بأن  األمازيغية،  للثقافة  امللكي 
األمازيغي واتساع رقعة إصداره  الكتاب 
وترية  ترسيع  بالرضورة  يستدعي 
والجامعات  املدارس  داخل  تعليمها 
وعموديا  أفقيا  تعميمها  وكذا  املغربية، 
وعىل  التعليمية  املؤسسات  جميع  عىل 
وكذا  الدراسية،  املستويات  جميع 
وتعزيز  األمية،  محو  برامج  يف  إدراجها 
حتى  واإلنرتنت،  اإلعالم  يف  حضورها 
اللغة  املواطنني من قراءة  يتمكن جميع 
بحرفها  وكتابتها  وفهمها  األمازيغية 

تفيناغ.
نظمته  لقاء  يف  مخلص  وأضاف    
 13 السبت  أمس  مساء  الوطنية  املكتبة 
باملعرض  لها  املخصص  بالفضاء  فرباير 
القوانني  بانتظار  »نحن  للكتاب،  الدويل 

التنظيمية لرسمية األمازيغية، التي من شأنها أن تخصص ميزانيات وقوانني 
تخص اإلصدارات األمازيغية«، وقال يف ذات السياق أن املؤسسة الوحيدة التي 
تصدر التي يمكن أن نقول أنها تصدر كتبا باألمازيغية هي لريكام، وأشار إىل 
أن أغلب اإلصدارات التي تعترب أمازيغية، إنما تصدر بلغات أجنبية لكن تتناول 

موضوعات متعلقة بالقضية األمازيغية.
للثقافة  امللكي  باملعهد  الباحث  قال  األمازيغية  الكتابة  لغة  وبخصوص 
من  بد  فال  الشعوب،  ككل  نعمل  »ألننا  مهمة،  املمعرية  اللغة  أن  األمازيغية 
تقعيد اللغة من أجل إدخالها يف النظام التعليمي واإلعالم، ومن أجل مقتضيات 
بيداغوجية، وهي موجهة لألجيال القادمة التي تتعلم األمازيغية باملدرسة، أما 
اللغة  بالنسبة للغة اإلبداع األدبي فال يرى مخلص مانعا من استعمال فروع 

األمازيغية بتنوعاتها.
النرش  دور  عىل  وفرضها  األمازيغية  اإلصدارات  تشجيع  إىل  مخلص  ودعى    
للحصول عىل مكتبة غنية للكتاب األمازيغي، كما دعى رجال ونساء األعمال 
مع  موازاة  أنه  مخلص  وقال  األمازيغي،  الكتاب  يف  يف  االستثمار  إىل  األمازيغ 
»يعمل  وأضاف  تكلفة،  أكثر  ألنه  اإللكرتوني  بالنرش  العناية  يجب  الورقي، 

املناضلون عىل دعوة األمازيغ وتشجيعهم عىل رشاء الكتب األمازيغية.

مسؤول  كرواش،  ميك  وقف  جهته  ومن 
عىل  املحمدية،  بمكتبة  الجامعي  القسم 
مجموعة من املشاكل التي يعانيها الكاتب 
اإلصدارات  من  »وكغريها  األمازيغي، 
الوطنية تعاني اإلصدارات األمازيغية من 
الوطني«  املستوى  عىل  الظهور  يف  نقص 
نفسه  هو  »الكاتب  وأضاف  ميك،  يقول 

النارش واملوزع«.
ويف مقارنة بسيطة مع الجارة أوروبا قال 
ميك بأن املكتبة الوطنية الفرنسية تشجع 
الرتاث،  عىل  وتحافظ  املحلية  اإلصدارات 
وقال بأن هناك دار نرش أملانية تنرش لكل 
الكتاب بالعالم وبلغات مختلفة، »بمجرد 
املؤسسة  لدى  كتابك  مرشوع  تضع  أن 
النارشة«، كما تنرش املؤسسة أيضا نتائج 

األبحاث يف مختلف املجاالت.
ودعى ميك الكتاب املغاربة إىل أخذ املبادرة 
يف نرش منتوجاتهم، وقال أنه يجب عىل دور النرش املغربية أن تساعد الكتاب 
ميك  قل  األمازيغي،  الكتاب  يف  االستثمار  إشكال  إىل  وباإلضافة  واملبدعني، 

كرواش »يجب عىل الدولة أن تتحمل املسؤولية«.
ويف مداخالت الحارضين، وتفاعال مع إشارة موحى مخلص ملؤسسة »إدسيون 
يف  االستثمار  تحاول  التي  املؤسسات  بعض  عن  حديثه  سياق  يف  أمازيغ« 
الكتاب والنرش األمازيغي، قال رشيد راخا مدير مؤسسة »إدسيون أمازيغ«، 
أن املؤسسة رغم ضعف إمكانياتها إال أنها مستمرة يف نرش جريدتها »العالم 
األمازيغي« ويف إصدار بعض الكتب األمازيغية بمعدل كتاب لكل سنتني، وقال 
للمصطلحات  قاموس  إصدار  عىل  الشهر  هذا  خالل  ستعمل  املؤسسة  بأن 

القانونية، أمازيغية-فرنسية، للباحث األمازيغي محمد بوداري.
بعدها  فاتت  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  إصدارات  أن  إىل  الراخا  وأشار 
الوطني وتصل إىل العاملية، نظرا لتنوعها وقيمتها العلمية، وأشار الراخا إىل أن 
عددا من املكتبات األوروبية ال توفر كتبا أمازيغية، التي تحمل ثقافة غالبية 
الجاليات املقيمة بهذه الدول، ما يتسبب لها يف أزمة هوية قد تكون عواقبها 

وخيمة.
* كمال. و

خملص: انتشار الكتاب األمازيغي يقتضي تسريع وترية تدريس األمازيغية
طول  عىل 
الحافل  املسار 
واملناضل  للفنان 
لشهيد  ا و
-مبارك  “نبا” 
يف  أولعربي- 
املوسيقى  مجال 
والرسم،  والفن 
الكبري  وتأثره 
عة  بمجمو
الفنانني  من 
يغ  ز ما أل ا

والعامليني، واختيار إيقاع غيثارته الذهبية، وكلماتها وألحانها، وفق تصور 
فلسفي فني، نابع من إيمانه العميق، الواضح من قولته املشهورة :”نحن 
نؤثر ونتأثر هذه هي املوسيقى وهذه هي الحياة، نحن ننتقد حتى ذواتنا، 
تحسد  التي  الذي سندفعه.”  الثمن  كان  كيفما  الحقيقة  نغني  أن  نحاول 
العاملية  املوسيقى  االنفتاح عىل  يفرس  ما  والتأثر،  والتبادل  التواصل  روح 

عامة واألمازيغية خاصة.
يف الذكرى الخامسة لرحيل الفنان الشاب الذي رحل عن مبكرا –نبا- التي 
كلقاء   ،30-01-2016 يومه  السنة،  هذه  “الراشيدية”  امتغرن  يف  أقيمت 
ثقايف وفني تأبيني لروح الشهيد، ووقوفا عىل ما قدمه للقضية األمازيغية 
كـإنسان أوال، وما استطاع أن يوصل به هموم الشعب األمازيغي مدافعا 

بغيثارته عن القضية األمازيغية.
القبايل “ألحلو” إىل إمتغرن للمشاركة  الفنان االمازيغي من  كان حضور 
يف إحياء الذكرى الخامسة، مناسبة تاريخية لكون ذلك حلما قد تحقق لـ 
الفنان  “نبا” – مبارك أولعربي- رغم غيابه جسدا ال روحا. أن يغني مع 
النسق املوسيقي لـمجموعة صاغرو مع  القباييل “أولحلو” أغنية تجمع 
إختارتها  التي  الطريقة  أو  النمط  أن  يقول  الجميع  أن  بحكم  “أولحلو”، 
مجموعة صاغرو يف غنائها مأخوذة من “النمط الغنائي ألولحلو”، ليجتمعا 
 Sg Imggun Ar ”: يف أغنية واحدة تحمل تاريخ انتفاضة، ملجموعة صاغرو
Msemrir, Sg Tazarin ar Tinghir, Ughighuc ira ad Idder” ثم أغنية 
عن  تعرب  بما  الجميع  معها  تفاعل  والتي   ”Pouvoir Assassine“ اولحلو 

واقع مرير وأليق ملجتمع منيس ومقهور ومهضوم الحقوق.

 أوحللو يف الذكرى اخلامسة لتخليد 
روح الشهيد “نبا”
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الفيدرالية  عقدت 
ألورومتوسطية  ا
االختفاء  ضد 
يوم  القرسي 
فرباير،   9 الثالثاء 
املنظمة  بمقر 
لحقوق  املغربية 
بالرباط،  اإلنسان 
تم  صحفية  ندوة 
عرض  خاللها 
الدورة  عن  تقرير 
يف  التكوينية 
الطب  مجال 
وآليات  الرشعي 

عىل  البحث  أثناء  املعلومات  جمع 
أرجنتيني  فريق  أطرها  التي  املفقودين، 
6 و7 فرباير الجاري،  لألنرتبولوجيا يومي 
املفقودين  وضعية  مناقشة  تمت  كما 

مجهويل املصري باملغرب.
الفدرالية  ممثلة  ديتور،  نصرية  وقالت 
التي  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية 
جمعية   26 وتضم   2007 سنة  تأسست 
إن  املغرب،  منها  متوسطيا  بلدا   12 تمثل 
من حق عائالت ضحايا االختفاء القرسي 
يف املغرب أن يعرفوا مصري أقاربهم، وملاذا 
اختفوا وكيف جرى ذلك، مع الحق يف خرب 
املعنوي واملادي للضحايا وذويهم،  الرضر 
هذا  عن  للمسؤولني  الجزاءات  وترتيب 

االختفاء.
نائب  املانوزي،  رشيد  أكد  جهته  ومن 
ضد  األورو-متوسطية  الفيدرالية  رئيسة 
الفدرالية،  عن  وفدا  أن  القرسي  االختفاء 
لحقوق  الوطني  املجلس  بمسؤويل  التقى 
وأبرز  املوضوع.  هذا  لتدارس  اإلنسان 
أجراها  التي  »التحقيقات  أن  املانوزي 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أفضت إىل 

الوصول إىل نتائج وأن املجلس سيبلغها إىل 
عائالت املختفني يف األيام املقبلة«.

واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  أن  وأشار 
يف  القرسي  االختفاء  ضحايا  عدد  حددت 
700 حالة، مزضحا أن هناك أكثر من 100 
وأكد  وفاتها.  عىل  قوية  دالئل  توجد  حالة 
60 ملفا،  أن الهيئات املعنية اشتغلت عىل 
سيتم تسليم نتائجها إىل الجهات الرسمية 
وأضاف  فيها،  للبّت  القادم  الخميس  يوم 
املتحدث: »نحُن نعترب الضحايا مختطفني 
نعرف  ال  أننا  دام  ما  املصري،  ومجهويل 

مقابرهم«.
وخلص املتدخلون إىل أن ملف االختفاءات 
لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات  القرسية 
البث  بعد  إال  يطوى،  أن  يمكن  ال  اإلنسان 
يف جميع امللفات العالقة، وإنصاف عائالت 
الضحايا، وأضافوا أن »ال املجلس الوطني 
الحقوقية  الجمعيات  وال  اإلنسان  لحقوق 
االختفاءات  ملف  إغالق  حقهم  من 
القرسية، فعائالت الضحايا هي من فتحت 
أن  الحق  لها  من  هي  وبالتايل  امللف  هذا 

تقرر متى سيغلق هذا امللف«.
* ك.و

املانوزي: أدلة قوية على وفاة أزيد من 
100 حالة اختفاء قسري باملغرب

الوطني  املكتب  عضو  الله،  العاطي  محمد  أكد 
الرتحيل  ضحايا  املغاربة  عن  الدفاع  لجمعية 
كلمته  يف   ،  )ADMEA( الجزائر  من  التعسفي 
 30 السبت  يوم  الجمعية،  نظمتها  ندوة  خالل 
يناير باملركز الثقايف أكدال، أكد عىل أن هذه املأساة 
اإلنسانية، كانت نتيجة مبارشة للخالف الذي وقع 
حول  الجزائرية  والجمهورية  املغربية  اململكة  بني 
قضية الصحراء املغربية املفتعلة سنة 1975، حيث 
تنظيم   ضد  آنذاك  الجزائري  النظام  ثورة  "ثارت 
أقاليمه  السرتجاع  الخرضاء  للمسرية  املغرب 
الصحراوية الجنوبية"، فكان الرد االنتقامي للدولة 
ضحيتها  كان  سوداء  مسرية  بتنظيم  الجزائرية 
مئات اآلالف من الجالية املغربية املقيمة بالجزائر.

  وعرب العاطي الله عن أسفه اتجاه الدولة املغربية، 
أي  غياب  ويف  الواضح  بالتقصري  يتعلق  فيما 
للدفع  واضحة  سياسية  إرادة  أو  جادة  خطوات 
املؤسسات  أمام  اإلنساني  الحقوقي  امللف  بهذا 
الدولية التي تنارص حقوق اإلنسان، وأيضا طالب 
الدولة املغربية باالهتمام بهذه القضية اإلنسانية، 
يف  لجمعيتنا  واملساندة  الدعم  سبل  "وبتوفري 
نضالها الحقوقي، وكذلك ربط ملف قضية املغاربة 
الجزائر  من  الجماعي  القرسي  التهجري  ضحايا 
باعتبارهما  بتندوف،  املحتجزين  املغاربة  بقضية 
ملفني وطنيني حقوقيني مرتبطني بقضية واحدة 
العاطي  طالب  كما  املغربية،  الصحراء  قضية  هي 
ضد  بجريمتها  باالعرتاف  الجزائرية  الدولة  الله 
اإلنسانية، وذلك بإرجاع كافة الحقوق واملمتلكات 
لتوصيات  وفقا  الضحايا،  رضر  وجرب  املسلوبة، 
حقوق  جميع  لحماية  األممية  الدولية  اللجنة 
بتاريخ  الصادرة  أرسهم  وأفراد  املهاجرين  العمال 
10 ماي 2010.                                                                          

الحقوق  بكلية  باحث  أستاذ  أوخليفا،  أما سمري    
سيايس  والجيو  التاريخي  البعد  تناول  فقد  بسال، 
الجزائر،  من  الجماعي  القرسي  التهجري  لحدث 
وبعد تذكريه بمسار العالقة املغربية الجزائرية منذ 
القدم والدور الذي لعبه املغرب يف استقالل الجزائر 

مواجهة  يف  واملساندة 
الفرنيس،  االستعمار 
التمييز  رضورة  إىل  داعيا 
الجزائري  الشعب  بني 
األول  حيث  وحكامه، 
الدائم  الجار  األخ  يبقى 
"حكامه  بينما  للمغرب، 
تنم  حياله،  وسياستهم 
عىل الحضور الدائم لعقدة 
وعن  مفهومة"،  غري 
املغاربة  املهجرين  قضية 
أنها  اعترب  الجزائر،  من 
أمران  الصحراء  وقضية 
فاصل  ال  مرتابطان 
بينهما وال ينبغي الحديث 
عن  بعيدا  أحدهما  عن 

اآلخر.
املنظمة  رئيس  الركو  بوبكر  أوضح  جهته  ومن    
تعرض  التي  املأساة  أن  اإلنسان،  لحقوق  املغربية 
طرف  من  مغربية  أرسة  ألف  وأربعني  خمسة  لها 
انتهاكا  تعد   ،1975 سنة  الجزائرية  السلطات 
تعريفات  قدم  حيث  اإلنسان،  لحقوق  جسيما 
مهمة متعلقة باالتفاقيات الدولية التي تهم مجال 
مركزة  بمذكرة  اإلدالء  واقرتح  اإلنسان،  حقوق 
بناءا عىل محددات االنتصاف وجرب الرضر، وخلص 
لبناء  العملية  املقرتحات  من  مجموعة  تقديم  إىل 
عمل أكثر تطورا وأكثر ديناميكية بالنسبة للملف 
عمل  توجيه  إىل  وأيضا  عملية،  ألشياء  وللوصول 
إىل  باإلضافة  أخرى  آليات  عن  البحث  إىل  الجمعية 
اآلليات التي تستعملها اآلن، وذلك بتنسيق مع ذوي 
االختصاص خاصة فيما يتعلق  بتجارب املنظمات 
املتشابهة،  امللفات  أو  امللفات  هذه  يف  الحقوقية 
الدولة  مسؤولية  أن  عىل  كلمته  آخر  يف  وأكد 
مواطنيها  عن  الدفاع  يف  الحق  لها  ثابتة،  املغربية 
املرافعة  يخص   فيما  األقل  عىل  املجال،  هذا  يف 
من  تساند  بجنيف،  اإلنسان  حقوق  مجلس  خالل 

القضية، بالخرباء  املهتمة بملف  الجمعيات  خالله 
وبالوسائل الكفيلة. 

   وقال الحافظ بن رشيد، محام بهيئة الرباط ونائب 
الجمعية  أن  يف  للجمعية،  الوطني  املكتب  رئيس 
عىل  االنفتاح  أجل  من  رسالة  عاتقها  عىل  أخذت 
امللفات  هذه  مثل  أغوار  لسرب  املغربية  الجامعة 
أن  إىل  مشريا  اإلنسان،  حقوق  بانتهاك  املتعلقة 
املسؤولية مشرتكة بني الدولة الجزائرية باعتبارها 
وكذا  اإلنسانية،  ضد  جرما  ارتكبت  التي  الفاعلة 
يف  التفكري  إعادة  يف  املغربية  الدولة  مسؤولية 
كيفية إعادة إدماج ضحايا الرتحيل التعسفي من 
التي  واملعاناة  األرضار  لتبعات  تخفيفا  الجزائر، 
لحقت بهم، كما اعترب من خالل تكييفه القانوني 
طلب  بإمكانها  املغربية  الدولة  أن  القضية،  مللف 
استشارة من محكمة العدل الدولية، خصوصا وأن 
الفعل الجرمي ارتكب يف حق جالية مغربية كانت 
مقيمة بطريقة رشعية وقانونية بالجزائر. وأشار 
اإلنسانية، واعترب  يتعلق بجريمة ضد  األمر  أن  إىل 
قرار الرتحيل التعسفي قرارا سياسيا غري مرشوع 
وضحاياه مواطنون عزل.                                                                                                                      

العاطي اهلل يدعو الدولة املغربية لتحمل املسؤولية يف التهجري القسري من اجلزائر
خالل  ندوة وطنية يف الذكرى األربعني ملأساة التهجري القسري من اجلزائر سنة 1975

منترص إثري

يف  باحثون  توصل 
أكسفورد  جامعتي 
نية  يطا لرب ا
سيتي  نيفر يو " و
ومعهد  لندن"  كوليدج 
بالنك"  "ماكس 
لألنثربولوجيا  األملاني 
وبتمويل  االرتقائية، 
"ويلكم  مؤسسة  من 
و"مؤسسة  تراست" 
بجامعة  فيل"  جون 
ومعاهد  أكسفورد 
الوطنية  الصحة 

الربيطانية،  امللكية"  و"الجمعية  األمريكية 
)توصلوا( إىل وضع أول خريطة للتاريخ الجيني 

للمجموعات البرشية والشعوب حول العالم.
 " املوسومة  العلمية  الدراسة  هذه  وكشفت   
و  البرشي"  االختالط  لتاريخ  الجيني  األطلس 
العلمية  املجلة  يف  دراستها  نتائج  نرشت  التي  
أبناء  إىل  جينيا  أقرب  املغاربة  أن   " ساينس   "
شمال إفريقيا )أمازيغ مزاب بالجزائر، تونس، 
 ،) إيطاليا..  )إسبانيا،  واألوروبيني   ).. مرص 

فاألفارقة )جنوب الصحراء(.
عنها  كشف  التي  الدراسة  هذه  وأوضحت 
للعينات  الجيني  التمازج  أن  املايض،  األسبوع 
يف املغرب أو يف )مراكش( كما أسمته،  رصدت  
يف  و11.9  اإلسبان،  مع  املائة  يف   23.6 نسبة 
املائة مع التونسيني، و11 يف املائة مع املرصيني، 
و6.7  الجزائر،  يف  املزابيني  مع  املائة  يف  و10.2 
املائة  يف  الجنوبيني، و4  اإليطاليني  املائة مع  يف 
مع سكان صقلية الرشقية، و3.5 يف املائة مع 

اإلثيوبيني...
 12 من  لعينات  دراسة  الخريطة  وشملت 
والرشق  إفريقيا  شمال  يف  برشية  مجموعة 
)املغرب(،  املراكشية  املجموعة  هي:  األوسط 
من  وهي  مزاب  بني  أو  املزابيني  ومجموعة 
والتونسيون،  الجزائر،  يف  األمازيغية  القبائل 
بدو  من  وهم  "البدو"  ومجموعة  واملرصيون، 
شمال شبه جزيرة سيناء املرصية، والسوريني 
والدروز،  واألردنيني،  والفلسطينيني، 

واإلماراتيني، والسعوديني، واليمنيني.
وقت  يف  العاملية،  الجينية  هذه   رصدت  كما 
الجيني بني  التمازج  تواريخ وخصائص  واحد، 
العلماء  تمكن  أن  بعد  وذلك  األقوام،  مختلف 
لتحليل  متقدمة  إحصائية  طرق  تطوير  من 
إن  "دي  األكسجني  منقوص  النووي  الحمض 

من  املستخلص  إيه" 
شخصا   1490 عينات 
من املجموعات البرشية 
الخمس والتسعني حول 

العالم.
غاريت  الدكتور  أشار  و 
يف  الباحث  هيلنثال، 
الجينات  علوم  معهد 
"يونيفرسيتي  بجامعة 
واملرشف  لندن"  كوليدج 
الدراسة،  عىل  الرئيس 
املعلومات  أهمية  إىل 
املستخلصة من الرتكيبة 
شعوب  ملختلف  الجينية 
الرغم  "وعىل  إذ  العالم، 
تحمل  ال  الفردية  الجينية  التطورات  أن  من 
الجغرافية  األصول  حول  ضعيفة  إشارات  إال 
للشخص، فإن إضافة معلومات من كل الجينوم 
األحداث  كل  تركيب  إعادة  إىل  تقود  البرشي 
املستخلصة  "العينات  أن  مضيفا  املرتافقة". 
من األفراد من مناطق مجاورة تقدم يف بعض 
التمازج  من  مدهشة  متنوعة  مصادر  األحيان 
الجيني، وعىل سبيل املثال، فإننا "قمنا بالتعرف 
عىل أحداث معينة وقعت يف أوقات مختلفة لدى 
ظهرت  باكستان،  يف  املجموعات  من  عينات 
جنوب  أفريقيا  من  متوارثة  جينات  بينهم 
الصحراء - ربما نتيجة تجارة العبيد - وأخرى 
العتيقة،  أوروبا  من  وثالثة  آسيا،  رشق  من 
وأظهرت كل املجموعات البرشية تقريبا وجود 
أحداث قادت إىل اختالط الشعوب، وهذه ظاهرة 
شائعة عرب التاريخ تحدث نتيجة الهجرات عرب 
وسائل  تناقلته  ما  حسب  بعيدة"،  مسافات 

اعالم دولية مختلفة عن لسانه .
من جهته، قال الدكتور دانيال فالوش الباحث 
لألنثروبولوجيا  بالنك"  ماكس  "معهد  يف 
االرتقائية يف اليبزغ وأحد كبار مؤلفي الدراسة، 
إن  )قال(  دائما،  دولية  وكالة  نقلته  ما  حسب 
األحداث  سجالت  مع  تتماثل  الدراسة  نتائج 
وضع  يف  اليوم  ترغب  كنت  "فإن  التاريخية: 
حضارة  ألفراد  الجينية  الرتكيبة  عن  لوحة 
من  حزمة  استخدام  عليك  فإن  مثال،  )املايا( 
ألناس  النووي  الحمض  تشمل  التي  )األلوان( 
باألفارقة  شبيهني  وآخرين  باإلسبان،  شبيهني 
من غرب أفريقيا، والهنود الحمر سكان أمريكا 
 ،1670 عام  إىل  يمتد  التمازج  وهذا  األصليني. 
ويكون متماثال مع السجالت التاريخية لدخول 

اإلسبان واألفارقة يف تلك الفرتة".

دراسة علمية: املغاربة أقرب جينيا إىل األفارقة 
* الرباط: منترص إتريواألوربيني 

مجهويل  املختطفني  عائالت  مع  التنسيق  لجنة  قالت 
ملف  أن  باملغرب،   القرسي  االختفاء  وضحايا  املصري 
الضحايا ومايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
االرادة  »غياب  بسبب  مفتوحا،  يزال  ال  املغرب،  يف 
النهائي واملنصف  للحل  املغربية  الدولة  لدى  السياسية 
زالت  الضحايا ال  بأن »حقيقة  امللف«،  موضحة،  لهذا 
والجماعية  الفردية  الرضر  وجرب  كليا،  ومغيبة  غائبة 

تعرف تعثرا وبطأ يف التنفيذ« .
وطالبت اللجنة، عرب بيان لها، أطلعت »العالم األمازيغي« 
عىل مضمونه، خالل ندوة صحافية نظمتها الفيدرالية 
يومه  صباح  القرسي  االختفاء  ضد  األورومتوسيطية 
الثالثاء 9 فرباير 2016 الجاري، )طالبت ( بـ«الكشف 
عن الحقيقة الكاملة لجميع حاالت االختفاء القرسي 
باملغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب يف مراكز 
واإلعدامات  واالعتقال  االحتجاز  وأماكن  االستنطاق 
التعسفية، وكل الحيثيات السياسية واألمنية التي أدت 

اىل هذه الجرائم وتوضيح جميع مالبساتها«. 
للضحايا  االعتبار  ورد  االعتذار  بتقديم  طالبت،  كما 
الجينية  التحاليل  نتائج  عن  »الكشف  عرب  وعائالتهم 

واألنثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل املدافن، 
وكذا إبعاد ما سماتهم بالجالدين السابقني من مراكز 

املسؤولية وإعمال مبدأ عدم اإلفالت من العقاب«.  
التعجيل باستكمال جرب  اللجنة، عىل رضورة  وشددت 
لذوي  اإلجتماعي  واإلدماج  والجماعي  الفردي  الرضر 
وكذا  حقوقهم،  كافة  من  الضحايا  وتمكني  الحقوق 
نرش اللوائح الكاملة لضحايا االختفاء القرسي باملغرب 

وتضمينها كل املعلومات األساسية«.
املختطفني  عائالت  مع  بالرباط   التأمت  التي  اللجنة   
باملغرب،  القرسي  االختفاء  وضحايا  املصري  مجهويل 
السلبي  املوقف  عنه  قالت  ما  من  استيائها  عن  عربت 
ضحايا  ملف  إزاء  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس 
والذي  املصري،  مجهول  واملختطفني  القرسي  االختفاء 
هذا  من  والتخلص  التخيل  عن  لإلعالن  رسميا  يستعد 
ذات  الذكر«. حسب  يقدم شيئا يستحق  أن  امللف دون 

اللجنة
الجنائي  الترشيع  بمالئمة  مطالبتها  اللجنة،  وجددت 
الوطني مع مقتضيات اآلليات الدولية املجّرمة لالختفاء 
الحماية للضحايا وأفراد عائالتهم  القرسي، و«ضمان 
عىل  االنتهاكات  هذه  يف  املتسببني  وإحالة  وللشهود، 

العدالة مهما تنوعت درجة مسؤوليتهم«. 

 جلنة: غياب إرادة سياسية وراء غياب حقيقة االختفاء القسري باملغرب 

الجديد،  السيايس  الوعي  وانبعاث  الوعي  تنامي  أمام 
املغربي  للنظام  ،كان  األمازيغي  الحراك  مع  وبموازاة 
عن  البحث  يف  اللعبة،  أدوات  مرة  كل  لتجديد  اسرتاتيجية 
أوراق  ضمن  من  ورقة  فالعفو  تدمريية،  إلهائية  اليات 
أخرى. فمعيار تخفيض العقوبة من طرف وحيد )أوساي 
نفس  يف  أعطوش(  )حميد  األخر  الطرف  دون  مصطفى( 
خلفية  دريعة  وتحت  األمازيغي،  السيايس  اإلعتقال  ملف 
حجب  هو  الهدف  كان  اخر،  شيئ  من  أكثر  سياسية 
األسئلة الكربى، وزرع بذور الفتنة واندالع التوتر فحذاري 

من اإلنزالق يف هذه اللعبة الخبيثة املمنهجة .
يف  مشكال  أبدا  يجد  لم  التاريخية  سريورته  يف  املخزن  إن 
وبعد  لإلقتتال،  جديدة  أنفاس  ملنح  النار،  حطب  إيجاد 
يوما  نطالب  ولن  لم  ،فنحن  األمازيغي  للمشهد  فرجوي 
للصفح،  كبصمة  يغرقنا  مما  امللكي''  ''العفو  يسمى  بما 
أمام موقف  للتساءل، وهذا تكتيك يضعنا  تجعلنا يف منئا 
صعب وتحدي حقيقي، فال يمكن أن ننقلب عىل قناعاتنا 

الجذرية وال عن خياراتنا التاريخية.
جبهة  عن  تعرب  حقيقة  السيايس  اإلعتقال  تجربة  إن 
من  فعقد  ومرشوعة،  مقدسة  قضية  أجل  من  للنضال، 
الوجودي،  والتوتر  بالقلق  احساس  من  رافقه  وما  الزمن 

من اإلعتقال إىل املحاكمة، ومن هوس يف رفض اإلحتماالت 
النضال  رضيبة  كانت  الرهيبة.لقد  والتوقعات  املمكنة 
من  السنوات  هذه  تثنينا  ،ولن  مستمرة  وجدوته  غالية 
الوعي  لتدمري  العفو/اإلستثناء  ورقة  تكتيك  وال  اإلعتقال 
يحدث،  بما  اإلكثرات  يجب  .فال  الفهم  عىل  القدرة  وعدم 
فنحن وجهان لعملة واحدة ،ولن يزيدنا هذا الفعل لنا إال 
ارصارا للتشبث، وتحقيق اإلنسجام ،ويربي فينا اإلحساس 
العميق باإلنتماء الهوياتي األمازيغي .فليس لنارص مملكة 
باإلستبداد  املرشعن  وخنوعه  بجبنه  )النظام(  الظلم 
ولن  لجناته،  تأديب  يف  بيننا  ...مكان  والتهميش  والفقر 
إليمازيغن،  الحارقة  والرهانات  الكربى  األسئلة  يحجب 
فعىل الدولة أن تتحمل مسؤوليتها ملا ترتكبه من انتهاكات 
يف حق األمازيغية، ليس فقط ملا يرتكبه الفاعل الذي ينتمي 
تواطئ  أو  أو موافقة  بإذن  أيضا  ،ولكن  الدولة  أجهزة  إىل 
معها، وملواجهة اإلنهيار املرتبص، ال بد من توحيد الجهود، 
إضافية  بقوة  الذات  شحن  أجل  من  بديل  للنضال  وليس 
اليأس،  هاوية  من  الروح  وانتشال  واملقاومة،  للصمود 

فأنتم اخر دفاعاتنا لوجه نريان النظام الحرقة.
* بقلم املعتقل السيايس حميد أعطوش  
 سجن توالل 1 أمكناس       

العفو امللكي ألوساي مصطفى واستثناء أعطوش محيد، ماذا جينيه 
النظام من هذه اللعبة املشبوهة ؟؟
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فرباير   07 األحد  يوم  اختتمت 
يف  الصنوبر  بنادي  األمم  بقرص   2016
للدورة  العامة  الجلسة  أشغال  العاصمة،  الجزائر 
خصصت  التي  بغرفتيه  للربملان  االستثنائية 
الدستور  تعديل  املتضمن  القانون  عىل  للتصويت 

والذي تمت املصادقة عليه باألغلبية الساحقة.
الوكالة  نقلته  ما  وفق  الدستور  تعديل  حاز  وقد 
صوت  فيما  صوتا،    499 عىل  لألنباء  الرسمية 
التصويت،  عن  آخرون   16 وامتنع  نائبان  ب«ال« 
رفع  تمت  التي  التصويت  جلسة  سجلت  حيث 
األيدي حضور 512 نائبا وخمسة توكيالت، ليكون 
النصاب  أن  علما  نائبا،   517 الحارضين  مجموع 

املطلوب للتصويت هو 388 صوتا.
ويف رسالة له بمناسبة املصادقة عىل تعديل القانون 
األسمى للبالد، قرأها نيابة عنه رئيس الربملان عبد 
القادر بن صالح، اعترب عبد العزيز بوتفليقة هذه 
جديدة  تاريخية  ملرحلة  »تدشني  بمثابة  الخطوة 
تحمل تطورات ديمقراطية غري قابلة ألي تراجع«، 
الدستورية  التعديالت  به  جاءت  ما  إىل  مشريا 
بوتفليقة  يتعلق وفق خطاب  ما  الجديدة وضمنه 
للهوية  األساسية  للمكونات  دستوري  »بتكريس 

الوطنية: اإلسالم و العروبة واألمازيغية.
الوطنية  الرتبية  وزيرة  رصحت  اخر  جانب  من 
الجزائرية نورية بن غربيط يوم الثالثاء 09 فرباير 
يف خنشلة بأنه سيتم بحلول املوسم الدرايس املقبل 

تعميم تدريس اللغة األمازيغية عرب 32 والية.
اإلذاعة  أمواج  عىل  تدخل  يف  الوزيرة  وذكرت 
بأن  للوالية  عمل  زيارة  هامش  عىل  الجزائرية 
باللغة  بالغا  اهتماما  تويل  الجزائرية  »الدولة 
يف  رسمية  لغة  إدراجها  خالل  من  األمازيغية 
الهوية  تعكس  باعتبارها  و  الجديد  الدستور 

الوطنية«.
السامية  للمحافظة  العام  األمني  وكان  هذا 
بداية  أكد يف  قد  الهاشمي عصاد،  لألمازيغية، يس 
كل  سخرت  الجزائر  أن  بباتنة  الجاري  الشهر 

اإلمكانات الالزمة لرتقية اللغة األمازيغية.
ندوة  خالل  »واج«  نقلته  ما  وفق  عصاد  واعترب 
آل  العيد  محمد  الثقافة  بدار  نشطها  صحفية 
حد  إىل  األمازيغية  اللغة  حققته  ما  حول  خليفة 
رسمية  وطنية  كلغة  األمازيغية  »دسرتة  أن  اآلن 
يعني أن الدولة ستسخر إمكانات أكثر وآليات دعم 

جديدة لتدارك التأخر الذي عرفته األمازيغية«.
األمازيغية  اللغة  حققته  ما  املتحدث  نفس  وثمن 
يف السنوات األخرية حيث قال :«تمزيغت هي قيمة 
وترقيتها  ودسرتتها  الوطنية  للوحدة  مضافة 
األمن  لتحقيق  الظروف  يهيئ  رسمية  وطنية  لغة 

الهوياتي لألجيال الصاعدة«.
وذكر الهاشمي عصاد بأن املوسم الدرايس -2015

يف  نوعية  نقلة  شهد   2016
تعليم األمازيغية حيث وصل 
تعداد التالميذ الذين يدرسون 
هذه اللغة إىل 277176 تلميذ 
كان  أن  بعد  والية   22 عرب 
1995- موسم  يف  عددهم 

 37690 يتجاوز  ال   1996
تلميذ عرب 16 والية فيما قفز 
عدد األساتذة يف نفس الفرتة 

من 233 إىل 2101 أستاذ.
إجراءات  هناك  بأن  وأضاف 
إطار  يف  ستتخذ  خاصة 
كل  بني  القائم  التشاور 
السامية  املحافظة  من 
الرتبية  ووزارة  لألمازيغية 
إعداد  من  انطالقا  الوطنية 

مخطط تعميم تدريجي لألمازيغية يف املدرسة عرب 
كامل الرتاب الوطني الجزائري إىل جانب تخصيص 
مادة  لتدريس  املالية  املناصب  من  معتربة  حصة 

اللغة األمازيغية.
أما فيما يخص التعليم العايل فأشار ذات املسؤول 
الليسانس  شهادة  عىل  الحائزين  إجمايل  أن  إىل 
الوطني  الصعيد  عىل  وصل  األمازيغية  اللغة  يف 
الحاملني  عدد  يقدر  فيما  اآلن  حد  إىل   5714 إىل 
42 دكتورا  املجال حوايل  الدكتوراه يف هذا  لشهادة 
مع استحداث مخابر بحث يف األمازيغية بجامعات 
مخرب  فتح  انتظار  يف  والبويرة  وبجاية  وزو  تيزي 
بجامعة  األمازيغية  والثقافة  اللغة  بقسم  مماثل 

باتنة املوسم الجامعي املقبل.
منظومة  يف  األمازيغية  حققته  بما  يتعلق  وفيما 
السامية  للمحافظة  العام  األمني  أشار  االتصال 
يف  لألمازيغية  الرابعة  القناة  ميالد  إىل  لألمازيغية 
باللغة  األخبار  رشيط  وإطالق   ،2009 مارس   18
األمازيغية يف أبريل 2015 بوكالة األنباء الجزائرية، 
بخصوص  معها  جار  التنسيق  أن  إىل  مشريا 
مرشوع إصدار جريدة إلكرتونية متعددة الوسائط 
باللغة األمازيغية تبذل الجهود لتجسيده قبل نهاية 

السنة.
يف  األمازيغية  اللغة  آفاق  املسؤول  ذات  تناول  كما 
رسمية  وطنية  لغة  دسرتتها  ضوء  عىل  الجزائر 
اللغة  مجمع  ومنها  حققتها،  التي  واملكتسبات 
»مكمال  سيكون  بأنه  قال  الذي  األمازيغية 
من  وسيعمل  لألمازيغية  السامية  للمحافظة 
أجل تمزيغت موحدة« مشددا عىل مواصلة العمل 
إىل غاية  اللغة األمازيغية  الثالثي لكتابة  باالختيار 
الطرح  عن  بعيدا  األمر  بهذا  األكاديمية  تكفل 
اإليديولوجي قبل أن يربز بأن إشكال الحرف ليس 
أولوية اآلن واملهم تدوين اللغة األمازيغية وتوسيع 

مقروئيتها«.
األمازيغية  كتابة  حرف  توحيد  يخص  وفيما  هذا 
بالجزائر دعا األمني العام بالنيابة للتجمع الوطني 
املايض  الشهر  نهاية  أويحيى  أحمد  الديمقراطي 
باختيار  املختصني  تكليف  إىل  العاصمة،  بالجزائر 
األحرف التي ستستعمل يف كتابة اللغة األمازيغية، 
عدة  منذ  تدرس  األمازيغية  »اللغة  أن  عىل  مؤكدا 
سنوات يف بعض املناطق من البلد حيث ينطق بها 
تكليف مختصني  بطريقة مختلفة، مما يستدعي 
ستستعمل  التي  األحرف  اختيار  بقرار  وخرباء 

لكتابتها بعد ترقيتها لغة رسمية«.
وأشار أويحيى أن تطبيق ترسيم اللغة األمازيغية« 
ألنه سيتعني  أكثر  أو  10 و20 سنة  بني  سيتطلب 
عىل املختصني االتفاق لجعلها لغة واحدة«، مضيفا 
مجمع  عليها  سيعكف  بورشة  يتعلق  األمر  أن 
لدى  مستقبال  سيوضع  الذي  األمازيغية  اللغة 
مراجعة  وفقا ألحكام مرشوع  الجمهورية  رئيس 

الدستور.
يذكر أن الحركة األمازيغية قد سجلت تحفظها عىل 
الصيغة التي جاء بها ترسيم األمازيغية يف الجزائر، 
خاصة ما يتعلق بالتمييز بني العربية واألمازيغية، 
التي   178 باملادة  يتعلق  فيما  الشأن  هو  كما 
أسقطت منها األمازيغية، وتنص عىل أنه »ال يمكن 
ألي تعديل دستوري أن يمس بالطابع الجمهوري 
التعددية  القائم عىل  الديمقراطي  للدولة، والنظام 
والعربية  الدولة،  دين  باعتباره  واإلسالم  الحزبية، 
والحريات  والرسمية،  الوطنية  اللغة  باعتبارها 
وسالمة  واملواطن،  اإلنسان  وحقوق  األساسية 
والنشيد  الوطني  والعلم  ووحدته،  الوطني  الرتاب 
الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، 
واحدة  مرة  الجمهورية  رئيس  انتخاب  وإعادة 

فقط«.

الربملان اجلزائري يصادق على رمسية األمازيغية يف ظل تعهدات بترقيتها 
وجدل حول حرف كتابتها

إعداد
ساعيد 
الفرواح

العاملي  التجمع  ومندوب  ملزاب،  الذاتي  الحكم  حركة  بإسم  للناطق  بيان  يف 
أكثر من شهر يعاني  أنه ومنذ  أكد  الجزائر »سكوتي خضري«،  األمازيغي يف 
شهر  منذ  الجزائرية  السلطات  قبل  من  املعتقل  الدين  كمال  فخار  الدكتور 
يوليوز من السنة املاضية، من االلتهاب الكبدي  يف ظل مواصلة إدارة سجن 

غرداية تجاهله وإهمال حالته الصحية.
وأشار »خضري« إىل أن عائلة كمال فخار صدمت بعد الزيارة التي قامت بها 
له يوم األحد 10 يناير 2016، جراء حالته الصحية املتدهورة كثريا، والتي لم 

يستفد عىل الرغم منها من أي فحص طبي أو عناية. 
وأشار بيان مندوب التجمع العاملي األمازيغي إىل ما سبق وأورده يف بيانات 
سابقة بخصوص الترصفات العنرصية التي تمارس ضد النشطاء الحقوقيني 
معتلقني  وفاة  إىل  أدى  مما  واإلدارة،  الحراس  طرف  من  غرداية  سجون  يف 

أمازيغيني هما عفاري بعويش والشيخ عيىس يف ظروف غامضة.
وحمل »سكوتي خضري« السلطة الجزائرية املسؤولية الكاملة يف أي مكروه 
قد يصيب الدكتور كمال الدين فخار وأي معتقل آخر، موجها نداءه إىل هيئة 
االنتهاكات  مسلسل  إيقاف  أجل  من  صالحياتها  لتستخدم  املتحدة  األمم 
الصارخة يف مجال حقوق اإلنسان ضد شعب أت أمزاب، كما ناشد املنظمات 
الحقوقية من أجل الضغط عىل السلطة الجزائرية لإلفراج عن الدكتور فخار 

كمال الدين ورفاقه.
اضطروا  املزابيني  األمازيغ  النشطاء  من  وعدد  خضري  سكوتي  أن  إىل  يشار 
للفرار من الجزائر واللجوء خارجها خاصة يف املغرب، وذلك تجنبا ملصري حوايل 
الجزائرية بشكل  السلطات  اعتقلتهم  أمازيغيا مزابيا  ثالثني ناشطا حقوقيا 
تعسفي جراء أنشطتهم منذ حوايل سبعة أشهر دون أن تقدمهم للمحاكمة، 
وضمنها  الدولية  والحقوقية  األمازيغية  املنظمات  وتنديد  احتجاج  أثار  ما 
منظمة هيومن رايتس ووتش، هذه األخرية التي سبق لها أن طالبت منذ شهر 
كمال  الناشط  رساح  بإطالق  الجزائرية  السلطات  املاضية  السنة  من  غشت 
أو  األمازيغية  للقضية  مؤيدين  آخرين  متهما  وعرشين  وأربع  فخار  الدين 

محاكمتهم يف آجال معقولة.
وحسب بيان هيومن رايتس ووتش فقد تم احتجاز جميع املتهمني املزابيني 
التهم، ومنها  نفس  إليهم  2015، ووجهت  يوليوز   9 منذ  املحاكمة  ذمة  عىل 
املشاركة يف عمل إرهابي والتحريض عىل الكراهية، بسبب دورهم املزعوم يف 
مواجهات عنيفة جّدت بني األمازيغ والعرب يف 7 يوليوز يف منطقة املزاب. وقد 

يواجه املتهمون، وجميعهم أصييل املنطقة، عقوبة اإلعدام.

وشمال  األوسط  الرشق  لقسم  التنفيذية  املديرة  ويتسن،  ليا  سارة  وقالت 
أفريقيا لدى املنظمة الدولية »إذا كان للحكومة الجزائرية أدلّة عىل الدور الذي 
لعبه كمال الدين فخار يف أحداث العنف، فعليها تقديم هذه األدلة يف محاكمة 

علنية. وإن لم يكن األمر كذلك، فعليها إطالق رساحه«.
يشار إىل أن الرشطة الجزائرية كانت قد اعتقلت حوايل ثالثني ناشطا حقوقيا 
أمازيغيا مزابيا منذ يوليوز من العام املايض، ووجهت لهم ثمانية عرشة تهمة، 
أمًرا باحتجازهم عىل ذمة املحاكمة، فتم  التحقيق  قبل أن يصدر أحد قضاة 
270 كلم جنوب غرداية، ومازال املتهمون إىل  نقلهم إىل سجن املنيعة، حوايل 

اآلن رهن االحتجاز السابق للمحاكمة.
تخريبية  أعمال  ارتكاب  املتهمني  إىل  املوجهة  الخطرية  التهم  وتشمل  هذا 
وتكوين  والرتابية،  الوطنية  والوحدة  الدولة  أمن  من  النيل  بغرض  وإرهابية 
عصابة إجرامية الرتكاب جرائم، والقتل مع سبق اإلرصار والرتصد، وتهديد 
وحدة األرايض الوطنية، ونرش منشورات مرّضة باملصلحة الوطنية، واملشاركة 
يف تجمع مسلح وتجمع غري مسلح، والتشهري بمؤسسات الدولة، عمال باملواد 

87 مكرر و176 و255 و79 و96 و97 و146 من قانون العقوبات.

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور 
»عىل الرتهونى« يف ترصيح نقلته وكالة األنباء الليبية يوم 
األحد 14 فرباير، أن الهيئة بصدد إعداد النسخة النهائية 
ملسودة الدستور التوافقي الذي يمثل كل األطراف الليبية.

وطالب »الرتهوني« أعضاء الهيئة املقاطعني للعدول عن 
قرارهم واستكمال صياغة الدستور من أجل ليبيا، ألنه ال 
بديل عن الحوار عىل حد قوله، مؤكدا أن الدستور الليبي 

دستور توافقي يمثل كل األطراف الليبية دون إقصاء. 
ودعا رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور 
أعضاء الهيئة إىل الرجوع الستكمال عملهم والتنازل من 
إمكانية  إىل  ملمحا  الدستور،  صياغة  إلنهاء  ليبيا  أجل 
األسابيع  خالل  الدستور  مسودة  صياغة  من  االنتهاء 
املقبلة، قبل أن يشري إىل أن بعض األعضاء انسحبوا بسبب 
خالفات بشأن شكل الحكم يف البالد أن يكون فدراليا أو 
الذين  مركزيا أو قبائيا، ومن دون أن يشري إىل األمازيغ 
سبق لهم أن قاطعوا انتخابات ذات الهيأة بسبب إرصار 
عدد من األطراف الليبية عىل التنكر للحقوق األمازيغية 
 »30« املادة  تعديل  مقدمتها،  ويف  األمازيغ  وملطالب 
والثقافية  اللغوية  الحقوق  وإقرار  الدستوري،  اإلعالن 
بالتوافق وليس التصويت، وكذلك ضمان تمثيلية حقيقة 

لألمازيغ داخل الهيأة.
ألمازيغ  األعىل  املجلس  أعلن  ذاته،  باملوضوع  وارتباطا 
مرشوع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  وأعضاء  ليبيا 
والطوارق  »التبو  مكونات  عن  املقاطعني  الدستور 
املكونات  مواقف  لتوحيد  تنسيقية  تشكيل  واألمازيغ« 

الثالثة.
الجاري  فرباير  شهر  بداية  له  بيان  يف  املجلس  وقال 
أنهم »لن يعرتفوا بأي دستور ال يحظى بتوافق الليبيني 
يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  وأن  استثناء،  دون  كافة 
يف  املشاركة  من  والطوارق  والتبو  األمازيغ  أقصت  ليبيا 
الحوار السيايس، ما انعكس سلبا عىل مخرجات االتفاق 

السيايس«.
لصياغة  التأسيسية  للهيئة  املقاطع  العضو  وأوضح 
مرشوع الدستور عن التبو خالد وهيل يف ترصيح لوسائل 
األمازيغ  لشعور  جاء  التنسيقية  تشكيل  »أن  اإلعالم 

والتبو والطوارق بالتهميش«.
ثالثة  من  لجنة  شكلت  قد  الدستور  هيئة  وكانت  هذا 
من  أكتوبر  يف  غدامس  يف  انعقادها  أثناء  أشخاص 
السنة املاضية، للتفاوض مع املكونات الثقافية يف ليبيا 
»األمازيغ والتبو والطوارق«، وعقدت اللجنة لقاءات مع 
أعيان الطوارق فيما رفض األمازيغ والتبو التواصل مع 

اللجنة.
الوطنية  املفوضية  خصصتها  التي  املقاعد  عدد  وتبلغ 
لالنتخابات للمكونات السالفة الذكر بالهيئة التأسيسية 
موزعة  مقاعد٬  ستة  الدستور  مرشوع  لصياغة 
تحظى  فيما  والطوارق،  والتبو  األمازيغ  بني  بالتساوي 
اللجنة  مقاعد  من  األسد  بحصة  الليبية  األطراف  بقية 

التي تبلغ ستني مقعدا.
لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  رحب  آخر  جانب  من 
املتحدة ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، مارتن 
حكومة  تشكيل  عن  الرئاسة  مجلس  بإعالن  كوبلر، 
للوفاق الوطني، كما هنأ مجلس الرئاسة عىل هذا االنجاز 

الكبري والذي يَِعد ببداية جديدة لليبيا.
مارتن  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  ودعا 
»عقيلة  برئاسة  النواب  مجلس  أعضاء  جميع  كوبلر، 
صالح« إىل االضطالع بمسؤولياتهم وفقاً ألحكام االتفاق 
السيايس الليبي، والقيام بما فيه مصلحة ليبيا وشعبها 
املقرتحة،  الوطني  الوفاق  حكومة  اعتماد  خالل  من 
إلنقاذ  عاتقهم  عىل  اآلن  تقع  »املسؤولية  أن  وأضاف 
بلدهم من ويالت استمرار الرصاع والدمار.« مشددا عىل 
عدم  ينبغي  السالم  لتحقيق  تاريخية  فرصة  »هذه  أن 

إضاعتها«.

ليبيا: هيأة صياغة الدستور تعلن 
قرب انتهاء عملها يف ظل استمرار 

مقاطعة األمازيغ والطوارق 
والتبو

مزاب: استمرار اعتقال ثالثني ناشطا أمازيغيا للشهر السابع وحالة الدكتور 
كمال يف خطر
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نعلن  املقال،  هذا  حيثيات  عن  الحديث  قبل 
اعزا  نايت  اعشيش  عمار،  نساء  مع  تضامننا 
وتوغزة وفزو، ...الخ بعد وفيات النساء املرىض 

والحوامل.
عن  أعلن  األخرية  األونة  ففي  معلوم  هو  كما 
وفاة امرأة من اعشيش نايت اعزا بنزيف حاد 

من  امرأة  بعدها  توفيت  كما  الوالدة،  بعد 
توغزة كانت مصابة بمرض لم تنجح معه 
تدخالت بعض املواقع االلكرتونية ومواقع 
االستجابة  أجل  من  االجتماعي  التواصل 
جراحية  عملية  إلجراء  املساعدة  لطلب 

مستعجلة لها.
أفعال  ردود  خلف  السيدتني  هاتني  وفاة 
الشباب  وتوعية  الهمم  حشد  بعد  قوية، 
مستوصفات  وجود  ورضورة  بأهمية 

ومستشفيات باملنطقة.
من  مظاهرات  وراءه  خلف  حاد  نقاش 
طرف ساكنة عمار التي تظاهرت وطالبت 
القروي  املستوصف  بتجهيز  السلطات 
الرضورية  التجهيزات  بكامل  بعمار 
بأن  املواطن  سيحس  خالله  من  كاجراء 
بواجبها  تقوم  الصحة  ووزارة  الدولة 

الوطني.
غضب سكان عمار لم يبقى عند الحد بل انتقل 
صداه إىل أشقاءهم يف اعشيش نايت اعزا الذين 
تظاهروا بدورهم مطالبني بتجهيز املستوصف 
سعدان.  أيت  يف  املوجودة  الوالدة  ودار  املحيل 
لالشارة فمستوصف أيت سعدان كان قد عرف 
كل  هدمت  حيث  السلطات  طرف  من  اهماال 
جدرانه بفعل الرياح العاتية واالهمال بل أصبح 
للجن  مكانهم  تركوا  الذين  البرش  من  فارغا 

والعفاريت.
لكن بعد ترميمه ووضع يافطة يف بابه، لكن لم 

إذن  السكان،  إليه  ما يطمح  إىل  تصل خدماته 
فنتيجة وجود هذا املستشفى ودار الوالدة هو 
تاركة  سنة(   19( الزهور  سن  يف  زوجة  وفاة 

رضيعا سيبقى يحن إىل أمه حياته كاملة.
إىل  وبالضبط  حصيا  رشق  إىل  االنتقال  أما 
مصييس فمصيبتها أكثر وال حول لها وال قوة، 

اال  مهمة  ساكنة  وجود  ورغم  مصييس  ففي 
أنها لم تدق بعد طعم وجود دار الوالدة من أجل 
املتابعة الدورية للحوامل وللمواليد، لذا نطالب 
بمصييس  الوالدة  دار  ببناء  الوصية  الوزارة 
واملوارد  الطبية  اللوازم  بكافة  وتجهيزها 
البرشية الرضورية من أجل أن تكون مصييس 
كالدار  وغريها  تمرزيت  و  وعمار  وحصيا 
مقومات  بكل  متمتعة  والرباط...  البيضاء 
دستور  يضمنها  التي  الحياة  ورضوريات 

.2011
والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا ال تزال عقلية 

ببناء  واملطالبة  املنطقة  يف  متحكمة  املركز 
عمار،  ساكنة  أليست  بالنيف،  مستشفى 
ال  لكي  برشا  فزو...  أزاك،  أزقور،  باتو،  تيزي، 
مستوصفات  ببناء  ونطالب  معهم  نتضامن 
وتقريب  املطلوبة  للمعايري  تستجيب  صحية 
أننا  أم  املصالح الطبية للمواطنني واملواطنات، 
أو  حامل  تموت  أن  فقط  ننتظر 
ينتفض  لم  من  ينتفض  و  مولود 
إىل  يعودون  ثم  قصرية  مدة  يف 
سيتضامن  من  العميق،  سباتهم 
الذين  فزو  مظاهرات  معتقيل  مع 
وحكموا  بالسجن  قابعني  الزالوا 
نافدة،  سجنا  سنوات   3 بـ  عليهم 
بتعبيد  مطالبتهم  هو  والسبب 
بني  الرابطة   7110 رقم  الطريق 
أم  عيل،  سيدي  وجماعة  وحالن 
ألنهم ليسوا من املركز؟ وبفضلهم 
بنائه  يف  اآلن  متواصلة  فاألشغال 
والساكنة تستبرش خريا بعد إتمام 

تعبيد هذا الطريق.
الوالدة  دار  ببناء  نطالب  وأخريا 
مستوصفات  وتجهيز  بمصييس 
مستوصف  وبناء   ... تمرزيت  و  عمار  حصيا 
جاء  كما  بتنغري  التخصصات  متعدد  جامعي 
قبيل  زيارته  خالل  الصحة  وزير  لسان  عىل 
الوعود  تلك  أم  السابقة  الجماعية  االنتخابات 
تدرج ضمن حملة انتخابية قبل أوانها، لتلبية 
يف  نساؤنا  ألن  الصحية،  السكان  حاجيات 
خطر وخالل الوالدة فاملوت تعصف بهن أو إما 
فرحة  تنقلب  وبذلك  معا،  هما  أو  بمواليدهن 

الوالدة إىل مأتم.   
* الشاعر والكاتب: 
عبد الحكيم بقي 

الوالدة رمز للموت جبماعيت حصيا و مصيصي

الحقوقية  الناشطة  أكدت 
بختي،  عويشة  والنسائية 
حول  تلفزيونية  مناظرة  يف 
اإلصالحات املقرتحة يف الدستور 
الجزائري، بثتها قناة التلفزيون 
شمال  ملجتمعات  الفرنيس 
 )Beur TV( فرنسا  يف  إفريقيا 
 ، الجاري  فرباير   14 يوم  وذلك 
أمازيغ،  كلهم  الجزائريني  بأن 
حق  األمازيغية  ترسيم  وبأن 

دستوري.
هناك  أنه  بختي  وأضافت 
ينص  فعندما  مخادعة«،   «
الثالثة  مادته  يف  الدستور 
وطنية  لغة  العربية  أن  عىل 
ثالثة  املادة  نجد  »لكن  رسمية، 
كانت  إن  ألنه  ملاذا؟«  مكررة، 
حقيقية  سياسية  إرادة  هناك 
أن  يجب  األمازيغية،  إلنصاف 
»اللغة  املادة،  نفس  يف  تكون 
العربية واللغة األمازيغية لغتني 
للدولة«،  ورسميتني  وطنيتني 
بدل »العربية لغة وطنية رسمية 

للدولة الجزائرية«.
قراءتني  هناك  أن  بختي  وقالت 
الدستوري، »بمعنى  النص  لهذا 
وتبنت  اإلسالم  تتبنى  الدولة  أن 
بالباقي«  لها  حاجة  وال  لغة، 
الدولة  بني  أن هناك مسافة  أي 
والشعب، وتضيف بختي »هناك 
املكررة  فاملادة  أخرى،  قراءة 
ووضحت  تسحب«،  أن  يمكن 

الرتاتبية  هذه  بأن 
العربية  اللغتني  بني 
تفيد  واألمازيغية، 
قوية  لغة  األوىل  أن 
قانونا  ومحيمية 
بينما اللغة الثانية أقل 

منها.
الناشطة  ونفت    
تكون  أن  النسائية 
عربية  أرضا  الجزائر 
منصوص  هو  كما 
ديباجة  يف  عليها 
وقالت  الدستور، 

إفريقيا  أمازيغية،  أرض  بأنها 
والتنصيص  ومتوسطية، 
الجزائرية  األرض  عربية  عىل 
هو  قانونية  وثيقة  أسمى  يف 

استفزاز للشعب الجزائري.
الجزائرية  الحقوقية  واعتربت 
»الجزائر  مصطلح  استخدام  أن 
للتاريخ،  تزويرا  عربية«،  أرض 
عىل  يعتمد  التعريف  هذا  أن  إذ 
العرق، وإذا اعتمدنا عىل العرق، 
األرض،  بهذه  أوىل  فاألمازيغ 
االفتخار  إىل  بختي  ودعت 
والشمال  األمازيغية  بالهوية 
إفريقيا للجزائر، ونفت انتماءها 

للقومية العربية البعثية.
الدستور هو مصدر  وباعتبار    
الدول  جميع  يف  األول  الترشيع 
بأن  بختي  قالت  الديمقراطية، 
ديباجة  بني  »تناقضا  هناك 

ينص  الذي  الجزائري  الدستور 
املصدر  هو  الشعب  أن  عىل 
ومضمونه.  للترشيع،  األول 
هو  الشعب  فعال  كان  لو  حيث 
فكيف  للسلطة،  األول  املصدر 
نميل عليه دستورا ال يشارك يف 
أن  املفروض  من  حيث  إعداده، 
شعبية  مناقشة  هناك  تكون 
أن  أيضا  املفروض  ومن  كبرية، 
يكون هناك استفتاء شعبي عىل 

الدستور«.
املشاورات  بأن  بختي  وقالت    
بعض  مع  إجراءها  تم  التي 
النشطاء ال يمثلون إال أنفسهم، 
املصالحة  دسرتة  يخص  وفيما 
فرضت  بأنها  قالت  الوطنية، 
أن  يعقل  فال  الشعب،  عىل 
دون  مصالحة  هناك  تكون 
معاقبة املجرمني املسؤولني عن 

االنتهاكات.

الناشطة اجلزائرية عويشة خبيت:
 اجلزائر دولة أمازيغية، وليست عربية

رئيسة  ديتور،  نصرية  أكدت 
األورومتوسطية  الفيدرالية 
القرسية،  االختفاءات  ملناهضة 
»العالم  به  خصت  ترصيح  يف 
منظمتها  تبني  عىل  األمازيغي«، 
بأن  وقالت  املزاب،  قضية  مللف 
واملفقودين  القتىل  من  عددا  هناك 
»ونحن دائما يف اتصال مع عائالت 
التي  الجمعية  ومع  الضحايا، 

تشتغل عىل امللف، واملحامني«.
الجزائرية  الناشطة  وأكدت 
إس  و  »إس  جمعية  ورئيسة 
الترصيح،  ذات  يف  مختفون« 
األسبوع  مشاركتها  هامش  عىل 
الصحفية  الندوة  يف  املايض، 
بمقر  الفيدرالية  نظمتها  التي 
اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة 
ملعتقيل  مساندتها  عن  بالرباط، 
قضية االعتداءات التي تعرض لها 
أنها  وقالت  املزاب،  إقليم  مواطنو 
يف  فخار  الدين  كمال  عن  »دافعت 
اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان، 
عندما عرضنا ملفنا، وتحدثت عن 
ودافعت  املزاب،  منطقة  معاناة 
عن كل معتقيل القضية، بما فيهم 
بوراس حسن الذي تم إيقافه أثناء 

املظاهرات«.
  وأكدت ديتور عن مواصلة تتبعها 
زالت  ال  الحقيقة  أن  طاملا  للملف، 
إنصاف عائالت  يتم  غائبة، »حتى 
املزاب«،  منطقة  وكل  الضحايا 

لالعتقاالت  الدائم  واستنكارها  
آخرها  املزاب،  ملناضيل  القرسية 
يف  تحثت  عندما  املايض  نونرب  يف 
أمام  العام  الفيدرالية  ترصيح 
اإلنسان  لحقوق  اإلفريقية  اللجنة 

والشعوب.
انتفاضة  بأحداث    وذكرت ديتور 
سنة  الجزائر  يف  األمازيغي  الربيع 
 130 ضحيتها  راح  التي   ،2001
شهيدا قتلوا أثناء املظاهرات، وأزيد 
من ألف جريح، إضافة إىل مواطنني 
آخرين تعرضوا لالختفاء القرسي، 
الوقت  ذلك  يف  تتبعنا  »لقد  وقالت 
وقد  األحداث،  تلك  ضحايا  ملفات 
تدارست آنذاك امللف مع زمالئي يف 
القبايل بخصوص االنتهاكات التي 
أثناء  الجزائري  النظام  بها  قام 

استشهاد  أعقبت  التي  املظاهرات 
يد  عىل  ماسينيسا  كرماح  التلميذ 

الدرك الجزائري«.
عمر  الشهيد  قضية  وبخصوص 
خالق إزم قالت نصرية ديتور أنها 
لم تكن عىل علم بالحادثة، وقالت 
أن مؤسستها مستعدة للوقوف إىل 
جانب عائلة الضحية حتى تتمكن 
وتحقيق  اإلنصاف،  تحقيق  من 
محاكمة عادلة للجناة، كما طلبت 
ملف  عىل  الحصول  ديتور  نصرية 
يضم كافة حيثيات اغتيال الشهيد 

األمازيغي عمر خالق إزم.
* كمال الوسطاني

نصرية ديتور، رئيسة الفيدرايل األورومتوسطية ملناهضة االختفاءات القسرية:

 دافعت عن معتقلي قضية املزاب أمام اللجنة 
اإلفريقية حلقوق اإلنسان

عدد  يتزايد 
الالئي  النساء 
يف  يرغبن 
توازن  إحداث 
حياتهن  بني 
لشخصية  ا
واملهنية وتحقيق 
مع  أكرب  دخل 
أرسهن  رعاية 
الوقت  يف 
بعضهن  ذاته. 
بدء  يف  يرغبن 
تهن  عا و مرش
وإدارة  الخاصة 

أوقاتهن بشكل مستقل.
ويعترب تمكني املرأة للحصول عىل 
املبارش  البيع  مجال  يف  وظيفة 
األرسع  الفرص  من  واحدة 
بني  من  أماناً  واألكثر  واألسهل 
توفريها  يمكن  التي  الفرص 

للنساء.
باليوم  االحتفال  أجل  ومن 
رشكة  تستمر  للمرأة،  العاملي 
مجال  يف  البارز  االسم   ،QNET
يف  آسيا،  قارة  يف  املبارش  البيع 
الشابات  األعمال  رائدات  تطوير 
عائالتهن  إثراء  عىل  القادرات 
مجتمعاتهن  يف  الفارق  وإحداث 
عن  فضالً  اآلخرين  حياة  ويف 

تحقيق أحالمهن.
العام  املدير  دياب،  خالد  يقول 
الرشق   QNET رشكة  اإلقليمي، 
األوسط وشمال أفريقيا(: »كانت 
متحمًسا  داعًما  دائًما   QNET
بني  واملساواة  النساء  لحقوق 
اإلحصائيات  وحسب  الجنسني. 
املتوفرة من اتحاد البيع املبارش، 
املمثلني  من   74.4% فإن 
يف  العاملة  والقوى  املستقلني 
النساء.  من  املبارش  البيع  مجال 
املفيدة  إسهاماتهن  وبفضل 
وأسلوبهن يف العمل الذي ال يعرف 
نجاح  يف  ساهمن  فقد  اليأس، 

البيع  مجال 
يف  هنا  املبارش 
األوسط  الرشق 
أفريقيا  وشمال 
ويف جميع أنحاء 

العالم.«
واحدة  تصف 
الوكاالت  من 
يكية  مر أل ا
 USAID الرائدة 
لة  كا لو ا (
يكية  مر أل ا
الدولية(  للتنمية 
األهمية  بجدارة 
القيادات  لتطوير  املتزايدة 
»ال  ترصح:  وهي  النسائية. 
الفراغ.  يف  التقدم  تحقيق  يمكن 
يف  االزدهار  تحقيق  أجل  من 
التعليم  توفري  يجب  املجتمعات، 
والتكنولوجيا  الصحية  والرعاية 
يتحكمن  أن  يجب  للفتيات. 
واألسواق.  واألرايض  املوارد  يف 
بحقوق  يتمتعن  أن  ويجب 
ومحققات  كمعيالت  متساوية 

للسالم وقائدات.«
تمكن QNET السيدات من خالل 
تشجيعهن عىل االنضمام للفريق 
وزيادة  مشاركات  كبائعات 
لألرباح  تحقيقهن  إمكانيات 
وفًقا  للعمل  الحرية  منحهن  من 
تتمتع  تناسبهن.  التي  لألوقات 
مستقلة  كممثلة  العمل  مرونة 
من  بالرغم  الفوائد  من  العديد 
عىل  والرتكيز  التفرغ  رضورة 

تحقيق األهداف الفردية.
تقدم QNET مجموعة كبرية من 
املنتجات للنساء يف مجال الصحة 
تتضمن  والجمال  والعافية 
 QNET من   Couleurs آب  ميك 
 Physio Radiance ومجموعة 
والساعات  بالبرشة  للعناية 
الفاخرة  النسائية  السويرسية 

 .Bernard H. Mayer من

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة
 QNET

ترعى رائدات األعمال الشابات

بالرباط، معرض  الجاري بفندق "سوفيتيل"  25 فرباير  إىل غاية    يقام 
للفنانة التشكيلية مريم أيت عبد الكريم التي تركز يف أعمالها اإلبداعية 
عىل إبراز جوانب مختلفة من الواقع املغربي اليومي والثقافة األمازيغية 

واملرأة. 
  وتتناول اللوحات التي أبدعتها أنامل هذه الفنانة التشكيلية العصامية 
بني  منسق  تمازج  خالل  من  والطبيعة،  املرأة  تيمتي  الخصوص،  عىل 
األلوان واألشكال. وتعالج اللوحات املعروضة  تيمة املرأة، إىل جانب الورود 
وأشكال طبيعية أخرى، تحتفي بعيد الحب الذي يصادف 14 فرباير من 

كل سنة، والذي يعترب مناسبة إلعادة نرش قيم التعايش واملحبة.
إىل  تنتمي  فعاليات  حرضته  الذي  االفتتاح  هذا  بمناسبة  الفنانة  وقالت 
عالم الفن والثقافة والسياسة واإلعالم: "إن استمرار الحياة رهني بوجود 

تعطي  التي  القيم،  هذه  وتعزيز 
أردت  لهذا  وقيمة،  طعما  للوجود 
لوحات  يف  الفلسفة  هذه  تجسيد 
فنية تصل إىل عالم يتطلع إىل األمن 
تسعى  أنها  مؤكدة  والسالم"، 
إىل  تنتمي  التي  لوحاتها  خالل  من 
إبراز اإلرث  إىل  املدرسة االنطباعية، 
ال  للمغرب،  والحضاري  الثقايف 
سيما األمازيغي منه، والذي تعتربه 

مصدرا مهما لإللهام.

البعد األمازيغي حاضر يف لوحات الفنانة أيت عبد الكرمي
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موحا  تويف  الزمن،  من  قرن  يناهز  سن  عن 
صبيحة  باملايسرتو،  امللقب  أوشيبان  أولحسني 
نأيت  بأزرو  الكائن  بمنزله  فرباير2016،   19 يوم 
لحسن- لقباب بإقليم خنيفرة، ووري الثرى مساء 

ذات اليوم بمسقط رأسه بالبلدة نفسها.
موحا أولحسني ن محمد أوشيبان، املايسرتو)كما 
ويلسون  رونالد  الراحل  األمريكي  الرئيس  لقبه 
ن  أيوب  أيت  لحسن  أيت  قبيلة  من   ، ريغان( 
أبوه  قتل   ،1916 سنة  املزداد  إشقرين،  تمدغاس 
من  التاسعة  ابن  يزال   ما  وهو  شخيص  نزاع  يف 
سينتقل  ذلك  بعد  جده،  رعاية  يف  ليبقى  عمره، 
بمنطقة  مرورا  تازيزاوت،  منطقة  إىل  وقبيلته 
ملويث وأغباال ن أيت سخمان ، بعدما شد الخناق 
اإلستعمارية.    السلطات  طرف  من  القبيلة  عىل 
مايزال   وهو  تازيزاوت  معركة  بعينيه   شهد  لقد 
طفال، كان شاهدا عىل اإلقتتال الذي دار بني قبائل 
والجيوش  نازحة  قبائل  بمساندة  سخمان  أيت 
أولحسني  املعارك يقول موحا  الفرنسية. عن هذه 
أشيبان أن املقاومني كانوا يف وضعية مزرية بعدما 
الجوي  الهجوم  عىل  الفرنسية  القوات  اعتمدت 
املقاومني  جعل  مما  واملروحيات.  الطائرات  عرب 
العائالت  عىل  الخناق  اشتداد  بعد  يستسلمون 
رفع  حينها  وغريها.  إوجكال  بكهوف  املحتمية 
سيدي املكي، زعيم املقاومة، األعالم البيضاء، بعد 
ذلك  بعد  الجهات.  جميع  من  املقومني   محارصة 
أن  إىل  قبيلته،  إىل  أشيبان  أولحسني  موحا  سيعود 
تم تجنيده إجباريا يف صفوف الجيوش الفرنسية، 
قىض   . الثانية  العاملية  الحرب  يف  سيشارك  حيث 
ضد  املعارك  من  سنتني  اشيبان  أولحسني  موحا 
الهند-صينية، ليعاد به بعد ذلك  النازية،  والحرب 
إىل ثكنة إملشيل  ضمن تجريدة املخزن املتنقل، إال 
ذاق خالله كل  ملدة شهر  أنه رسعان ما سيسجن 
أنواع التعذيب بعد رفضه إطالق النار عىل املصليني 

بأحد مساجد الدار البيضاء عام 1955، وسيتم بعد 
ذلك ترسيحه من الخدمة العسكرية.

فرقة  داخل  عمله  ليستأنف  أولحسني  موحا  عاد 
من  العالم  الكتشاف  جديد  من  وانطلق  أحيدوس 
امللتقيات  من  العديد  يف  بمشاركته  الفن،  خالل 
إىل  للسالح  تصويباته  وتحولت  والعاملية،  الوطنية 
الشعوب. بني  والحب  السالم  رمزها  فنية  إشارات 

ويف هذا الصدد يقول املايسرتو« إذا كانت فرنسا قد 
السالح،  حمل  عىل  وأرغمتنا  الحروب  إلينا  صدرت 
وشاءت  الفن،  عرب  والسالم  الحب  علمناها  فإننا 
األقدار أن يوشحنا بالورود واألوسمة من كان يزج 
بنا يف السجون، وحصلنا عىل شعبية يف بالد هؤالء«.  
أشد  مرتبطا  السن،  يف  تقدمه  رغم  املايسرتو  ظل 
وإشاراته  الجميلة  بحركاته  الفن  بهذا  اإلرتباط 
الحاملة لدالالت عميقة، زادت من حيويته، وجعلت 
جسمه أكثر رشاقة وخفة ظل ببورنوصه األسود، 
تحديد  مكانة  يف  وضعته  الكاريزمية   وشخصيته 
الفرقة، من  لدى  املعتمد  املوسيقي  اإليقاع  وضبط 
بدقة  الدفوف  فيها  تنقر  املفاصيل،  تحريك  خالل 
وبعد إشارات فنية ال يقرأ مضامينها سوى العارف 
برسعة  البندير  عىل  النقد  يجيد  الذي  الفن  بهذا 

تجعله قادرا عىل اإلرتجال.
الفن  ذلك  هو  للمايسرتوا،  بالنسبة  أحيدوس   
لقيم  اإلجتماعي  بعده  يف  الحامل  األمازيغي، 
املجتمع،  يف  الراسخة  والتآزر  واملساواة  التسامح 
وعرب  العاملي،  الفن  سماء  يف  بها  سطع  والتي 
أولحسني  موحا  حمل  الرائعة.  الفنية  اللوحات 
امللتقيات  ، يف جميع  مشعل السالم ليسمع صوته 
وغنت  فيها،  شارك  التي  العاملية  واملهرجانات 
إعادة  مراعاة  مع  الكونية  لقيم  أحيدوس  حفالت 
اإلعتبار للرتاث األمازيغي األصيل  لتجعل  منه فنا 
عريقا. وكل مشاهد لألمسيات الفنية التي أحياها 
لسحر حركات  تعرض  قد  أنه  البد  أحيدوس،  نجم 

جوائز   إثرها  عىل  استحق  اآلخاذة،  املايسرتو 
كانت  ذلك  من  الرغم  عىل  لكن  عدة.  وتشجيعات 
األشكال  من  للعديد  عرضة  أولحسني  موحا  فرقة 
الفن  مع  تتعامل  جهات  طرف  من  التمييزية، 
الرغم  وعىل  فولكلورية.  منطلقات  من  األمازيغي 
القانون املنظم للفن، فإن هذه  الفرق  من صدور 
الذي  الالزم   بالدعم  تحىض  ال   ، األمازيغية  الفنية 
تتلقاه باقي الفرق الناطقة بالدارجة أو بالعربية، 
واإلنتاج  التأليف   حقوق  أن  من  الرغم  وعىل 
محفوظة، فغالبا ما يتم خرق هذه القوانني، سيما 
وأن لوحات أحيدوس موحا أولحسني وغريها تبث 
كل يوم يف العديد من اإلذاعات والقنوات التلفزية، 
جدا  هزيلة  منحا  سوى  ذلك  عن  يتقاىض  وال 
باملقارنة مع تلك التي يتقاضاها فنانون ومبدعون 
بلغات غري اللغة األمازيغية.  فلرتقد روح املايسرتو 
بسالم يف األرض التي ارتبط بها حتى وافته املنية. 
* سعيد باجي

املايسترو موحا أوحلسني أوشيبان  إىل دار البقاء
على إثر االستعدادات 

الجارية  لتنظيم الدورة 
السابعة مللتقى القصة 

القصرية بمراكش، والذي 
تنظمه جمعية الشعلة 

للرتبية والثقافة، واملزمع 
تنظيمه أيام 05 و06 

مارس 2016 القادم، وجهت 
»العالم األمازيغي« ثالثة 

أسئلة إىل رئيس الجمعية، 
عبد الحميد لبيلتة،حول 

محل وموقع القصة القصرية األمازيغية يف 
هذا امللتقى.

* ما موقع القصة األمازيغية من هذا 
امللتقى؟ 

االتصال،  عىل  بالشكر  إليك  أتوجه  أوال 
نحن  االسئلة،  هذه  إثارة  عىل  وأحييك 
عن  ومدافعني  منترصين  الشعلة  يف 
ولغاتها  املغربية  الثقافة  مكونات  كل 
مذكرة  يف   عكسناه  وهذا  الوطنية، 
الشعلة أثناء إعداد الدستور بالتنصيص 
كلغة   األمازيغية  اللغة  دسرتة  عىل 
مذكرتنا  يف  وكذلك  مغربية،  وطنية 
املرفوعة للجنة إعداد القانون التنظيمي 
والثقافة  للغات  االستشاري  للمجلس 
التوجهات  حيث  من  .هذا  املغربية 
ملتقى  بخصوص  أما  للشعلة.  املبدئية 
عنوانه  فمن  املغربية  القصرية  القصة 
املغربية.  القصرية  بالقصة  يهتم  أنه 
لم  امللتقى  تنظيم  إلعالن  بالغنا  ويف 
بالعكس  لغوية،  مرجعية  أي  نشرتط 

سنكون سعداء بمشاركة 
املغربي  القصيص  اإلبداع 

باألمازيغية.
* و هل هناك انفتاح بالنسبة 

لكم عن القصة القصرية 
األمازيغية؟ 

نتوجه  نحن  قلت  كما 
لجنس  عامة  بصفة  
القصرية  القصة 
خالل  ومن  املغربية، 
األدبية  الثقافية  املتابعة 
محرتما  انتاجا  هنا  نجد  األمازيغية  
عكس  األمازيغي   الشعر  يف   مكتوبا 
االنتاج القصيص  املكتوب باألمازيغية، 
بتلقي  سعداء  سنكون  قلت   وكما 
القصة  جنس  يف  أدبية  مشاركات 

القصرية املغربية باألمازيغية.
* وماذا عن اإلبداع املتزايد باألمازيغية يف 

صنف القصة عموما؟
من حيث الدراسات النقدية  نجد هناك 
متابعة لجنس القصة القصرية املغربية 
األعمال  حني  يف  بالعربية،  املكتوبة 
باألمازيغية  القصرية  للقصة  النقدية 
نقادنا  يتجه  أن  أتمنى  محدودة  جد 
املتمكنني من اللغة األمازيغية  لدراسات 
االمازيغي،  املغربي  القصيص  املنتوج 
فهو  األمازيغي  القصيص  اإلبداع   اما 
الشفوي،  الحكي  مستوى  عىل  غني 
املستقبل  يف  أفق   لها  بداية  وهناك 

للكتابة يف صنف القصة  األمازيغية.
* منترص إثري

أسئـــــ

   ال يخفى عىل أحد اهتمام كل املجتمعات بموسيقاها 
الخاصة  »هويتها«  املعربة عن  املتنوعة  املحلية  الرتاثية 
املتعددة ذات الطابع الخاص بها،واملجتمع املغربي  من 
الثراء  البالغ  الغنائي  املوسيقي  التنوع  ذات  املجتمعات 
الرتاثية  املغربية  املوسيقى  عنارص  والخصوصية،ومن 
الجميلة »الطقطوقة الجبلية« بشمال غرب املغرب،التي 
الرتاثية  املوسيقى  هذه  »جبالة«،لكن  منطقة  عن  تعرب 
الذي  والتشجيع  الدعم  من  الالزم  باالهتمام  تحظى  ال 
تعلق  وأناقتها،لوال  وتوهجها  استمراريتها  لها  يحفظ 
كيانهم  من  جزءاً  باعتبارها  بها  الشمال  مواطني 
يكفي  ال  هذا  أيضاً،لكن  الفرعية  وهويتهم  ووجدانهم 
تمثل  بل  فحسب،  املغرب  شمال  تمثل  ال  »أغنية«  ألنها 
يتجزأ من  ال  املغربي ألنها جزء  الوطن  عموم جغرافية 
الهوية الوطنية الفنية،ولهذا عىل املسؤولني بهذا املجال 
بالغناء  واملسكون  فنيا  املوهوب  بالشباب  يهتموا  أن 
والتشجيع،  الدعم  كل  له  املحيل،ويقدموا  الشعبي 
كمل  الرتياد  به  األبواب،ويدفعون  كل  له  يفتحوا  وأن 
يصل  والتلفزة،لكي  اإلذاعة  ميدان  الساحات،وخاصة 

صوته الفني للجميع،ويصدح باألغاني يف كل اآلفاق.  
عماد  الفنانان  العام،يستعد  اإلطار  هذا  سياق  ويف      
فني  عمل  إطالق  الطنجاوي  جمال  والفنان  التطواني 
محطاتهما  من  محطة  األول  الفني  عملهما  ويعترب 
التي  عموما  الفنية  خاصة،واملسرية  الفنية  مسريتهما 
طنجة/تطوان.وقد  بإقليم  الجبلية   األغنية  بها  تتسم 
القوية  االنطالقة  بمثابة  األول  الفني  العمل  هذا  كان 
العمل  هذا  تسجيل  تم  الفنانان،قد  هذان  عرفها  الذي 
تم  شفشاون،الذي  بمدينة  فون«  »عبارة  أستوديو  يف 
»األلبوم«  هذا  عن  اإلعالن  يتم  بالصور،وسوف  توثيقه 
واملواقع  املغربية  القنوات  من  مجموعة  عرب  الجديد 
العام  من  فرباير  شهر  التواصلية،أواخر  االجتماعية 

الحايل 2016.
    يعترب الفنان عماد التطواني موهبة فنية رائعة،حيث 
الصغر،باإلضافة  منذ  الجبلية«  »الطقطوقة  فن  تشبع 
إىل شخصيته االجتماعية ذات الوجه املبتسم والعاطفة 
ترتك  والتي  الساحر  حضورها  عن  تعرب  التي  الجياشة 
دائما انطباعا جميالً يف الحفالت واألعراس التي يشارك 

حدا  املغرب،مما  يف  ومختلفة  متعددة  بمدن  فيها 
بسكان مدينة طنجة وتطوان أن يلتفتوا إىل أغانيه ذات 
الجهة  خصوصية  عن  يعرب  الذي  الجبيل  املحيل  الطابع 
بموهبة  اإلشادة  تمت  باملغرب.وقد  الغربية  الشمالية 
األصوات  الكثري من  الصوتي،يف  اإلنشاد  األداء وجمالية 
الفنية  الحفالت  من  عدد  إحياء  خالل  من  الفنية.وذلك 
املختلفة، أهمها  السهرة الفنية التي أحياها هذا الثنائي 
الفني مع الفنانة املحبوبة » شامة الزاز »،بقرص الورود 
بتطوان،التي لقيت استحساناً كبريا من طرف الجمهور 

الحارض.
بالرباط  الثقافة«  »وزارة  مشكورة  منحت  لإلشارة،قد 
»بطاقة فنان« لهذين الفناننْي املوهوبنْيِ بتوقيع السيد 
الصبيحي«،مما  األمني  »محمد  الثقافة   وزير  املحرتم 
االعتبار  ناحية،وإعادة  من  لهما  معنوياً  دعماً  يعني 
ألغنية »الطقطوقة الجبلية« بشمال املغرب،ذات الطابع 
الفني الثقايف والرتاثي الخاص بمنطقة الشمال باملغرب.     
كما قامت »النقابة الحرة للموسيقيني املغاربة« بالرباط 
مشكورة أيضا،بالتعبري عن موافقتها عىل إدماجهما يف 

إطارها،وذلك باملوافقة عىل منحهما »بطاقة العضوية« 
النقابة  رئيس  واعرتاف  املذكورة  بالنقابة  الخاصة 

األستاذ »محمد اإلدرييس« بصفتهما الفنية.
* عماد التطواني 

دفاعًا عن فن »األغنية الشعبية«

كلثوم  أم  أوعكي،  حادة 
األسطورة  هاته  األطلس، 
الفنية التي جادت بها جبال 
)زاوية  املتوسط  األطلس 
 .1953 عام  إسحاق(،  آيت 
أظفارها،  نعومة  منذ 
الفنانة  هاته  وشمت 
األمازيغية.  األغنية  تاريخ 
واللحن  األداء  يف  بتفردها 
إذ  الصوتية،  حبالها  وقوة 
األمازيغ  مسامع  أتحفت 
املغاربة  كل  آذان  وشنفت 
الذين يبحرون يف البحث عن 
الشعرية  الكلمات  معاني 
منهم  والكثري  األمازيغية، 
عن  الكلمات  هذه  يحفظ 
معرفة  دون  قلب  ظهر 

من  األلحان  هذه  تمكنت  وقد  ال؟  كيف  معناها، 
إىل  القرية  من  املغاربة  كل  مشاعر  أغوار  سرب 

املدينة ومن الشمال إىل الجنوب دون استثناء. 
لقد تبوأت هاته الفنانة مكانتها يف الحقل الفني 
عن جدارة واستحقاق، حجة ذلك رصيدها الفني 
قوتها  مصدر  أغنية,   300 يفوق  الذي  الغزير 
الذي  نارصأوخويا  الفنان  هو  األول  وملهمها 
إذ  الفني،  آدائها  يف  نوعية  نقلة  صحبته  عرفت 
الجماعي  الغناء  إىل  الفردي  الغناء  من  انتقلت 

لتتفتق بعد ذلك موهبتها الغنائية.
باقي  عن  أهمية  التقل  أوعكي  حادة  الفنانة 
أنه  إذ  بالخصوص،  واألمازيغ  املغاربة  الفنانني 
وباستقراء رصيدها الفني يف كل أبعاده ومكوناته 

اللحن،  الشعرية،  )الكلمة 
نجده  التقليدي...(  الرقص 
من  إذ  ثقافية،  حمولة  ذا 
عادات  تتمظهر  فنها  خالل 
املجتمع  وقيم  وتقاليد 
باألطلس  األمازيغي 
رصيدها  أن  كما  املتوسط، 
أيضا  تاريخية  حمولة  له 
ألجيال  غناءها  يف  تتجىل 
أرخت  أنها  كما  متعددة، 
والوقائع  األحداث  لبعض 
إىل  باإلضافة  التاريخية، 
من  العديد  يف  مشاركتها 

املناسبات الوطنية.
هاته  والحالة  أنه  وحيث   
القيمة  لهاته  وبالنظر 
والتاريخية  الثقافية 
حادة   راكمته  الذي  الغزير  الفني  الرصيد  لهذا 
القائمني عىل  الواجب عىل  باث من  فإنه  أوعكي 
خطة  وضع  يف  التفكري  باملغرب،  الثقايف  الشأن 
الرصيد  هذا  وتوثيق  تدوين  أجل  من  استعجالية 
الفني، قيد حياة هاته الفنانة الكبرية، وتسجيله 
الحقا كرتاث وطني، وملا ال كرتاث إنساني، وعليه 
يمكن بهذه الطريقة حماية هذا املوروث الثقايف 
والحفاظ عليه بمقتىض النظم القانونية الوطنية 

واالتفاقيات الدولية.
* ذة/ فاطمة الزهراء أوفارة و ذ/ محمد 
وسيط
باحثان يف الرتاث والتواصل

 

التي  ألهدافها  تريّا  رابطة  من  وفاء 
يف  واملتمثلة  تأسيسها  منذ  رسمتها 
والعمل  باألمازيغية،  الكتابة  تشجيع 
الجديدة  اإلبداعية  املواهب  إبراز  عىل 
وبعد  األمازيغي،  األدبي  الحقل  يف 
مسابقة  تنظيم  تقليد  أرست  أن 
بعد  سنويا  األمازيغية  باللغة  أدبية 
بطبع  توجت  سابقة  دورات  ست 
أعمالها الفائزة، فانها تدعو املهتمني 
املسابقة  للمشاركة يف هذه  واملبدعني 
األدبية يف دورتها السابعة يف املجاالت 

التالية:
القصة والرواية واملرسح باألمازيغية، 
بالرتشح  راغب  كل  عىل  يتعني  بحيث 
العنوان  إىل  اإلبداعي  بعمله  يبعث  أن 

االلكرتوني التايل: 
 tirra.anyalkam@gmail.com

سنة  من  أبريل  شهر  متم  قبل  وذلك 
2016

 * قانون املسابقة 
1-  األعمال املرشحة ينبغي أن تكون 
نتاجا إبداعيا وليست ترجمة، وتكون 

عبارة عن:
عدد  يقل  ال  قصصية  مجموعة   –
إذا  أكثر  و  قصة   12 عن  نصوصها 

كانت من الحجم القصري.
– أو عمل روائي متكامل.

لرشوط  مستوف  مرسحي  نص  أو   –
الكتابة املرسحية ومتعدد الفصول.

هذه  نرش  يسبق  ال  أن  يشرتط   -2
مانع  وال  كتاب،  يف  مجتمعة  األعمال 

يف  مبثوثة  نصوصها  بعض  كانت  إن 
بمجالت  منشورة  أو  أمازيغية  جرائد 

ورقية أو الكرتونية.
بلغة  النصوص  تكتب  أن  يجب   3-
يف  األخطاء  من  سليمة  أمازيغية 
مدمج  قرص  عىل  مسجلة  نسخة 
بخط  يدويا  مكتوبة  أو  مرقونة  أو 
واضح، وعىل ورق أبيض غري مسطور 
السطور،  بني  الفراغات  مراعاة  مع 
القواعد  من  األدنى  الحد  واحرتام 
والكتابة،  الجمل  تقطيع  يف  اإلمالئية 
ورشح املفردات ذات الطابع املحيل أو 
غري املتداولة عىل نطاق واسع، ويمكن 
يكتب  الذي  الخط  يختار  أن  للمرشح 
به سواء تيفيناغ أو الخط الالتيني مع 
املفخمة بشكل يسمح  الحروف  رسم 
للجنة املكلفة بقراءة األعمال و فرزها 
للبس  تفاديا  الرقيقة  الحروف  عن 

واالضطراب الداليل.
الفوز  أال يسبق للمرتشح  4 -يشرتط 
ولم  للمسابقة،  األوىل  الجوائز  بإحدى 
يستفد من طبع الجمعية ألحد أعماله، 
الفائزين  أعمال  الرتشيح  وتقىص من 
مرور  بعد  إال  السابقة  الدورات  يف 
يف  فوزهم  تاريخ  عىل  سنوات  خمس 
األدبي،  الجنس  الرتشح يف نفس  حال 
يف  الرتشح  حال  يف  سنوات  وثالث 
تم  الذي  للجنس  مغاير  أدبي  جنس 
الجائزة، كما يجب  فيه الحصول عىل 

ان يقدم املرتشح عمال واحدا فقط.
قصد  املرسلة  األعمال  ترفق   5-

الذاتية  السرية  من  بنسخة  املشاركة 
حال  ويف  الكاتبة،  او  بالكاتب  تعرف 
موقع  خطي  مطبوع  يف  يلتزم  فوزه 
املنصوص  املسابقة  برشوط  بالتقيد 

عليها يف هذا النظام.
الفائزة  األعمال  ستحظى   –  6
حيث  النرش،  بفرصة  األوىل  بالجائزة 
منها  عمل  كل  من  الرابطة  ستصدر 
إطار منشوراتها مع  يف  واحدة  طبعة 
استفادة املبدع من عملية طبع عمله 
عىل أن يحمل املطبوع شارة الجمعية 
إصداراتها،  من  كونه  إىل  ويشار 
الطبعات  يف  الطبع  حقوق  وستظل 
وللجمعية  للمؤلف،  محفوظة  املوالية 
الكتاب  طبع  يف  الصالحية  كامل 
وحسب  مناسبا  تراه  الذي  بالحرف 

إمكانياتها.
بمثابة  نفسها  املشاركة  -تعترب   7
ضمانة من صاحبها عىل أصالة عمله، 
املسابقة  رشوط  بقبول  منه  والتزام 
بكل  القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص 

رضا وطواعية.
8 -الجمعية ال تلتزم برد األعمال غري 
غري  أنها  كما  أصحابها،  إىل  الفائزة 

مسؤولة عن ضياعها.
حجب  بحق  الجمعية  -تحتفظ   9
إذا  معينة  أجناس  أو  جنس  جائزة 
إىل  ترقى  املشاركة ال  النصوص  كانت 
الجودة املطلوبة وغري مقنعة ألعضاء 
يف  وضعتها  التي  املعايري  وفق  اللجنة 

تقييم األعمال. 

الفنانة حادة أوعكي 
"أحد أعمدة التراث الالمادي باألطلس املتوسط"

مسابقة رابطة ترياّ لإلبداع األمازيغي يف جماالت القصة 
والرواية واملسرح يف دورة 2016

لعبد احلميد لبيلتةــــــلة3
رئيس مجعية الشعلة للتربية والثقافة




