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إن عودة املغرب إىل تعزيز حضوره وسط دول القارة 
اإلفريقية ال تستقيم دون استحضار فشل ارتباطه 
وإيديولوجياته  العربي  للمرشق  ذلك  قبل  وتبعيته 
يف  موقعه  عىل  سلبا  انعكس  ما  وهو  ودوله...، 
القارة السمراء التي ظل بعيدا عن االستثمار فيها 
املجال  تاركا  ودولة  شعبا  عليه  بالنفع  يعود  بما 
وتعزز  القارة  ثروات  من  لتستفيد  أخرى  لدول 
فيها،  والسيايس  والثقايف  االقتصادي  حضورها 
ولم يقترص هذا الغياب عن إفريقيا عىل السياسة 
الداخلية  سياستها  إىل  تعداه  بل  للدولة  الخارجية 
التي ظلت محكومة بإيديولوجية مرشقية تحتقر 
وطني  أمازيغي  هو  ما  كل  قيمة  من  وتنتقص 
إفريقي وترفع من مكانة كل ما هو عربي مرشقي 
أسيوي وافد، بغض النظر عن ما إن كان يصب يف 

مصلحة البالد أم ال.
وضحية  جهة  من  حرب  وقود  املغرب  ظل  وهكذا 
لطموحات أتباع الفكر املرشقي البعثي واإلسالمي 
نظامه   يسلم  لم  كما  اخرى،  جهة  من  السيايس 
املتطرف  الفكر  ذلك  رشور  من  شعبه  حتى  بل 
الداخلية وتوجهاته  وأثر يف سياساته  واإلقصائي، 
الخارجية، فتعريب التعليم مثال أدى إىل إنتاج أجيال 
يحصلون  الذين  دراسيا  الفاشلني  املواطنني  من 
استيعاب  من  يتمكنوا  أن  دون  شواهد  عىل 
كل  تجاهل  وتم  بها،  املرتبطة  والعلوم  املعارف 
باللغة  يرتبط  فيما  الدولية  املؤسسات  توصيات 
ألسباب  للمغاربة   ، األمازيغية«  اإلفريقية   « األم 
إيديولوجية غري مرتبطة بالعلم واملصلحة الوطنية.

إىل  مررنا  لو  أما  فقط  كنموذج  قدمناه  والتعليم 

اإلعالم فحدث و ال حرج، إذ سنجد 
فمشاكل  حاال  أحسن  ليس  أنه 
الرشق األوسط والقضايا العربية 
لم  فيها  ينفخ  إعالمنا  ظل  التي 
اإلستيالب  إىل  إال  باملغاربة  تؤدي 
عالقة  ال  مشاكل  يف  واالنخراط 
إىل  ببعضهم  وصلت  بل  بها  لهم 
درجة االنغماس الكيل يف اإلرهاب 
الثورة  واسرتاتيجية  العاملي 
التي  البعثية  العربية  اإلشرتاكية 
عىل  اإلنقالبات  هندسة  إىل  أدت 

نظام الحكم سابقا،. 
مؤخرا  تنبهت  الدولة  كانت  وإن 
الرتبية  مناهج  تغيري  أهمية  إىل 
كل  بعيدة  زالت  ال  فإنها  الدينية 
التاريخ  مناهج  تغيري  عن  البعد 
واللغة العربية وغريها مع تعزيز 
التعليم  يف  األمازيغية  حضور 
وإنما  فقط  كلغة  ليس  واإلعالم 
هذا  وحضارة،  وتاريخ  كثقافة 
تزخر  ما  عىل  االنفتاح  جانب  إىل 
به القارة اإلفريقية من حضارات 
االستفادة  يمكن  تجارب  وحتى 
منها يف معالجة وتدبري الكثري من 

القضايا.
أي  بالذات،  اإلطار،  هذا  ويف 
االستفادة من إفريقيا، عىل املغرب 
التعليمية  سياساته  يبني  أن 

الدولة  أطر  ويكون  واإلعالمية 
وبما  لها،  الجديد  التوجه  وفق 
املستجد  املوقع  مع  ينسجم 
نظرا  الدستور،  يف  لألمازيغية 
التي  التمييزية،  العقلية  لكون 
السوداء  البرشة  ذوي  تحتقر 
يأتي  الذي  اإلفريقي  واالنتماء 
دونية  مرتبة  يف  لها  بالنسبة 
حتى  أو  العربي  االنتماء  بعد 
يف  تعشعش  زالت  ال  األوروبي، 
املواطنني  فئات  بعض  أذهان 
وأكرب  املسؤولني  من  والكثري 
الترصيح  هو  ذلك  عىل  دليل 
بنكريان  اإلله  للسيد عبد  األخري 
لبلدان  امللكية  الزيارة  حول 
نظرا  طبيعي  أمر  وهذا  القارة، 
اإلفريقي  احتقار  عقلية  لكون 
عرب   األذهان  يف  ترسخت 
وإعالمية  تعليمية  سياسات 
وإمكانيات  بوسائل  نفذت 
كبرية للدولة لسنني عديدة، مما 
كليا  مغايرة  سياسات  يقتيض 
واإلمكانيات  الوسائل  وبنفس 

للتخلص منها.
املغرب بلد إفريقي، وكان دائما 
أن  ونتمنى  وسيبقى،  كذلك 
نحو  التوجه  الدولة  تختزل  ال 
إىل  عودتها  يف  فقط  إفريقيا 

بل  اإلفريقية،  الدول  بمنظمة  مجددا  االنخراط 
الخطاب  مؤسساتها  مختلف  تستوعب  أن  يجب 
يف  شامل  بتغيري  االنخراط  ذلك  وتربط  امللكي، 
التوجهات والسياسات الداخلية والخارجية إلبراز 
بكون  نتفاءل  إذ  ونحن  للبالد.  الحقيقي  االنتماء 
املغرب لم يعد رهينة إلتحاد مغاربي فاشل مبني 
نتطلع  فإننا  تمييزية،  عروبية  قومية  أسس  عىل 
تام  احرتام  يف  مواطنيها  لكل  جامعة  إفريقيا   إىل 
مجتمعاتها  وبنية  والثقافية  اللغوية  لتعدديتها 
القبلية والجهوية، يف أفق تبني  واستيعاب مرشوع 
الدولة الديمقراطية الفيدرالية يف كل دول املنطقة 
وملا ال القارة كما عربنا عنه يف »ميثاق تمازغا من 
عابرة  واجتماعية  ديمقراطية  كونفدرالية  أجل 
مع  وفلسفته  جوهره  يف  يتناىف  ال  الذي  للحدود«، 
الخطاب التاريخي لجاللة امللك الذي ألقاه بمناسبة 
الوقت  حان  إذ  اإلفريقي،  االتحاد  ملنظمة  زيارته 
وشعوب  بلدان  بني  الحدود  وفتح  األسيجة  لقطع 

القارة اإلفريقية.
أنه  يعي  بأن  مطالب  فاملغرب  وذاك  هذا  وقبل 
بإفريقيا  وترتبط  بآسيا  تتواجد  دولة عربية  ليس 

جغرافيا فقط، بل إنه دولة إفريقية قلبا وقالبا.
وقديما قال الحكيم األمازيغي:
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أن  كاستانياذا  برافو  كونسالو  األستاذ  أكد 
التجربة الرومانية استفادت كثريا من الحضارة 
العصور  خالل  اإلسبانية  ونظريتها  األمازيغية 
القديمة، مؤكدا يف نفس الوقت الرتاكم الحضاري 
وشبه  إفريقيا  شمال  منه  استفادت  الذي 
الجزيرة اإليبريية بعد ما ال يقل عن سبعة قرون 

من التعايش مع الرومان.
الرتاث  حول  ندوة  يف  برافو  كونسالو  وأكد 
املعهد  نظمها  واملغرب  بإسبانيا  الروماني 
 9 الخميس  يوم  بالرباط  رسبانتس  اإلسباني 
اإلسبانية  السفارة  من  بدعم   ،2017 فرباير 
أن  أكد  اإلسبانية،  التعاون  ومنظمة  بالرباط 
روما أكسبت اإلسبان اللغة والثقافة، والقانون، 
وحتى  الحياة  يف  مختلفة  وطريقة  واملواطنة، 
األباطرة  مارسها  التي  القوة  قوتهم،  من  جزء 

اإلسبان أو من أصل إسباني.
»موروث  عنوان  حملت  التي  الندوة  وعرفت 
إسبانيا وشمال إفريقيا: استيعاب أو مقاومة؟«، 
الدين  ورجال  العلماء  أهم  عن  عروضا 
والسياسيني األمازيغ الذين ساهموا بشكل كبري 

الرومانية،  الحضارة  بناء  يف 
أغوسطني  القديس  أمثال 
واإلمرباطور  وأبوليوس 
أن  كونسالو  وأكد  كاراكال، 
جهة  كانت  وإسبانيا  املغرب 
موحدة خالل الحكم الروماني.

أرنكي  كارمن  الباحثة  وكانت 
ندوة  يف  أكدت  قد  كاسكو 
الروماني  الرتاث  حول  سابقة 
الحفريات  أن  فرباير،   8 يوم 
املغربية  اإلسبانية  األثرية 
عىل  الضوء  سلطت  األخرية 
الذي  التحول  تظهر  بيانات 
ليكسوس  مدينة  شهدته 
)العرائش( من مركز فينيقي، 
املوانئ  أكرب  تضم  مدينة  إىل 

املوريتانية بعدما صارت عاصمة للملك يوبا.
حملت  التي  الندوة  خالل  كارمن  وقالت 
يف  القديمة  اململكة  حضارة  »ليكسوس  عنوان 
وأحكامه  املدينة  تخطيط  أن  قالت  موريتانيا«، 

بلغ يف ظل النظام املوريتاني خالل القرن الثاني 
معه  عرفت  تطور  تطوراته،  أعىل  امليالد  قبل 

مدينة لكسوس تحوال هائال يف بنيتها التحتية.
* كمال الوسطاني

كونسالو برافو: األمازيغ سامهوا يف بناء احلضارة الرومانية
طلبة  من  وفد  قام 
والسياسة  األنرتبولوجيا 
السويرسية،  بالجامعات 
فرباير   09 الخميس  أمس 
ملقر  بزيارة   ،2017
األمازيغي،  العالم  جريدة 
الزيارات  إطار  يف  وذلك 
يقوم  التي  االستكشافية 
السويرسيون  الطلبة  بها 
إفريقيا  شمال  لبلدان 

والرشق األوسط.
املكون  الوفد  حيض  وقد 
يتحدر  16 طالبا  من حوايل 
برين  جامعتي  من  أغلبهم 
وزيورخ، بمحارضة لرئيس 
األمازيغي،  العاملي  التجمع 
حول  راخا،  رشيد  األستاذ 
األمازيغية  والقيم  الثقافة 
نبذة  وكذا  إفريقيا  بشمال 
إمازيغن  نضاالت  عن 
حقوقهم  انتزاع  أجل  من 
قدم  كما  املرشوعة، 
ألوان  عن  مفصال  توضيحا 

األمازيغي  العلم  ورموز 
الكنغريس  تبناه  الذي 
سنة  األمازيغي  العاملي 

.1996
جريدة  مديرة  قامت  فيما 
أمينة  األمازيغي،  العالم 
بتقديم  الشيخ،  ابن 
العالم  جريدة  حول  تعريف 
األمازيغي، بدأ بتأسيسها يف 
امللفات  إىل   ،2001 ماي   31
تتناولها  التي  واملواضيع 
الجريدة، كما عرفت بطاقم 
تحريرها،  وهيئة  الجريدة 
مشرية إىل أن الجريدة تصدر 
بثالث لغات هي األمازيغية 
وهو  والعربية  والفرنسية 
األمر الذي راق الطلبة وأثار 
نقاش  يف  ليدخلوا  فضولهم 
من  ساعتني  لحوايل  استمر 

الزمن.
* كمال الوسطاني 

وفد من الطلبة السويسريني 
يف ضيافة

 »العامل األمازيغي«
اختارت جمعية أبارز  لإلبداع الفني رشيد راخا، 
السنة  شخصية  األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس 
رأس  تخليد  يف  ذلك  جاء   ،2967 الجديدة  األمازيغية 
السنة األمازيغية الذي نظمته الجمعية يف أحد فنادق 

اگادير مساء اليوم األحد22 يناير 2016.
وجاء اختيار راخا يف األمسية الفنية التي شارك فيها 
من  مجموعة  إىل  إضافة  الشباب،  الفنانني  من  عدد 
املجموعات املوسيقية األمازيغية كمجموعة الرياش 
بوزنداك   الله  عبد  الفنان  إىل  إضافة  ماسني  والفنان 

مؤسس مجموعة تافسوت باند.
رشيد  أن  أبارز،  جمعية  رئيس  ابركا،  يوبا  وأكد 
السنة األمازيغية،  أن يكون “امغار”  الراخا يستحق 
وعديد  األمازيغيتني،  واللغة  للثقافة  قدمه  ملا  نظراً 
املبادرات النضالية التي قام بها طوال السنة املاضية 
العاملي األمازيغي،  التجمع  أن رئيس  2966، مضيفاً 
القضية  للرتافع عىل  أمازيغي قدم كل وقته  مناضل 

األمازيغية، والذود يف الدفاع عليها وطنياً ودولياً.
أبارز  بجمعية  راخا  أشاد  مقتضبة،  كلمة  ويف 
وتاريخها الجمعوية يف منطقة اكادير، مشددا عىل أن 
النضال من اجل األمازيغية مستمر حتى يتم إنصاف 
حلم  تحقيق  ال  وملا  تامزغا  بقاع  كل  يف  األمازيغية 

تامزغا الكربى.
أن  إىل  الراخا  وأشار 
دفاعه عن األمازيغية 
 ،1987 سنة  منذ  بدأ 
 30 عن  يربو  ما  أي 
سنة،  ومستمر دون 
وأن  ملل  وال  كلل 
بالنسبة  األمازيغية 
وجود”  مسألة  يل 
السنة  أمغار  يردف 

األمازيغية الجديدة.
قامت  أبارز،  جمعية 
كذلك بتكريم كل من 
ومقدمة  اإلعالمية 
من  مجموعة 
القدم  كرة  مباريات 
العلوي،  سعيدة 
شهادة  ونالت 

األعمال  جائزة  ياسني،  الصبار  نال  فيما  اإلعالم، 
خالد  للفنان  املوسيقى  شهادة  وعادت  الدرامية، 
الثقايف،  العمل  جائزة  نال  الرامي  إبراهيم  الربقاوي، 

أما جائزة الفنون البرصية فقد عادت للشاب يونس 
السبيد.

* أكادير: منترص إثري

الراخا “امغار” السنة األمازيغية اجلديدة 2967 بأكادير
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إىل سعادة،
السيد انطونيو غوترييس
األمني العام لألمم املتحدة

 
املوضوع: مطالبة االمم املتحدة باتخاذ تدابري من 
شمال  يف  األمازيغي  الشعب  حقوق  احرتام  أجل 

أفريقيا)تامازغا(
 

عن  أصالة  لكم،  أعرب  أن  أود  بدء،  ذي  بادئ 
العاملي  التجمع  أعضاء  جميع  عن  ونيابة  نفيس 
عن  األمازيغي،  الشعب  وكافة   )AMA(االمازيغي
خالص التهاني بمناسبة انتخابكم عىل رأس منظمة 
األمم املتحدة، كأمني عام جديد. ونغتنم هذه الفرصة 
لنشكركم جزيل الشكر، عقب قيامكم ببدء أول زيارة 
»أفريقيا«، لحضور  قارتنا  انطالقا من  لكم  رسمية 

قمة االتحاد األفريقي الذي عقد باديس ابابا.
 

لقد تميزت القمة 28 لالتحاد اإلفريقي، الذي انعقد 
والحكومات  الدول  رؤساء  بحضور  ابابا  باديس 
ارستها  إىل  املغربية  اململكة  بعودة  االفريقية، 
ألثري  التاريخية  الفرصة  هذه  واغتنم  املؤسساتية. 
الشمال-افريقية  دولنا  رؤساء  بان  انتباهكم 
ومسؤولينا الحكوميني، الذين كانت لكم فرصة اللقاء 
بهم، اليزالون لألسف يواصلون سياساتهم العنرصية 
غري العادلة ضد الشعب االصيل االمازيغي، من خالل 
الترصف  و  »عربا«  أنفسهم  اعتبار  عىل  اإلرصار 
باعتبارهم اسيويني وليسوا افارقة، ومن خالل عدم 
ادخارهم  أي جهد لتعريب شمال افريقيا باالعتماد 
عىل ايديولوجياتهم البعثية اإلسالمية املستوردة من 
الزمن والتي كانت  التي عفا عنها   ، الرشق األوسط 
سببا يف خراب دول بأكملها كما هو الشأن بالنسبة 

للعراق وسوريا..
 

هويتهم  بعد  يستوعبوا  ولم  كذلك،  هم  وطاملا 
االمازيغية واالفريقانية، فإنهم  سيظلون يترصفون 
رغم  مجتمعاتنا،  أعني  يف  نيوكلونياليني  كسياسيني 
ان العلوم وعلم الوراثة اثبتوا انهم ليسوا بعرب عىل 

االطالق..
 

األنثروبولوجيا  واسعة حول  دراسة  نتائج  وكشفت 
جيوغرافيك   ناشيونال  أطلقها  التي  الجينية، 
املرشوع  اسم  )National Geographic(تحت 
أغلبية  أن  املثال  2005، عىل سبيل  عام  الجينوغرايف 
سكان تونس من أصل أمازيغي بنسبة  تتجاوز 88 
لديهم جينات  تتجاوز نسبة من  ال  املائة يف حني  يف 
من أصول عربية 4 يف املائة..كما ان نسبة املرصيني، 
الذين يحملون جينات  العرب،  القريبون من جزيرة 
امازيغية تصل إىل 68 يف املائة فيما تصل بالكاد نسبة 
املائة..  يف   17 عربية  أسيوية  جينات  لديهم  الذين 
https://genographic.nationalgeographic.

).)/com/reference-populations
 

سعادة االمني العام،
لقد رصحتم أن نجاح األمم املتحدة يف العالم ينبني 
ما  يف  خصوصا  افريقيا،  يف  نجاحها  عىل  أساسا 
منظمة  عىل  ينبغي  التنموية.  بالسياسات  يتعلق 
االمم املتحدة ان تساعد الحكومات االفريقية بهدف 
بأهداف  املتعلقة   2030 لخطة  الناجح  التنفيذ 
التنمية املستدامة، من خالل خطة عمل ترمي إىل 
كافة  يف  وأبعاده  أشكاله  بكل  الفقر  عىل  القضاء 

املجتمعات بمختلف أنحاء العالم..
 

األمني  سعادة  تعلمون  هل  املستوى،  هذا  وعىل 
املرتبة  املثال  سبيل  عىل  املغرب  يحتل  ملاذا  العام، 
130 يف مؤرش التنمية البرشية السنوي الذي يعده 
برنامج األمم املتحدة؟ بكل بساطة، ألن أداء ونتائج 
السياسة التعليمية والصحية ومحاربة االمية لدى 
الكبار ضعيفة جدا، بشهادة وزير الرتبية الوطنية 
يف الحكومة املنتهية واليتها، والذي اعرتف بان 78 
يف املائة من التالميذ ال يعرفون الكتابة والقراءة يف 
من   90% وأن  االبتدائي،  الدرايس  مسارهم  نهاية 
الطلبة من التالميذ الذين يحصلون عىل الباكالوريا 
ال يفقهون شيئا يف تاريخ بلدهم املغرب، وأحرى 
التي  قارتهم  ان  العلم  مع  االفريقي،  تاريخهم 
جمعاء.  للبرشية  مهدا  تعد  امازيغيا  اسما  تحمل 
بسبب  بساطة،  بكل  النتائج؟  هذه  كل  إذن  ملاذا 
ترتكز  تعليمية  سياسة  نهج  عىل  اإلرصار  هذا 
عىل »التعريب األيديولوجي«  والتي تتميز لألسف 
الشديد بالتهميش املتعمد ملا للغة األم من أهمية 
منظمة  توصيات  مع  تام  تعارض  يف  املدرسة  يف 

سياسة  املجال.  هذا  يف   )UNESCO(اليونيسكو
غسل االدمغة التي تحط من قيمة اللغة االمازيغية، 
تزدري  والتي  اصلية،  افريقية  لغة  تعترب  التي 
الهوية االصلية وتتجاهل يف مناهجها البيداغوجية، 
التاريخ العريق للمغاربة، وبالتبعية، تاريخ سكان 
شمال افريقيا، الذين هم االمازيغ املعروفون باسم 

»االنسان الحر«.
 

 سعادة األمني العام،
قبل ان نعرض عليكم املشاكل واملعضالت التي تواجه 
االمازيغ، نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن امتناننا 
وشكرنا الجزيل ملا أسديتموه من خدمات جليلة وما 
الطوارق  إخواننا  لصالح  مجهودات  من  به  قمتم 
باألساس  استقروا  الذين  أولئك  خاصة  الالجئني، 
عىل مستوى الحدود املوريتانية األزوادية بمخيمات 
السامية  األممية  للجنة  رئاستكم  خالل  »مبريا«، 

لشؤون الالجئني.
يف االزواد: 

لهجوم  تعرض  التي  بأزواد،  الطوارق  موطن  يف 
تمتيع  رفض  ان  إىل  نشري  غاو،  بمدينة  حقري 
املنطقة بحكم ذاتي سيايس موسع، يف إطار اتحاد 
www.(اقرتحته ان  ملنظمتنا  سبق  كما  فيدرايل، 
gitpa.org/web/AFO%20MALI%20charqi.

لن  برودي،  رومانو  السابق  الوسيط  عىل   ,)pdf
املشاكل  حل  بخصوص  تقدم  أي  هناك  يكون 
الطوارق  واملواطنات  املواطنون  منها  يعاني  التي 
السالم واملصالحة  اتفاقية  إن  والفوالنواملوريون.. 
االزوادية)  الحركات  وتنسيقية  مايل  دولة  بني 
عقب   2015 ماي  يف  بالجزائر  املوقعة   ،  )CMA
لم  النزاع،  أطراف  بني  املباحثات  من  مسلسل 
باملنطقة.  الوضع  لحلحلة  نتائج  اية  إىل  تؤدي 
الجديد،  الفرنيس  العسكري  االستعمار  ان  كما 
اإلرهاب)أو  ملحاربة  سريفال  عملية  ذريعة  تحت 
أي  تضمن  لن  النيجر(،  بشمال  برخان  عملية 
الثورية  القوات  وحدها،  الساحل.  بمنطقة  سالم 
يف  »القاعدة  تنظيم  مواجهة  عىل  قادرة  االزوادية 
بالد املغرب اإلسالمي«، وباقي الحركات الجهادية 
العسكرية  األجهزة  طرف  من  واملدعمة  املوجهة 
www.amadalpresse.com/RAHA/(الجزائرية

كافية  موارد  توفري  رشيطة   ،  )Touaregs.html
لها. إننا نرص عىل أن السالم واالستقرار بمنطقة 
الكاملة    االستجابة  إال من خالل  يتحقق  لن  أزواد 
لتطلعات الشعب االزوادي الذي يطمح إىل العيش 
ازواد متمتعة  يف مايل كدولة فيدرالية ويف منطقة 
باستقالل سيايس مع صالحيات واسعة يف مجال 

اإلدارة الذاتية. 
يف اجلزائر: 

السلطات  أن  العام،  األمني  سعادة  انتباهكم  نلفت 
لحقوق  العاملي  للميثاق  تام  تجاهل  ويف  الجزائرية، 
يف  االنسان  حقوق  انتهاك  عمدا   تواصل  االنسان، 
املناطق االمازيغوفونية كما هو الشأن بالقبائل وبالد 

مزاب عىل الخصوص.
 

الجزائري  النظام  يواصل  بالذات،  املنطقة  هذه  ويف 
ونشطاء  املناضلني  لعرشات  التعسفي  االعتقال 
حقوق االنسان، ومنهم ممثلنا الدكتور كمال الدين 
بعد  الحياة واملوت  السجن بني  يقبع يف  الذي  فخار، 
إن هذا  الطعام.  رابع إرضاب مفتوح عن  دخوله يف 
كاذبة  اتهامات  ضحايا  هم  ورفاقه  امليزابي  الزعيم 
املؤسسات  وتحقري  الوطني  باألمن  املس  ومنها 
وإهانة هيئة منظمة. ويف هذا الصدد، وخالل الزيارة 
لألمم  السابق  العام  األمني  بها  قام  التي  الرسمية 
املتحدة، السيد بان كي مون، إىل الجزائر يوم 6 مارس 
املنرصم، أِصبْنا بخيبة أمل كبرية بسبب الصمت غري 
املفهوم للمسؤول االممي بخصوص سياسية اإلبادة 
التي تنهجها الدولة الجزائرية يف حق شعب مزاب، من 
خالل دعم العرب »الشعانبة« الذي يعتدون باستمرار 
عىل سكان مزاب األصليني، مما تسبب يف مقتل أكثر 

من ثالثني مزابي . .
www.amazigh24.com/sites/default/files/(  

.)ama_rapport_mzab_nov15.pdf
 

واملثري يف االمر، هو ان عمار السعيداني، األمني العام 
السابق لجبهة التحرير الوطني، اتهم يف ترصيحاته 
مبارشة مدير املخابرات الجزائرية، »DRS »، الفريق 
توفيق«،  »الجنرال  باسم  املعروف  مدين  محمد 

إىل   2013 من  املفجعة  غرداية  احداث  يف  بالضلوع 
ان  الجزائري بقي صامتا دون  القضاء  لكن   ،2015
يحرك ساكنا ولم يعمد إىل فتح أي تحقيق قضائي يف 

املوضوع.!
 

االمازيغية  اللغة  دسرتة  ورغم  ذلك،  عن  وفضال 
الدستوري  التعديل  عقب  رسميا،  طابعا  ومنحها 
األخري بالجزائر، يف دجنرب 2015، فإن النظام ال يزال 
باقي  ضد  والقمعية  العنرصية  سياسته  يمارس 
األمازيغ، كما هو الشأن بالنسبة للقمع الذي يطال 
القبائل  ملنطقة  الذاتي  االستقالل  أجل  من  الحركة 
التام  والرفض  رموزها،  من  عدد  وتصفية   )MAK(
ملطالبها املرشوعة بالرغم من الشعبية الكبرية التي 

تحظى بها يف صفوف ساكنة القبائل.
يف ليبيا: 

رغم تأييدنا لالتفاق املوقع بني األطراف السياسية 
الليبية، منتصف شهر شتنرب 2015 يف الصخريات، 
نالحظ  أننا  إال  البالد،  تواجهها  التي  األزمة  لحل 
الحوار  هذه  من  االمازيغ  استبعاد  استغراب  بكل 
السيايس الليبي من ِقبل املمثل الحايل لألمم املتحدة 

وكذا الدول التي ترعى هذا الحوار.
 

يف  األمازيغ  للثوار  يكون  أن  الطبيعي  ملن غري  إنه 
القذايف،  الديكتاتور معمر  ليبيا دورا كبريا يف طرد 
بسقوطه،  والتعجيل  طرابلس،  العاصمة  من 
وبالتايل املساهمة يف نجاح الثورة، وباملقابل تواصل 
السلطات الليبية الجديدة تجاهل حقوق األمازيغ 
واالعرتاف الرسمي باللغة والهوية األمازيغيتني يف 

الدستور املستقبيل لليبيا.
 ال نرغب يف ان يستمر هذا الوضع املحزن، الناجم 
من  يكفي  ملا  املتحدة  األمم  ممارسة  عدم  عن 
ضغوطات عىل أطراف النزاع يف ليبيا، حتى تتمتع 
الحقوق  يضمن  بدستور  الثورة  بعد  ما  ليبيا 
اللغوية والثقافية لالمازيغ، يف إطار دولة فيدرالية 
الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  تحرتم  ديمقراطية 
عنه  عربنا  ما  وهو  والشعوب،  االنسان  لحقوق 
www.libyaakhbar.com/(  للرئيس فايز الرساج

تأكيدنا  خالل  من   ،)libya-news/60418.html
أن »اعتماد نظام حكم فيدرايل هو الحل املناسب 
ملكوناته،  املثايل  واملفتاح  الليبي  الشعب  ملشاكل 
الوحدة  إطار  يف  وآماله،  طموحاته  تحقيق  يف 
الرتابية الليبية. لقد تمكنت العديد من الدول التي 
مشاكلها.  حل  من  الفيدرايل  النموذج  اختارت 
دول، يف غالبيتها، تتميز بتعدد مكوناتها كما هو 
الشأن بالنسبة للشعب  الليبي الذي يضم االمازيغ 
وهو  املعربني«.  والليبيني  التوبو  و  الطوارق  و 
تامازغا  اتحاد  لبناء  تطلعاتنا  إطار  يف  يدخل  حل 
دول  اتحاد  األوربي،  االتحاد  شاكلة  عىل  الفيدرايل 
األشخاص  تنقل  حرية  يضمن  افريقيا  شمال 
والرساميل، تخصص فيه عائدات املوارد الطبيعية  
نحو  السباق  يف  تبديدها  بدل  االجتماعي  للرفاه 

التسلح..
http://www.amadalpresse.com/ميثاق-

تامازغا-من-أجل-كونفدرالية-ديمقر2-
يف تونس: 

الجمهورية  بخصوص  السابق،  يف  عربنا  لقد 
التام واملطلق  التونسية، عن استنكارنا للتهميش 
الثورة،  بعد  ما  دستور  يف  االمازيغية  للهوية 
الجمعيات  بعض  بتكوين  السماح  باستثناء 
االمازيغية. والزلنا نالحظ غياب أي قرارات رسمية 
فيما يتعلق باألمازيغية. حيث لم يتخذ أي قطاع 
وزاري يف مختلف الحكومات املتعاقبة منذ الثورة، 
والثقافة  اللغة  وتعزيز  حماية  بشأن  قرار  أي 
مؤسف.    واقع  من  تعيشه  ما  رغم  االمازيغيتني، 
تصنيف  بتونس  السياسيون  املسؤولون  ويواصل 
بلدهم ضمن ما يسمى بالبلدان ّالعربية« وهو ما 
ينسحب كذلك عىل االحزاب السياسية واملركزيات 
الهوية  عىل  ضدا  التونسية،  والجمعيات  النقابية 
علم  ذلك  يؤكد  كما  لتونس،  االمازيغية  االفريقية 
العظيم  امللك  بمقولة  اشتهرت  وكما  الوراثة، 

ماسينيسا :«افريقيا لالفارقة«.
يف املغرب: 

التزال االمازيغية موضوع تمييز يف املغرب، بعد مرور 
خمس سنوات عىل االعرتاف باللغة االمازيغية كلغة 

رسمية يف دستور 2011. واليوم، فإن مرشوع القانون 
التنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
الذي تقدمت به الحكومة ميلء بالتناقضات والعديد 
من العقبات التي ال تستجيب بأي حال من االحوال 
االمازيغي  املدني  املجتمع  ومطالب  ملقرتحات 
ملنظمتنا،  سبق  واملنظمات.وقد  الجمعيات  ومجمل 
غري  منظمات  جانب  إىل  االمازيغي،  التجمعالعاملي 
حكومية أخرى)جمعية تامزغا، وجمعية تاماينوت، 
والشبكة االمازيغية »ازطا أمازيغ«(، ان استعرضنا 
بشكل واضح مختلف انتهاكات حقوق االمازيغ أمام 
و  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة 
االجتماعية و الثقافية، التي ناقشت التقرير الدوري 
الرابع املقدم منطرف املغرب بشأن تنفيذ العهدالدويل 
و  االجتماعية  و  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 
الثقافية، يف دورتها املنعقدة بجنيف يومي 30 شتنرب 

و فاتح أكتوبر2015.
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/ (
CESCR/Shared%20Documents/MAR/INT_

  .)CESCR_CSS_MAR_21745_F.pdf
وقد استجابت األمم املتحدة، من خالل هذه اللجنة، 
بهذا الخصوص بشكل إيجابي، وأقرت بالتمييز الذي 
http://(  ،تمارسه الدولة املغربية يف حق االمازيغ
apsoinfo.blogspot.com/2015/10/rapport-

)de-lexamen-periodique-du-maroc.html
ويف مالحظاتها الختامية، أوصت األمم املتحدة املغرب 
بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي املتعلق بتفعيل 
جهودها  ومضاعفة  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 
لتوفري التعليم االبتدائي و الثانوي و الجامعي باللغة 
األمازيغية، وتعزيز تواجد هذه اللغة يف االعالم والحل 
األسماءاألمازيغية.  يطال  الذي  لقضيةاملنع  النهائي 
كما أوصت اللجنة األممية، الدولة الطرف، التخاذ كافة 
التدابري لكي تضمن تمتيع االمازيغ بكافة حقوقهم 
بدون قيد أو رشط، إال أنه ومنذ ذلك الحني،لم تفعل 
التوصيات عىل  املغربية أي يشء من هذه  السلطات 
اإلطالق، بل تمادت يف نهجها لسياسةاآلذان الصماء، 
وهو ما تعكسه ميزانيتا 2016 و 2017، حيث غاب 
فيها أي اعتماد مايل أو تمويل لتنفيذ هذه التوصيات، 
التي من شأنها وضع حد لنظام االبارتايد املناهض 

لألمازيغ الذي تنهجه الدولة املغربية.
للتدخل  انتباهكم  لفت  نود  فإننا  املنطلق،  ومن هذا 
من أجل حمل السلطات املغربية عىل تغيري نهجها، 
االمازيغ،  القرارات األممية واحرتام حقوق  وتطبيق 
تعميم  امام  الحواجز  إقامة  يف  االستمرار  عوض 
االمازيغية ونرشها يف التعليم واالعالم العمومي ويف 
ومصادرة  امللكية  نزع  مسلسل  وقف  وكذا  اإلدارات 

األرايض الجماعية.
 

سعادة األمني العام،
أخريا، لقد أطلقتم نداءا من أجل السالم، يف خطابكم 
2967 وفق  لـ  املوافق   2017 الجديد  العام  بمناسبة 
جعل  »لنتعهدعىل  قلتم:  األفريقي،حيث  تقويمنا 
التي  السنة  أولوياتنا«.  رأس  عىل  السالم  تحقيق 
األمم  اعتماد  عىل  عقد  بمرور  االحتفال  مع  تتزامن 

املتحدة لإلعالن العاملي لحقوق الشعوب االصلية.

وسوف نعمل، نحن االمازيغ، كل ما بوسعنا لالعرتاف 
األمم  من  باستمرار  وسنطالب  املرشوعة  بحقوقنا 
انتهاك  يتم  ال  حتى  جانبنا  إىل  تكون  ان  املتحدة 
و/أو  الديكتاتورية  الدول  طرف  من  الحقوق  هذه 
ثقافة  هي  االمازيغية  ثقافتنا  ألن  النيوكلونيالية، 

سالم يف جوهرها..

 ونحن إذ نشكركم عىل عنايتكم، نرجو من سعادتكم 
ان تتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير واالحرتام.

* رشيد راخا
رئيس التجمع العاملي االمازيغي

التجمع العاملي األمازيغي يطالب األمني العام لألمم املتحدة باختاذ 
تدابري من أجل احترام حقوق الشعب األمازيغي يف مشال أفريقيا)تامازغا(
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امللك حممد السادس: االنسحاب من اإلحتاد األفريقي 
أتاح الفرصة للمغرب إلعادة تركيز عمله داخل القارة

 “منتصر  إثري؛
من  االنسحاب  أن  السادس  محمد  امللك  أوضح 
منظمة الوحدة اإلفريقية كان رضوريا، موضحا 
القمة  أشغال  يف  املشاركني  أمام  ألقاه  خطاب  يف 
دول ورؤساء حكومات  لقادة  والعرشين  الثامنة 
بلدان االتحاد األفريقي التي احتضنتها العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا يوم الثالثاء31 يناير 2017، 
أن االنسحاب من اإلتحاد األفريقي »أتاح الفرصة 
القارة، وإبراز  داخل  تركيز عمله  للمغرب إلعادة 
مدى حاجة املغرب إلفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا 

للمغرب«.
إىل  العودة  قرار  أن  إىل  املغربي  العاهل  وأشار 
املؤسسة اإلفريقية جاء ثمرة تفكري عميق. وهو 
اليوم أمر بديهي.  مردفا: »لقد حان موعد العودة 
اململكة  فيه  تعترب  الذي  الوقت  ففي  البيت:  إىل 
تقدما،  األكثر  األفريقية  البلدان  بني  من  املغربية 
رجوعنا،  إىل  األعضاء  الدول  معظم  فيه  وتتطلع 
اخرتنا العودة للقاء أرستنا. ويف واقع األمر، فإننا 

لم نغادر أبدا هذه األرسة«. 
وحكومات  لروساء  املوجه  خطابه  يف  امللك  وزاد 
الثامنة  القمة  يف  املشاركة  األفريقية  الدول 
والعرشين بأديس أبابا قائال: »رغم السنوات التي 
فإن  اإلفريقي،  االتحاد  مؤسسات  عن  فيها  غبنا 
الروابط لم تنقطع قط؛ بل إنها ظلت قوية. كما 

أن الدول األفريقية وجدتنا دوما بجانبها«.
وأوضح، أن املغرب استطاع تطوير عالقات ثنائية 
املغرب  أبرم   ،2000 : فمنذ سنة  قوية وملموسة 
همت  اتفاقية  ألف  حوايل  اإلفريقية،  البلدان  مع 
مختلف مجاالت التعاون.« »وعىل سبيل املقارنة، 
تم  و1999،   1956 سنتي  بني  أنه  تعلمون  هل 
سنة  منذ  أنه  يف حني  اتفاقية،   515 التوقيع عىل 
2000 إىل اليوم، وصل العدد إىل 949 اتفاقية، أي 

حوايل الضعف؟
ارتأيت شخصيا أن أعطي  وخالل هذه السنوات، 
خالل  من  وذلك  التوجه،  لهذا  ملموسة  دفعة 
ومناطق  جهات  مختلف  إىل  الزيارات  تكثيف 

القارة.« يورد عاهل املغرب
كما تم التوقيع يضيف امللك خالل كل »واحدة من 
 25 إىل  بها  قمت  التي  واألربعني،  الستة  الزيارات 
بلدا إفريقيا، عىل العديد من االتفاقيات يف القطاع 
الخاص. وقد أولينا عناية خاصة ملجال التكوين، 
البلدان  مع  التعاون  يوجد يف صلب عالقات  الذي 
من  العديد  تمكن  وهكذا،  الشقيقة.  اإلفريقية 
من  األفريقية،  البلدان  من  املنحدرين  املواطنني 
بفضل  وذلك  املغرب،  يف  العايل  تكوينهم  متابعة 

آالف املنح التي تقدم لهم«.

على املستوى االقتصادي والفالحي..
للبلدان  زيارته  أن  إىل  املغربي  العاهل  أشار 
إسرتاتيجية  مشاريع  بإطالق  تميزت،  األفريقية 
مهمة، أبرزها أنبوب الغاز إفريقيا-األطليس، الذي 
جمهورية  رئيس  بهاري،  محمد  مع  توقعيه  تّم 
املرشوع  هذا  و«سيمكن  الفدرالية،  نيجرييا 
بطبيعة الحال، من نقل الغاز من البلدان املنتجة 
منه  ستستفيد  ذلك،  من  أكثر  بل  أوروبا.  نحو 
كافة دول إفريقيا الغربية«، كما سيساهم يضيف 
كهربائية  سوق  هيكلة  »يف  السادس  محمد  امللك 
للطاقة،  أساسيا  مصدرا  وسيشكل  إقليمية، 
عن  فضال  الصناعي،  التطور  خدمة  يف  وجعله 
كونه سيعزز من التنافسية االقتصادية، وسريفع 

من وترية التقدم االجتماعي«.
وأضاف العاهل املغربي أن  هذا املرشوع سيساهم 
املجاورة  والشعوب  بالبلدان  الثروات  إنتاج  يف 
تضفي  قوية،  حركية  سيخلق  حيث  املعنية، 

وتطوير  التقدم،  تحقيق  يف  تساهم  دينامية 
مشاريع موازية، و سيسمح بإقامة عالقات أكثر 
أو  الثنائي  املستوى  استقرارا وهدوءا، سواء عىل 
لتحقيق  مناخا محفزا  األطراف، وسيفرز  متعدد 

التقدم والنمو.«
أما يف املقام الثاني يضيف امللك ويف إطار املشاريع 
الفالحية،  املردودية  من  الرفع  إىل  تهدف  التي 
فقد  القروية،  والتنمية  الغذائي  األمن  وضمان 
تمت إقامة وحدات إلنتاج األسمدة بالرشاكة مع 
إثيوبيا ونيجرييا. وستعود هذه املشاريع  كل من 

بالنفع عىل القارة بأكملها.
وكما نعلم جميعا، فال الغاز وال البرتول بإمكانه 
األمن  أليس  األساسية.  الغذائية  الحاجيات  تلبية 
؟  اإلفريقية  القارة  تواجهه  تحد  أكرب  الغذائي 

يتساءل العاهل املغربي
املبادرة  »هذا هو جوهر  أن  ويقول  يعود  أن  قبل 
التغريات  مع  اإلفريقية  الفالحة  تكييف  أجل  من 
التي   ،”Triple A“ بمبادرة  تعرف  التي  املناخية، 
إنها   .”22 “كوب  املناخ  قمة  بمناسبة  أطلقناها 
مسبوق،  وغري  ملموس  جد  جوابا  تمثل  مبادرة 
ملواجهة التحديات املشرتكة املرتتبة عن التغريات 
إطالقها،  »بعد  مبارشة  أنه  مربزا  املناخية«. 
بلدا،  ثالثني  قرابة  بدعم  املبادرة،  هذه  حظيت 
موارد  توفري  إىل   ”Triple A“ مبادرة  وتهدف 
األفريقية  الفالحة  “مالءمة  لتحقيق  أكرب  مالية 
وترسيع  هيكلة  أيضا  وستواكب  الصغرى”، 
برامج،  أربعة  عىل  باالعتماد  الفالحية  املشاريع 
وهي:« التدبري العقالني للرتبة، والتحكم املستدام 
وإدارة  فالحية،  ألغراض  املستعملة  املياه  يف 
لحاميل  التضامني  والتمويل  البيئية،  املخاطر 

املشاريع الصغرى«.
شكلت  املبادرة  هذه  أن  املغربي  العاهل  وأضاف 
اإلفريقي،  العمل  قمة  يف  الرئيسية  املحاور  أحد 
التي كان يل رشف رئاستها يف مدينة مراكش، يف 

شهر نونرب املايض«.

األمن والسلم يف القارة األفريقية..
إذا كان من  املغربي يف خطابه ما  العاهل  تساءل 
السباقني  من  دائما  كنا  بأننا  للتذكري  »الحاجة 
مشريا  اإلفريقية؟  القارة  استقرار  عن  للدفاع 
متانة  عىل  حافظ  املغرب  أن  إىل  ذاته  السياق  يف 

عالقاته يف مجايل األمن والسلم«
منذ  شارك  املغرب  أن  املغربي  العاهل  وأبرز 
الستتباب  أممية  عمليات  »ست  يف  استقالله، 
يف  الجنود  آالف  بنرش  وذلك  إفريقيا،  يف  األمن 
اليوم،  القوات املغربية، إىل  عدة جبهات، وال تزال 
الوسطى  إفريقيا  جمهورية  أرايض  يف  منترشة 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويف نفس السياق، قام املغرب بمبادرات يف مجال 
وإقرار  دعم  يف  فعال،  بشكل  ساهمت  الوساطة، 

السلم، خاصة يف ليبيا ومنطقة نهر مانو«.

التعاون جنوب ـ جنوب...
»إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت 
: فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مباهاة أو تفاخر« 
يقول امللك، ويضيف هكذا وباعتماده عىل التعاون 
البناء، سيصبح املغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد 

يف إفريقيا، قاطرة للتنمية املشرتكة«.
»يتم  فإنه  امللك  يقول  الداخيل،  الصعيد  عىل  أما 
يف  الصحراء،  جنوب  دول  من  األفارقة  استقبال 
عنها  باإلعالن  قمنا  التي  باملبادئ  االلتزام  إطار 
سابقا. وقد تم إطالق العديد من عمليات تسوية 
الوضعية، حيث استفاد منها، يف املرحلة األوىل، ما 

يزيد عن 25 ألف شخص.
املرحلة  إطالق  تم  املاضية،  القليلة  األسابيع  ويف 

الثانية بنجاح، وفقا لنفس روح التضامن والقيم 
لنعتز  وإننا  سابقتها.  طبعت  التي  اإلنسانية، 
ومصريية  رضورية  كانت  »لقد  املبادرات«،  بهذه 
بالنسبة لهؤالء الرجال والنساء، الذين طاملا عانوا 

من العيش يف الرسية«.
واستطرد قائال: »إننا نقدم عىل هذه املبادرات، كي 
الهامش،  ال يظل هؤالء األشخاص يعيشون عىل 
أو  سكن  ودون  صحية،  خدمات  أو  عمل  دون 
أجل  من  نعمل  كما  التعليم،  فرص  من  استفادة 
تفادي تفريق األرس، وخاصة املنحدرين من بلدان 
بمغاربة.«  املتزوجني  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
لفائدة  البناءة  الجهود  هذه  عززت  لقد   « وزاد 
املهاجرين، صورة املغرب، ورسخت األوارص التي 
تجمعنا بشعوبهم منذ زمن بعيد. وملن يدعي أن 
املغرب يبتغي الحصول عىل الريادة اإلفريقية، عن 
املغربية  اململكة  إن   : أقول  املبادرات،  هذه  طريق 

تسعى أن تكون الريادة للقارة اإلفريقية«.

امللك.. ندرك أننا لسنا حمط إمجاع 
هذا  داخل  إجماع  محط  لسنا  أننا  ندرك  »إننا 
خطاب  يف  امللك  توجه  هكذا  املوقر«  االتحاد 
:هدفنا  ويضيف  األفريقية،  القمة  يف  للمشاركني 
يف  إطالقا  نرغب  وال  عقيم،  نقاش  إثارة  ليس 
و«ستلمسون  البعض«  يزعم  قد  كما  التفرقة، 
ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة اململكة املغربية 
ملكانها فعليا داخل االتحاد، والرشوع يف املساهمة 
يف تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب عىل لم 

الشمل، والدفع به إىل األمام.«
»لقد  املطول:  خطابه  يف  املغربي  العاهل  وزاد 
اإلفريقية  املؤسسة  هذه  انبثاق  يف  ساهمنا 
اسرتجاع  إىل  نتطلع  أن  الطبيعي  ومن  العتيدة، 
الرغم  وعىل  السنوات،  هذه  وطيلة  فيها،  مكاننا 
من عدم توفره عىل موارد طبيعية، يضيف العاهل 
صاعدا،  بلدا  يصبح  أن  املغرب  »استطاع  املغربي 
بفضل خربته املشهود بها. وقد أضحى اليوم من 

بني الدول األكثر ازدهارا يف إفريقيا.«

امللك.. شعلة اإلحتاد املغاريب انطفأت
إتحاد  شعلة  أن  السادس  محمد  امللك،  أوضح 
اإليمان  غياب  ظل  يف  انطفأت،  قد  الكبري  املغرب 
ناضل  الذي  املغاربي،  والحلم  مشرتك  بمصري 
القرن  من  الخمسينيات  يف  الرواد  جيل  أجله  من 

املايض.
دول  قادة  إىل  املوجه  خطابه  يف  امللك  وأوضح 
أن  األفريقي،  االتحاد  بلدان  حكومات  ورؤساء 
يستمد  أن  ينبغي،  بأنه  دائما  يؤمن  ظل  املغرب 
قوته من االندماج يف فضائه املغاربي، لكن اتضح 
أن اإلتحاد املغاربي يتعرض اليوم للخيانة، مضيفا 
املنطقة  اليوم،  يشكل  بات  املغاربي  االتحاد  أن 
األقل اندماجا يف القارة اإلفريقية، يف الوقت الذي 
يف   10 إىل  البينية  التجارية  املعامالت  فيه  تصل 
املائة، بني بلدان املجموعة االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا، و19 يف املائة بني دول مجموعة التنمية 
إلفريقيا الجنوبية، فإن تلك املبادالت تقل عن 3 يف 

املائة بني البلدان املغاربية”.
االقتصادي  “التعاون  أن  املغربي  العاهل  وأضاف 
بني الدول املغاربية يبقى ضعيفا جدا، واملواطنون 
الوضع،  مضيفا  هذا  يفهمون  ال  البلدان  يف هذه 
التجمعات  من  العربة  نأخذ  أو  نتحرك،  لم  “إذا 
املغاربي سينحل  االتحاد  فإن  املجاورة  اإلفريقية 
للطموحات  االستجابة  عىل  املزمن  عجزه  بسبب 
منذ  التأسيسية،  مراكش  معاهدة  حددتها  التي 

28 سنة خلت”.
الوضع  أن  عىل  السادس  محمد  امللك  وشدد 
أفريقيا،  إىل  املغرب  املغاربي يكرس صواب توجه 

إىل  ونقلها  خربتها  تقاسم  اختارت  اململكة  “ألن 
مستقبل  بناء  إىل  تدعو  وهي  األفارقة،  أشقائها 
قد  التاريخ  أن  باعتزاز  وتسجل  وآمن،  تضامني 
أكد صواب هذه االختيارات، وبالتايل يدخل املغرب 

االتحاد اإلفريقي من الباب الواسع«.

لقد حان الوقت لكي تستفيد أفريقيا 
من ثرواهتا. 

لكي  حان  قد  الوقت  أن  إىل  املغربي  العاهل  أشار 
بعد عقود من نهب  ثرواتها  إفريقيا من  تستفيد 
أن  يجب   « مضيفا  اإلفريقية،  األرايض  ثروات 
االزدهار«  من  جديدة  مرحلة  تحقيق  عىل  نعمل 
الوحيد  وزاد »صحيح أن االستعمار ليس السبب 
آثاره  ولكن  إفريقيا.  تعرفها  التي  للمشاكل 

السلبية ما تزال قائمة«.
ونحن  طويل  زمن  »منذ  املغربي  العاهل  وأورد 
نوجه أنظارنا إىل الخارج، كلما تعلق األمر باتخاذ 
قرار أو التزام«، قبل أن يتساءل: »ألم يحن الوقت 
بعد، ملعالجة هذا الخلل يف الرؤية ؟ ألم يحن الوقت 
االعتبار  بعني  نأخذ  وأن  قارتنا،  نحو  لنتوجه 

رصيدها الثقايف، وإمكاناتها البرشية ؟
ويحق إلفريقيا اليوم، أن تعتز بمواردها وبرتاثها 
الثقايف، وقيمها الروحية. واملستقبل كفيل بتزكية 

هذا االعتزاز الطبيعي من طرف قارتنا«.
بل  قادرة،  »إفريقيا  أن  عىل  املغربي  امللك  وشّدد 
ومن واجبها أن تصادق عىل مساراتها االنتخابية 
ملواطنيها،  الحر  االختيار  وتصون  بنفسها، 
وعىل  والضبط،  التقنني  آليات  عىل  تتوفر  فهي 
الدستورية  كاملجالس  القضائية،  املؤسسات 
يف  البت  صالحية  لها  املخول  العليا،  واملجالس 
وعند  باالنتخابات،  املرتبطة  والطعون  املنازعات 
فهي  املؤسسات،  هذه  تعزيز  يمكن  االقتضاء، 
وإال  بعملها«.  وتقوم  الواقع  أرض  عىل  موجودة 
فما الفائدة من وجودها ؟« يقول العاهل املغربي

جديد  جيل  يحكمها  اليوم،  إفريقيا  »أن  وأوضح 
من  يعملون  العقد،  من  املتحررين  القادة  من 
أجل استقرار شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها 
وتقدمها  االقتصادية،  وتنميتها  السيايس، 
االجتماعي، و يعملون بحزم واقتناع، وال يعريون 
طرف  من  تقييم  أو  “تنقيط”  ألي  اهتمام،  أدنى 

الغرب«.
»فمنذ سنوات عديدة، لم تتجاوز معدالت التنمية 
الدول  بعض  يف  نظريتها  الشمال  بلدان  بعض  يف 
التي  الرأي  استطالعات  فشل  وما  اإلفريقية. 
عىل  للقدرة  فقدانهم  عىل  دليل  إال  بها،  يقومون 

فهم تطلعات شعوبهم«.
وأوضح أنه بالرغم مما »تعيشه هذه الدول، من 
أوضاع اجتماعية واقتصادية مختلة، وما يميزها 
إمالء  يف  الحق  لنفسها  تعطي  قيادات هشة،  من 
أخرى:  مرة  أؤكد  وهنا  علينا،  التنموي  نموذجها 
لقد أصبح مفهوم العالم الثالث متجاوزا«، مؤكدا 
االنتهازية  إطار  يف  تندرج  املمارسات،  هذه  أن 
االقتصادية : فاالعتبار أو العناية التي يتم منحها 
بموارده  اآلن،  بعد  ترتبط  أن  يجب،  ال  بلد،  ألي 
الطبيعية، أو باملكاسب التي يمكن تحقيقها من 

وراء ذلك«.
»لقد  خطابه:  ختام  يف  املغربي  العاهل  ويردف 
والوحدة.  والسلم  التضامن  سبيل  املغرب  اختار 
التنمية  تحقيق  أجل  من  التزامنا  نؤكد  وإننا 
شعوب  فنحن،  اإلفريقي،  للمواطن  والرخاء 
العبقرية،  وعىل  الوسائل  عىل  نتوفر  إفريقيا، 
أجل  من  الجماعي  العمل  عىل  القدرة  ونملك 

تحقيق تطلعات شعوبنا«.

اململكة املغربية تسعى أن تكون الريادة للقارة اإلفريقية
حان الوقت لكي تستفيد أفريقيا من ثرواهتا

لقد أصبح مفهوم العامل الثالث متجاوزا
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االحتاد  إىل  املغرب  لعودة  تعطى  أن  ميكن  اليت  الدالالت  ماهي  العثماين،  •أستاذ 
اإلفريقي يف هذه الظرفية بالذات، وما هي القيمة املضافة هلذه العودة على املستوى 

اإلفريقي والدويل ؟
** ال شك أن عودة املغرب لالتحاد اإلفريقي، انتصار ديبلومايس 
يف  املغربية  الدبلوماسية  تاريخ  يف  سيكتب  مهم  وإنجاز  للمغرب 
انضمام  قرار  منع  بقوة  حاولوا  املغرب  خصوم  الحالية.  املرحلة 
املغرب لالتحاد اإلفريقي ووضعوا كل العراقيل منذ البداية إىل آخر 
لحظة. وهذا دليل عىل صوابية القرار وأن الرجوع كان مؤملا لهم، 
داخل  ويسيطرون  يؤثرون  وحدهم  البقاء  يف  يرغبون  كانوا  وقد 
االتحاد اإلفريقي. والحدث دليل عىل أن للمغرب أصدقاء يوفون له 
ويقفون إىل جانبه، يف الوقت الذي ظن فيه البعض أن املغرب ليس 

له وجود أو صوت مسموع يف إفريقيا.
•كيف حتلل عودة املغرب اىل االحتاد االفريقي بعد أن غادره سنة 1984 بسبب قبول 
أغلبية الدول بعضوية جبهة البوليساريو أالنفصالية، مع العلم ان هذه اجلبهة التزال 

عضوا يف االحتاد؟
** لقد قام االتحاد منذ أن تولت زوما رئاسة املفوضية االفريقية 

بدور سلبي إزاء ملف وحدتنا الرتابية، بعدما كان هناك عرف داخل 
االتحاد االفريقي يقيض بعدم تدخله كطرف يف النزاع، ووجود املغرب 
اليوم من داخل االتحاد من شأنه أن يمنع هذا االنزالق مرة أخرى، 

إن لم يكن فرصة ثمينة النتزاع مواقف لصالح وحدته الرتابية.
اإلفريقية  الوحدة  منظمة  من  املغرب  انسحاب  فأثناء  ولإلشارة 
بداية ثمانينيات القرن املايض، كان أغلب أعضائها يتبنون الطرح 
االنفصايل، وكانت 34 دولة آنذاك تعرتف بالجمهورية االنفصالية. 
ودبلوماسيا،  سياسيا  إفريقيا  يف  يشتغل  واملغرب  الحني  ذلك  منذ 
وتبعا لذلك سحبت يف ظرف 20 سنة حوايل 17 دولة افريقية اعرتافها 
بالجمهورية االنفصالية، فانقلبت املوازين داخل االتحاد اإلفريقي. 
بها،  معرتفة  غري  االفريقية  الدول  ثلثا  حوايل  اليوم  لدينا  فأصبح 
وبقي أقل من الثلث  ال يزال يعرتف بها، وبعض هؤالء إنما وجدوا 

أنفسهم سجناء لقرارات اتخذت يف مراحل تاريخية سابقة.
املغرب  بني  الروابط  لتجسري  كافيان  والسياسي  االقتصادي  اجلانبان  نظرك  يف  •هل 
األمازيغية  خاصة  اهلويايت  اجلانب  استحضار  مثال  جيب  أنه  أم  اإلفريقية،  والدول 

بالنظر  إىل وجود هذه اهلوية يف كثري من الدول كالنجري ومايل ودول أخرى؟ 

يكون  أن  الطبيعي  من   **
االقتصادي  الجانبان 
دينامية  يف  مهمان  والسيايس 
مع  املغربية  الروابط  تعزيز 
أيضا  لكن  االفريقية.  الدول 
العوامل  أن  املعروف  من 

أساس  تشكل  وغريها  واالجتماعية  والدينية  واللغوية  الثقافية 
نجاح أي عمل ديبلومايس طويل املدى. ومما ال شك بالنظر للوجود 
املهم لألمازيغ واألمازيغية بمناطق واسعة من افريقيا وخصوصا 
شمال مايل وشمال النيجر، أن يساعد ذلك يف ربط جسور التواصل 
والحوار الثقايف مع هذه الشعوب، ونحن نعرف أن للطوارق يف بعض 
الحاجة  ستربز  هنا  ومن  مهمة.  وسياسية  شعبية  أدوار  املناطق 
للدبلوماسية الثقافية للمغرب، والدور الذي ستقوم به املؤسسات 

املغربية التي لها ارتباط بهذا املوضوع.
* امرزيك رشيدة

وأدىل  كثريا  مدادا  اإلفريقي  االتحاد  إىل  املغرب  عودة  أسالت  لقد  
الكثري من السياسيني  واالقتصاديني واإلعالميني... بدلوهم يف املوضوع 
فأفاضوا يف مكاسب ومخاطر  هذه العودة ، واختلفت التعليقات بني 
واملعرقلني...  املحذرين  وبني  اإلفريقي  بيته  إىل  املغرب  عودة  منارصي 
الفلك، نطرح سؤاال قلما سمعه أحد يف  وحتى ال نبقى ندور يف نفس 
الفرنسية  اللغة  املغربي  العاهل  اختار  ملاذا  املداخالت وهو  تلك  معظم 
وسيلة للتخاطب مع األفارقة وهو الحريص عىل إلقاء معظم خطبه يف 

داخل املغرب وخارجه باللغة العربية ؟؟
أول ما يتبادر إىل الذهن هو أن اختيار اللغة له عالقة باملستهدف من 
الجميل  رد  بالفرنسية  الخطاب  إلقاء  يف  يكون  قد  ثم  ، ومن  الخطاب 
للجناح  رسائل  وإرسال   ، السمراء  بالقارة  الفرنكوفوني  للجناح 
العاهل  وأن  خاصة   ، إفريقيا  جنوب  تتزعمه  الذي  األنكلوسكسوني 
الفرنكوفونية  القمة  انعقاد  أيام  بمدغشقر  موجودا  كان  قد  املغربي 
قبل  أشهر  ثالثة  حوايل  اي   2016 سنة  من  نونرب  شهر  نهاية  األخرية 
بني  التعاون  تكثيف  رضورة   إىل  انتهت  والتي  اإلفريقي  االتحاد  قمة 
إفريقيا أعضاء يف  أزيد من نصف دول  أن  إىل  ،   مع اإلشارة  األعضاء 
منظمة الفركوفونية وهذه الدول هي : )مويسيوس/ النيجر/ رواندا/

بوركينافاسو/  البينني/  غانا/  الغابون/  دجيبوتي/    / البورندي 
السيشل/  االستوائية/  غينيا  بيساو/  غينيا   / غينيا  السنيغال/ 
 / األخرض  الرأس  الوسطى/  إفريقيا  الطوغو/  التشاد/  الكامرون/ 
مدغشقر / مايل / العونغو/ الكونغو الديموقراطية/ ساحل العاج / 

جزر القمر/ موريتانيا/( طبعا إضافة إىل دول املغرب الكبري ومرص
إن يف اختيار اللغة الفرنسية وسيلة إللقاء الخطاب تحديد للمستهدف 

من الخطاب، فالخطاب غري موجه للداخل )املغاربة( ألن كل املغاربة 
مع عاهلهم قلبا وقالبا يف الرصاع من أجل الوحدة الرتابية، والخطاب 
غري موجه للدول العربية باالتحاد اإلفريقي إلن التاريخ علم املغرب أن 
تلك الدول  وال مواقف ثابتة لها فهي تبطن عكس ما تظهر يف الكثري من 
املرات ، فإذا كانت الجزائر واضحة يف طرحها وسعيها إىل عرقلة عودة 
املغرب واستهدافها لوحدته الرتابية فإن مرص وموريتانيا وليبيا وحتى 
الجزائر  ومجاملة  تارة  املغرب  مجاملة  بني  مواقفهم  تتأرجح  تونس 

تارات أخرى  وفق التقلبات السياسية...
األول  املستثمر  فرنسا  إىل  رسالة  الفرنسية  اللغة  اختيار  كان  لذلك 
بإفريقيا والتي كانت إىل جانب املغرب بمجلس األمن ويف أروقة األمم 
املتحدة ، وإىل دول غرب أفريقيا التي تتحدث الفرنسية وهي الدول التي 
رؤساؤها  تغري  مهما  للمغرب  دائم  دعم  يف  رصيح   موقف  عىل  ظلت 

وحكوماتها كالسينغال والغابون وساحل العاج وغريها من الدول    
كما أن للغة الفرنسية خاصية تجمع بني الرومانسية والواقعية فكانت 
العاهل  توخاها  التي  والواقعية(  والرباغماتية  ل)العاطفة  األنسب 
الواقعية بعدم  الذي دام حوايل ربع ساعة وآثر فيه  املغربي يف خطابه 
اإلشارة لقضية املغرب األوىل تجنبا ألي انشقاق أو أي رد فعل يكون له 
نتائج سلبية عىل املغرب وهو لم يضع رجله بعد يف االتحاد اإلفريقي 
محمد  اعتالء  منذ  إفريقيا  يف  املغرب  إنجازات  عىل  بالرتكيز  واكتفي  
االتحاد  عن  الغياب  رغم  أنه  مربزا  املغربية  اململكة  عرش  السادس  
اتفاق    1000 بأكثر من  إفريقيا  بقوة يف  املغرب حارضا  اإلفريقي ظل 
منذ 1999 )بعد46 زيارة ل25 دولة أفريقية ( وهو ضعف ما تم توقيعه 
املشاريع  ضخامة  عن  ناهيك   ، االستقالل  تلت  التي  سنة   50 طيلة 

املنجزة مع بعض الدول يف رشق 
ستعود  والتي  أفريقيا  غرب  أو 
كمرشوع  األفارقة   عىل  بالنفع 
-أوربا  نيجرييا  الغاز   أنبوب 
غرب  دول   من  بالعديد  مرورا 
يف  املغرب  ومبادرة   ، إفريقيا 
التي   األفارقة  وضعية  تسوية 
األوىل  املرحلة  يف  منها  استفاد 
قبل  أفريقي  ألف   25 حوايل 
التي  الثانية  العملية  انطالق 
الزالت سارية وتوفري آالف املنح 

للطلبة األفارقة ... 
املغرب  ملك  خطاب  كان  وكما 
فيه  ركز   ، عاطفيا  كان  نفعيا 

عىل االقتصاد وتجاهل السياسة، 
امللموسة  املشاريع  عىل  ركز 

وتجنب الوعود الرباقة وهو ما استحسنه الحضور وقاطعوه بالتصفيق 
عددا من املرات ، وحتم عىل أعضاء املفوضية اإلفريقية عىل القيام من 
أماكنهم والتقدم تباعا للسالم عليه باستثناء ممثل الجزائر)إسماعيل 
نفسه  الذي وجد  اإلفريقي(   اإلتحاد  يف  والسلم  األمن  رشقي محافظ 
الشمال  وذات  اليمني  ذات  يلتفت  وبقي  الوقوف  يف  يرتدد  محرجا 
ويسرتق النظر للعاهل املغربي الذي كان يتلقى التهاني خلف ظهره... 

ملاذا ألقى العاهل املغريب خطاب العودة إىل االحتاد اإلفريقي  باللغة الفرنسية ؟؟؟

ذ. الكبري الدادييس

الحركة  ناضلت  املايض  القرن  السبعينات من  منذ 
الثقافية االمازيغية من اجل ارجاع الهوية املغربية 
عربيا  وليس  افريقيا  بلدا  باعتباره  للمغرب 
بمفهومه العرقي. فكان ميثاق اكادير سنة 1991 
املتعددة  املغربية  بالهوية  يقر  مغربي  ميثاق  اول 
والبعد  االسالمي  والبعد  االمازيغي  البعد  االبعاد: ” 
العربي والبعد االفريقي والبعد الكوني وهي ابعاد 
عىل  واحد  نموذج  او  بعد  يف  اختزالها  يمكن  ال 

حساب االبعاد االخرى”.
مسار  يف  هاما  تحوال  اكادير  ميثاق  شكل  لذلك 
الحركة التصحيحية يف الثقافة والحضارة والهوية 
ايديولوجي  قومي  فكر  هيمنة  امام  املغربية 
الساحة  عىل  املهيمن  العربية  القومية  عىل  يعتمد 

السياسية و الثقافية باملغرب و بشمال افريقيا.
ان  عىل  تؤكد  السابقة  املغربية  الدساتري  ان  ورغم 
املغرب ” دولة افريقية..” فان البعد االفريقي هذا 
بقضايا  املغاربة  انشغال  بسبب  تفعيله  يتم  لم 
للمغرب.  العربي  البعد  وبتكريس  القومية  الرشق 
انعكس هذا يف عالقة املغرب بافريقيا، فكانت هذه 
العالقة تعتمد عىل ما هو سيايس بما يفيد مصلحة 
الصحراء  قضية  يف  خصوصا  السياسية  املغرب 
والثقايف  الهوياتي  البعد  هو  االهم  اغفال  وتم   .
هذا  يف  املغرب  ينخرط  ان  اي  للمغرب  االفريقي 
البعد الهوياتي باعتباره بلدا افريقيا انتماء وثقافة 
واقترص  املغرب  التفعيل(  ) من  يفعله  لم  ما  وهو 
عىل البعد العربي الرشقي فعزل نفسه عن محيطه 

االفريقي وعن اصله وهويته االمازيغية.
فقد  املصالح  بتغري  تتغري  السياسة  ان  وبما 
وسياستها  نظرتها  االفريقية  الدول  بعض  غريت 
نحو  فمالت  بالبوليزاريو،  واعرتفت  املغرب  اتجاه 
افريقيا  لشعار  روجت  التي  الجزائرية  االطروحة 
لالفارقة، وهو شعار امازيغي قديم اول من نادى 

به هو امللك االمازيغي يوكرتن.
املغرب مؤخرا وعى باهمية البعد االفريقي للدفاع 
عن افريقيته اوال وعن مصالحه ثانيا فبدأ بالرجوع 
الشعار  هذا  بتوظيف  االفريقي  البعد  هذا  اىل 
و  االقتصادي  جانبه  من  لكن  القديم  االمازيغي 

االجتماعي ) افريقيا لالفارقة: رابح رابح(.
املجال  عىل  بدورها  اعتمدت  التي  حاليا،  الجزائر 
السيايس لهذا الشعار، بدأ نفوذها باالنحسار، ألن 
افريقيا  فشعار  يدوم  لن  الشعارات  عىل  بني  ما 
االستعمار  بتصفية  ربطته  سيايس  شعار  لديها 
حاولت  الجزائر  لكن  افريقيا  منه  تخلصت  الذي 
املغرب  اهمال  مستغلة  املغرب  لتجزئة  توظيفه 
العروبة  ورقة  توظيفه  واهماله  االفريقي،  لبعده 
السيايس  نفاقها  بتعرية  الجزائر  بها  تنادي  التي 
التي  العربية  القومية  االيديولوجية  هذه  ونفاق 
لكشف  السيايس  نظامها  يف  الجزائر  عليها  ترتكز 
الغري االفريقي ) بدأ املغرب يتخلص  الجزائر  وجه 
من الرتاكمات السلبية لهذه االيديولوجية القومية 
بفضل نضال الحركة الثقافية االمازيغية واملثقفني 
مع  تتعارض  العربية  فالقومية  الديموقراطيني(، 
االفريقانية وهو ما جزا السودان اىل دولتني بسبب 
العربي  التوجه  فرض  عىل  البشري  رئيسها  ارصار 
االعراق  املتعددة  السودانية  الدولة  عىل  االسالمي 

والديانات.
املغرب االن استغل افريقيته واستفاد من سلبيات 
االفريقي  للبعد  االعتبار  باعادة  السابقة  تجربته 
هل  لكن  افريقيا.  يف  باالستثمارات  وبدا  هويته  يف 
للمغرب  االفريقية  للهوية  االقتصادي  الجانب 
فال  ال.  الجواب  االفريقي؟  البعد  هذا  لتعميق  كاف 
املصالح  الصلبة وتعتمد عليها كل  القاعدة  بد من 

والعالقات واالبنية الصلبة وهي الثقافة و الهوية.
الثقافة هي ما يقوي لحمتنا االفريقية باالفارقة؛ 
وعربي  الهوية  امازيغي  افريقي  بلد  املغرب 
املغرب  به  قام  فما  الثقافة.  وافريقي  وامازيغي 
االفارقة  لبعض  القانونية  الوضعية  تسوية  من 
خطوة اوىل البد ان يليها االهم وهو تعميق الوعي 
البلد وفقا ملا قرره  الثقايف املتميز لهذا  الهوياتي و 
املمارسات  مع  القطع  بمعنى  املغربي،  الدستور 
عن  املغرب  ابعدت  التي  القديمة  وااليديولوجيات 
باهتة  نسخة  وجعلته  واالفريقية  املغربية  هويته 
اكثر  فلسطينيا  املغربي  اصبح  ان  اىل  الرشق  من 
العراقيني  من  اكثر  وعراقيا  الفلسطينيني  من 

وصار  انفسهم، 
من  ينتحر  املغربي 
ليست  قضايا  اجل 
الوطنية  قضاياه 
ضياعه  بسبب 
وهشاشة  الهوياتي 

انتمائه.
يجب  ما  اول 
تفعيل  به  االبتداء 
تغيري  عرب  الدستور 
الثقافية  املفاهيم 

ويف  والخارجي  الداخيل  االعالم  يف  والحضارية 
تمجد  التي  برامجها  بتغيري  التعليمية  املؤسسات 
الهوية املرشقية للمغرب والحد من تهافت املثقفني 
املغاربة نحو تكريس هذه الهوية االحادية .. بازالة 
كل مايوحي بأن املغرب ذو بعد ثقايف و لغوي واحد 

.
يف  للمغرب  التاريخي  االمازيغي  البعد  استغالل 
وهنا  والدينية،  الثقافية  االفريقية  بالدول  عالقته 
يجب التذكري بأهمية العالقات الروحية بني املغرب 
فاالسالم  الصحراء،  جنوب  االفريقية  والدول 
هذه  يف  السائد  هو  املعتدل  االمازيغي  املغربي 
وهو  جهة  من  الديني  التطرف  جنبها  مما  الدول 
عندما  ) كمثال  املغرب  منه  استفاد  الذي  االساس 
و  سابقا  والسنيغال  املغرب  بني  العالقة  تدهورت 
سحب املغرب سفريه من هذا البلد وردت السنيغال 
باملثل كانت الطريقة التيجانية بالسنيغال هي من 
ضغطت عىل حكومتها الرجاع العالقات كما كانت 

قبل القطيعة(.
الكثري،  اليشء  ثقافيا  بافريقيا  املغرب  يجمع  ما 
 ، افريقيا  اوال  باعتباره  افريقيا  ارض  اوال  هناك 
بامازيغيته  الثقافة  افريقي  فاملغرب  الثقافة  ثم 
االفريقية التي هي وليدة شمال افريقيا، ثم الدين 
وطبقه  فهمه  كما  واملتنور  املعتدل  االسالمي 
االفريقية  البلدان  يف  اليوم  نراه  وامتداده  االمازيغ 
ثم  االقتصاد  ثم  االسالم،  املغاربة  اليها  ادخل  التي 

االحتفاء وتقدير العنرص االفريقي يف بلدنا….

رجوع املغرب اىل هويته االفريقية للتاريخ
االرتباط  آفة  املغاربة  يعاني 
عىل  األدنى  بالرشق  املفرط 
خصوصا  املستويات،  كافة 
الثقافية والسياسية منها.فإذا 
العراق  سألت مغربيا عن مدن 
أو لبنان أو اإلمارات أو الكويت، 
سيقوم برسدها لك واحدة تلو 
تاريخ  األخرى،كما سيرسد لك 
وساسته. وأعالمه  البلد  ذلك 

يعرف  ال  ذاته،  الوقت  يف  لكن 
عمقهم  عن  يشء  أي  املغاربة 

اإلفريقي،وال يعرفون شيئا يذكر 
حضارتها  عن  لهم،وال  املجاورة  اإلفريقية  الشعوب  عن 

وثقافاتها،علما أنهم يتقاسمون معها اليشء الكثري. 
قد يقول قائل بأن املغاربة يرتبطون بالرشق بحكم املعطى 
املربر  هذا  مقبول،لكن  مربر  بالطبع  هذا  واللغوي،  الديني 
يوجد كذلك مع الشعوب اإلفريقية التي تدين يف جزء مهم 
منها بالديانات السماوية وعىل رأسها اإلسالم، كما يتقاسم 
مهم  فقسم  اللغوي،  املعطى  الشعوب  هذه  مع  املغاربة 
األمازيغية  اللغتني  كذلك   تتحدث  اإلفريقية  الشعوب  من 

والعربية كما هو شأن املغاربة.
إخوانهم  من  األحيان  بعض  يف  ينفرون  قد  املغاربة  إن   
سلوكات  األحيان  بعض  يف  منهم  تصدر  وقد  األفارقة، 
مجموعة  بسبب  ترسخ  لألسف  وهذا  تجاههم،  عنرصية 
يعوا  أن  املغاربة  عىل   يجب  وهنا  السلبية.  الرتاكمات  من 
أفارقة بامتياز، فاملسألة ال تحتاج إىل كثري من  أنهم  جيدا 
اإلثبات، فلننظر إىل برشاتنا وألسنتنا و عاداتنا وموسيقانا 

وجغرافيتنا وتاريخنا كي نعي بعمق أننا أفارقة بامتياز.
من  نوعا  الزمن  من  ملدة  اإلفريقية  العالقات  عانت  لقد 
بعد  السيايس،السيما  املستوى  عىل  خصوصا  الجمود، 
ما  وهذا  اإلفريقية.  الوحدة  منظمة  من  املغرب  انسحاب 
يجب اليوم تداركه بتطوير هذه األوارص والروابط املغربية 

–اإلفريقية، وعودة املغرب إىل االتحاد األفريقي. 

املغاربة، أفارقة بامتياز

أحمد الخنبوبي

ذ.الحسن زهور

سعد الدين العثماين، وزير اخلارجية املغريب السابق
العوامل الثقافية واللغوية والدينية واالجتماعية تشكل أساس جناح أي عمل ديبلوماسي طويل املدى

وجود األمازيغ واألمازيغية مبناطق واسعة من افريقيا وخصوصا مشال مايل ومشال النيجر، سيساعد يف ربط جسور التواصل واحلوار الثقايف
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* كيف ترى عودة املغرب إىل اإلحتاد اإلفريقي بعد غياب دام لثالثة عقود؟ 
يمكن  األفريقية  القمة  يف  امللكي  الخطاب  مخرجات  من  انطالقا   **
بل  اليوم،  وليد  يكن  لم  األفريقي  لإلتحاد  العودة  مسلسل  أن  القول 
هذه  داخل  من  يلعبه  أن  يمكن  الذي  بالدور  املغرب  اقتناع  بعد  جاء 
التي  األفريقية  الدول  باقي  املنظمة يف تطوير عالقاته االقتصادية مع 
ثالثة  ملدة  األفريقي  االتحاد  املغربي عن منظمة  الغياب  رغم  استمرت 
عقود، وبالتايل أعتقد أن عودة املغرب لهذه املؤسسة التي ظلت تيسء 
له ولوحدته الرتابية يف امللتقيات الدولية هو نتاج سياسة إسرتاتيجية 
ذكية سيكون لها نتائج إيجابية ال عىل املستوى االقتصادي واالجتماعي 
وال عىل املستوى السيايس حيث يمكن للمغرب أن يقود تنمية اقتصادية 
واجتماعية تعود بالنفع عليه وعىل باقي الدول األفريقية، دون أن ننىس 
الدور الريادي الذي يقوم به املغرب عىل املستوى األفريقي لجعل هذه 

املنظمة منظمة فاعلة وليس مجرد منظمة صورية.
*  وملاذا العودة اآلن ؟

** لقد تم استغالل االتحاد األفريقي لإلساءة للمغرب بشكل كبري من 
قبل خصوم الوحدة الرتابية للمملكة خالل السنوات األخرية مما أثر عىل 
مسلسل املفاوضات األممية حول الصحراء، ألن االتحاد األفريقي هي 
املنظمة اإلقليمية والدولية الوحيدة التي تعرتف بالجمهورية الوهمية، 
وبالتايل فعودة املغرب لهذه املنظمة لم يكن اعتباطيا بل عودة جاءت 
وفق إسرتاتيجية محكمة لضمان مصالح املغرب داخل القارة األفريقية 
تحاول  الذي  الخبيث  الورم  ذاك  واستئصال  الرتابية  وحدته  وصيانة 

الجزائر إيذاء املغرب به لتعطيل مسريته التنموية. 
إىل  أدت  اليت  األسباب  أن  علما  اإلفريقي  اإلحتاد  إىل  العودة  من  املغرب  سيستفيد  ماذا   *

مغادرته له الزالت قائمة؟
** كما هو معلوم فإن أي استثمار كيفما كان نوعه سواء اقتصادي 

أو سيايس فإنه يحتاج لدراسة ميدانية دقيقة وألرضية صلبة 
عىل  األخرية  العرشية  خالل  املغرب  عمل  لهذا  مرضية،  نتائج  لتحقيق 
توقيع مجموعة من االتفاقيات ناهزت األلف اتفاقية مع أزيد من 25 
دولة، مما ساهم يف تغيري مواقف العديد من الدول التي سحبت اعرتافها 
املغرب  لعودة  مرصاعيه  عىل  الطريق  فتح  مما  الوهمية  بالجمهورية 
لالتحاد األفريقي وفق خارطة طريق مرتكزة أساسا عىل ضمان الوحدة 
الرتابية للمملكة والعمل رفقة األصدقاء األفارقة عىل إخراج الجمهورية 
الوهمية من االتحاد األفريقي وهي إسرتاتيجية أعتربها سياسة ناجحة 

ستعيد للمغرب دوره الريادي داخل القارة السمراء. 
* هل تعتقد أن املغرب اقتنع بأن سياسة املقعد الشاغر مل تعد جمديا يف الدفاع عن قضية 

الصحراء؟ 
** سياسة الكريس الفارغ أرضت كثريا باملصالح املغربية داخل القارة 
الوحدة  منظمة  من  املغرب  انسحاب  أن  القول  يمكن  حيث  األفريقية 
األفريقية آنذاك ساهم إىل حد ما يف إطالة الرصاع حول الصحراء املغربية، 
تقدم  أي  وجه  يف  العثرة  الحجرة  تلك  بمثابة  املنظمة  هذه  ظلت  حيث 
للمغرب  املعادين  أعضائها  أحد  فاز  املفتعل خصوصا كلما  النزاع  لحل 
للوحدة  يدخرون جهدا لإلساءة  الدويل حيث ال  األمن  بعضوية مجلس 
املوضوع،  يف  أممية  قرارات  استصدار  محاوالت  عرب  للمملكة  الرتابية 
ولهذا أعتقد أن املغرب اقتنع تمام االقتناع بأن سياسة الكريس الفارغ 
األمور  إلعادة  رضوري  أصبح  الداخل  من  التغيري  وأن  مجدية  تعد  لم 
منظمة  وجعل  للمملكة  الرتابية  الوحدة  وتحصني  الحقيقية  لسكتها 
البلدان  عىل  بالنفع  تعود  وفاعلة  تنموية  منظمة  األفريقي  االتحاد 
األفريقية التي تعاني ويالت الحروب واملجاعة وليس منظمة لإلساءة 
بعض  تريدها  كما  أخرى  لدول  أو  للمغرب  الرتابية  الوحدة  لعرقلة  أو 

الدول كالجزائر.
* هل اضطر املغرب إىل تقدمي تنازالت أو تراجع عن مواقفه السابقة؟ 

عن  الحديث   **
املغرب  تقديم 
تراجع  أو  لتنازالت 
هو  مواقفه  عن 
استعملته  حديث 
للتغطية  الخصوم 
يف  هزيمتها  كة عن  معر

التاريخية؟  القمة  هذه  خالل  بالسعار  أصيبت  فلماذا  وإال  أبابا  أديس 
وأنه  الواسع  بابها  من  األفريقية  ألرسته  عاد  املغرب  أن  أكد  وبالتايل 
باعرتافها  األفريقية  الوحدة  منظمة  خطأ  تصحيح  طريق  يف  ماض 
القمة  خالل  شك  وبدون  سيكون  ما  وهذا  الوهمية  بالجمهورية 
أبعد تقدير، وهذا يدخل يف إطار  األفارقة يف يوليوز عىل  للقادة  املقبلة 
إسرتاتيجية سياسية وفق خارطة طريق جد محكمة سيكون لها نتائج 

جد إيجابية عىل السياسة الخارجية والوحدة الرتابية للمملكة..
*  أفريقيا لألفارقة قاهلا ماسينيسا منذ عقود، والعاهل املغريب يقول اليوم لقد عدت إىل 

بييت اإلفريقي، هل هي بداية للعودة إىل األصل؟ 
والدولية  اإلقليمية  التكتالت  فيه  تلعب  قرية صغرية  أصبح  العالم   **
العالقات  يف  واالقتصادية  السياسية  التوازنات  تحديد  يف  الكبري  الدور 
جنوب  سياسة  عىل  اعتمادا  الجنوب  نحو  املغربي  والتوجه  الدولية، 
أن  كما  صاعدة،  كبرية  استهالكية  سوقا  أفريقية  اعتبار  عىل  جنوب 
ومحاولتها  للمغرب  الجزائري  العداء  بحكم  أملغاربي  التكتل  فشل 
الرتابية، كل هذا  الجوانب عرب مضايقته يف وحدته  محارصته من كل 
العودة إىل األرسة األفريقية عودة إىل األصل وكما قال امللك :  جعل من 

حان وقت العودة لبيتنا. 

* حاوره منترص إثري

الباحث يف الدراسات السياسية والدولية، حفيظ الزهري »للعامل األمازيغي«
سياسة الكرسي الفارغ أضرت كثريا باملصاحل املغربية داخل القارة األفريقية

والعودة إىل األسرة األفريقية عودة إىل األصل

ضمين  اعتراف  هو  اإلفريقي  االحتاد  إىل  العودة  أن  ترون  أال   *
بالعمق األمازيغي اإلفريقي للمغرب؟

املغرب قد عرف،  أن  التأكيد عىل  أوال، ال بد من   **
وما يزال، هدرا هوياتيا لعقود طوال حيث أضاعت 
تائها  وظل  الحقيقي  االنتماء  السياسية  بوصلته 
أو  األوربي  االتحاد  إىل  االنضمام  استجداء  بني 
لتعويض  األقل  عىل  املتقدم  الوضع  من  االستفادة 
اإلفريقية، واالنتماء  الوحدة  االنسحاب من منظمة 
مثل  عنه  وهوياتيا  جغرافيا  بعيدة  منظمات  إىل 
منظمة التعاون الخليجي لدواع اقتصادية وقومجية 
اتحاد  فشل  لتعويض  وجيو-إسرتاتيجية  ومذهبية 
املغرب الكبري الذي ولد ميتا. إن توجيه دفة سفينة 
الرشق  نحو  االقتصادي  والتكتل  الهوياتي  االنتماء 
واملخدرين  املستلبني  املواطنني  من  العديد  جعل 
يف  باالغرتاب  يشعرون  واملرشقي  الرسمي  باإلعالم 
املرشق  من  عربا  أنفسهم  يعتربون  حيث  قارتهم، 
حاجزا  ويضعون  أفارقة  أنفسهم  يصنفون  وال 
الصحراء  جنوب  أفارقة  وبني  بينهم  وثقافيا  لونيا 
يف  يتجسد بشكل واضح  ما  الكربى وهو  اإلفريقية 
امللتقيات الكروية حيث تتخندق دول شمال إفريقيا 
وتعزل نفسها عن بقية إفريقيا من منطلق عروبي 
غريب وهو ما ال نجده يف أي مكان إال عند املصابني 
يف  ذلك  نجد  كما  املزمن.  العربية  القومية  بوهم 
باملغرب  املستقرين  األجانب  وصف  عن  الحديث 
اإلفريقية  الصحراء  جنوب  دول  من  والقادمني 
وكأن  باألفارقة  أو  األفارقة  باملهاجرين  الكربى 
املغرب بلد غري إفريقي أو أنهم ليسوا إخوانهم قاريّا. 
إقرارا  ليس  اإلفريقي  االتحاد  منظمة  إىل  العودة  إن 
بالعمق األمازيغي اإلفريقي ألنه لم يقر بذلك حتى 
الدستور  تضمني  من  بالرغم  الوطني  املستوى  عىل 
حرجة  مرحلة  مخاض  أماله  محتشم  بشكل  ذلك 
عىل النظام املخزني، وال يعدو األمر أن يكون تكتيكا 
سياسيا محضا من أجل إسماع الصوت املغربي من 
داخل هذه املنظمة والعمل عىل التأثري عىل قراراتها 
خاصة فيما يتعلق بشأن الصحراء املغربية من أجل 
الدبلومايس  العمل  ذلك  ليوازي  قاريا  األمور  حلحلة 
ذلك  عىل  والدليل  املتحدة.  األمم  هيئة  مستوى  عىل 
الدول  بني  ضعيف  االقتصادية  التعامالت  حجم  أن 
انسحب  الذي  الدافع  أن  كما  املنظمة  لهذه  املشكلة 
االتحاد  منظمة  اعرتاف  هو  قائما  يزال  ال  بسببه 
الكيان  يسمى  بما  القديمة  بصيغته  اإلفريقي 
الصحراوي. إذن قرار العودة أملته ظروف سياسية 
يف محاولة تجاوز سياسة الكريس الفارغ يف منظمة 

تعرف هيمنة الدول املخالفة للطرح املغربي واملؤثرة 
بشكل كبري يف توصيات وقرارات هذه املنظمة. 

حتقيق  يف  اإلفريقية  املنظمة  إىل  العودة  تساعد  أن  ميكن  كيف   *
مطالب احلركة األمازيغية خبصوص ترسيخ إفريقية املغرب؟

االتحاد  منظمة  غادر  وإن  حقيقة  املغرب   **
السياسية  عالقاته  يقطع  لم  فإنه  اإلفريقي 
واالقتصادية بالعديد من الدول اإلفريقية خاصة تلك 
بعالقات  ترتبط  أو  الوطنية  قضيته  يف  تدعمه  التي 
تمثل  ما  وهو  معه.  ثقافية  أو  روحية  أو  تاريخية 
الخربات  تبادل  أو  الرسمية  الزيارات  تبادل  يف  إما 
والتجارب خاصة فيما يتعلق بالسياسات الفالحية 
بعثات  يف  املشاركة  أو  الديني  الحقل  تأطري  أو 
استتباب األمن يف عدد من املناطق اإلفريقية املتوترة 
أو املساهمة يف حمالت اإلنقاذ أو اإلغاثة أو املعونة 
والدبلوماسية  السياسية  األشكال  من  وغريها 
عالقة  ال  قلت  أن  سبق  كما  واإلنسانية.  والثقافية 
خاصة  األمازيغية  الحركة  بمطالب  العودة  لقرار 
اإلفريقي  االمتداد  يعترب  الذي  الهوياتي  شقها  يف 
إفريقيا  شمال  هوية  يف  الحسم  يف  جغرافيا  محددا 
البحر  حوض  ثقافة  من  امَلتْح  جانب  إىل  األمازيغية 
املطلة  الشعوب  بني  املشرتكة  املتوسط  األبيض 
عليه. سياسة امللك الجديد واضحة جدا يف هذا الباب 

وتتمثل يف:
- االنتماء الحضاري والثقايف إىل جامعة الدول العربية 
الجوانب  عىل  يركز  الرسمي  الخطاب  كان  )وإن 
السياسية  الخطابات  من  سئم  كونه  االقتصادية 
بها هذه  تمتاز  التي  القومية  والعنرتيات  العاطفية 
املوجهة  الرسمية  الخطب  يف  نجد  أننا  إال  القمم، 
للشعب املغرب تأكيدا وإلحاحا عىل هذا االستمرار يف 
الدفاع عن هذا االنتماء القومي والحضاري الذي ال 

يمت بصله لحقيقة الشعب والتاريخ واألرض(
إىل  واالسرتاتيجي  واملذهبي  االقتصادي  االنتماء   -

منظمة التعاون الخليجي،
تكتالت  إىل  االقتصادي  االنتماء  إىل  الطموح   -
اقتصادية من منطلق املصلحة املتبادلة دون يلّ الذراع 
االقتصاديني  الحلفاء  تنويع  خالل  من  االبتزاز،  أو 

والرشاكات االقتصادية،
الوظيفية،  وغري  املنتجة  غري  االنتماءات  تجميد   -
السيايس  التعنت  نتيجة  الكبري،  املغرب  اتحاد  مثل 
لقومية  واالنتصار  اإلقليمية  الزعامة  عن  والبحث 

غربية عن املجال الشمال-إفريقي.
- االتجاه نحو االنفتاح أكثر عىل الحضن اإلفريقي 

من منطلق سيايس واقتصادي محض. 

هو  اإلفريقي  العمق  أن  على  تؤكد  لبثت  ما  األمازيغية  احلركة   *
أساس اهلوية املغربية، أال ترون أن هذه العودة جتسيد فعلي هلذا 

الطرح؟
الرشق  عن  للتنازل  حاليا  مستعد  غري  املخزن   **
الرسمي  ودينه  الرسمية  لغته  منه  استورد  الذي 
الدولة  نشأة  بداية  وفكرة  الحاكمة  األرسة  وأصل 
املغربية حسب األسطوانة الرسمية كون ذلك يستمد 
وسياساته  نفسه  بها  يزكي  التي  "الرشعية"  منه 
حجم  أن  كما  والتعليم.  اإلعالم  يف  ويروجها 
املبارشة  وغري  املبارشة  واملساعدات  االستثمارات 
البيرتودوالرية  املرشق  يتلقاها من بعض دول  التي 
تجعله عاّضا عىل ذلك بالنواجذ بل يمكنه أن ينخرط 
يف حروب بالوكالة دفاعا عنه حتى وإن ال ناقة له 
وال جمل يف تلك الحروب الُقطرية كما هو الشأن يف 
مشاركة السعودية يف حربها ضد الحوثيني اليمنيني. 
عمقها  الرشق  تعترب  الرسمية  فالدولة  ثم  ومن 
التعامالت  حجم  ذلك  ويتمثل  والحضاري  الهوياتي 
عن  والرتافع  الدبلوماسية  والتمثيلية  االقتصادية 
املقدمة  واالمتيازات  والتسهيالت  الرشق  قضايا 
ما  غري  يف  واملؤكدة  املمجدة  والخطب  للمشارقة 
من  معتربة  رشيحة  وتفاعل  االنتماء  هذا  عىل  مرة 
األوسط  الرشق  أحداث  مع  كذلك  املغربي  الشعب 
ومشاكله. إن املغرب يؤمن بفكرة الوالء "ملن يدفع 
االقتصادي"  للخطاب  "االنتصار  أكثر"، وكذا فكرة 
لتكتالت  االنتماء  يف  الرغبة  أو  القمم  حضور  عند 
إقليمية أو قارية أو غريها. املخزن املغربي استثمر 
من  عدد  يف  ضخما  رأسماال  يسرية  غري  مدة  ومنذ 
التي تضع رشوطا قانونية تنترص  الدول اإلفريقية 
ومصدر  املايل  واالفتحاص  والشفافية  للمصداقية 
بشكل  األرباح  وحجم  بحجمها  والترصيح  األموال 
االقتصاديني  الخرباء  االطالع عليها من طرف  يتيح 
واألعمال  املال  بعالم  املهتمة  الدولية  واملؤسسات 
واملنظمات الحقوقية وغريها، يف محاولة لتفادي ذلك 
صحف  كشفت  بعدما  والقانوني  السيايس  الحرج 
عن  واألمريكية  األوربية  الدول  يف  مختصة  ومواقع 
الثروة املالية لعدد من املسؤولني والسياسيني الكبار 
تجهل  والتي  واملستثمرة  املودعة  األموال  وحجم 
جعل  ما  وهو  كثري،  ذلك  وغري  "تهريبها"  طريقة 
من  للمخزن  مفضلة  رسية  قبلة  اإلفريقية  القارة 

باب ادعاء االنفتاح عىل الدول اإلفريقية.
ومدى  اإلفريقية؟  املغربية  العالقات  ملستقبل  تنظرون  كيف   *

تأثريها على القضية األمازيغية يف مشال إفريقيا عموما؟
اإلفريقية  الدول  وباقي  املغرب  بني  العالقات   **

ربح  أجل  )من  دبلومايس  منطلق  من  ستتقوى 
األصوات لصالح الطرح املغربي فيما يخص قضيته 
منظمة  داخل  من  وتعبئتها  الستثمارها  الوطنية 
غطاء  عن  )البحث  واقتصادي  اإلفريقي(  االتحاد 
الحاكمني  ألموال  تمويهية  استثمارية  وسوق 
صورة  تلميع  أجل  )من  وحقوقي  واملسؤولني( 
املهاجرين  وضعية  يخص  ما  يف  الحقوقية  املغرب 
النازحني من دول جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى 
تسوية  خالل  من  املغرب  عرب  أوروبا  إىل  للهجرة 
للبعض منهم، وهو ملف تتداخل  القانونية  امللفات 
فيه دوافع كثرية غري ما يردده الخطاب الرسمي(. 
تؤثر  أن  التكتيكية  االنتماءات  هذه  ملثل  يمكن  ال 
الغاية من هذه املبادرة  عىل القضية األمازيغية ألن 
مثال هو تقوية العمل الدبلومايس وتنويع مسارات 
البحث عن مؤيدين للطرح املغربي والتأثري عىل دوائر 
بالجلوس  قبل  أن  للمغرب  سبق  حيث  القرار  صنع 
الوهمي  الكيان  ممثيل  مع  املفاوضات  طاولة  عىل 
تحت إرشاف هيئة األمم املتحدة يف إطار مفاوضات 
واإلقليمية  الدولية  الظروف  الطرفني.  بني  مبارشة 
بالقضية  قدما  الدفع  يف  طفيف  بشكل  تؤثر 
األمازيغية لكن يف غياب تحرك فعيل مبادر وحقيقي 
املطلوب  بالشكل  األمور  تتحلحل  فلن  أمازيغي 
اإلنسان  وحقوق  والصحراء  األمازيغية  فالقضية 
ومزايدة  مساومة  أوراق  هي  وغريها  واملهاجرين 
تحتكم  الدولية  واألطراف  والخصوم  املخزن  بني 
 ،)Appel d’offres( والطلب  العرض  قانون  ملعطى 
واألمازيغ لن يدافع عن قضيتهم ولن يحلها إال هم 
بأنفسهم لذلك ال حاجة إىل التعلق بآمال ِحسان أو 
ثمار  أو  هدايا  انتظار  أو  عرقوبية  مخزنية  وعود 
انتماءات أو اتفاقيات أو قوانني تنظيمية لم يكونوا 

طرفا فيها أو فاعلني يف صنعها حقيقة.
* حاوره: منترص إثري

الباحث األمازيغي محيد طاليب يف حوار مع "العامل األمازيغي":
العودة إىل منظمة االحتاد اإلفريقي ليس إقرارا بالعمق األمازيغي اإلفريقي ألنه مل 

يقر بذلك حىت على املستوى الوطين بالرغم من تضمني الدستور ذلك بشكل حمتشم
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* قّرر املغرب العودة إىل اإلحتاد األفريقي بعد غياب دام ألزيد 
من 33 سنة، كدبلوماسي سابق كيف تنظرون إىل هذه العودة ؟

األفريقي  رصحه  إىل  املغرب  عودة  أرى  شخصيا   **
طبيعية، فصاحب الجاللة يف خطاب االفتتاح الرسمي 
للقمة األفريقية، قال »لقد عدنا إىل بيتنا األصيل«، زد 
عىل ذلك فالوحدة األفريقية، وضع حجرها األسايس 
الخامس،  محمد  امللك  املرحوم  التأسييس  وميثاقها 
واحرتام  باملصداقية  يتسم  واملغرب  الوقت  ذلك  ومنذ 
كذلك  ويتسم  األفريقية،  الوحدة  وميثاق  القانون 
للدول،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم  باحرتام 
الذي  للوقت  وصلنا  ومّلا  مصداقية،  يعطيه  ما  وهذا 
 1981 سنة  النضج  إىل  بحاجة  أفريقيا  فيه  كانت 
ميثاق  عن  خرج  ديفوار  الكوت  من  مسؤول  كان 
نطاق  وعىل  املعقولية،  وميثاق  األفريقي  اإلتحاد 
لذلك  األعضاء،  للدول  الداخلية  السياسات  احرتام 
قررنا الخروج من املنظمة، حتى تعود لها املصداقية 
واملعقولية وتحرتم امليثاق املؤسس للوحدة األفريقية 
الدول األعضاء فيها، واليوم عدنا لها  واحرتام حدود 
من بابها الواسع وبكل قوانا، كما عدنا إليها يف الوقت 
الذي تحتاج فيه أفريقيا للدور الرئييس للمغرب، أوال 
الرواد  من  كرائد  وثانيا  األفريقية  للوحدة  كمؤسس 
الوحدة  سبيل  يف  يناضلون  دائما  الذين  األفريقيني 

األفريقية.
* لكن، ملاذا قرر املغرب العودة اليوم بالضبط ؟ علما أن األسباب اليت 

أدت إىل مغادرته له الزالت قائمة؟
املغرب  ألن  ملاذا؟  مسؤولية  اليوم  العودة  قرار   **
شعر أنه مرغوب فيه داخل اإلتحاد األفريقي، ومهم 
وأسايس يف النهوض باالقتصاد األفريقي، املغرب لديه 
دائما  كان  واملغرب  األفريقية،  الدول  جل  مع  ثنائية 
حارضا يف عمق أفريقيا ولم ينسحب قط، كما وضح 
صاحب الجاللة عندما تحدث باألرقام عن استثمارات 
السنوات  يف  كبري  بشكل  تضاعفت  والتي  املغرب 
األخرية، لهذا يجب علينا أن ندافع عن مصالحنا داخل 
أفريقيا  يف  الساحقة  واألغلبية  األفريقي،  الرصح 
تدعمنا وتناشدنا وتقف إىل جانبنا باستثناء مجموعة 

قليلة، هي تلك التي ظهرت يف التصويت.
بالقانون  القبول  بني  املغريب  املوقف  يف  تناقضا  هناك  أليس   *
التأسيسي لإلحتاد والذي يعترف بالبوليساريو كدولة رقم 54 وبني 

جانب  إىل   55 رقم  الدولة  يكون  أن  وقبول  البوليساريو  من  مواقفه 
مجهورية البوليساريو؟

** ال أعتقد أن هناك تناقضا، وال أضن أن هناك أي 
بيتنا  إىل  اليوم  عدنا  نحن  املغرب،  طرف  من  تنازالت 
األفريقي، ونرتك الحكم للوقت كي نرى ماذا سيحصل 
من بعد، ونرى كيف سيتعامل املغرب مع هذا األمر، 
وحينها سيمكن اإلجابة عل هذا السؤال، كل دولة لها 
حصانتها، وليس بالرضورة إذا ما جلست قرب العدو 
أبدا  البوليساريو ال يعني  به، ومجالسة  فأنا معرتف 

االعرتاف بها. 
مواقفه  عن  تراجع  أو  تنازالت  تقدمي  إىل  املغرب  اضطر  هل   *

السابقة؟
** ال أضن، ملاذا؟ ألن ثقلنا ودورنا الذي ما لبت يلعبه 
املغرب مع دول اإلتحاد األفريقي، والثقل الذي يتمتع 
به املغرب يف أفريقيا يربهن عىل ذلك، تم ملاذا سنقدم 

تنازالت، والعودة إىل البيت األفريقي حقنا املرشوع. 
اإلحتاد  إىل  عودته  من  املغرب  سيستفيد  ماذا  نظركم،  يف   *

األفريقي؟
ويجب  أفريقيا،  رصح  يف  نحن  تعلمون،  كما   **
ونتماسك  األفريقية،  الكتلة  إنشاء  يف  نفكر  أن  علينا 
يف الدفاع عن املصري املشرتك، وعن حقوقنا يف الرصح 
األفريقي، وكل الدول الكربى يف أفريقيا هي خام من 
العريقة،  األفريقية  بثقافتها  وخام  األساسية،  املواد 

وأفريقيا اليوم سوق عاملية.
تعد  مل  الشاغر  املقعد  سياسة  بأن  اقتنع  املغرب  أن  تعتقدون  هل   *

جمدية يف الدفاع عن قضية الصحراء؟
** حقيقة املقعد الشاغر تكتيك من املغرب، وكانت 
يف وقت معني سياسة مجدية، ويف هذا الوقت عكس 
املجال  فتحت  ألنها  اليوم؟  تكن مجدية  لم  ملاذا  ذلك، 
للخصوم واألعداء للقيل والقال واملناورات إىل غري ذلك 

من األفعال الدنيئة املسيئة للمغرب.
* هل سحب املغرب البساط من حتت أقدام البوليساريو وحلفائه؟

الجنوبية،  لألقاليم  شاملة  بتنمية  قام  املغرب   **
وساكنة الصحراء اعتنقت مغربيتها، وال أعتقد أننا يف 
البوليساريو،  أقدام  البساط من تحت  حاجة لسحب 
وأفضل  مفتعل،  انفصايل  تنظيم  البوليساريو  ألن 
وحاضنة  صنيعة  هي  ألنها  الجزائر،  يل  تقول  أن 
للبوليساريو، وعندما ينضج هؤالء، سريون أن ال بديل 

املشرتك،  األفريقي  واملصري  والتضامن  التعاون  عن 
السياسية  واألخالق  تداعيات  سيرتكون  حينها 
الدنيئة التي يمارسونها ضد الوحدة الرتابية للمغرب، 
وسيتشبثون بالوحدة والتضامن والتقدم إىل املستقبل 

وحل املشاكل التي تعاني منها أفريقيا اليوم.
* ما هي أولوية املغرب يف اإلحتاد اإلفريقي سيما فيما يتعلق بقضية 

الصحراء املغربية؟
** األولويات هي مزيد من االستثمارات يف أفريقيا، 
ترون  وانتم  األفريقي،  اإلنسان  دعم  من  مزيد  هي 
اليوم ومنذ سنة 1981 كم عدد األفارقة الذين يأتون 
الجامعات  يف  األفارقة  الطلبة  عدد  وكم  املغرب،  إىل 
املغربية، وهذه هي األوليات، نرتك طبيعة األمور كما 
هي ملاذا؟ الن همنا هو مزيد من االستثمار يف أفريقيا 
األمم  ألن  الجنوبية،  بأقاليمنا  االهتمام  من  ومزيد 
يتوفر  أنه  متيقنة  وهي  إال  املغرب  تدعم  لم  املتحدة 
اإلنسان  صالح  ويف  معقول  وبرنامج  مصداقية  عىل 

األفريقي.
تأييد  يف  التارخييني  اخلصوم  بعض  إقناع  املغرب  استطاع  كيف   *

عودته إىل املنظمة األفريقية؟
** يف الكواليس تتحرك لعبة املصالح، هذا هو الواقع 
مصالحها  من  أن  رأت  دول  الحقيقة،  هي  وهذه 
االستفادة من املغرب، ووصلوا لقناعة أن املغرب بلد 
يتطور باستمرار ويتمتع باملصداقية وبلد يتوفر عىل 
األفريقية،  الوحدة  ميثاق  هو  الذي  سيايس،  ميثاق 
ووحدة ومصالح الدول األفريقية، ويف نظري أرى أن 
هذه هي األمور الكبرية التي جعلت بعض املسؤولني 

االفارقة يغريون مواقفهم ويعودون لجادة الصواب.
اليت  املكتفة  الدبلوماسية  احلملة  تابعتم  كيف  سابق،  كدبلوماسي   *
قام هبا املغرب يف السنوات األخرية وحضور امللك شخصيا يف أشغال 

القمة ؟
تكون  األحيان  بعض  يف  الدبلوماسية  الحركة   **
ملكية  وبتعليمات  لذلك  والرسية،  بالتحفظ  متسمة 
يف  كنّا  وصادقة،  حسنة  وبنية  مسؤولينا  وحكمة 
ووجود  األفريقي،  اإلتحاد  حضن  إىل  معبدة  طريق 
امللك كان وازنا وكان منتظرا، وحسن االستقبال الذي 

حيض به امللك يربهن عىل مكانة املغرب.
* اقتصاديا ماذا سيستفيد املغرب من العودة إىل اإلحتاد اإلفريقي؟

وبرنامج  كربى،  رشكات  عىل  يتوفر  املغرب   **

أفريقيا  تحتاجها  التي  األمور  وهي  اقتصادي، 
يجب  وكذلك  فيها،  االشتغال  يمكن  خصبة  كأرض 
تحمل  عىل  قادرين  شباب  تكوين  يف  نفكر  أن  علينا 
يف  فعالية  أكثر  تواجدنا  سيكون  وحينها  املسؤولية، 
التي  املهن  وجميع  اإلعالميات  حيث  من  ال  أفريقيا، 
وأفاق جديدة  أسواق  باالقتصاد، وهنا سيفتح  تهتم 
للشباب املغاربة يف أفريقيا التي هي امتداد املغرب يف 

عروقه األمازيغية األفريقية.
* هل يستطيع اإلحتاد األفريقي أن يلعب دوارا حامسا يف حل قضية 

الصحراء؟ 
ويمكن  للمفاوضات،  رصحا  يكون  أن  يمكن   **
للتفاوض حول هذه  أن يلعب دورا وأن يكون مائدة 

املسألة.
* أين أمازيغية املغرب من عودة املغرب إىل عمقه األفريقي؟

األمازيغية  الحضارة  أو  املغرب،  أمازيغية   **
استفادت منها هذه األرض، ضمت هذه األرض، اليوم 
رسمية  كلغة  باألمازيغية  يعرتف  املغربي  الدستور 
للمغرب، هذا اعرتاف بالجميل ال أكثر. وأنا شخصيا 
عشت لسنوات وسنوات يف أمريكا الالتينية وانبهرت 
بوجود الرسوم األمازيغية يف الزي  بدولة البريو، وهذا 
من  أنتقل  األقدم  وهو  األمازيغي  اإلنسان  أن  يعني 

أفريقيا إىل أسيا وصوال إىل أمريكا الالتينية.   
عودة  يف  معينا  دورا  لعبت  األمازيغية  احلركة  أن  القول  ميكن  هل   *
بأفريقية  تطالب  لبتت  ما  أهنا  علما  القارية،  املنظمة  إىل  املغرب 

املغرب؟ 
الحركة  ولزم عىل  كذلك،  يكون  أن  الطبيعي  ** من 
وأسياد  كتاريخ  بدورها،  تقوم  أن  اليوم  األمازيغية 
االستقامة  من  الكثري  لديها  كحارضة  األرض،  هذه 
التي  الخصال  الدؤوب واملعقولية، وهذه هي  والعمل 

تجتمع يف الحضارة األمازيغية.
* امللك قال يف خطابه لقد عدنا إىل عمقنا األفريقي بعد أن تعرض 
اإلحتاد أملغاريب للخيانة، هل ميكن القول أن اإلحتاد املغاريب ضمنيا 

انتهى؟
باالستقامة  يتميز  دائما  املغرب  ذلك،  أعتقد  ال   **
السياسية وبالثقة يف النفس واملنبثقة من كيان هذه 
إىل  وتضطر  القادمة  األجيال  تأتي  أن  يمكن  األرض، 

التكتل الجهوي واإلقليمي.

الدبلوماسي املغريب السابق، زين العابدين العلوي يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

عدنا إىل اإلحتاد األفريقي يف الوقت الذي احتاجت فيه 
أفريقيا للدور الرئيسي للمغرب

جيب على احلركة األمازيغية أن تقوم بدورها
أحد  وهو  العلوي،  العابدين  زين  السابق،  املغريب  الدبلوماسي  مع  حصريا  حوارا  األمازيغي«  »العامل  جريدة  أجرت  األفريقي،  اإلحتاد  إىل  املغرب  عودة  سياق  يف 
الدبلوماسيني الذين خربوا السياسية اخلارجية للمغرب ولسنوات، حول أسباب عودة املغرب إىل املنظمة األفريقية بعد غياب دام لثالثة عقود، واألسباب اليت دفعته 
القارة  التنظيمي داخل  العمل  سيستفيد املغرب من عودته إىل  وماذا  الزالت قائمة،  البيت األفريقي بالرغم من أن األسباب اليت أدت إىل انسحابه  العودة إىل  إىل 

حاوره: منترص إثري األفريقية.

أمني عام األمم املتحدة: افريقيا... قارة األمل
كثرياً ما ينظر العالم إىل أفريقيا باعتبارها قارة مشاكل، ولكنني 

أنظر إليها باعتبارها قارة األمل والوعد واإلمكانات الهائلة.
ورفع  تلك،  القوة  َمواطن  من  االستفادة  عىل  العمل  ألتزم  إنني 
وشعوبها.  أفريقيا  قادة  وبني  املتحدة  األمم  بني  التعاون  مستوى 
للجميع،  الشاملة  امُلستدامة  التنمية  لتحقيق  جوهري  أمر  وهذا 

وتعميق أوارص التعاون من أجل إحالل السالم واستتباب األمن.
التي  األفريقي  االتحاد  قمة  إىل  حملتها  التي  الرسالة  هي  وهذه 
رئيسية  مهمة  أّول  وهي  إثيوبيا،  أبابا،  أديس  يف  أخرياً  انعقدت 

أضطلع بها كأمني عام لألمم املتحدة.
الصادق  التضامن  بروح  األول  املقام  يف  هناك  إىل  توّجهُت  وقد 
أمامه فرصة ليستفيد  العالم  بأّن  البالغ، وإنني مقتنع  واالحرتام 

الكثري من الحكمة واألفكار والحلول األفريقية.
أفريقيا  أّن  ذلك  باالمتنان.  عميقاً  أيضاً شعوراً  ولقد حملت معي 
املتحدة  لألمم  التابعني  السالم  العظمى من حفظة  الغالبية  تقّدم 
يف مجموع أنحاء العالم. والبلدان األفريقية هي من بني أكثر بلدان 
العالم استضافة لالجئني وأشّدها إكراماً لهم. كذلك تضّم أفريقيا 

بعضاً من االقتصادات األرسع نمواً يف العالم.
وقد َدّلت تسوية األزمة السياسية يف غامبيا يف اآلونة األخرية داللة 
جديدة عىل قوة القيادة األفريقية، ووحدتها يف التغلب عىل تحديات 
اإلنسان  بحقوق  والتشبّث  الديمقراطية  إعالء شأن  ويف  الحوكمة 

وإعزاز سيادة القانون.
وقد غادرُت القمة وأنا أشد اقتناعاً من أي وقت مىض بأّن البرشية 
جمعاء ستستفيد من االستماع إىل الشعوب األفريقية والتعّلم منها 

والتعاون معها.
املجتمع  دخل  فقد  أفضل،  مستقبل  لبناء  الالزمة  الخطط  ولدينا 
 ،2030 التنمية املستدامة لعام  الثاني يف تنفيذ خطة  الدويل عامه 
وعدم  والالمساواة  الفقر  قضايا  ملعالجة  جباراً  جهداً  تمثّل  التي 

اعتمدت  وقد  العالم.  يف  والظلم  االستقرار 
أال  والطموحة،  التكميلية  خطتها  أفريقيا 

وهي خطة عام 2063.
استفادة  أفريقيا  شعوب  تستفيد  ولكي 
كاملة من تلك الجهود املهمة، يلزم املواءمة 

بني الخطتني عىل نحو اسرتاتيجي.
أن  إىل  يحتاج  فالعالم  بالوقاية،  ذلك  ويبدأ 
من  الوقاية  إىل  األزمات  إدارة  من  ينتقل 
نكرس  أن  فعلينا  األول،  املقام  يف  نشوبها 

دائرة التدّخل بعد فوات
األوان ومن دون أن نوّفر لذلك املوارد الكافية.

الوقت  يشهدها  التي  النزاعات  معظم  إّن 
ناَرها  تُشعُل  داخلية  نزاعات  هي  الحارض 
واملوارد،  السلطة  عىل  التنافُس  عوامل 
واالنقسامات  والتهميش،  والالمساواة، 
تلك  لهيَب  ج  يُؤجِّ ما  وكثرياً  الطائفية. 
النزاعات التطرف العنيف أو يكون هو وقوداً 

الستعار أوارها.
مع  يد  يف  يداً  بالعمل  املتحدة  األمم  وتلتزم 

الناس  استقرار  يهّدد  النزاع  خطر  أو  النزاع  كان  حيثما  الرشكاء 
وسالمتهم.

ذلك  النزاعات،  مجرد  عىل  الرتكيز  بكثري  تتجاوز  الوقاية  أّن  غري 
أّن أفضل وسيلة للوقاية وأضمن سبيل إىل بلوغ السالم الدائم هو 

التنمية املستدامة الشاملة للجميع.
ويف استطاعتنا أن نرّسع وترية التقدم امُلحرز من خالل بذل مزيد 
الباعثة  باألسباب  وَمّدِهم  للشباب  الفرص  لتوفري  الجهود  من 
أفريقيني  خمسة  كل  بني  من  ونيٍف  ثالثٍة  من  فأكثُر  األمل.  عىل 

والثالثني.  الخامسة  سنُّهم  تتجاوز  ال 
ال  العظيم  املورد  هذا  من  املثىل  ولالستفادة 
بّد من االستثمار يف التعليم والتدريب وتوفري 
فرص العمل الالئق وإرشاك الشباب يف بناء 

مستقبلهم.
أجل  من  قصارانا  بذل  أيضاً  علينا  ويجب 
تمكني النساء ليضطلعن بأدوارهّن الكاملة 
وإنّه  الدائم.  والسالم  املستدامة  التنمية  يف 
دأب  قد  األفريقي  االتحاد  أّن  ليرسني 
باستمرار عىل إيالء اهتمام خاص للمساواة 

بني الجنسني، وتمكني املرأة.
أجمع،  العالم  نمكُِّن  للمرأة  بتمكيننا  إننا 

وهذه حقيقة عاينتُها مراراً وتكراراً.
وصديقاً  رشيكاً  افريقيا  إىل  سافرت  لقد 
السائد  الخطاب  بتغيري  ملتزماً  ومنارصاً 
حول هذه القارة الزاخرة بتنوعها، الحاسمة 
يف أهميتها. وإذا كانت األزمات تقّدم صورة 
جزئية عن الواقع يف أحسن األحوال، فإنّه يف 
استطاعتنا من منظور التعاون االسترشايف 
الهائلة  اإلمكانات  تربز  صورة  وهي  الكاملة،  الصورة  نرى  أن 
أكناف  من  كنف  كل  يف  مالمحها  تَظهُر  التي  الباهرة  والنجاحات 

القارة األفريقية.
ومن هذا املنظور، إنني ال أشك بتاتاً يف أّن الفوز سيكون حليفنا يف 
أفضل  أيضاً  التي هي  للجميع  الشاملة  املستدامة  التنمية  معركة 
سالح ملنع نشوب النزاعات ودرء املعاناة البرشية، وهذا ما سيتيح 

ألفريقيا أن تتألق وتتوّهج، وأن تكون مصدر إلهام للعالم ُطّرا.
* بقلم أنطونيو غوترييس
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إكنيون: منترص إثري
إلقليم  ترابياً  التابعة  إكنيون  بلدة  إىل  األمازيغ،  من  اآلالف  حج 
الذكرى  لتخليد   ،2017 فرباير   4 السبت  أمس  يوم  صباح  تنغري، 
األوىل الغتيال شهيد القضية األمازيغية، الطالب عمر خالق »إزم«، 
رحاب  يف  املايض،   2016 يناير  أواخر  غادر  لهجوم  تعرض  الذي 
»بالطلبة  يسمى  ما  طرف  من  بمراكش،  عياض  القايض  جامعة 
من  اآلالف  وتوافد  البوليساريو.  لجبهة  املوالني  الصحراويني« 
الجامعية،  املواقع  األمازيغية من مختلف  الثقافية  الحركة  نشطاء 
ونشطاء الحركة الثالميذية بالجنوب الرشقي، إضافة إىل الفعاليات 
رأس  إىل مسقط  املغربية،  املدن  من  األمازيغية  اإلطارات  نشطاء  و 
أطلقها  التي  للدعوة  استجابة  »إزم«،  األمازيغية  القضية  شهيد 
املعتقالن السياسيان السابقان للقضية األمازيغية، حميد أعطوش 

ومصطفى اوساي. 
ويف تمام الساعة الحادية عرش صباحاً، اجتمع اآلالف من 
نشطاء الحركة األمازيغية يف الساحة املخصصة لتخليد 
ذكرى إغتيال«إزم« مرّددين بقوة »إيمازيغن..إيمازيغن« 
قبل أن تعطى الكلمة للمعتقلني أعطوش وأساي، اللذين 
أكدا يف مداخلتهما عىل أن دماء الشهيد عمر خالق »إزم« 
عىل  مؤكدين  الحزازات،  كل  وفوق  االعتبارات  كل  فوق 
وتغليب  األمازيغية-األمازيغية،  الخالفات  إذابة  رضورة 

مصلحة القضية األمازيغية عىل كل الخالفات. 
باتجاه قرب  احتجاجية غاضبة  بعد ذلك مسرية  لتنطلق 
الشهيد »إزم« رفع من خاللها املحتجني شعارات قوية 
االغتياالت  سياسة  عن  بالكف  املغربية  الدولة  تطالب 
واالعتقاالت التي يتعرض لها الشعب األمازيغي، وبوضع 
املطالب  عىل  الطرف  وغظ  اآلذان  صم  لسياسة  حد 

املرشوعة للشعب األمازيغي.
كما صدحت حناجر آالف األمازيغ املخّلدين للذكرى األوىل 
من  غاضبة  بشعارات  »إزم«  األمازيغي  الطالب  ملقتل 
»بالنظام  سموه  من  محملني  له،  تعرض  الذي  االغتيال 
السياق  يف  الشهيد، مؤكدين  اغتيال  املخزني« مسؤولية 
نفسه استمرارهم يف الطريق والدرب الذي رسمه »إزم« 

بدمائه. 
خالق،  عمر  الشهيد  قرب  إىل  »إزم«  لذكرى  املخلدين  وصول  وأثناء 
وقفوا دقيقة صمت ترحماً عىل روح الشهيد، قبل أن تعطى  الكلمة 
ابنها  أن  لوالدة الشهيد »إزم« فاظمة خالق، والتي أكدت فيها عىل 
شهيد األمازيغ عامة، مشّددة عىل الوحدة والتضامن بني األمازيغ. 

املخصصة  املنصة  إىل  غاضبة  مسرية  يف  األمازيغ،  جموع  ليعود 
أعطيت  وهناك  األمازيغي،  الطالب  الغتيال  األوىل  الذكرى  لتخليد 

الكلمة للمشاركني.
النأي  التنظيمات املشاركة عىل رضورة   وأجمعت مداخالت ممثيل 
الشخصية عن قضية استشهاد عمر خالق،  بالخالفات والحزازات 
قضية  هي  التي  األمازيغية  سبيل  يف  استشهد  »إزم«  أن  مؤكدين 
االحرتام  رضورة  عىل  املداخالت  وأكدت  قاطبة.  األمازيغي  الشعب 
املتبادل بني التنظيمات األمازيغية واحرتام طرق واسرتاتيجيات كل 
رأي  األمازيغية. وفق  القضية  واحدة، خدمة  الغاية  أن  مدام  طرف 

املتدخلني. 
ازم  املداخالت عىل السري عىل نهج الشهيد عمر خالق  كما أجمعت 
قدم  »إزم«  أن  عىل  مؤكدين  واملعتقلني،  الشهداء  تضحيات  وعىل 

حياته ثمنا ألفكاره وقناعته األمازيغية. 
ويف ترصيح مقتضب »للعالم األمازيغي« أكدت والدة الشهيد »إزم« 
فاظمة خالق، أن دماء الشهيد عمر خالق يجب أن توحد األمازيغ 
القضية  سبيل  يف  استشهد  »ازم«  و  حولها،  يتوحدوا  وان  جميعاً، 

األمازيغية التي دفعت كل هذه الجموع للحضور إىل إكنيون.
. وجّددت فاظمة خالق، التأكيد عىل أن إزم ضحى بحياته من أجلنا 
من أجل األمازيغية، وعلينا أن نكون يف مستوى تضحياته، مردفة 
نطالب  نحن  له،  ندعو  وال  املخزن  مع  حرب  يف  لسنا  نحن  القول:« 

بحقوقنا العادلة«. 
يوم  أن  »إزم«  خالق  عمر  الشهيد  خال  خالق،  حسني  أكد  بدوره، 
والتاريخ يسجل  بالدماء،  التاريخ  يف  يوم مسجل  »إزم« هو  اغتيال 
األوىل  الذكرى  اليوم  األمازيغي«  »للعالم  ترصيح  يف  وأضاف  ذلك، 
الغتيال شهيدنا، شهيد القضية األمازيغية، وجموع األمازيغ اتفقوا 
عىل أن دماء »إزم« فوق كل اعتبار، ويجب أن تعطى األولوية لدماء 
الشهيد« وأشار خال »إزم« إىل أن هنالك بعض النقاشات والخالفات، 
أن  يعني  اعتبار، وهذا  كل  فوق  »إزم«  أن  يتفق عىل  الجميع  ولكن 
دماء »إزم« ملت شمل الجسد األمازيغي، وجمع جموع األمازيغ حول 

دماء إزم«. 
تاريخ  يف  بداية  نقطة   « »إزم«  اغتيال  أن  عىل  خالق  حسني  وشدد 
قائال:  وزاد  عام،  بشكل  تمازغا  يف  األمازيغي  الفكر  ويف  إيمازيغن 
عىل  الدولة  وأرغمت  ايمازيغن  لنضال  دفعة  أعطت  ازم  »دماء 
التعامل بنوع من الليونة مع مطالب األمازيغ خصوصا يف منطقة 
صاغرو، ومع املستوى الذي وصل إليه الفكر األمازيغي، وأصبحت 

الساكنة مرغمة، محاولة منها إلسكات الصوت  الدول تتعامل مع 
بركان  األمازيغي  »املد  أن  املتحدث  وأضاف  الحر«.  األمازيغي 
الحراك  مع  تتعامل  أن  الدولة  حاولت  وبالتايل  ما،  يوماً  سينتفض 
األمازيغي وان تحس بمدى قوة وإسرتاتيجية األمازيغ يف امليض قدما 

باألمازيغية إىل األمام وتحقيق الهدف املنشود«. 
املتحدث  أوضح  »إزم«  اغتيال  يف  املتهمني  محاكمة  مسار  وحول 
بالعائلة وهو املرشف  إىل تعيني محامي خاص  التجأت  أن »العائلة 
تشكلت  ازم  استشهاد  »اثناء  مضيفاً  والوثائق،  التفاصيل  كل  عىل 
لجنة ملتابعة ملف الشهيد ازم وحاولنا كعائلة ربط جرس بني هاته 
اللجنة واملحامي ومع محاميني أمازيغ آخرين  تطوعوا للدفاع عن 
الشهيد، ونحن كعائلة راضني عىل سري ملف محاكمة قتلة »إزم«، 
واىل حدود الجلسة السابعة والقضية يف املسار السليم ، ونتمنى أن 

ينال املجرمون جزاءهم«. 
فاغتيال  جزاءهم  القتلة  نال  ان  »حتى  قائال:  خالق  حسني  وأردف 
يف  وشوكة  األمازيغي،  التاريخ  يف  سوداء  نقطة  سيبقى  إزم  عمر 

جسدنا جمعيا نحن األمازيغ«. 
يف خضم ذلك، أقدم املعتقالن السابقان للقضية األمازيغية، مصطفى 
إزم«  أوساي وحميد اعطوش عىل إطالق إسم »الشهيد عمر خالق 
العالمة  بتثبيت  املعتقالن  إكنيون، وقام  ببلدة  الرئييس  الشارع  عىل 
إىل  املؤدي  الطريق  عىل  البنايات  إحدى  يف  الشهيد  اسم  تحمل  التي 

قربه. 
ليختم جموع األمازيغ الذين حجوا إىل »إكنيون« يومه النضايل برفع 
الشهيد عمر  لقرب  إيمازيغن..إيمازيغن..« ضاربني موعدا   « شعار: 

خالق »إزم« يف السنة القادمة. 

MCA مراكش ختلد ذكرى »إزم« مبسرية احتجاجية
التأم نشطاء الحركة الثقافية األمازيغية موقع “الشهيد” مراكش، 
بكيليز، مساء  ألحارثي  تنديدية وسط ساحة  احتجاجية،  يف وقفة 
الذي  األوىل لإلغتيال  للذكرى  2017، تخليدا  يناير   27 الجمعة  اليوم 
القايض  جامعة  رحاب  يف  “إزم”  خالق  عمر  الشهيد  له   تعرض 
عياض، أواخر يناير املايض، من طرف من يسمون أنفسهم بفصيل 

“الطلبة الصحراويني” املوالني لجبهة البوليساريو االنفصالية.
االحتجاجية  افتتحوا وقفتهم  األمازيغية،  الثقافية  الحركة  نشطاء 
شعارات  يرّددوا  أن  قبل  عىل”إزم”  ترحما  صمت  دقيقة  بالوقوف 
باألمازيغية والعربية والفرنسية، التي صدحت بها حناجر املخّلدين 

للذكرى األوىل ملقتل عمر خالق “إزم”.
وصفوه  بما  واملنّددة  الغاضبة  الشعارات  من  ساعة  زهاء  وبعد 
نشطاء  اختار  “إزم”،  الشهيد  له  تعرض  الذي  السيايس  باالغتيال 
الحركة الثقافية األمازيغية، تنظيم مسرية احتجاجية جابت الشارع 
االعتقال  سياسة  بوقف  مطالبني  الحمراء،  املدينة  وسط  الرئييس 
واالغتيال والتهميش الذي يتعرض له الشعب األمازيغي كما رفعوا 
شعارات مستنكرة لالعتقال الذي تعرض له خريج الحركة الثقافية 
األمازيغية، عبد الرحيم إدوصالح، واصفني الحكم الصادر يف حقه، 

سنة سجنا نافذا، بالحكم السيايس الجائر.
الثقافية  الحركة  نشطاء  أحد  وهو  ايشو  ليوسف  ترصيح  ويف 
الحركة   مناضيل  أن  أكد  األمازيغي«  »للعالم  ل  بمراكش  األمازيغية 
الجامعية  املواقع   وجميع  مراكش،  موقع  األمازيغية  الثقافية 
خرجوا لتخليد ذكرى اغتيال الشهيد عمر خالق، والتنديد باألوضاع 
األمازيغ عموما،  يعيشه  األمازيغية وما  القضية  إليها  التي وصلت 
موضحا أن ذكرى اغتيال عمر خالق “إزم”  “مناسبة تفرض علينا 
اغتيل من  للسري يف دربه، ألنه  الجهود  الصفوف ومضاعفة  توحيد 

أجل تحقيق األمازيغية، وبالتايل عىل كل مناضيل القضية األمازيغية 
وكل الغيورين عليها العمل بتعاون دائم من أجل إنصاف األمازيغية 

والدفاع عنها”.
الجامعة،  “إزم”خارج  الغتيال  األوىل  الذكرى  تخليد  اختيار  وحول 
الكثري من  “أننا يف عطلة وغياب  األول هو  السبب  أن  إيشو  أوضح 
الشهيد  “إزم” ال  أن ملف  ثانيا  الجامعة،  إىل إغالق  الطلبة، إضافة 
يجب أن ينحرص داخل أسوار الجامعة، بل يجب علينا التعريف به يف 

الشارع العام كي يعلم الجميع تفاصيل اغتياله”. وفق تعبريه

CNMCA.. إغتيال »إزم« يوم أسود يف تاريخ إميازيغن
من جهاتها، اعتربت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية، 
يف  أسود  يوم  هو  »إزم«  خالق  عمر  استشهاد  تاريخ  ان 
تاريخ ايمازيغن، داعية يف السياق ذاته كافة إمازيغن لرص 

الصفوف وتجاوز تحديات املرحلة.
وأكدت التنسيقية يف بيان لها بمناسبة الذكرى األوىل الغتيال 
أواخر  بمراكش،  عياض  القايض  جامعة  برحاب  “إزم” 
أنفسهم  يسمون  من  طرف  من  املاضية،  السنة  من  يناير 
عىل  األمازيغي”  “العالم  أطلعت  الصحراويني”  بـ”الطلبة 
عمر  الغتيال  األوىل  الذكرى  تخليد  أن  )أكدت(  مضمونه 
امللقاة  التاريخية  للمسؤولية  “وفاءها  و  يأتي  خالق”إزم” 
عىل عاتقها والتي تمليها عليها نضاالتها وتاريخ تضحياتها 

الجسام وكذا واجبها اتجاه الشهيد”.
وجّددت التنسيقية الوطنية ” CNMCA ” تحميل مسؤولية 
اغتيال الشهيد عمر خالق ملن وصفته بـ”النظام املخزني” 
االنتفاضات  معتقيل  رساح  إلطالق  دعواتها  جّدد  كما 
الشعبية، كما نّدت  يف ذات السياق بما وصفته “القمع الذي 

تتعرض له االنتفاضات يف مختلف مناطق املغرب”.
ديمقراطي  دستور  إقرار  “رضورة  إىل  املصدر  ذات  وأشار 
إعادة كتابة  املغرب، وكذا  بأمازيغية  يقر  شكال ومضمونا 
تنىس  أن  دون  وموضوعية،  نزيهة  وطنية  بأقالم  التاريخ 
املعتقل  رساح  إطالق  رضورة  عىل  التأكيد  التنسيقية 

السيايس للقضية األمازيغية عبد الرحيم إدوصالح.
وشّددت التنسيقية الوطنية لـ”MCA” عىل أن “الخطاب األمازيغي 
املتنور  البرشي  الفكر  وعصارة  األمازيغي  لإلنتاج  فلسفيا  امتدادا 
نحو  وطموحاتهم  إمازيغن  وهموم  معانات  عن  سياسيا  ومعربا 

التحرر من كل أشكال الخضوع والركوع. وفق تعبري البيان
ويف سياق أخر، أدانت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية، 
ما وصفته بـ”الحكم الجائر الصادر يف حق املعتقل السيايس، خريج 
سجنا  بسنة  إدوصالح  الرحيم  عبد  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
»أناروز«  عىل  الحكم  أن  بيانها  يف  معتربة  مجحفة”  وغرامة  نافدة 
لخطاب  الحاملة  امليدانية  واملمارسة  واملبادئ  “املواقف  بسبب  جاء 
الحركة الثقافية األمازيغية، و تجسيدا من املخزن لسياسته الرامية 
لكرس النضاالت عرب استهداف املناضلني املبدئيني” وفق تعبري البيان

الحركة  التي تتواجد بها  الجامعية  املواقع  أن كل  إىل  تجدر اإلشارة 
2017، تخليد  27 يناير  الثقافية األمازيغية، شهدت مساء الجمعة 
الذكرى األوىل الغتيال الطالب األمازيغي عمر خالق “إزم” من طرف 

من يسمون أنفسهم بـ”الطلبة الصحراويني”.

* أعطوش وأساي.. ختليد ذكرى إزم حدثا تارخييا يف ذاكرة 
الشعب األمازيغي

مصطفى  األمازيغية،  للقضية  السابقان  السياسيان  املعتقالن  نوه 
إنجاح  أجل  من  بدلت  التي  باملجهودات  أعطوش  وحميد  أوساي 
محطة تخليذ الذكرى األوىل إلغتيال شهيد القضية األمازيغية عمر 

خالق »إزم« بمسقط راسه بإكنيون.
األوىل   الذكرى  تخليد  عىل  إتفقوا  األمازيغ  أن  املعتقالن  وأوضح 
إلغتيال »إزم« بمسقط رأسه بـ« إكنيون« يوم 4 فرباير 2017،  بعد 
تعذر تخليد الذكرى األوىل يف موعدها املحدد، والذي يوافق 27 يناير 

من كل سنة، نظرا إلكراهات متعددة«. 
واضاف املعتقالن أن تخليد ذكرى إزم يعد »حدثا تاريخيا موشوما 
يف ذاكرة الشعب األمازيغي« موضحني أنه » تم تخليد الذكرى بإنزال 
االمازيغية  الثقافية  الحركة  الشهيد بحضور مواقع  إىل قرب  شعبي 
و التنسيقيات الجهوية و الحركة التالميذية بجميع مواقعها و كذا 
عبد  السيايس  املعتقل  ملف  متابعة  لجنة  و  االحتجاجية  الحركات 
الرحيم ادو صالح« مربزين أن »ايمازيغن عهدوا الدفاع عن القضية 

التي استشهد من أجلها عمر خالق و كافة شهداء الكرامة.
واشار املعتقالن يف ختام تخليد الذكرى،  أن األمازيغ أقسموا عىل رد 
عائلته  و  الغايل  »إزم« شهيدنا  الشهيد عمر خالق  لروح   »االعتبار 

الصغرية و الكبري«.

اآلف األمازيغ ُيخلدون الذكرى األوىل لـ«إزم« ببلدته بإكنيون
MCA مراكش حتتج والتنسيقية الوطنية للحركة الثقافية األمازيغية تعترب يوم اغتيال »إزم« يوم أسود يف تاريخ إميازيغن 
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* Votre père Yider MELLAL n’est plus là, il vient 
de nous quitter récemment ; toute l’équipe de « 
Le monde Amazigh » partage avec vous votre 
peine, nous vous présentons nos plus sincères 
condoléances et prenons part à votre profonde 
douleur. 
** Merci et bonne continuation pour toute 
l’équipe du « Le Monde Amazigh ».
* Racontez-nous vos débuts ; comment avez-
vous découvert Muha MALLAL le poète, le peintre 
et par la suite chanteur et compositeur ?
Coté poésie mes débuts reviennent à 1983 ; 
j’étais encore lycéen à Boumalne lorsque j’ai 
commencé à écrire mes propres poèmes en 
écoutant Jacques Brel, ainsi que la grande 
influence du recueil « Parole » de Jacques 
Prévert. Puis viendra celle d’Ait Menguel-
lette, mais l’empreinte marquante qui a éveil-
lée en moi la parole et le poème ainsi que 
d’autres genres de création ; est le paysage de 
mon village ainsi que la grande joie et liberté 
d’enfance. 2 recueils en vente : (anzwum) et 
(afafa) ; le troisième est en préparation tou-
jours avec mon ami Omar Akesbi comme tra-
ducteur: « awal n usammer ».
Pour la peinture ; mes commencements sont 
parallèles presque à ma vie ; car j’ai commen-
cé très tôt; à l’âge de 6 ans je me suis battu 
déjà avec le portrait ; en utilisant le charbon 
et le papier des sacs du ciment jetés ; c’est ce 
qu’on peut avoir en ce moment ; j’ai découvert 
la peinture au collège ; là j’ai décoré des murs 
des maisons du village avec des peintures et 
dessin dont quelques-unes y apparaissent en-
core. En 1986  j’ai fait ma première exposition 
de caricature à la fac des sciences ; et au sein 
de l’association « anouar souss »,  j’ai parti-
cipé dans nombreuses conférences et expo-
sitions concernantl’art. En 1991 j’ai subi des 
stages et formations académiques à l’école des 
beaux-arts de Grenoble en France.
En 1967 j’ai choisi la voie de renseignement 
d’art à Marrakech ; après une formation pé-
dagogique de deux années ; ensuite à Ouar-
zazate. Beaucoup d’exposition et ateliers au 
Maroc et à l’étranger ; (France ; Holland ; 
suisse et Italie). Mes spécialités sont bien 
élaborés au niveau technique sous forme du 
dessin et croquis ; peinture ; aquarelle ; bande 
dessinée et story board…
Pour la chanson, ça était au début comme un 
jeu ; j’écrivais et je chantais chaque nuit au 
bord de la rivière ou dans une grotte pas loin 
de ma maison surtout en hiver. La question 
qui se pose et dont je n’arrive pas à déchif-
frer est pourquoi je n’étais pas influencé par 

le style du moyen 
atlas ou celui du sous 
qui sont les plus dif-
fusé au sud-est en ce 
moment la ? Est-ce la 
guitare que mon père 
m’a achetée si je me 
rappelle bien en 1980 
qui m’a orienté forcé-
ment vers une autre 
façon de jouer et com-
poser ? Ou la musique 
occidentale qui m’a 
attiré depuis mon 
enfance ? Ou ma façon 
d’écrire les poèmes 
qui m’oblige en com-
posant à changer les 
styles ? et après vien-
dra l’influence du 
grand Idir au niveau musiques et compositions 
; en 1991 j’ai créé mon groupe de musique est 
nous avons commencé nos répétitions et enre-
gistrements avec des conceptions nouvelles. 
Puis je me suis trouvé sur scène.
Ma tendance est plutôt dans la poésie ; car 
ma voix et ma personnalité ne sont pas faite 
pour être chanteur ; mais il faut le faire dans 
un certain moment pour tracer le chemin au 
jeunes et déclarer un nouveau née ; un nou-
veau style internationale au niveau de la 
chanson amazighe de toute Tamzgha. 8 CD en 
vente et une expérience incontournable dans 
le domaine le plus difficile dans toutes les 
créations artistiques : celle de l’auto produc-
tion dans la chanson engagée.
* Vos chansons sont pleines de poésie, et les 
mélodies sont parfois très entrainantes, est-ce 
qu’on peut dire que vous trouver votre plaisir le 
plus avec des thèmes mélancoliques ?
** Oui on sent la mélancolie dans mes airs et 
beaucoup du monde croient que je suis triste 
dans ma profondeur, mais c’est au contraire, 
la joie psychique et toujours présente en moi, 
d’ailleurs c’est elle le germe de la création en 
moi; mais la mélancolie donne une touche de 
saveur irrésistible à la création ; ensuite la 
mélancolie donne une longue vie à la créa-
tion ; regardant les chants traditionnelles des 
mariages ou autres parallèles aux travaux des 
villageois ; écoutez une vielle femme entrain 
de chanter derrière son moulin: vous allez être 
étonné de cette mélancolie qui donne cette 
odeur de beauté au compositions et chants car 
ça vient de la profondeur de la personnalité, 
et c’est un art loin d’hypocrisie. Notre enga-

gement dans 
la défense de 
notre culture 
et les habitants 
A m a z i g h e s 
marginalisés 
ne peut pas 
donner que 
cette touche 
de mélancolie 
qui embellisse 
le poème et 
le chant. Mes 
poèmes sont 
des court-mé-
trages pleines 
de plans 
et images ; 
pleines de 
messages et 

beauté.
* Quelle est votre touche personnelle dans la 
poésie, et comment vous qualifierais votre mu-
sic; est-ce qu’on peut vous situez dans un style 
ou vous avez un style personnel ?
** Ma touche personnelle ne peut pas être 
qu’une continuité à beaucoup de chose qui 
m’en influencé et m’influence encore même si 
on n’y rend pas compte. Mais l’abreuvassions 
de beauté ; de qualité ; de symbolisme et de 
profondeur restent des notions à ne pas rater 
dans mes poèmes.
Pour ma musique ; sachant que j’ai composé et 
chanter mes premiers poèmes avec une nou-
velle façon qui est la mienne avant d’entendre 
les styles proches comme ceux du rif ou de la 
Kabylie ; ça veut dire que ce style est née en 
moi précocement. J’ai déjà dit que mon style 
est de ne pas avoir un style ; surtout lorsque il 
s’agit du style « voulu » contrairement au style 
inconscient qui est en nous malgré nous ; et 
qui donne la force à tous produits artistiques. 
Le style voulu est le virus de la création ; car il 
nous fait tomber dans la répétition et la mau-
vaise qualité. Je me laisse libre lors de la créa-
tion sans contraintes ni limites ou tabou.   
* Si on vous demande de décrire la poésie mo-
derne amazighe ; quels mots choisiriez-vous ?
** Il y a des bons poètes ; mais mon expé-
rience me laisse toujours méfiant car la plu-
part des poètes n’arrive jamais à me satis-
faire. Il faut lire beaucoup de poésie pour être 
poète.
* Vous avez participé en tant que poète ; plasti-
cien et chanteur dans plusieurs festivals et dans 
plusieurs plateaux de télévision. Aujourd’hui, di-

riez-vous qu’il faut passer par toutes ces étapes 
pour réussir ?
** Malheureusement la réussite dans son 
conteste actuel est dans les mains des autres 
qui ne cesse de tuer notre culture (médias et 
festivités) ; elle dépend d’eux ; et lorsque un 
peuple arrive à ce stade il ne faut attendre que 
la chute et la mort des cultures. Mais lorsque 
en travail par amour et force ; on produit la 
qualité ; on joue avec les professionnelles ; 
on n’attend jamais des applaudissements des 
autres ; on croie à ce qu’on fait ; on vise l’his-
toire ; nous arriverons avec grande confiance.
* Parlez-nous de vos publications et vos projets 
d’avenir ?
** Le 9 ème CD du groupe Mallal est en état 
de finalisation ; un nouveau recueil  de poésie 
intitulé « awal n usammer » apparaitra bientôt 
; ainsi qu’un court métrage sous titre « anu ». 
* David HARD a dit : « lorsque un jeune de Sud-est 
veut aider sa famille, il faut la quitter ! ». à quel 
point ces dits sont vrais ?
** Oui il est fort dans toutes ces conceptions ; 
cet historien anthropologue qui connait le sud 
plus que nous ; j’ai tiré ma chanson « amersal 
» ou terre salée à partir de cette idée de Hard ; 
la marginalisation de notre zone géographique 
touche à tous les cotées le non développement 
de la région ; la plus grande des conséquences 
est la pauvreté ; heureusement que l’étranger 
vient à l’aide des habitant en arrachant des 
jeunes à leurs famille ; pour aller travailler 
ailleurs et envoyer de l’argent ensuite ; c’est 
l’unique façon presque de survivre au sud-est 
; je me demande comment David Hard à devi-
ner ce jeux depuis longtemps.  
* Après tous ces succès et tout ce long parcours 
artistique, et si vous devais envoyer un message 
dans le passé aux générations qui viennent, vous 
diriez quoi aux jeunes qui se lancent dans la 
musique ?
** Ne chercher pas la célébrité ; éloignez-
vous de la jalousie artistique ; donnez assez du 
temps à votre produit en préparant les trois 
phases de la chanson avec soin : la bonne poé-
sie ; une musique bien arrangée et une com-
position recherchée. Dès que vous aurez un 
micro devant vous n’hésitez pas à déclencher 
vos vrais sentiments et défendre votre langue 
et votre culture.
* Enfin, si vous pouviez choisir, quel serait l’ar-
tiste avec le quel vous aimeriez faire un duo ?
** Je n’ai jamais pensé mais ça sera avec IDIR 
ou Ait Menguellette.

INTERVIEW dE "lE moNdE amazIgh" aVEc lE gRaNd aRTISTE m. mohamEd mallal

* Entretien réalisé par Mustapha MEROUAN

Muha MELLAL, artiste exceptionnel, multi-talents, il est poète ; compositeur et chanteur ; destinateur ; peintre ; aquarelliste ; caricaturiste.
 A l’age de 5 ans il a commencé déjà le dessin dans son petit village Tamlalte ; un coin de monde plein de beauté. Professeur des arts plastiques depuis 
1990 à Marrakech en suite à Ouarzazate, où il vit actuellement.
Cet amoureux des mots ; passionné par la peinture ; la musique, écrit ses textes ; compose ses musiques et interprète sur scène ses chansons. Dans cet 
entretien, il nous livre ses impressions, son amour pour la vie, son engagement envers la cause amazighe et partage avec ses fans une carrière de plus 
de vingt ans!

Il semble que le Marocain moyen a, ins-
crit, dans son code génétique des no-
tions de multiculturalisme dynamique. 
Le Marocain d'hier comme le Marocain 
d'aujourd'hui ont tous en commun une 
grande ouverture d'esprit, un sens pous-
sé de tolérance et un penchant prononcé 
pour le respect de l'autre  dans sa dif-
férence.
 Ainsi, le Maroc a toujours été une desti-
nation prisé par les voyageurs, les cher-
cheurs universitaires, et les touristes 
parce qu’il offre une diversité culturelle 
par la richesse de son « royaume aux 
mille royaumes » et par ses mystères, 
ses énigmes, ses joies et ses rencontres 
et expériences qui permettent le fameux 
«éblouissement des sens » tant aussi dé-
crié par les publicitaires du tourisme.
Aujourd’hui ce qu’il faudrait entre-
prendre, au niveau des écoles, c’est faire 
redécouvrir au Marocain les réalités de 

son sens du multiculturalisme et de sa 
diversité culturelle par les actions péda-
gogiques suivantes :
- Préparation d’un cursus adapté ;
- Formation des enseignants ;
- Organisation d’échanges interscolaires 
avec d’autres pays ;
- Organisation de semaines d’activités 
sur le multiculturalisme au niveau des 
académies : concours d’écriture, de pho-
to, de théâtre, de poster, etc.… et décer-
ner des prix aux gagnants ;
* Déclarer une quinzaine de l’année sco-
laire, quinzaine du multiculturalisme;
* Revoir tout le cursus scolaire de fond 
en comble et y enlever toute notion  qui 
pourrait inciter à la haine, à la xénopho-
bie et à la violence.
Ces mêmes actions pédagogiques pour-
raient être aussi ré-inculquées et ren-
forcées chez le Marocain moyen par le 
biais des médias, du prêche religieux, 

l’art, et la culture  pour l’immuniser 
contre les courants extrémistes qui ne 
reculent devant rien pour arriver à leurs 
fins et atteindre leurs objectifs noirs et 
maléfiques. 

NOTES
1-Paul Bowles, jacket notes. Gnawa Music of Marrakesh: 
Night Spirit Masters. Produced by Richard Horowitz and 
Bill Laswell. Axiom/ Island Records, 314-510 147-2, 1990. 
Paul Bowles cet écrivain américain, qui a vécu durant le 
siècle dernier à Tanger s’est  beaucoup intéressé aux gnaouas 
et à leur musique. Il parle de leurs origines africaines, de leur 
esclavage et de leur musique aux propriétés prophylactiques 
et thérapeutiques.
2-Mark Hudson. “Arts and Books Features: The Home of 
trance and Dance from Paul Bowles to the Rolling Stones and 
Modern Club DJs: the Mysterious Musical life of North Africa 
has Long Fascinated Western Writers and Musicians. Mark 
Hudson travels to Marrakesh, Casablanca and Deep into the 
Night in Search of the Authentic Sound of  Rai.” The Daily 
Telegraph, London, 4 March 2000:7. Cet article a été rédigé 
en prévision d’une série de concerts de musique nord-afri-
caine à Londres. L’auteur y traite de sa visite à Casablanca et 
Marrakech ou li découvre et participe à une lila des gnaouas 
et fait connaissance avec le riche répertoire de la musique 
marocaine.
3-Lulu Norman. “Travel Agenda: The Original Trance Dance; 
This Week a Spiritual Blues Festival Beguins at Essaouira 

in Southern Morocco.” The Independent, London, 30 May 
1998, Features: 2. L’article en couverture parle  de la montée 
en puissance de la World Music dans le domaine artistique et 
l’intérêt que les mélomanes commencent à porter à ce genre 
de musique. Après, l’article traite  du Festival d’Essaouira et 
la journaliste compare la musique des gnaouas à celle des 
Blues aux Etats Unis, sachant que les deux genres sont joués 
par des descendants d’anciens esclaves. La journaliste s’inté-
resse aussi à des cérémonies de transe et d’exorcismes lila 
conduites et orchestrées par des femmes prêtresses.
4-Dolly Dhingra. “Healing Groovy; the Gnawa Heal Spiritual 
Wounds by a Combination of Chanting, Dancing and Honey 
Sprinkling. Dolly Dhingra Lived the Experience.” Rev. of 
performance by Regragui Cherif, et al. Somerset College of 
Arts and Technology, Taunton. The Independent, London, 25 
November 1993: 28. La journaliste décrit dans cet article une 
cérémonie de la derdba des gnaouas dans le théâtre d’une 
université londonienne. Elle y parle aussi de leurs origines, 
de leurs pouvoirs thérapeutiques, des scènes d’exorcisme 
pratiquées durant la cérémonie et de leurs danses et chants 
pour appeler les melks, esprits malveillants.
5-Cf. http://fr.wikipédia.org/wiki/Reconquista.
6-Ibid.
7-Cf. Clifford Geertz; Hildred Geertz et Lawrence Rosen 
(1979). Meaning and Order in Moroccan Society. (New York: 
Cambridge University Press 1979).
8-Le Mellah de sefrou occupait la moitié de la Médina et en 
1948 sa population  totale était de 5000 (la densité était de 
415 815 par km2 l’une des plus élevées au monde). Sefrou 
abrite les tombes de plusieurs saints juifs tels: Moshe Elbaz, 
the Masters of the Cave, Eliahou Harroch et David Arazil. 
La ville de Sefrou avait le surnom de la Petite Jérusalem 

en raison de sa grande densité juive et sa vie religieuse très 
développée. Au lendemain de l’indépendance du Maroc, un 
rabbin de Sefrou fût élu au parlement marocain.
9-Ibid. p. 164 (note 23).
10-Ibid. p. 170 (note 23).
11-Ibid. p. 165 (note 23).
12-Cf. J. G. Jackson, 1814. An Account of the Empire of Mo-
rocco. (London: Frank Cass. 1814 (reprinted 1968)).
13-Ibid, p. 165.
14-Cf. M. Chtatou. “Tangier as seen Through Foreign Eyes” 
in The Journal of north African Studies, Vol.1, No. 3, (Lon-
don: Frank Cass 1996), pp. 266-278.
15-Cf. E. Leared. Morocco and the Moors. (London: Darf 
Publishing 1876 (reprinted 1985)), pp. 4-11.
16-Cf. M. F. Schickler. “Quelques Jours au Maroc: Notes de 
Voyage”, in Maroc-Europe No.1 (Rabat: Editions de la Porte 
1991).
17-Cf. M. El Mansour. Morocco in the Reign of Mawlay Su-
layman. (Wisbech: Menas Press 1990), p. 45.
18-Cf. Porch (note 11) p. 21.
19-Cf. Chtatou (note 15) p. .
20-Cf. M. Chtatou "Saints and Spirits and their Significance 
in Moroccan Cultural Beliefs and Practices: An Analysis of 
Westermarck's work."  In Morocco, n° 1 (1996), pp.62-
84.
21-Cf. Bronislaw Malinowski, "Introduction" in E. 
Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, 2 vols. 
(London: Macmillan 1926).
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* La cohabitation confessionnelle
Ces anthropologues américains qui se sont intéressés de près à la struc-
ture sociale de la ville de Sefrou et son économie de bazar sont arrivés 
à la conclusion que la communauté juive de cette ville, bien que juive 
de confession, n’était pas différente de la communauté musulmane et 
n’était sûrement pas une communauté à part vivant en réclusion : (9)

"The Jewish trading community provides, when set beside the Mus-
lim, a model case in the delicacies of sociological comparison: From 
many points of view it looks exactly like the Muslim community; from 
as many others, totally different. The Jews were at once Sefrouis like 
any others and resoundingly themselves. Many of their institutions –in 
the bazaar setting, most of them- were direct counterparts to Muslim 
ones; often even the terminology was not changed. But the way those 
institutions were put together to from a pattern, the organizational 
whole they add to, was in such sharp contrast to the Muslim way as to 
be almost an answer to it. It is not possible to treat the Jews as just one 
more "tribe" in the Moroccan conglomerate, another nisba, though 
they were certainly that too. Moroccan to the core and Jewish to the 
same core, they were heritors of a tradition double and indivisible and 
in no way marginal."
Parallèlement, ces chercheurs sont arrivés à la conclusion que les Juifs, 
qui, certes étaient marocains à cent pour cent, jouaient un rôle pivotal 
dans la stabilisation de la société marocaine dans la région. D’un côté, 
ils étaient instrumental dans la croissance et le développement du 
commerce de proximité, le commerce rural et le commerce des cara-
vanes et aussi calmaient les adversités des Amazighs du Moyen Atlas et 
des Arabes de la plaine de Sais : (10) 
«… the role of the Jews in connecting Sefrou's region-focusing bazaar 
to the cloud of locality-focusing bazaars growing up around it was 
crucial from the earliest stages of the transition from passage to cen-
tral place trade and to some extent even preceded them. Just why this 
should have been so, why the Arabic speakers of Sais Plain Morocco 
and Berber speakers of the Middle Atlas should have needed a third 
element distinct from them both to relate them commercially, can only 
be a matter of speculation. The desire of intensely competitive groups 
suspicious of each other's actions, jealous of each other's power, and 
frightened of each other's ambitions –to conduct their trade through 
politically impotent agents, individuals who could bring neither force 
not authority to bear in the exchange process and could achieve no-
thing more than wealth by means of it, is perhaps part of the answer. 
A related desire to divest trading activities of any meaning beyond the 
cash and carry and so blunt their acculturative force may be another. 
But whatever the reason, the fact had a profound impact, virtually a 
determining one, on the shaping of Jewish activities in the bazaar eco-
nomy."
Aujourd’hui, il reste une ou deux familles juives à Sefrou, les autres 
elles ont toutes migrés vers Fès ou vers Casablanca où immigré au Ca-
nada et en Israël. Mais en dépit de leur départ, ils restent très attachés 
à cette ville mythique qui a vu, des siècles durant, une cohabitation 
harmonieuse et exemplaire entre deux religions, trois ethnies et plu-
sieurs niveaux de vie. 
Plusieurs familles reviennent annuellement à Sefrou pour entre-
prendre un pèlerinage sentimental dans les dédales délicieux de cette 
localité millénaire et revoir, le mellah, connu sous le nom du Petit 
Jérusalem, les synagogues et l’école talmudique.
La coexistence religieuse
Sefrou n’était pas seulement une ville où vivaient en harmonie Musul-
mans et Juifs, c’était aussi une localité qui inventa, il y a fort longtemps 
de cela, le concept de la coexistence religieuse dans son vrai sens.
Bien que la communauté juive de Sefrou fût très réduite en nombre, 
son importance dans la vie de la ville et l’économie du bazar était pré-
dominante à plus d’un titre.
Dans les années 30 du siècle dernier, la majorité des Juifs vivaient dans 
le mellah à l’exception d’une minorité d’entre eux qui servaient dans 
l’administration coloniale en tant qu’interprètes ou officiers de l’Etat 
civil. Ceux là, vu leur importance dans la hiérarchie sociale, vivaient 
dans la Ville Nouvelle, le quartier européen. Dans les années 1950, 
vivre dans ce quartier était un symbole d’ascension sociale pour Juifs 
et Musulmans.
Après l’indépendance, le mellah n’était plus le lieu  de résidence 
exclusive des Juifs puisque des familles musulmanes s’y installèrent 
sans à priori aucun. Ce changement de normes sociales créa dans cette 
ville une culture de solidarité et de partage entre les communautés 
juives et musulmanes. Cette culture se basait sur le concept du res-
pect de l’autre dans sa différence religieuse, et ethnique. Ce faisant les 
deux communautés vivaient en complète symbiose. 
Les Musulmans célébraient avec les Juifs leur fête religieuse, tandis 
que les Juifs respectaient à la lettre le code d’abstinence des Musul-
mans durant le mois sacré du Ramadan, chose que ces derniers appré-
ciaient énormément.
Mais le clou de la coexistence religieuse initiée à Sefrou était  la véné-
ration des mêmes saints par les deux communautés religieuses. Pour 
les anthropologues américains cités ci-dessus, les Juifs et les Musul-
mans avaient, en dépit de leurs différences, beaucoup en commun sur 
le plan culturel. (11) 

" … Jews mixed with Muslims under uniform ground rules, which, to an 
extent difficult to credit for whose ideas about Jews in traditional trade 
are based on the role they played in premodern Europe, were different 
in religious status. There was, of course, some penetration of commu-
nal concerns into the bazaar setting (exclusively Jewish trades, like 
goldworking and tinsmithing and such special phenomena phenomena 
as Kosher butchers), but what is remarkable is not how much there 
was but how little. The cash nexus was quite real; the Jew was cloth 
seller, peddler, shopkeeper, shoe-maker or porter before he was a Jew 

and dealt and was dealt with as such. Contrariwise, there was some 
penetration of general  Moroccan patterns of life into the communal 
area: Jewish kinship patterns  were not all that unlike Muslim; Jewish 
not only had saints of their own but often honored Muslim ones as well: 
and Arabic not Hebrew, was the language of the home."
Cette coexistence parfaite entre Juifs et Musulmans a Sefrou a trouvé 
son ultime expression dans l’adoration du même saint par les deux 
religions. En effet, à l’entrée nord de la ville en question, sur le flanc 
d’une petite montagne située sur la droite se trouve une caverne, qui, 
d’après la littérature hagiographique aussi bien du Judaïsme et de 
l’Islam marocains abrite le tombeau d’un saint vénéré par les deux 
communautés religieuses. Le site est adroitement appelé kaf al-
moumen « la caverne du croyant », sans pour autant spécifier de 
quel croyant s’agit-il.
Les gens de Sefrou, si confiants dans leurs traditions ancestrales ne se 
sont jamais posés la question est-ce qu’il s’agit d’un seul et même saint 
pour les deux religions ou de deux saints différents. En quelque sorte 
une telle question était totalement superflue pour eux.
Cette question, si pertinente pour certains fondamentalistes des deux 
bords, n’avait aucune importance pour les habitants de Sefrou. Leur 
coexistence religieuse était tellement forte et solide qu’ils ont amé-
nagé le temps de visite à la caverne autour du calendrier religieux de 
chaque confession et pour des siècles durant ce calendrier a fonctionné 
à merveille et sans problèmes aucun et il aurait pu continuer à fonc-
tionner si les Juifs de cette ville ne l’avaient pas quittée suite à des 
campagnes d’incitation des agences juives américaines et internatio-
nales à l’immigration vers Israël.
Cette coexistence religieuse n’était pas l’apanage de la ville de Sefrou, 
en effet on trouvait plein d’exemples similaires dans d’autres locali-
tés du Maroc, soient-elles villes impériales ou petites bourgades sans 
grande importance.
Cette  coexistence bien qu’effective sur tout le territoire cachait, 
n’empêche un phénomène de racisme latent chez certaines couches 
sociales, surtout les plus démunies qui voyaient le succès des Juifs 
marocains avec beaucoup de jalousie et exprimaient ce sentiment par 
brimades, comportements agressifs sur le plan verbal, ou tout simple-
ment en considérant le Juif et le Chrétien comme des êtres impurs, 
d’on l’usage du terme arabe «  hachak » en mentionnant leurs noms 
ou en faisant allusion à eux.
Toutefois, beaucoup de voyageurs étrangers ont mal compris ce com-
portement et lui ont donné des interprétations fallacieuses, comme 
par exemple J.G. Jackson,  (12) un voyageur anglais, qui avait visité le 
Maroc au début du 19ème siècle. Il faut préciser, que celui-ci en dépit 
de son ouverture d’esprit "enlightened traveller" et sa disposition à 
étudier de manière impartiale les mécanismes culturels des sociétés 
qu’il a visitées,  a mal compris le statut des Juifs au Maroc. Ils n’étaient 
pas une classe sociale persécutée, comme lui semble croire, mais une 
classe avec sa propre identité religieuse fière de sa marocanité à cent 
pour cent quand il s’agit de son appartenance sociale et culturelle.
A tort,  celui-ci croyait que les Juifs étaient traités comme sont traités 
les chiens dans les pays chrétiens: (13)

"… the poor Jews, who are treated in this country somewhat worse than 
dogs in Christian countries, have a hand with the fingers spread out, 
painted on their doors or house, as an amulet to charm away oppres-
sion. Accordingly (Khumsa alik), "Five be upon thee, or the hand of 
power be upon thee", is a curse or malediction frequently conferred by 
the Moors on the oppressed Jews." 
Il faut toutefois souligner avec insistance et force que beaucoup 
de voyageurs européens du 18ème, 19ème et 20ème siècles visitaient 
les pays musulmans munis d’idées toutes faites sur ces derniers et 
essayaient inlassablement de trouver tout ce qui pourrait de loin ou 
de près  justifier leur comportement raciste et hautain aboutissant à 
l’ethnocentrisme colonial. 
Il est vrai que les Marocains dans le temps étaient pauvres, illettrés 
en majorité et point sophistiqués, mais ils avaient toujours dans leur 
sang, leurs gênes du respect pour l’autre dans sa différence: ethnique 
ou confessionnelle soit-elle. Sefrou n’était pas la seule ville multicul-
turelle du Maroc, il y avait plein d’autres villes similaires et surtout 
sur la côte, comme Tanger qui doit sa renommée a son pluralisme pro-
verbial. (14)

A la différence de plusieurs villes du Maroc, Tanger n’avait point de 
mellah pour les juifs parce qu’elle était une ville totalement ouverte 
sur l’autre, une ville internationale, donc plurielle dans son âme et son 
esprit. Les Juifs vivaient côte à côte avec les Musulmans dans la paix et 
la dignité et c’est ce que affirme Leared: (15)

There is no Jewish quarter in Tangier as there is in most Moorish towns, 
and the Israelites live peaceably amongst the general population.
Cette opinion est parfaitement partagé par d’autres voyageurs sans 
parti pris ou préjugés culturels comme Schickler qui souligne un as-
pect inhérent du multiculturalisme marocain: la coexistence même 
dans les contrées les plus reculées du pays: (16)

Toutefois les Juifs du Maroc paraissent jouir d’une entière liberté reli-
gieuse. On ajoute que certaines tribus juives, très anciennement éta-
blies sur les montagnes, y vivent sur le pied d’une parfaite  égalité avec 
les familles berbères.
La population juive marocaine était d’une manière ou d’une autre 
indispensable pour l’économie marocaine, ils étaient de grands ban-
quiers et des hommes d’affaires de renommée internationale a tel 
point que les différents Sultans du Maroc leur confiaient le porte-
feuille du commerce international du pays et c’est ainsi qu’ils furent 
nommés tajirs  du Sultan d’après El mansour: (17)

In fact Mawlay Sulayman did choose his tajir-s from amongst Jews 
as well as from the ranks of his Muslim subjects. Whereas his father 
has decided in 1789 has decided to withdraw his money from Jewish 

hands and to place in the hand of Europan 
merchants. Mawlay sulayman restored the 
privileges of his Jewish subjects by entrus-
ting them with his business. The most trusted 
Jewish merchants belonged to the  Mancin  
and Guidalla families of Essaouira who had 
commercial interests in England. 
Mais les Juifs marocains encouragés par la 
pérennité du multiculturalisme marocain 
avaient des ambitions politiques et diplomatiques, ainsi plusieurs 
d’entre eux intégrèrent l’appareil administratif du  makhzen  et ils 
sont même allés jusqu’a devenir vice-consuls dans des représentations 
diplomatiques étrangères par le biais du régime de protégé en vogue 
au Maroc à la fin du 19ème siècle. Ceci est confirmé par Porch dans 
son travail: (18)

Many Jews, however, supremely adaptable, drifted to coastal towns 
where
a number of them insinuated themselves into the protégé network as 
vice-consuls, agents and interpreters.
Le multiculturalisme marocain
Le Maroc est un pays millénaire de grande diversité ethnique, cultu-
relle et même géographique. Cette richesse congénitale a inspiré les 
publicitaires du tourisme à adopter le slogan suivant: « Le Maroc, 
royaume aux mille royaumes ».
Il est vrai que l’attraction majeure du Maroc réside dans le fait qu’on 
peut, à l’intérieur de ce même pays aller d’un royaume à un autre sans 
changer de pays. D’ailleurs n’est-il pas le cas que chaque région à sa 
propre culture, ses propres croyances populaires, son propre langage 
et son propre microclimat ?
En effet, au Maroc on parle deux langues nationales ; le Tamazight et 
l’Arabe. Mais on parle aussi trois langues internationales, le Français, 
l'Espagnol et l'Anglais. Le Tamazight quant à lui il se subdivise en trois 
dialectes : le Tarifit parlé au nord, la Tamazight usité au Moyen Atlas 
et le Tachelhit au sud. Pour sa part l'Arabe se subdivise en Darija  parlé 
dans 70% du territoire et le Hssania dans le Sahara, sans bien sûr ou-
blier les différents dialectes régionaux de Tamazight et de l'Arabe. (19)

Cette diversité linguistique a pour corollaire une diversité culturelle 
sans précédent. Le Maroc baigne dans un multiculturalisme inné et 
cela a toujours eu une attraction magnétique sur les chercheurs qui 
se sont intéressés à l'étude minutieuse des différentes facettes de sa 
culture millénaire.
Attiré par la diversité culturelle du Maroc et l'ouverture d'esprit des 
marocains vis-à-vis des autres cultures, Edward Alexander Wester-
marck (1862-1939), un anthropologue, sociologue et philosophe 
finnois, dont la spécialité n'était autre que l'histoire du mariage, la 
moralité, et les institutions religieuses, avait  entrepris, entre 1897 et 
1904 des séjours de recherche au Maroc et a développé une méthodo-
logie de recherche de terrain en anthropologie sociale. Ses multiples 
travaux et observations sur la culture marocaine furent  consignés 
dans de multiples ouvrages, qui sont aujourd'hui considérés comme 
des chefs- d'ouvres d'anthropologie et d’ethnologie: Ceremonies and 
Beliefs Connected with Agriculture, Certain Dates of the Solar Year 
and the Weather in Morocco (1913). Marriage Ceremonies in Morocco 
(1914), The Moorish Conception of Holiness (1916), Ritual and Belief 
in Morocco (1926), Wit and Wisdom in Morocco (1930). (20)

Westermarck a été attire par le multiculturalisme marocain que ce soit 
au niveau des croyances, des mœurs et des pratiques sociales, de la 
littérature écrite et orale, des comportements sociaux ou ethniques. 
Conséquemment, il a passé son temps de travail de terrain au Maroc à 
sillonner ses différentes régions, même les plus inaccessibles à amas-
ser des tonnes d'informations de première main qu’aucun chercheur en 
sociologie ou anthropologie n'a pu à ce jour égaler son parcours acadé-
mique et ses résultats scientifiques.
Dans son introduction des deux volumes de Westermarck intitulés 
Ritual and Belief in Morocco (1926), Bronislaw Malinowski affirme 
avec force que le travail entrepris par ce chercheur n'a pas d'égal dans 
les annales de la recherche académique au Maroc vu son importance 
scientifique: (21) 
"No better field-work exists, however, than that of Westermarck in 
Morocco. It was done with a greater expenditure of care and time than 
any other specialised anthropological research; it has brought to frui-
tion Westermarck's comprehensive learning and special grasp of socio-
logy; it revealed his exceptional linguistic talents and his ability to mix 
with people of other race and culture."
Le Multiculturalisme marocain est une réalité indéniable dans un 
monde déchiré par le terrorisme aveugle, le libéralisme sauvage et la 
xénophobie rampante.
Il faut concéder, enfin de compte, que bien que la révolution digitale 
de notre ère à rapproché davantage les humains et que notre monde 
est devenu un village planétaire. Malheureusement, cette révolution 
grâce à l'Internet et les télévisions satellitaires a encouragé la ghet-
toïsation de l'être humains dans son amour propre, ses croyances, par-
fois, débordantes et agressives et ses visions à sens unique. Il essaye, 
avec grand acharnement, à convertir son prochain à sa croyance ou son 
idéologie sans respect aucun pour les siennes. Il croit qu’il est le seul à 
détenir la vérité, alors que la vérité a de multiples facettes et qu'il n'y 
a point de vérité absolue.
Le multiculturalisme marocain, un cas d'école
On peut dire en toute quiétude et sans peur de verser dans l'ethnocen-
trisme et le nombrilisme béat, que le multiculturalisme marocain est 
un exemple à encourager et à propager par le biais de cursus scolaire, 
surtout en un temps ou on essaye de globaliser l’humanité sans pour 
autant la diaboliser dans ses faits et gestes et la diaboliser dans son 
âme et conscience.

LE MAROC, UN ROYAUME MULTICULTUREL    3ère PARTIE 

Dr Mohamed Chtatou
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Tamssizwarut:
D amzwaru, dat ma ad nagm zi tcuni n min d yusin g wamud n 
tzrawit maryam maryami: « lall n tidt », dat ma ad nftp g 
min iksi d udmawn n tufrayin, d iwlafn i zzagnv ioarrqn s 
taÇyuÄi d tcuni n wawaln vr yijj n umaÄal tsmun gis tzlawit 
aãwaÄ nns vr arrif d twnnaÄ nns, d min vars iqqnen n umzruy 
d tdlsa d wayda (Patrimoine). Iffuk ad ndwl s yijj n usu-
rif vr dffar mapnd ad nssiwl cway xf usfru g arrif di 
min iodun, d udvar/ amcan n tmvart g usbddi d usluli n yzlan 
d tqssisin d uftal n wawaln icnan. zi ssnni ad nqqn min iodun 
akd lxxu mapnd ad nwc ict n twlaft ad zgs nssrv tifawin 
xf tzmmar timqqranin I tgga tzrawit Maryam maryami g 
ussufv n udlis ad illan jar ifassn nnv.
Dat ma ad immutti usfru di arrif zg usurs nns amiwan 
(oral) vr usurs amiray (écrit), asnflul n izlan d tqssisin 
tuva ttbdda awarn as tmÏÏuÄt, amn tuva ttbdda awarn i wal-
las d uoawd n tnfas. s manaya ttili tmvart d ict n tinml tss-
vara I ipnjirn i d ittalin irimn (Expériences) n ywdan iodun, 
tsnamatn xf tutlayt pma ad tqqim ttwaksi xf yilsawn. (lya-
mani qssup & obdlmuÏÏalib zzyzawi).
S udwal nnv vr tudrt tanamunt (vie sociale) n tmvart tarifit, 
d mamk tuva ttddr tudrt nns g taddart d ygran d tbpirin, 
d tmvriwin d imxtan I di tuva ttili… ssa I nzmmar ad 
nksi asnflul asklan n tmvart dg igr n tqssisin d usfru.
S uya, ad idarv ict n tmsart issiwl xafs fuad aÇëwal, 
issiwl xafs ula d jamil pmdawi, nttat: umi d tusa ict n tv-
tast (Décision) zi mupmmd n obdlkrim lxÏÏabi ittÏÏf 
zgs timvarin pma ur qqarnt izlan. S uya tavtast a ur d as 
tojib I tmvart tarifit, uca tarra xafs s yizli a:
A ëbbi ad t thdid, ad anv iwc ttsrip
Ad anv iwc ttsrip x lalla buya d cÄip
Zi ssa nttssn amcan I vars va tmvart di tmnna d usnflul n 
yzlan.
zg iwdan imzwura I yurin xf usfru arifi, dinn ãamwil byar-
ni, inna aqqa asfru n tidt tuva t d wnni ttggnt tniba d tmvarin 
tirifyyin, izlan nnsnt tuva ccurn s bupbl n arrif minzi nitnti 
ur ttizzlnt s usfru nnsnt awarn I tnoacin, amn ttggn imdyazn I 
tuva iqqarn izlan dg wurarn d tmvriwin pma ad ÏÏfn idrimn/
tinoacin. S uya, izlan n tmvart tuva gisn tidt, minzi ur tn 
tggi mapnd ad mmnzn.
Mapnd ad ssrvev tfawt mlip xf usntl a, ad idarv ict n 

tnfust tsskan anv advar/amcan I illan vr tmvart dg usluli 

n usfru di arrif, d min ittjja usfru nns n tusurt/latar g 
wulawn ywdan d twacunin.
Tanfust n “sa/sboa n wawmatn”, tuvatn vr immatsn mmaëëa d 
iwtman. Yuza varsn uynni minzi iqqrinen nnsn g tqbilt ttzawarntn, 
umi ur varsn ultmatsn I xafsn d va inin izlan g tmvriwin.
Umi tksi immatsn ad taëu I twala tiss tamt, nnan as I im-
matsn aqqa nccin ad nzwa vr twrirt in arndad I taddart nnv, 
malla d tapnjirt ksid tacnyalt d tacmlalt pma ad ndwl, malla 
ur tlli d tapnjirt ksi d tacnyalt d tabrkant, uca d wnni d 
abrid nnv ommars tÇëid anv, ad ntlo mani ur d anv issin ula 
d ijj.
Immatsn tjj d tapnjirt, maca tusm zzags ticnt nns I tuva 
ur ittirun, uca tuli vr tÇqqa tksi tacnyalt d tabarkant, uca 
ugurn sa/sboa nni n wawmatn.
Umi tmvar ultmatsn, uca tssn tidt n min imsarn I aytmas, 
tffv mapnd ad xafs tarzu. tiwÄ varsn maca ur tssin blli d 
nitni, nitni ur tt ssinen. Tqqim ttras varsn ilvman. Minzi d 
va tban tidt nns: tuva kur tuffut tkssi g izlan d iãbpanen, 
ttadfn vr wul.
Zi tnfust a, nttssn aqqa;
-asnflul n usfru ittkk d zi tmvart.
-amun (lmujtamao) ipdaj tamvart, d nttat d tamsnflult, d 
tanaÇuët…
immutti usfru zg usurs amiwan vr usurs amiray, s ussufv 
n wamud amzwaru di arrif: “ma tucid ak rpriq inu” n sllam 
ssmvini, asgÅas n 1992. Tam n isgÅusa awarn as uca ad ffvn 
sin n wamudn n tmvarin di twala d ict asgÅas n 1998, amud n 
oica busnina “oad ad xafi trud”, d wamud n faÄma lwryaci 
“isrmd ayi wawar”. Lxxu dinn aÏÏaã n tzlawyyin fsarnt imudn 
nnsnt, am oica kurdi d maysa racida lmrraqi d ilham amjahd, 
ur nttettu amud amaynu n maryam maryami… maca waxxa amnni 
ttvimant tirra n tmÏÏuÄt udrusnt arndad I min d issufv 
uzlawi arifi, manaya iddakÆal vr waÏÏaã n tonkrifin ur nzm-
mar ad xafsnt nssiwl lxxu mmaëëa.
1-Lall n « lall n tidt »:
Nttat d Maryam maryami, d ict zi tzrawyyin n arrif I iksin 
aÏÏaã n imunas tssuvl itn d awaln n usfru, I tssiwÄ I ugdud 
arifi g waÏÏaã n imsagarn I ttggnt tmsmunin n tdlsa tama-
zivt g arrif, mamc tuva yizwar as tdru (tcark) g umsagar 
anamur ittwaggn g yivrm n ãfëu.
Nttat, D tapudrit tvra g tsddawit, lxxu d tansfart, waxxa 
amnni ur tt tÏÏif twuri nns mapnd ad tarri asfru, ad trni 

ism nns vr yismawn n tzlawyyin I d as yizwarn vr wazzarg 
n usfru d tirra, am: faÄma lwryaci, oica kurdi, oica bus-
nina, maysa racida lmrraqi d ilham amjahd.
Tëaja tzrawit Maryam maryami ar 2016, pma ad tslul ijj n 
umud I di tsydd tiãumaÄ n wawaln tuva tufs gisn taycitin 
nns, amud ad umi tsti (tixÄaë) azwl: “lall n tidt”, I illan d 
azwl n yict n tmdyazt zi tmdyazin illan g umud.
Lall n tidt, d amud amaynu n tzlawit Maryam maryami, taza-
zragt n Rif d’impression di lpusima. Tawlaft n uvmmus s 
ufus n unaÇuë amsilv oali busttati,  gis 123 n tasniwin. Gis 
26 n tmdyazin, d tmssizwarut tura tt tzlawit s ufus nns. 
Amud yus d s sin n wudmawn n tirra, ijj n wudm yura s uskkil 
alatini, udm nniÄn yura s uskkil n tfinav.
2-Azwl n umud
Azwl n umud yus d s snat n tguriwin: « lall » d « tidt », tigu-
riwin a s snat idsnt d tiwtmanin (Féminin), manaya nzmmar ad 
gis nvar asnjbd n tzlawit vr tvawsa n tmvart, d imnvitn nns 
pma ad taf tisqqar nns. Tamvart (lall) irzzun ad vars tili 
tidt, pma ad tili d lall n tidt.
3-aswiÇÇÄ vr yiÄnnaÄ dg usfru n Maryam maryami:
nttaff s waÏÏaÃ g umud ayda agdudan ra dg uswir n tsmkta 
ra dg wswir n wanaw ( inÇatn ,tinfas ,tipuja, rirart n ipnjirn 
imÇyann,….) d manaya I d as yucin I umud ijj n uswir ama-
tar, d ijj n tdusi dg unamk d usiwl, uggar xminni tssmras 
timatarin puma ad tssiwl xf tufrayin n yiÄa n ufgan d middn 
mmaËËa, xf  imnusn d taËÇugi n tudart. tiwwÄ tÇlawit 
mrym ad tssunv ijj n twlaft xf ugdud d iwdan nns, tssunv 
tufrayin nnsn d imnadn nnsn. Ayda a ntta d ijj n lounÃaË ttagm 
d zzags  tÇlawit tinditin tinamunin, timgnutin, d tifganin.. 
tinni I idrusn dg waydud n wakud a I iqqan ad ilint puma ad 
iddar dg wfra.
tsmun taÇËawit dg wamud gr waÏÏaÃ n wanawn di tqssisin 
nns, am tipuja d tnfas,… d manaya i das yucin ijj n tzmmrt 
puma ad tssiwÄ tawngimt vr imvri waxxa d tamtrant.
tddakÆal tzlawit Maryam maryami vr tnfas d tirart n zik 
d min gis tuva ittwaqqarn n wawaln, pma ad tagm isntal d ywlafn 
d uxaëëã iqqnen s iÇwëan, iqqnen s tmktit tamgrut (dda-
kira ljamaoyya) n ugdud.

* Obdlwapd pnnu
* yunas lukili

* isull

Tivri g umud n tzlawit maryam maryami : lall n tidt
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dignité).
-s mi ?
-s twuri..
-matta umatav(L parti) awn innan ad tswihhtm?
-ur nltiv(Adhérr) s awd yan n umatav.
-is tlam ca n uragin(L’autorisation).
Imdudy « baddu » :
-uhu.
-i ma s di tddam s di ?
-ndda-d ad nswihht.
-is ur tssinm asaÄif ?
-mqqaë nssn t nttu t g umarin nnv .
Ur iffiv umuzr n uqarid adigan  anya nns(Son ton) 
uqjië(Sévèr) :
-dvi ur ttuyaqqilm ad ttuvulm s ivbula nnun mc tram ad 
ttarim iguyya nnun zi tkurmut(La prison)acku ay-ddv 
tgam iga arusÄif(Illégal).dat n wad tswihht tarr-
biot yuccl ad tttr aragin n uqarid adigan .ad tswi-
hhtm asl n ususl iga asakir iklln(Méritr)aslqu(La pu-
nition)s uskurm (L’ mprisonnmnt).
Itty « baddu » ar ittkÏiÏif (Trmblr)s ismun nns :
-is tsllam i mayd awn inna umuzr ?inna awn ad tffvm ansa 
ddv v il-ad.
Suqëfn akæ g yat tiklit :
-uhuy.
Bjqlnt(tr sur l bout d quittr ls orbits)  tiÏÏawin n umuzr 
d udfrir(L’scadron) nns n isrdasn d ibvlasn .iwjjv,ar 
ittlly s ivaliwn nns :
-hat qnna ad awn ti tgraÇ.ffvat ansa ddv.han anugdd (L 
rassblmnt) nnun iga arusÄif hat qa ad kn ncbubÄ(Arrêtr)
aha nazn kn s tnssaëäa(Proposé pour l tribunal).
Svuyyn akæ s yat tmija tazvlant(Chalurus):
-uhuy.uhuy.ad nili nv nmtn.
Isuqëf « baddu » :
-awyat av s ismÄal iv tram.hat ur yad ngi xas iznqiqn 
(Ls cadavrs)ittmmctayn am idndam(Ls fantôms).
inÄw bab n tzrut :
-nvat av ip tram hat ur yad nli anaruz(Au sns d la convoi-
tis) v gar tudrt.nvat av hat tuf av tamtnt tudrt n 
tirizza.walu dar nnv mayd nsukl(Prdr).
Inzv « bari »tawalt :
-nzrw ally nmalan inllitn(Ls crvaux) nnv ad dduqzn(xplosr) 
nddud ad nccicy(Snsibilisr) tanbaÏ s usaris nnv aha ar 
av tsdiddim(Mnacr)s uskurm.ur av iqqimi xas ad 
av tbrcm(crasr)tiqcca(Ls boîts crânièns) nnv mar ad 
nswunfu zi unzg°um n gar tudrt.
Illy umuzr s umllv nns :
-ad ur i ttinim iwaliwn ddv .ur liv imjjan issflidn 
i usmammy.u-nna iran ad isnirz ad iddu s tnssaëäa ur 
id ad issgdd inamurn dat tnzzarfa.hat u-nna ur iffivn 
s ugana nns ad iffv s ivnan(Obligatoirmnt).hat ad vif 
un yav udfrir ddv s uzfl.iwa vÏrat gr sin ibrdan 
wi-n warruz(La violnc)nv wi-n uplipl.sddrfat av.
Svuyyn akæ g yat tikklt :
-tamtant tuf gar tudrt.
Imgully umuzr ar as ttrgigin iznzifn, iskn i udfrir 
ad idyyo(Attaqur). ldin ifrdasn n udfrir izflan nsn 
zi titar(Ls gains) nsn aha avn vif sn.llan wi-dda da sk-
siwn di dda kkatn ilin wi-lli ur ssin xas ad wwtn .ad 
ssivn tiÏ nv aqëëu ur kkuln .lcmnt tuqlatin (Ls échos)n 
uÄëwi(L bruit stridnt)ul n ignna d wabuÄ n wacal.tavuyyit 

n uÇngig trdv(vntrr) ulawn n itsn inamurn dda ur ufin xas 
ad snirzn s uckan.ar zzicrirn ibvlasn wi-dda iswi-
hhtn amm is da nzzvn iznqiqn.ar ttggan tamaddit vif 
ku yan mar ad t ssiwÄn tasvrrayt ivman s tmitar 
n uvlas.g tanvvalsa(Pour l commissariat d polic)ur ssin 
imvnasn (Ls militants)xas igrtal ibbin .ar ssan zi waman 
n ujamar(Ls toiltts).ar asn akkan yat tuvëift i wass.
msasan imvnasn vif wad ur ttsfaÄn timitar n ujndx (La 
violnc)zi wudmawn nsn.clan ass mayd ila .nsin yan yiÄ.s 
askka kkan akæ dar unväaä(Pour l commissair)ally izmmm 
aÄaëië nsn .ufan ivfawn nsn bëëa n tnvvalsa .ur suÏÏfn 
iguya nsn .kkan dman ad kkin axajan(La prison).ur ufin xas 
ad uvuln s ivbula nsn.ar asn ttiqiqn itrsan(Ls blssurs) 
.di-nna kkan ar tn sksiwn mddn s ufayl(n s’xclamant)..
aÇuv iqquën nnig iyrra(Ls fronts) nsn iga tamatart n 
warruz dda ur rin ad t sfÄn..s uburz(La firté) ssdkln 
ivfawn nsn.ar ttddun s isurifn ulkin(Fixs).usin agÅa nsn 
isttuln(Psant)).oaynn tanarust n usakac.nin t.ssiggn vif 
umsuty(L’nvironnmnt) ar sksiwn s ubytl d ufuvl s 
imnayn ittqqln s unuvjf.iÇëi n mddn ar issiwid ar 
ittskan acagag abnabak.idrus mayd izmummiyn d mayd 
iÏÏssan .ur immcty usakac ally aÇn ulawn ad bbÄin 
.izriran n uÇuv gan idalign(Ls décorations) n uburz.
issmmcty bab n tzrut ixmmuyn(Ls lèvrs) nns s ivnan 
,isawl i « baddu » :
-ku tavuyyit n tavamt s tufdict(L coup d poing).
-hima.ur illi xas umlasay(La lutt).
-u-nna iran tavamt nns ad vif s immav.
-u-nna ur ittmmavn ur inni ad ikks amur nns n tudrt.
     Susmn .innaëÇm udawin nsn.isnirizn n ilmtritn ar 
ttgbun tallunt n imjjan nsn d wulan nsn.isawl « baddu » :
-ur yad iqqimi xas ad myawavn mddn gr atsn.
-amarin admsan(La cris économiqu) ar ittxitir ad av 
yary ëbbi zi tidura(Ls conséquncs)nns.
-ur yad nssin ma s da ttddu tmazirt nnv.mcta n yan iga 
uznqiq nns tiram i ubrslm !
-ur yad ufin iorrimn xas ad fkin ivfawn nsn i 
tiÄÄangiwin(Ls vagus) n ugaryu (L’océan).
-ay-nnav ayd av iqqn.mayd nra ad nskr.avzzu ffir av ill 
dat av ,laÇ d fad g tiynna nnv.nlla g trakcult(L pièg).ama-
rin iÇly(Au sns d étouffr) av ipëjaÄ.ittl av waÄu,xxan 
av itnan.ur av iqqimi xas ad nazzuf.
-uhu i wazzuf hat ig°dl t ëbbi.
-mayd nra ad nskr ?mc nffv ad nili tawuri g iyUlIs  ur 
nnin ibAylasn(Proposé pour ls frmirs) ad av asin iddv ti-
dupal nnv ur lint tilffav n tmara.mc aæ nla azirw(L’mploi)
aha yAcy ukurat ad av icbubÄ umuzr s ulafin(La motiv) 
n usslku(L mépris) n ugardas n uwank.id mc nqqima ddaw 
umalu n id bba nnv hat ur sar nli tavnnabut(La dignité) nnv.
id ad nqql s umurmu(L mirag)ddaw wafriwn n ist iyyu 
nnv(Nos mèrs)ard mtnt zrint av am ikyyawn(Ls poussins) 
ur izmirn ad snikkln vif ivnba nsn !mayd av yakkan mayd 
itkkurn ixdlan(Ls stomacs) nnv ?mc nttr asmÄik(La 
charité) ad av icbubÄ umuzr.ur av iqqimi xas ad nqql 
s  umTAn, s wazzuf s imc yaÄn.
-ad av yary ëbbi zi usgnÄë(La furur) nns.
Susmn .ar vif sn ttkkan ifassn ihrmuÄn(Ls maigrs).s 
ivnan as ipnkrury usakac.zi TNARUST ar ta-yyaÄ ar 
ittbdad mar ad izzugz aha issily.ur ufin imnayn 
abhri(L’air)ad t i sllxsiYn .ikk°ar usakac s imnayn 
ibddan g ugnir(L couloir).idma « baddu »ticckëAë n 

usakac nmalant ad dduqznt.imgully Çaë s bab n tzrut :
-ur yad ssinv ma s ndda s udalis(La cultur) ddv n 
usktr arulgim(Qui dépass ls norms).di-nna s ndda ha 
asffukty(L’xagération) g usktr.
-hat ar ttinin mddn ay-nna tsttan sin tcint kuÇ,ay -nna 
ittasin yan ugmim(L’organ) ad yasy sin.kud ttggadin 
imxixn(Ls accidnts) g ibrdan nnv ar ttinin ad TFRU 
TANSSAGRA(La société d’assuranc)AMAHIS N TFASKA.
afgan ur yad igi vuë itsn imprayn xas amM izi.
-hat awd dvi ur ngi xas izan.mr nli tizzulya ur inni 
uwank ad av ihrmk.awank ikkatn igrdisn (Ls diplômés)
nns ur ikll azrak(N  mérit pas l rspct).
-ijmÄ asagiz(L budgt) ixatrn far ad av isslmd ,ad av 
issgm ar tigira aha ijmÄ av awd ncni.ma mi nsniriz ?.
Susmn ar sksiwn s tiynna n TNARUST IVZAN(Crusé).
afuvl ar issiggi zi yat tiÏ,abytl zi ta-yyaÄ.is-
kukky « baddu »aha imgully s usmun nns :
-mqqaë nvëa ally nssupl inllitn nnv ur ngi vuë uwank xas 
igttimn(Sans raison).
-hat awd dvi mr nssin i ca adyali nufa arasix nnv.
-ur nsufir i umya.ca ur nnni ad t i nxëÄ xas ddu ukan.nav 
tinirflt(La grill) nga wan ikctmurn(Ls animaux faibls).
mc ur av invi ca s ugari n ugluln(La clémnc) hat ad av 
islv ilm g wacal.
-ad yanf ëbbi yat tifluyt n urasix .
Fstan  ifsti n uzmnan(L sag).isttul ifsti vif ulawn 
ikk°arn s tixt d tifqqpt.ran ad ttun adummv tn is-
dummv usrdas n usunÄ(L soldat d’ordr)maca suln itrsan 
nsn ar ttiqiqn(S’nflammr).ar ttagmn anuvjf nsn zi uvbalu 
n ulkaÄ(L’instabilité).abrid nsn ikk°ar s tificay(Ls 
obstacls) d isnnan.itrsan nsn ad zrin azmul g ilm nsn,asnf 
g ulAWN nsn.mc ur ssirdn izriran n WuÇuv s imÏÏawn 
nsn hat ur nnin ad tn sfÄn.gr twargit d usda(La réa-
lité)ar ttjguguln.ibag(Paraîtr) udm nns gr walln nns.udm 
aruzriq(Qui n’st pas clair)ikncrn.imsqsa d tsndubnt 
nns : « ma ani cm a asirm n tudrt inu?.may-n tuckid 
?matta ubrid tumÇd ?a mr ufiv ad ttsadadv asanf 
inu s usidd n walln nnm .a mr ufiv ad skuttv(S’appuyr) 
vif ivil nnm.cmmin ayd i ittraran s tudrt g uzmz 
nna gis ur ttannayv xas adndum n umatin.cmmin ayd igan 
asidd ittpufn tallst zi ucbu nu.ma adday-n cm ttafav 
mqqaëd xas ad vëv tifiras nnm,ad mnuv(S mirr)uraæ 
inu g mumÇëi nnm ?.ma ani cm ad i tsfÄ izmuln n usrfufn 
d ukëfs ?ma ani cm ad i tgnud icëwiÄn n twargit 
inu,ad tvmud asda nu s inilan n tudrt ?ma ani cm ad i 
tdmnd(Racontr)adamin n imal d ubrimal ujmiÄn ?manza 
cm ad i tawsd uxub n waÄu ,ad vif i tasid agÅa ist-
tuln nnig ivaëiwn inu. ?!hat s walln nnm as da ttiÇiëv 
asidd.mriddi tsaywalt nnm adyali uviyv (tranglr)
apëjiÄ inu.mani cm ad tannayd mayd i yavn g uzmz n udl-
qm.(L’oprssion) ?.mani cm ad tannayd idalign n tirizza 
vif ugnzi (L front) nu ?!mani cm ad tannayd mayd ittavn 
u-nna issutrn tavamt nns ?mani cm ad tannayd tarakcult nna 
nav aha nttmra(tr coincé) dis amm igÄaÄ ?.ur yad ngi 
ihaqqaën wala nga itbirn .ur yad nlmid tawada n utbir 
wala ncty ti-n ugaywaë(L corbau).ur yad tufi tnbaÏ ma 
s tsmdar(Répondr,réagir) i umur nnv xas s uhrmk.ntca 
akuray aha nuvul ar nttllv itrsan  d wuÇuv nnv!! »

 * ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
** isul

Di tsulft n usfv n wamud “rall n tidt” Issnta 
uslmad yunas lukili awar nns xf usymi amaynu 
dg igr n usfru amaziv dg usatal nns amatu  
atrar, s ubddi nns vr waÏÏaÃ n iswirn d 
tfras : ttaym d tÇËawit zi tudart n ku ass, 
awar xf wass a d tiwcca, amutti zg uswggÄ 
azayku vr uswggÄ amaynu atrar, tkssi 
tqssist ca n tfras d timaynutin dg uswir  
n unamk d ussnay nns…
Nzmmar ad nssiwl xf wamud a zg waÏÏaÃ n 
tvmmura: 
1.tAmzwarut: tssiwl tÇrawit di 26 n 
tqssisin xf xf min illa dg wakud a n isntal 
d tvawsiwin titrarin, ittadf days min 
illan advaran ag wanamar, anamur ag afranan…
2.Wiss sin: ntaff days s waÏÏaÃ ayda 
agdudan ra dg uswir n tsmkta ra dg wswir 
n wanaw( inÇatn ,isvd ,tipuja, rirart n ipnjirn 
imÇyann,….) d manaya I das yucin I wamud 
ijj n uswir amatar, d ijj n tdusi dg unamk 

d usiwl, uggar xminni tssmras timatarin 
puma ad tssiwl xf tufrayin n yiÄa n ufgan 
d middn mmaËËa, xf  imnusn d taËÇugi n 
tudart. tiwwÄ tÇËawit mrym ad tssunv 
ijj n twlaft xf waydud d iwdan nns, tssunv 
tufrayin nnsn d imnadn nnsn. Ayda ya ntta d ijj n 
rounÃaË ttaym d zzags  taÇËawit tindiwin 
tinamunin,timgnutin, d tifganin.. tinni I idrusn 
dg waydud n wakud a I iqqan ad ilint puma ad 
iddar dg wfra.
3.Wiss kËaÄ : tsmun taÇËawit dg wamud gr 
waÏÏaÃ n wanawn di tqssisin nns, am tipuja d 
tnfas,… d manaya i das yucin ijj n tzmmrt 
puma ad tssiwÄ tawngimt vr imvri waxxa 
d tamtrant.
4.Wiss kkuÇ: tssmrs taÇËawit iwarn zi 
tmazivt tanawayt, zi tasga nniÄn tÏÏf dg 
umawal azayku n tmazivt n tmnaÄt n arrif, s uya 
ntaf amyanaw dg igran n umawal ittmsasan akd 
isntal.

5.Wiss smmus: zg uvzdis n tfirt, ntaf 
taÇËawit tmmutti zi tqssist tazaykut I 
ibÄan xf 12 n tfirin var tnni tatrart s tiwnt 
innufsrn, ibddn xf tazla dg uslalay, maca 
waxxa amnni tÏÏf tÇËawit dg umsasa n tnggura 
n tiwan( uvun akd uvnnj d lva), ca n twalatin ttffv 
xf umsasa n tnggura n tiwan id ittasn ag wanaw 
n usntl I xf tssawal tqssist, manaya yuca as 
I tqssisin ijj n tcuni tmvar.
6.Wiss sÄiÃ: tamamkt I zi tssawal tzËawit 
yuds I imvri, manaya puma ad tawÄ tbrat d 
twngimt I trzzu ad tssiwÄ I mmaËra imvran 
(s wanaw nsn), ntta yuds I tudrt n ku ass, yuds 
vr wallas, amsawal, d usdmaw… 
7.Wiss sa: turm twlaft taÇËawant  s tmatarin 
id immksin  zi tudart n ku ass, illan di 
tidt, d tinni yuyln var tarja d uxarrs yulvn. 

* Yunas lukili

Tivri dg wamud “rall n tidt”
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asnkd
Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman 
adawin d usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi 
mnnaw n tmnaÄin nna ugmv zi mnnaw n isgla-
lafn nv imawaln d u-nna zzrv zg ivmisn nv 
tisvunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar 
ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar imal d 
ubrimal ivudan i ils d udalis amaziv.

Arzaf 
Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d 
tmvnast itthuddun vif izrfan n udalis 
d ils amaziv di-nna illa/tlla d aæ mayd 
iga/tga. 

ikk gr imnayn nna ttin udmawn nsn s tsga 
yaÄn.iffv ar ittbrgim amm is ar 
ittrbaÄ(Insultr)mddn.xas yav acal tuly 
yat twssart ar tbndar ar tqqaë i 
iårramn ad arin ayt uzmz ddv zi uxnif.
tssvëa Çaë uårram nns ad ipbibÄ 
ddaw wafRiwn nns ijonaÄ(Ls faibls).
ur yav g ubndir nns xas imiq n udrim 
zi vuë itsnt tsdnan.ur tggiz ally 
Ssncrn itsn taqquët g imi n tggurt.
ar ttmmpzwayn(S rivalisr mutullmnt) 
ad alin .mmrgamn.IttinÄaë yan dig sn 
ar isxixxiy mnnawT n tikkal.adrval 
isnikkln(S’ appuyr sur) vif uskkatu nns 
ayd izwarn : 
-nc a tawmat v ik lli tÇëam ur ssuddiv 
abrid wala agli.ar ttmpufv d tallst.ur 
liv asmun xas askkatu ddv d umyIttay 
nnun (L soutin).mc tgam isqramn hat ur 
sar ufiv asanf s tudrt inu.noDat i ava-
ras s timitar n idrimn nnun.
Ikk ur ikmis xas ca idrusn :
-ad av yary (Protègr) ëbbi zi 
usqrm(L’avaric).
TUwn yat taytct(La fmm)ivnbrn udm nns 

s uobëuq asggan :
-nc a ayt ma d ist ma nu tamallaft(La di-
vorcé) n yan urgaz nna ik°Ço ukrwa nns(Son 
patron )aha iddu s di-nna ur ssinv.
ivnÄë (S’égarr)aha ifl i rbiv araw nns 
suln gan tazzanin ur ssinv ma s tttiv 
udm inu xas Çaëun .ur Çëiv amya ally 
i yuzn tabrat n Wuluf(L divorc).ha-yyi 
dat un s udm iprukdn(Avoir hont).mayd 
ittinin hat xxan i itnan aha ikks imiq 
i tarwa nns far ad issuddm timqqit n 
tudrt g imawn n tarwa nu ad t iddl ëbbi 
s uryabbuh nns.
Ur tnziv xas ca idrusn . ffir yan 
ulxtu(Un instant) yuly yan ugujdad(L 
manchot)d usmun nns nna yuzÄn idicl nns 
asl(Sans) n wad sawln.ur yav xas imip g 
tdupalt n ulmtri .ur immcty usakac(L 
car)ally nmalan wulawn ad bbaqqin .s ivnan 
as ipnkrury(Roulr).ticckëaë nns imry 
tnt umÇëaë n uvaras.ampray ar icmmy 
girru Äart wa-yyaÄ.zgummin imnayn.
nnmrurin s udrdf n usakac.krfn asn iÄaën 
s unyima illan gr ililan (Ls chaiss).issi-
lw « baddu »imjjan nns far ad yisil i 
snat n trbatin ar ttmmsawalnt.tnna yat 
i ta-yyaÄ : « yat ssnv t ifka as yan 
ubëëaniy tazznbilt(Un caiss) n wuëv.
mayd inna ad am ifk umvëabiy xas utul 
n waÄu ?! ».trura as ta-yyaÄ : « walu 
mayd vuë s xas ivujban(scroquris).ar 
am ittfrnas,ar ittspfa ar ttivild 
is ur iri xas tamunt n tnumi(La droi-
tur)xas ad issiwn anmri nns(Satisfair 
son bsoin) ioiwrd(N pas tnir sa promss) 
».yaÇ ad isuqëf s u-nna mi izmr maca 
icty is ur as d yusi ad isawl dat 
mddn vif uëÄan(La prostitution).yuÇë 
(Réprimr)tavuyyit nns g wabuÄ n ucbu 
nns.ickn : « ar mantur tsgurgmt(Libérr) 

tayazilt(L’ sprit) nnunt zg tidmi n uëÄan 
knt izdudvn(Dmurr) ?!.ar mantur tti-
limt s unumka nnunt ?!ar mantur ttazz-
lamt Äaët idrimn amm unffadu dffir 
ingniwn(Ls mirags) ?!is ur tssinmt mayd 
igan aprukd ?!alln nnunt ar smuvuënt im-
prayn n tisvrrayin tivmamayin(Ls voi-
turs très colorés).ur tssinmt is ampray 
iga amkkoyus(scros).Ar knt ssknadn 
idrimn aha tttumt idamimn(Ls idés) 
!id ur djin tsyafamt tasrpst(La 
hont) ?!.nval kud tvëamt is ra ad 
tssxrrmt(Libérr) tiwngimin(Ls rai-
sons) nnunt zziv ur tssnfilmt xas 
aqlbus(L costum) unsiy(Traditionnl) 
s unmtuta(Contmporain) .Ur tgimt 
xas udm n tirizza(L’infami) »yucy d 
igayyu nns is ur ar isawal xas i tsn-
dubnt nns.iÇma ancucn nns ally druv ayd 
tn yuxm(Mordr).imgully s usmun nns yufa 
t ar iqqaë adlis afuzal(L sacré).itty 
div s di-dda ikka ubrid.isksiw s 
usun issfran udm n ugunÇu(L sous-dé-
vloppmnt).imsqsa d tsndubnt nns s ifs-
ti : « ar mantur nttsfaÄ timitar n ugu-
nÇu ?iwunak lli ur kcimn tifrkt(L’étap)
n ufuly(L’indépndanc)ar Äaë av s mnnaw n 
isgÅasn zwarn av nqqim ncni ar nzzikrir 
idasiln nnv g waluÄ !!axxid azmz ay-a n 
ixilban d ivujban !!. »
G usawn ar ispirry(Rspirr péniblmnt)
usakac.ival « baddu »is yaÇ ad as 
ibby isickÄ(L’accélératur).iskukky 
mnnaw n tikkal dat n wad ikcm usakac s 
tnddamt(La vill)igan tamanvt.illiv iggz 
ur yufi ifaddn ma xf isnikkl.iggawr 
ally t i tffv tuccnt.ig amm uwssar 
iÄuëëon (N pas pouvoir marchr ou s mttr 
dbout).issfë alln i iorbab n wagÅu 
ittmhuddun zg ilalniyn(Proposé pour ls 

moyns d transport).ar ttublbuÄ(tr très 
animé) tnarust s mddn d ivuyyan n ibr-
vazn (Ls courtirs).sutln as ismun n unzg°um.
ar ttqqln ad incr.yucy (Au sns d sntir) s 
iwÏfan ar ttawvn g ilm nns.da ittiri ad 
issmmcty yan uÄaë ar ittsyafa(Sntir) 
is ur yad igi asknaf(L’organ) nns.s tdu-
pal nns ar ittawÄ (Massr)i ifaddn nns 
far ad inyuddu  (Circulr)uÇuv(L sang) 
nns g iÇvëan nns.kud israr azamir(La 
capacité) nns incr day imun d ismun nns.
ku yuk yusy agÅa nns vif ivië nns.man d 
uzglal ally lcmn mnid n tnzzarfa(Proposé 
pour l parlmnt).g usarag illan mnid as 
ssan igrtal nsn d ihddan nsn.iwjjv bab 
n tzrut :
-nttr awn anbgi n ëbbi.
Zmummin ismun nns d itsn imzrayn .u-
nna ikkan data sn ar Çaë sn isksiw 
s uryabbuh.llan wi-dda grn asn itsn 
idrimn .ddan itsn ally svan utci ur 
igin xas avëum vif wudm n ugÏÏum(La 
bagutt) mi ittyaÄë (Mixr,mélangr)S 
ISLMAN ITTUPbÄN(Consrvés).ZZRIN 
AY-NNA N UVëUM S WAMAN .ARUN VIF 
TITCAR TIZURARIN tizugayin(Ls slo-
gans) nsn :«ar nssutur amur nv g twuri 
», « yudawn(ça suffit) zi Uçlfë ».ur ikki 
umya ally bddan vif sn isrdasn d ibvlasn 
d umuzr(L chf) n uqarid adigan(L’autorité 
local).isxuzzr dig sn umggaru ddv aha 
isqsa tn s wawal umsid:
-mayd tskarm di ?
 rkkkn (Hésitr)akæ aha iwjjv :
-mayd tskarm di ?
Imhudda(S précipitr) « baddu » :
-ar nswihhit(Protstr) vif usitm(La 
marginalisation) n tnbaÏ.
-ad mi ?
-ad av trar tizzulya d timmuzwa(La 

Anagif s ils amaziv s udalif  ⵏⵏⵙ tfinav   
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tirra
D isul lmavrib, lla yukz kutwal, lla yttini 
is ila, dat I kulci, ad ayawi tadusi ns zg 
ukccum ns g usays amavaribi.
Imil, ila ad nisin is txsi tsafut wamun ama-
varibi, llig ur itwassn s udvar yimal ana-
mun.
D twargit tamavaribit, lli xf ar tkkat 
tzugi n id smus zg tsuta izrin, tuvt assa 
tirçi.
D ma ur içil ar assa is iga wamun amavari-
bi walli ur ikccimn g wamun afriqi, mc ur 
nenni awd g umaÄal.
Dg uzmz g iwÄn isnuccugn n tsbbabt vr 10%, 
gr tmizar tidamsanin I tmizar  uvlluy n 
afriqya d 19% gr tmizar n trbiot usmsi n 
afriqya tanaddat, hat ur zrin isnuccugn ad 
3% gr tmizar timavaribiyin.
Dg uyad, d mapd ur  tmvur trbiot tadam-
sant, s usvim I ysnfarr usnam imqqur, rçmn 
tmizar n trbbao  uvlluy n afriqya asays  
s tidt I tlilli ummuty iwdan d iyddatn d 
idrimn, hat ad imçi umyawas adamsan gr 
tmizar timavaribiyin.
D inamurr g tmizar ad timavaribiyin ur 
ssin aya.
D mc ur nmmctg, d ad nasi ança zg trbbao 
n afriqya timnmalatin, hat ad irrç wamun 
afriqi s uhrac iga bar ad nawi vr mayd 
ittusrsn g taysi n mrrakc tamskwawt, 28 
usggwas ayad izrin.

Ayt tmuvra d tassumt, 
willi yllan g id masst d mass,
hat addad ad ayd igan avaras afriqi I 
lmavrib. D tmazirt inu tra ad tbÄu tirmt 
ns tsmuttit vrs ayt mat tn ns ifriqiyn. D 
ntta lla yqqar vr mskiwt I yimal umyawas d 

unnirs.
D nkni nzmmim ayad s waddur, d umzruy lla 
yttini ayad.
D lmavrib ur da ikccm amun afriqi zg 
tggurt iqmrr, imil zg tggurt ibirun. 
D usnnbgu ivudan av gan ayt mat nv ifriqiyn 
assa, iga tamatart xf uyad.
Hat lla nttini, s tmddurout, I tmtta munnin ad 
amunn g usizzl 
D tguri trçm tmazirt nv, tuc tukt tamaynut I 
tsga nv s uyn s tlla.

Ayt tmuvra d tassumt,
 willi yllan g id masst d mass,
hat yiwä uzmz g va tasi afriqya zg iyddatn 
ns, d mcta d isggwasn ayd twakkrnn iyddatn 
ikalln n afriqya, ila ad ng tamssumant ad nili 
g waddad amaynu ivudan.
S tidt ur id vas amsdurry ayd igan ta-
mukrist illan g afriqya. Maca tsul tgannayt 
tamrçt tlla.
D zg kigan isggwasn d nkni lla nrra alln nv vr 
bra, akw mayd nra ad nasi ray nvd nsbddat.
Ad is ur yiwÄ uzmz altu, ad nrar awnul vrs 
araoa yad?ad is ur yiwiÄ uzmz ad nrar alln 
vr tsga nv, d ad nasi s unzgum aydda ns adl-
san d tzmmar ns iwdan?
D ila I afriqya assa, ad tssmvur s iyd-
datn ns d taysi ns tadlsant, d watign ns yiman. 
D yimal ad isissn s uyad nttini xf tsga nv.
D afriqya tviy, d ugar ila vifs, ad tasi 
s ivarasn istayn ns s ixf ns, tuc astay s 
tlilli I ynamurr ns.
D ntta illa virs mas tsnuccug tsni ayad, d 
tsntutin izrfan, am isqquma imnahall d is-
qquma imajgall, ami tga twuri tin tibÄi gr 
inavan d titi itwaggan g istayn.

D g mayd ilan, viyn ad ttusmvurnn tsntutin ad.d  
nitnti llan g udvar d ar tggan tiwuriwin nsnn. D 
mata tyufa nsnt mc ur gint aya?
Hat lla yttnbaä assa g afriqya yat tsuta 
inmurr iddrfn vr ur llin ipçaçn; lla tgin 
tamssumant ad nnirsnt tmizar nsn, d urççum 
nsnt xf tsrtit, d usmsi adamsan d uzzwir 
wamun nsn.
D art gin tawuri tamassast d masn inna unnli 
nsn, d ur da akkan tivÄft I wskfl nvd asnay 
uvlluy.
D zg kigan isggwasn, ur izri  usmsi g 
yits  n tmizar waflla timnidin nsnt g tmizar 
n afriqya. D mayd ittrçan iraoatn tggan, vas 
mas ur viyn ad isinn mayd ran igdudn nsn.
D mvar I mayd ttidirnt tmizar ad, zg uxub 
d mayd as itggin azilal d inmurr nsnt, lla 
yakkant azrf I yxfawn nsnt ad vifnv wtnn ray.
Dad ag ssnziv I sfrt yaÄ: hat itwazri 
wawal umaÄal wiss kraÄ.
Uma tiguriwin ad, hat kcmnt g tuluvt tadm-
sant: hat advar nvd tiwizi as itmmucan I ku 
tamazirt, ila ur tzddi zg wassa d iyd-
datn n tavart ns, nvd tiyufa d ittusufuvn zg 
uynna.

Ayt tmuvra d tassumt, 
willi yllan g id masst d mass,
hat isti lmavrib avaras umyawas d ufra 
d tamunt. D nkkni lla nsnça amaç nv g usmsi d 
ussuhin I tudrt umzdav afriqi.
D nkni, igdudn n afriqya,llan virv towalin d 
tmivist, d tdusi xf twuri tanamunt pma ng ayn 
ran igdudn nv.
Lla kun snimmirv xf ussvad nnun  ivudan
D ufra vifun d tmilli I rbbi amajgal d tm-
siwin ns.

←



« tamallayt i rbbi, d tçallit d ufra xf bab 
nv arqqas rbbi d ayt dars  d imddukal ns

Amaflla anmvur alfa kundi, anmvur i ugraw 
wiss sin mraw d tam  I awmun afriqi

Id mass d masst inmvurr n tmizar d tsnbaÄ
Masst tanmvurt tamasayt wamun afriqi

Ayt tmuvra d tassumt, willi yllan g id 
masst d mass

Makka g çil wassa, llig d avulv vr tgmmi, 
dart I kigan ma ur lliv! Makka g çil wassa, 
g usiv digs ul inu d tayri inu I wdvar  lli 
riv!d afriqya tasga inu, d nttat altu tigmmi 
ynu. 
avulev  d altu vr tgmmi ynu. D mcta ayd sumrv 
ad agidun mnaggarv altu . inva yi umarg nnun .
xf uynna, nniv, ayt ma inmvurr n tmizar, add 
ssigv virun, d ad awn siwlv s wawal ad, bla 
mava ganniv ad fddan izrfan d towalin, s va 
tavul tgldit vrs advar ns g wamun.
D twizi ikkan i lmavrib, d tamatart i tzd-
dayt av ismunan.
Ikka wufuv zg wamun afriqi ila ad yili: 
iddv yucca tugt I lmavrib ad issuvul 
tawuri ns g tsga d ad yisin lmavrib is 
ibdda xf afriqya d ad tbdda afriqya I 
lmavrib.
Hat  tddad tavult vr tmgrawt tafriqit 
tayafut uswngm ivban; d wassa iga tavawsa 
irxan.
Tgulad tavult vr tgmmi: g uzmz g tga tgldit 
zg tmizar tifriqiyin yiwin vr dat, d ar 
urzzun tmizar iggwudin iltvn tavult nv, nra 
ad navul  vr tawja nv. Dg tidt ur djin nffiv 
tawja nv.
D mvar isggwasn g ur nlli g tsntutin waun 
afriqi, ur djin bbin tzddayin akw, d kkan 
dusn ugar. D kkan tmizar n afriqya ufann av 
tama nsnn:
*nviy ad nsbdda I tzddayin tiyugawin 
idusn: d zg 2000, isrs  lmavib ikmz xf ki-
gan n twisiwin d tmizar  nafriqya, am waggim 
n tissa igan tin isuyas umyawas.
D s tmlda usmsasa, is tsnm is d gr 1956 
d 1999; ittusrs ikmz xf 515 n taysi, uma zg 
2000 ar assa iwÄn tyissa ar 949, igan aggafy 
s ugar?
Dg isggwasn ad, riv  nk ad  smvurv aya, ayad 
s ussig vr  kigan tsggiwin d tmizar.
D ittusrs ikmz  altu, g ku yan zg  issigan 
tis kkuç mraw d sdis, lli giv I 25 n tma-
zirt tafriqit, xf kigan n taysiwin g usyas 
uçlig.
D nuc tavÄft I wsmutty, illan g twisi d tmi-
zar n afriya tawmatin. D s uyad as viyn kigan 
inamur n kigan n tmizar tafriqiyin, ad stamman 
asmutty nsn amajgal g lmavrib, s kigan n trt-
biyin asn itmmucan.
•D iga wssig dig vr tmizar ad; mas rçmv 
isnfarr istratijiyn :
-Dg udvar amzwaru: içil yi lpal s mskwit 
I wjobu lgaz afriqya- atlasi, d ima anmvur 
mass mupamd bahari win nijiry tafidira-
lit.

D iviy usnfar ad, ad ismutty lgaz zg tmi-
zar itt issufuvn vr urubba.  D ugar uynna ad 
zzigs awin tmizar n afriqya uvlluy.
Ayad ava yamun g usnay I wsidd g tsga, d 
ad ig avbalu I tdusi, ig anzziv vr dat I 
wsmukkn, d ad yamu g umpzwar n tdmsa, d ad 
issili zg mag vudan I wamun.
D ad ifk uyad tayafut I yddatn n tmizar  d 
igdudn as inmalan, s uyn as va tmussu tsga 
akw, s tsizzl mas tddun iwdan d tmizar nsn 
vr dat, d usxitr I  ysnfarr itwaggan iss.
D ugar uyn, iqqn ad yamu g tzddayin isnni-
risn, ad ig gr snat n tmizar nvd ugar, d ad 
ifk yan ifzwi isxitirr tamazirt art t 
ittawi vr dat.
-uma g udvar wiss sin, ds tmlda I ysnfarr 
issalayn tiyufa n tkrza, g tsga I wsnnirs 
wutci d usmsi n ayt bra, hat twaggn kigan n 
tzdduvin I wssufv isufar s tamut d itu-
bya d nijirya. D iqqn ad tuc mag vudan I tma-
zirt akw s uyn s tlla.
D am uyn nssn akw nnv, ur inni la lgaz ula lbitrul 
ad ifk utci. Ad is ur id annirs wutci ayd 
tsul tsga tusi yas anzgum?
D ayad ayd igal ul n tmssumant pma ad tsnm 
tkrza tafriqit d ismuttuyn ignna, itwassn s 
“Triple A”, mi nrçm s tmlda I yfzwi g ugraw 
ns g “kub 22”. Tga tad tamssumant itraran xf 
kigan isqsitn, ur djin ikkin, pma ad nnal ti-
mukrisin av issar d ikkan ammuty ifzwi.
D fir I wrççum ns, ran am kraÄ mraw n tma-
zirt ayad.
D ar turzzu tmssumant n “Triple A”, ad taf 
idrimn imqran  I “wsnam n tkrza n afriqya 
tamçyant”, d ad tamu g usnay udraf isnfarr n 
tkrza s waway xf kuç wanhiln, igan:
-Asnuccg icwan I tatca,
-D usggzdu akutwal I waman n tissi I tkrza,
-D usnuccg I tmukrisin n umrdul,
-D ussdrm imswizi I wiss iran ad ig isn-
farr imçyann.
-D tga tmssumant ad yat zg inzzivn irasall 
g ugraw n tguri tafriqit, mi ylla waddur 
ad gv anmvur nns g tmdint n mrrakc, g uyur n 

nwanbir izrin.
-D vr tingiri, hat npba tizddayin nv g 
usays usnnirs d ufra:
Is zzig nv ila ad nkti is nga imzwura ad nwt 
xf unnirs 
i tsga n afriqya?
Hat yamu lmavrib, zg uzarug ns, ar assa, g 
sdis n tguriwin n tmtta munnin, pma ad yili 
unnirs g afriqya, s usluz I yiggimn id-
frirr g kigan n tsggiwin.
D sulnn tmsdusin timvrabiyain, ar assa, luzn 
g ikalln n afriqya tanammast d tmazirt n kungu 
tamgdut.
Dg uya, iga lmavrib kigan n tmssumanin g 
usays umasawaÄ d wazan, tamu kigan, g usnnirs 
, sumata g Libya d wasif n manu.

Ayt tmuvra d tassumt,
 willi yllan g id masst d mass,
hat inm uraoa nv vr twizi izdar-izdar : d 
tmazirt inu lla tutu mayd vurs, bla tikrkas 
ula apnjif.
D uayd n twisi iskwan, ad ig lmavrib, idj 
zg imdduroa g tdmsa n afriqya, ad ig til-
gwit I usmsi anamun.
Uma g ugnsu, hat lla nsnnubga s ifriqiyn d id-
dan zg  izdar n afriqya, s wamaç nga g wawal 
nuca zwar. D nrçm I kigan n sfrat I wsplu n 
tudrt nsn g uzdduv, d yiwi zigs , g sfrt 
tamzwarut, ugar n 25 waggim yun.
Dg imalasn idrusn izrin, tturçm I sfrt 
tis snat, aha tuc mayd ivudan, iskwan xf ul n 
twizi d watign ufgan, ikkan g tilli izwirr, 
d nkni ilav wudduv g uya.
Ikka uya ila vif nv ad tng I yrgzn d twtmin 
ad, ikkan axub n tudrt g tufra.
D nkni lla nttg tamssumunt ad, pma ur tidirr  
middn ad g unniri, bla tawuri ula assujg, ula 
bla azdduv d awd tivri.
D ar nttg tamssumant ad ur nuttu tawjiwin, 
sumata wiss d itddun zg tmizar izdar n 
afriqya I tniri yiwll s imvrabiyn.
D tssili tmssumant ad I ynmudda, tawllaft 
lmavrib, tsbdda  tizdduyin av ismunan d 
igdudn nsn zg izmaz izrin.
D wnna ittinin is ira lmavrib ad yawi kra 
udvar g afriqya, s tmssumant ad, lla ttiniv: 
tra tgldit lmavrib ad yili udvar vr tsga 
n afriqya.

Ayt tmuvra d tassumt,
 willi yllan g id masst d mass,
hat nssn is ur ngi mayd itwiran akw zg wamun 
anmvur.
D uwttas nv, ur id is nra ad nenzv awal  am-
cayÄ, d ur niri tibÄi, am uyn ttinin yits!
D iqqn ad takzm ayad s ixfawn nnun: hat zgus 
dad yavul I tgldit tamvrabit udvar g wamun 
ad, ad incu tiwuriwin ns, ig tamssumant ad 
ishyyu mayd igan win wamun yawit vr dat.
Hat namu g usfafa I tsntut ad tafriqit ta-
zaykut, ds uyad as nra ad nssavul advar nv 
digs.
D mayd ilan isggwasn ad, d mvar ur virs 
kigan iyddatn, iviy lmavrib ad ig ict n 
tmazirt  tamqrant, s tirmt ns s itwassn. D 
yavul vrs assa zg tmizar ivudan g afriqya.

aÄris wawal ugllid g ugraw n afriqya, ass n 31 nnayr 2017, mnid willi yamun g 
ugraw wiss sin mraw d tam i ynmvurr n tmizar d tsnbaÄ n tmizar wamun n afriqya 

mi tsvim adis ababa tamuçunt n atubya.

←



 Le film publicitaire « Rêvons d’un 
Nouveau Monde » de BMCE Bank 
of Africa vient d’être de nouveau 
récompensé par deux premiers prix 
remportés lors des MOBIUS AWARDS 
de Los Angeles.
Il s’est ainsi imposé dans les catégories 
« Effets spéciaux » et « Direction 
Artistique ». Il a également bénéficié 
d’une nomination dans la catégorie de 
Meilleur Film au cours de ce Festival 
Américain de Publicité, une prestigieuse 
compétition mondiale de créativité à 
laquelle participaient 22 pays.
Le film « Rêvons d’un Nouveau Monde 
» avait déjà obtenu en 2016 le Prix du 
meilleur film dans la catégorie Corporate 
lors de l’US International Film & Video 
Festival, ainsi que deux prix « Caméras 
d’or » pour la Cinématographie et la 
Réalisation et un prix « Ecran d’argent » 
pour la Musique.
Produit par la société Dounia 
Productions, le film publicitaire conçu 
pour BMCE Bank of Africa a bénéficié 
des moyens créatifs et techniques les 

plus avancés. 
Tourné dans 
plusieurs régions 
du Maroc et à 
travers le monde, 
il a été dirigé par 
le réalisateur 
h o l l y w o o d i e n 
Juan Solanas, 
accompagné par 
Steven Pettiteville 
en tant que 
directeur de la 
p h o t o g r a p h i e 
et les équipes 
marocaines de 
Sigma Technologies 
pour les effets spéciaux spectaculaires. 
La bande son originale a été écrite par 
le célèbre compositeur Ludovic Bource.
Dounia Productions est une société de 
production marocaine créée en 1986 
par Mlle Dounia Benjelloun-Mezian. 
Reconnue pour son approche esthétique 
et sa recherche d’innovation, Dounia 
Productions compte à son actif plusieurs 

grands films, notamment « Le Grand 
Voyage d’Ibn Battuta » réalisé en IMAX.
Elle s’investit par ailleurs dans une 
approche documentaire de grande 
valeur visant à préserver les coutumes 
et arts de vivre de nos sociétés. 
L’anthologie filmographique, réalisée 
par Mme Farida Belyazid, dédiée aux 
« Musiques et danses amazighes » a 
également fait l’objet de nombreuses 
distinctions.

Dounia Productions s’illustre 
à Los Angeles aux Mobius Awards
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timirt
dépit de la réalité lamentable s’y afférent. Les 

responsables politiques de la Tunisie continuent à 
classer leur pays parmi les pays dits « arabes », il en 
est de même de la majorité des partis politiques, des 
centrales syndicales et des associations tunisiennes, 
alors que c’est un pays essentiellement africano-
amazigh, comme le prouve définitivement la géné-
tique, et qui est connu par la fameuse citation du 
grand roi Massinissa : « l’Afrique aux Africains ».
 
Au Maroc :
Au Maroc, l’amazighité est toujours objet de dis-
crimination, cinq ans après la reconnaissance offi-
cielle de l’amazighe comme langue officielle dans la 
constitution. Aujourd’hui, la proposition gouverne-
mentale de loi organique pour sa mise en œuvre est 
pleine d’incohérence et d’obstacles, qui ne répond 
en rien aux propositions de la société civile amazighe 
ni à l’ensemble de ses associations et organisations. 
Déjà, notre ONG, l’Assemblée Mondiale Amazighe, 
à côté d’autres ONG amazighes (Association Tama-
zgha, Organisation Tamaynut et le Réseau Azetta), 
avaient exposé amplement les violations des droits 
des Amazighs aux Nations Unies, au Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels qui avait 
examiné le quatrième rapport périodique du Maroc 
sur l’application du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, tenues 
à Genève les 30 septembre et 1er octobre 2015. 
(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/
Shared%20Documents/MAR/INT_CESCR_CSS_
MAR_21745_F.pdf).  A cet égard, les Nations Unies 
ont répondu positivement et elles ont reconnu le 
fait discriminatoire de l'Etat marocain à l'encontre 
des Amazighs à travers ce comité (http://apsoinfo.
blogspot.com/2015/10/rapport-de-lexamen-pe-
riodique-du-maroc.html). Dans ses observations 
finales, l’ONU avait recommandé au royaume du 
Maroc d’adopter le plus rapidement possible le pro-
jet de loi organique sur la langue Amazigh comme 
une des langues officielles de l’État et de redoubler 
ses efforts pour offrir l'enseignement primaire, se-
condaire et universitaire en Amazigh, augmenter la 
présence de cette langue dans la télévision et régler 
définitivement la question des prénoms Amazigh . 
Le Comité onusien avait recommandé aussi à l’État 
partie de prendre des mesures pour garantir aux 
Amazighs, la jouissance pleine et sans restriction de 
leurs droits … Mais, depuis cette date, les autori-
tés marocaines n’ont rien fait du tout. Elles ont ré-
pondu par la sourde oreille et en atteste le budget 
national de 2016 et de cette année 2017 où il n y a 
aucun financement pour appliquer ces recomman-
dations. Des recommandations qui pourrait mettre 
fin au système d’apartheid anti-amazigh de l’Etat 
marocain. C’est dans ce sens que nous voulons atti-
rer votre attention pour que vous intercédez devant 
les autorités marocaines à les obligez de changer 
de cap, et à appliquer vos résolutions et à respec-
ter les droits des Amazighs, au lieu de continuer à 
dresser des obstacles contre la généralisation de 
l’amazighité au sein de l’enseignement, des médias 
publics et dans l’administration, et aussi, à stopper 
l’expropriation et la spoliation des terres collectives 
tribales.
 
Excellence,
 En définitive, dans votre discours à l’occasion de la 
nouvelle année 2017, correspondante à 2967 selon 
notre calendrier africain, vous avez lancé un appel 
de paix en affirmant « engageons-nous à faire de la 
paix notre priorité absolue ». Une année qui coïncide 
avec la commémoration de la décennie de l’adoption 
de la Déclaration universelle des droits des peuples 
autochtones. 
 Nous, les Amazighs, nous ferons tout pour que nos 
droits légitimes soient reconnus et nous demande-
rons incessamment à l’ONU d’être à nos côtés pour 
qu’ils ne soient pas bafoués par des Etats dictato-
riaux et/ou néo-coloniaux, parce que notre culture 
amazighe est d’essence une culture de paix.
 En vous remerciant de votre diligence, veuillez 
agréer, Excellence, l’assurance de ma considération 
fort distinguée.
 

                      Signé: Rachid RAHA
                                Président 

de l’Assemblée Mondiale Amazighe

A Son Excellence,
M. Sigmar GABRIEL,
Ministre fédéral des Affaires 
étrangères de la République Fédé-
rale d’Allemagne

Objet : Demande urgente d’inter-
venir pour sauver la vie du leader 
des Mozabites
Excellence,
Du fait que vous entamez une vi-
site officielle en Algérie, ce lundi 
20 février, en accompagnant votre 
chancelière Mme. Angela MER-
KEL, afin de discuter avec les hautes 
autorités algériennes de dossiers d’in-
térêts économiques communs et de la 
question des émigrés sans-papiers, nous 
vous demandons de bien vouloir inclure 
dans votre agenda, l’épineux dossier des 
droits humains dans la région du Mzab, 
où le leader pacifiste Dr. Kameleddine 
Fekhar, risque de perdre la vie à tout 
moment, après un mois et demi de grève 
de la faim.
Excellence,
Nous vous informons que les autori-
tés algériennes, au lieu de respecter 
la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, violent délibérément 
les droits humains au Mzab (et aussi 
dans d’autres régions amazighophones 
comme la Kabylie, comme en atteste 
les événements de Bejaïa et le pays 
tuarègue), en continuant à détenir 
injustement des dizaines de militants 
des droits humains dont notre repré-
sentant le Dr. Kameleddine Fekhar et 
ses compagnons, victimes de fausses 
et très graves accusations dont celles 
d’atteinte à l’intérêt national et outrage 
à corps constitué, et en condamnant 
à l’exil d’autre militants comme notre 
président délégué de notre ONG en 
Algérie , M. Khodir Sekouti. En sachant 
que « l’Algérie est liée par l’article 2 
de l’accord d’association avec l’Union 
Européenne, qui stipule qu’un élément 

essentiel de l’accord est le respect des 
principes démocratiques et des droits 
fondamentaux de l’homme… ».
Hélas ! Le gouvernement algérien vient 
de renvoyer cette affaire devant le tri-
bunal criminel, malgré le fait que leurs 
avocats (Maîtres Salah DABOUZ, Nour-
redine AHMINE, Abdelhak MELLAH, 
Mustapha BOUCHACHI, A. Sid BEL-
HAKEM, Dadi OUBEKA, Rafik CHA-
LABI..) dénoncent plusieurs et fla-
grantes irrégularités de l’affaire depuis 
la décision de l’arrestation en soulignant 
le caractère éminemment politique de 
cette affaire. Ce collectif d’avocats a 
précisé que : “Nous avons relevé le fait 
que l’Exécutif pèse de tout son poids 
pour influencer la justice dans la prise 
de décision”, et “la manipulation des 
services de sécurité par l’Exécutif”.
En plus, les déclarations d’Ammar Saa-
dani, précédent Secrétaire Général 
du parti politique au pouvoir, le FLN, 
accuse directement l’implication de 
l’ancien chef de la DRS, des services 
secrets militaires, le Général Moha-
med Médiène dit « Taoufik », dans ces 
tragiques événements de Ghardaïa de 
2013 à 2015, et la justice algérienne, 
comme le dénonce ce collectif d’avocats, 
n’a rein fait !
Excellence,
L’Etat algérien continue malheureu-
sement à mener une politique géno-
cidaire à l’encontre du peuple moza-

bite, en soutenant la 
communauté arabo-
phone «Chaânba» qui 
agresse continuel-
lement cette com-
munauté autochtone 
amazighe, en provo-
quant à un certain 
moment l’assassinat 
de plus d’une tren-
taine de personnes 
en sus de plus d’une 
centaine de blessés…
(voir notre rapport 

détaillée : www.amazigh24.com/…/
default/files/ama_rapport_mzab_
nov15.pdf ). Et c’est pour cela que nous 
voulons que vous essayez de protéger 
les personnes et leurs biens matériels 
et d’exiger des autorités algériennes 
de traduire en justice tous les respon-
sables, les agents des autorités algé-
riennes (polices, gendarmes et agents 
de renseignements), qui ont violé toutes 
les lois nationales, conventions interna-
tionales et instruments internationaux 
des droits humains.
Excellence,
Nous vous réitérons notre exigence à 
réagir suite à notre urgente alerte, afin 
de sauver la vie de ce grand militant des 
droits humains qu’est Dr. Kameleddine 
Fekhar, et d’exiger sa libération immé-
diate et celle de tous les prisonniers 
politiques mozabites et par conséquent, 
appelez à l’ordre les autorités algé-
riennes à se conformer au droit interna-
tional, et d’arrêter une fois pour toute 
leur politique d’agression à l’encontre 
du peuple amazigh et plus particulière-
ment du peuple mozabite.
En vous remerciant de votre diligence, 
veuillez agréer, Excellence, l’assurance 
de ma considération fort distinguée.

* Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale 

Amazighe

Demande au ministre allemand des 
Affaires étrangères de sauver la vie 

de Dr. Kameleddine Fekhar

M. Sigmar GABRIEL                                            Rachid RAHA 
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A Son Excellence,
M. Antonio Guterres,
Secrétaire Général des Nations Unies
 
Objet : Demande à l’ONU d’adopter des 
mesures en faveur du respect des droits du 
peuple Amazighe d’Afrique du Nord (Tama-
zgha).
 
Excellence,
Avant tout, en mon nom personnel et au nom 
de l’ensemble des membres de l’Assemblée 
Mondiale Amazighe (AMA) et du peuple 
Amazigh, nous vous adressons nos sincères 
félicitations pour votre récente élection à la 
tête des Nations Unies, en tant que nouveau 
Secrétaire Général. Et nous vous remercions 
vivement, du fait que votre première visite 
officielle, commence par notre continent, 
qu’est l’ « Afrique », afin de participer au 
sommet de l’Union Africaine.
Ce 28ème sommet d’UA, à Addis-Abeba des 
chefs d’Etat et de gouvernements africains, 
s’est distingué par le retour du royaume du 
Maroc. Et je profite de ce moment historique 
pour attirer votre attention que les chefs de 
nos Etats nord-africains et les responsables 
gouvernements, que vous avez eu l’occasion 
de rencontrer, continuent, malheureuse-
ment, à mener des politiques de ségrégation 
injustes à l’encontre de peuple autochtone 
que sont les Amazighs, du fait qu’ils s’obs-
tinent à se considérer comme des « Arabes 
», c'est-à-dire des asiatiques plutôt que des 
africains, et qu’ils ne ménagent aucun effort 
pour « arabiser » l’Afrique septentrionale, à 
cause de leurs idéologies baâtho-islamistes, 
obsolètes et importées du lointain Proche 
Orient, et qui sont à l’origine de la ruine d’ 
états entiers comme c’est le cas de la Syrie 
ou de l’Irak. Tant qu’ils n’assument pas leur 
vrai amazighité et leur entière africanité, 
ils continueront à se comporter comme des 
politiciens de régimes néo-colonialistes 
aux yeux de nos communautés, alors que la 
science et la génétique viennent de trancher 
qu’ils ne sont pas de tout « Arabes ».  Les ré-
sultats de l’immense étude d'anthropologie 
génétique lancée par National Geographic, 
sous le nom de The Genographic Project, en 
2005, révèle, par exemple,  que les tunisiens 
sont irréversiblement Amazighs à 88%, 
comportant une infime proportion de gènes 
d’origine Arabe, juste 4%, et que les égyp-
tiens, plus proche de la péninsule arabique, 
comptent avec 68% d’hérédité amazighe et 
seulement 17% de gènes asiatiques arabes. 
(https://genographic.nationalgeographic.
com/reference-populations/).
 
Excellence,
Vous venez de déclarer que le succès des 
Nations Unies dans le monde repose sur 
son succès en Afrique, en particulier en ce 
qui concerne les politiques de dévelop-
pement. L’ONU devrait aider les gouver-
nements africains à mettre en œuvre avec 
succès l’Agenda 2030 pour les objectifs de 
développement durable, un plan d’action 
qui vise à éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes et dimensions dans les commu-
nautés du monde entier. Sur ce plan, savez-
vous, excellence, par exemple, pourquoi le 

royaume du Maroc se 
retrouve à la 130ème 
place de l’Indice de 
Développement Hu-
main (IDH), établi 
par votre organisation 
(PNUD) ? Tout sim-
plement, parce que 
les performances de 
l’éducation, de la san-
té et de l’alphabétisa-
tion des adultes sont 
très médiocres, en at-
teste l’actuel ministre 
sortant de l’Education 
Nationale qui recon-
nait que 78% des élèves à la fin de leur cycle 
primaire ne savent ni lire ni écrire, et que les 
étudiants qui ont obtenu leur baccalauréats 
ne savent rien de leur histoire marocaine à 
90%, et encore moins de leur histoire afri-
caine, sachant que leur continent, qui porte 
un toponyme amazighe, est le berceau de 
l’humanité tout entière. Pourquoi ? Tout 
simplement à cause de cette obstination 
politique éducative, basée sur l’«arabisation 
idéologique », et qui se caractérise malheu-
reusement par la marginalisation volonta-
riste de l’importance de la langue maternelle 
à l’école, allant à l’encontre des recom-
mandations de l’UNESCO. Une politique 
de lavage de cerveaux qui infra-valorise la 
langue amazighe, une langue authentique-
ment africaine, et qui dévalorise l’identité 
autochtone et, qui surtout ignore dans les 
manuels pédagogiques l’histoire millénaire 
des Marocains et par extension des nord-
africains, que constituent les Amazighs, 
connus sous le nom des « Hommes libres ».
 
 Excellence,
 Sachez, qu’avant que nous vous exposons 
les grands problèmes auxquels ont affaire 
les Amazighs, nous tenons à vous remercier 
vivement de tout ce que vous avez déjà en-
trepris en faveur de nos réfugiés touaregs, et 
plus particulièrement ceux qui se sont ins-
tallés principalement à la frontière mauri-
tano-azawadiènne dans le camps de Mbera 
lorsque vous étiez à la tête de Haut Commis-
sariat aux Réfugiés.
 
En Azawad :
En pays touarègue d’Azawad, qui vient 
d’être frappé par un ignoble attentat dans 
la ville de Gao, nous tenons à vous évoquer 
que le refus d’octroyer à cette région une 
autonomie politique élargie, dans un cadre 
d’un Etat fédéral, comme l’avait proposé 
notre ONG (www.gitpa.org/web/AFO%20
MALI%20charqi.pdf), à l’ancien médiateur 
Romano Prodi, il n’y aura aucun progrès re-
latif à la solution des différents problèmes 
dont souffrent les citoyennes et citoyens 
touarègues, peuls et maures. L’accord de 
paix et de réconciliation entre le Mali et 
la Coordination des mouvements azawa-
diens (CMA), issus du processus algérien en 
mai 2015, suite à des pourparlers globaux, 
n’a rien arrangé au gel de la situation. De 
même, la nouvelle colonisation militaire de 
la France, sous le prétexte de l’opération 
anti-térroriste de Serval (ou de Berkhane 
au nord du Niger), n’apporteront aucune 

paix à cette région 
de Sahel. Seuls les 
forces révolution-
naires azawadiennes 
sont capable d’af-
fronter efficacement 
l’AQMI, ou tout autre 
mouvement djiha-
diste, dirigé et sou-
tenu par les services 
militaires algériens 
(www.amadalpresse.
com/RAHA/Toua-
regs.html) ou autres, 
à condition bien sûr 
de leur offrir des 

moyens adéquats. Nous insistons sur le fait 
que la paix et la stabilité dans cette région 
d’Azawad, ne peuvent se concrétiser sans 
la réponse totale aux aspirations du peuple 
azawadien, qui aspire à vivre dans un Mali 
en tant qu’Etat fédéral et que la région de 
l’Azawad bénéficie d’une autonomie poli-
tique avec des prérogatives larges d’auto-
gestion.
 En Algérie :
Nous avons le plaisir d’appeler votre atten-
tion pour vous alerter que les autorités algé-
riennes, au lieu de respecter la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, violent 
délibérément les droits humains dans les 
régions amazighophones comme la Kabylie, 
et plus particulièrement le Mzab. Au sein 
de cette dernière, elles continuent à déte-
nir injustement des dizaines de militants 
des droits humains dont notre représentant 
le Dr. Kameleddine Fekhar, qui est entre la 
vie et la mort à cause de sa quatrième grève 
de la faim. Ce leader mzabien et ses compa-
gnons sont victimes de fausses accusations 
dont celles d’atteinte à l’intérêt national et 
outrage à corps constitué. Et à ce propos, lors 
de la visite officielle en Algérie, le 6 mars 
dernier, l’ancien Secrétaire Général, M. Ban 
Ki-moon nous a profondément déçue par son 
silence incompréhensible d’aborder cette 
politique génocidaire de l’Etat algérien à 
l’encontre du peuple mozabite, en soutenant 
la communauté arabophone «Chaânba » qui 
agresse continuellement cette communauté 
autochtone amazighe, en provoquant à un 
certain moment l’assassinat de plus d’une 
trentaine de personnes … (www.amazigh24.
com/sites/default/files/ama_rapport_
mzab_nov15.pdf). Et ce qui est encore plus 
surprenant c’est que les déclarations d’Am-
mar Saadani, précédant Secrétaire Général 
du FLN, accuse directement l’implication de 
l’ancien chef de la DRS, des services secrets 
militaires, le Général Mohamed Médiène dit 
« Taoufik », dans ces tragiques événements 
de Ghardaïa de 2013 à 2015, et la justice 
algérienne est restée mouette sans ouvrir 
aucune enquête judiciaire !
 En plus et en dépit de l’officialisation de la 
langue amazighe, suite aux amendements 
constitutionnels algériennes annoncées fin 
décembre 2015, le pouvoir perpétue sa poli-
tique de ségrégation et de répression contre 
les autres Amazighs, comme   la continuation 
de la répression du Mouvement pour l’Au-
todétermination de la Kabylie (MAK) et la 
liquidation de certains de ses militants, en 
plus du refus total de réponde à ses  reven-

dications, en dépit de sa popularité au sein 
des Amazighs de la Kabylie.
 
En Libye :
En Libye, en dépit de notre soutien à la 
signature de plusieurs parties libyennes, 
d’un accord politique pour résoudre la crise 
que connaît le pays à Skhirat, mi décembre 
2015, nous constatons, avec grand étonne-
ment, l’exclusion des Amazighs du dialogue 
politique libyen par l’actuel représentant de 
votre organisation de l’ONU et par les pays 
qui parrainent ce dialogue. Ce n’est pas de 
tout normal que les révolutionnaires Ama-
zighs libyens ont été déterminants à expul-
ser le dictateur libyen, Mouamar Gadhafi, 
de la capitale Tripoli, et qui ont précipité sa 
chute, et par conséquent de contribuer su 
succès de la révolution, et que les nouvelles 
autorités continuent à ignorer l’instaura-
tion des droits amazighes et la reconnais-
sance officielle de la langue et de l’identité 
amazighes dans la future constitution de la 
Libye.
Nous voulons pas continuer à être attristés 
du fait que les Nations Unies n’exercent pas 
assez de pression sur les parties concernées, 
de sorte que la Libye post-révolutionnaire 
d’après Kadhafi, soit doté d’une constitu-
tion qui garantie les droits linguistiques 
et culturels des Amazighs, en faveur de la 
construction d’un Etat fédéral et démocra-
tique, respectueux des chartes et pactes 
internationaux des droits de l’homme et des 
peuples, chose qu’on avait demandé au pré-
sident  Faiz Essarraj (www.amadalpresse.
com/fr/?p=668)          en lui affirmant que 
: « l’adoption d’un système de gouvernance 
fédéral constitue la solution idoine pour les 
problèmes du peuple libyen et la clé idéale 
pour ses constituants, quant à la réalisation 
de ses aspirations et espoirs, dans la cadre 
de l’unité territoriale libyenne . Moult expé-
riences efficientes de pays qui ont choisi le 
fédéralisme ont réussis à résoudre leurs pro-
blèmes. Des pays, en majorité, qui jouissent 
de la pluralité de leurs composantes et res-
semblent au peuple libyen composé d’Ama-
zighes, de Touarègues, de Toubous et de 
Libyens arabisés. », comme une solution 
qui rentre dans le cadre de notre vif aspira-
tion, à construire une Tamazgha confédéral 
l’image de l’Union Européenne (www.ama-
dalpresse.com/fr/?p=327 ), une union des 
Etats d’Afrique du Nord qui garantit la libre 
circulation des personnes et des capitaux, et 
dont l’argent des ressources naturelles sera 
destiné au bien être social, plutôt que de le 
gaspiller dans la course à l’armement.

En Tunisie :
Nous avons déjà noté, concernant la répu-
blique de Tunisie, notre dénonciation quant 
à la marginalisation totale et absolue de 
l’identité amazighe dans la constitution 
postrévolutionnaire, excepté l’autorisation 
donnée à un certain nombre d’associations 
amazighes. Nous constatons l’absence de 
décisions étatiques en relation avec l’ama-
zighité. Les différents secteurs ministériels 
de tous les gouvernements tunisiens, depuis 
la révolution, n’ont initié aucune décision 
relative à la protection et à la promotion 
de la langue et de la culture amazighes, en 

Les AmAzighs demAndent à L’OnU d’AdOpter des mesUres en fA-
veUr dU respect de LeUrs drOits

←
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* احتجاجات قوية مبختلف العواصم األوروبية تضامنا مع الريف
املهاجرين  من  عدد   ،2017 فرباير   11/12 واألحد  السبت  يومي  خرج، 
الريفيني يف وقفات تضامنية بمختلف الدول األوروبية، دعت إليها لجان دعم 
الحراك الشعبي يف الريف عىل مستوى هذه الدول إلدانة املمارسات القمعية 
القمع من خالل  الذي تنرشه مختلف أجهزة  أمن  الال  وما أسمته »بأجواء 
حصارها الذي ترضبه عىل منطقة الريف يف مشهد يعيد إىل األذهان تجارب 

مريرة من تاريخ املنطقة«.
وتأتي هذه الخطوة يف إطار تفاعل املهّجرين مع الحراك الشعبي الذي تشهده 
منطقة الريف وإقليم الحسيمة بالخصوص، وعىل إثر التدخل التدخل األخري 
لنسف الشكل االحتجاجي السلمي الذي كان مقررا بمناسبة إحياء الذكرى 
عىل  واملصادقة  الخطابي،  الكريم  عبد  بن  محمد  املقاومة  بطل  لرحيل   54
وثيقة املطالب التي صاغها نشطاء الحراك بالتوافق مع الجماهري الشعبية 

من الساكنة املعنية باألمر مبارشة. 
الذين  وقد عرفت مدينة فرانكفورت إقباال كبريا من طرف أفراد املهجرين 
فرانكفورت،  موقع  الريف،  يف  الشعبي  الحراك  دعم  لجنة  لنداء  استجابوا 
حتى  ودعمهم  الريف  يف  أهلهم  مع  مرشوط  الال  »تضامنهم  عن  وأبانوا 
مواقفهم  خلفيات  عىل  املعتقلني  جميع  ومع  املرشوعة،  مطالبهم  تحقيق 
وأنشطتهم الرافضة لالضطهاد والحكرة، وعىل رأسهم املعتقل نارص الري 

ومحمد جلول«.
مع  مقبول  »الغري  تعاملها  يف  للدولة  األمنية  املقاربة  املتظاهرون  وأدان 
الحراك الشعبي السلمي ومطالبه البسيطة«، وأعلنوا تضامنهم املبدئي »مع 
كل ضحايا االضطهاد املخزني يف كل مكان، من إيميرض وأزيالل الصامدة إىل 

أكرب مدن املغرب وأصغر قراه«.
الحراك  مع  تضامنية  مسرية  بلباو  الباسكية  العاصمة  عرفت  وبدورها 
من  ندد  الريف،  مع  للتضامن  الباسك  لجنة  إليها  دعت  بالريف  السلمي 

خاللها املحتجون بالعسكرة املتزايدة ملدن وقرى الريف. 
هذه  أن  الريف،  مع  للتضامن  الباسك  لجنة  عن  السمار،  أسماء  وأكدت 
الحصار  الريف، وضد  املخزني يف  القمع  تأتي ردا عىل  املسرية االحتجاجية 
واإلفالت من العقاب، مضيفة أن لجنة الباسك »مع تحقيق املطالب العادلة 

واملرشوعة للريف، وإطالق رسح املعتقل نارص الري«.
الدول  عواصم  مختلف  يف  أخرى  وقفات  مع  تزامنا  الوقفتني  هاتني  وتأتي 
مدينة  بإسبانيا،  وبرشلونة  مدريد  بالنرويج،  أوسلو  مدينة  مثل  األوروبية 

الهاي الهولندية، أونفرس ببلجيكا، إىل جانب العاصمة الفرنسية باريس.

* السلطة متنع ختليد ذكرى رحيل اخلطايب باحلسيمة
عرفت مدينة الحسيمة واملناطق املجاورة لها مساء أمس األحد 05 فرباير 
الذين  واملحتجني  األمنية  القوات  بني  بالعنيفة  وصفت  مواجهات   ،2017
أول  يف  ذلك  يأتي  الخطابي،  الكريم  عبد  الزعيم  وفاة  ذكرى  خرجوا إلحياء 
عودة لنشطاء الحراك الشعبي لالحتجاج يف الشارع منذ قمعهم يف الخامس 

من دجنرب املايض.
ويف ترصيح للناشط األمازيغي فتيح الصديقي أكد أن القمع 
استنفاذ  بعد  يأتي  بالريف  الشعبي  الحراك  له  تعرض  الذي 
موضحا  الحراك،  عىل  السيطرة  يف  وسائلها  كافة  الدولة 
االجتماعي  للحراك  امليدانية  متابعتي  موقع  من  »أعتقد 
أبان  التي  الحضارية  الصورة  أن  الريف،  وعموم  بالحسيمة 
عليها املحتجون، لم ترتك للمخزن هامشا أكرب للمراوغة بعد 
فشل كل أساليب محاولة قتل الحراك من الداخل عرب تسخري 
يراهن  كان  التي  املدني  املجتمع  بفعاليات  بهتانا  سمي  ما 

عليها املخزن لخلق مواجهة بالوكالة«.
وأوضح الصديقي أن نضج ويقظة نشطاء الحراك حال دون 
املتمثلة  الكالسيكية  آلياته  استعمال  إىل  املخزن  »ليعود  ذلك، 
التاريخ  أثبت  التي  املقاربة  وهي  للحراك،  املبارش  القمع  يف 
أنها لن تثني الجماهري عن الحياد عن مطالبهم الواضحة«، 
لتخليد ذكرى  الحراك موعدا  أن رضب نشطاء  »فبعد  مؤكدا 
املطلبي  امللف  وعرض  موحند  موالي  القائد  استشهاد 
النهائي، تفاجئنا بالرتسانة القمعية التي لم يسبق للمخزن 
2012 يف كل بقاع املنطقة وما أسفر  استعمالها مند مارس 
ركل  أساليبه من  للنشطاء عرب  املخزن  استفزازات  ذلك  عنه 

سيما  ال  موقع  من  أكثر  يف  مواجهات  عن  أسفر  ما  »هذا  مضيفا  وسب«، 
منطقة بوكيدان التي استمرت فيها املواجهة ألزيد من 6 ساعات«

أن اتساع رقعة االحتجاجات  للعالم األمازيغي  وأكد الصديقي يف ترصيحه 
وعن  الريف  أبناء  لحمة  قوة  عىل  دليل  إال  هو  »ما  الريف  جغرافية  داخل 
رفضهم للمقاربات القمعية واستعدادهم للميض قدما بهذا الحراك يف اتجاه 
الدولية  الصكوك  تضمنها  التي  السلمية  بالوسائل  مطالبهم  كافة  انتزاع 

لحقوق االنسان«.
فيما نفت املديرية العامة لألمن الوطني أن تكون »عنارص القوة العمومية 
املكلفة باملحافظة عىل النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات 
بيان  يف  املديرية  وأكدت  العام«.  بالشارع  تجمهر  لتفريق  للدموع  مسيلة 
حقيقة بثته وكالة الماب لألنباء الرسمية أنه »لم يتم نهائيا استخدام أي 
هذه  إطار  يف  شخص  أي  توقيف  يتم  لم  كما  الوظيفية،  األسلحة  من  نوع 
األحداث«، وأن األخبار التي تم تداولها يف هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.

من  األشخاص  من  مجموعة  منعت  العمومية  القوات  أن  البيان  وأوضح 
تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار باملنع 
صادر عن السلطات املحلية املختصة وتم تبليغه للمعنيني باألمر، ويف نفس 
الوقت قام وزير الداخلية بزيارة طارئة إىل الحسيمة من أجل عقد لقاءات 

تشاورية مع املنتخبني.

* رابطة حقوق اإلنسان تدين منع ذكرى اخلطايب
 وتدعو ملصاحلة الريف

نددت الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان بما أسمته »القمع العنيف 
املطالب  ذات  السلمية  العمومية لالحتجاجات  القوات  والهمجي من طرف 

االقتصادية واالجتماعية املعقولة« بالحسيمة.
وأكدت الرابطة يف بيان أصدره مكتبها التنفيذي عقب منع ساكنة الحسيمة 
شهدت  وما  الخطابي،  الكريم  عبد  الرمز  لرحيل   54 الذكرى  تخليد   من 
العمومية، بعد منع  املتظاهرين والقوات  عدة مواقع من »مناوشات« بني 
آيت  ومركز  بوكيدان  ومركز  إمزورن  بلدة  من  كل  من  انطلقت  مسريات 
الله يف اتجاه مدينة الحسيمة، أكدت رفضها لكل أنواع العنف من كل  عبد 
الجهات، وأضافت أنه من حق ساكنة منطقة الريف ومعها جميع مكونات 
الشعب املغربي يف التجمعات واالحتجاجات السلمية ويف الدفاع عن جميع 

حقوقها التي يكفلها لها الدستور واملواثيق الدولية.
وطالبت الرابطة الدولة املغربية باحرتام حقوق املواطنني املغاربة وحرياتهم 
وااللتزام  السلمي  االحتجاج  يف  الحق  ذلك  يف  بما  واملرشوعة  القانونية 

بتعهداتها والتزاماتها الوطنية والدولية بهذا الخصوص.
ودعت الرابطة الدولة املغربية إىل إجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف 
املطالب  مع  للتعاطي  الحقوقية  واملقاربة  والحوار  العقل  منطق  وإعمال 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملنطقة الريف وباقي املناطق املغربية.
الدعم  أشكال  جميع  لتقديم  استعدادها  الرابطة  أعلنت  البيان  ختام  ويف 
الوطنية  الفعاليات  جميع  مع  بالتنسيق  والحقوقية  القانونية  واملساندة 
والدولية للدفاع عن حقوق ساكنة منطقة الريف وجميع املواطنني املغاربة.

وتستمر اإلحتجاجات باحلسيمة...

الفطواكي وسط مدينة  عرفت ساحة حمان 
فرباير   04 السبت  يوم  عشية  الناظور، 
الجاري، تظاهرة حاشدة دعت إليها مجموعة 
بإنشاء  للمطالبة  املدنية  الهيئات  من 
مستشفى لعالج الرسطان الذي تفىش بشكل 

كبري يف منطقة الريف.
التظاهرة عرفت مشاركة املئات من املحتجني 
من مختلف مناطق الناظور، والذين صدحت 
حناجرهم بشعارات تطالب بالتنمية والعادلة 
املطلبية  الشعارات  من  وغريها  والحرية، 
لعالج  مستشفى  إنشاء  مطلب  رأسها  عىل 
الرسطان، إضافة إىل شعارات تُنّدد بما أسموه 
مدينة  يَطال  الذي  املمنهج"  بـ"اإلقصاء 
مستوى  عىل  املسؤولني  وتعامل  الناظور، 
بمكيالني"،  الكيل  بـ"سياسية  الرشق  جهة 

إزاء توزيع املشاريع عىل عماالت الجهة .
التي يعانيها  املعاناة  املتدخلني موضوع  تناول فيه عدد من  التظاهرة االحتجاجية بمهرجان خطابي  وتوجت 
السكان مع تفيش مرض الرسطان، من بينهم بعض املصابني بمرض الرسطان مطالبني يف نفس الوقت بإنشاء 
شعرية  مساهمات  املهرجان  تخلل  كما  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  ملحا  مطلبا  بات  الذي  الرسطان  مستشفى 

ألقاها عدد من الشعراء املحليني وتمحورت جلها حول موضوع التظاهرة .
ومن جهة أخرى أكدت مصادر إعالمية باملنطقة عزم مؤسسة اللة سلمى ملحاربة داء الرسطان إنشاء مستشفى 

خاص لتشخيص ومعالجة أمراض الرسطان يف الناظور . 
وأضافت ذات املصادر أن املرشوع املشرتك بني املؤسسة والوزارة ومجلس عمالة الناظور قيد الدراسة، وسيكون 

جاهزا يف املستقبل القريب فور االنتهاء من الدراسة.
وكان وزير الصحة الحسني الوردي قد أعلن عن املرشوع يف وقت سابق أثناء انعقاد لقاء مفتوحا مع املنتخبني 
و فعاليات املجتمع املدني و االعالمي بالناظور، وأكد من خالله أن الوزارة بصدد إصدار قرار إنشاء مستشفى 

للرسطان بالناظور برشاكة مع عمالة اإلقليم.
*  كمال الوسطاني

لرحيل  والخمسني  الرابعة  الذكرى  بمناسبة 
نظمت  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد  األمري 
النخب،  أمزيان ندوة تحت عنوان "الريف،  جمعية 
فرباير   11 السبت  يوم  وذلك  الدولية"  والتحوالت 

2017 بدار األم بالناظور.
الضوء  تسليط  إطار  ضمن  الندوة  هاته  وتندرج 
عىل تاريخ منطقة الريف امليلء بالبطوالت واملالحم 
بتأطري كل من الدكتور فارس املسعودي، والباحث 
اليزيد الدريوش، والناشط الحقوقي فيصل أوسار.

افتتح  الدريوش  اليزيد  الريف  تاريخ  يف  الباحث 
مداخلته برسد الشخصيات التي لم يذكرها التاريخ 
كثريا رغم كل ما قدموه من تضحيات، كما أشار إىل 
الحرب  باعتبارها  أهمية معركة "سيدي ورياش" 
كان  أمزيان"  محمد  "الرشيف  فيما  األوىل  الريفية 
قائد الحرب الريفية الثانية أما املعارك التي قادها 
األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي تعترب الحرب 

الريفية الثالثة. 
للدكتوراه "الريف،  الذي كان موضوع نيله  الدكتور فارس املسعودي بنبذة حول بحثه  الثانية  املداخلة  فيما إستهل 
النخب، والتحوالت الدولية" وكيف تتطرق إىل السياق التاريخي ما بني 1930-1900 الذي تتبع فيه منهجية مجموعة 
من العلوم يف بحثه كالسوسيولوجيا واألنرتوبولوجيا...، كما أشار إىل أهمية معركة "إغزار ن أوشن" مرورا بأهمية 
الرشيف محمد أمزيان ودوره يف إتحاد قبائل قلعية، وإىل محطة محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان يتسم بذكاء 

منقطع النظري ما جعل منه رمزا عامليا للتحرر.
اليوم  الثالثة للناشط الحقوقي فيصل أوسار برضورة ربط الحارض باملايض واعترب أن ما يعيشه  املداخلة  وتميزت 
الريفية ليس  الجمهورية  أعالم  باحتجاجات رافقته  الريف من حصار وتهميش ممنهج تمخض عنه حراك شعبي 
باليشء االعتباطي ألنه جزء من تاريخنا وهويتنا الذي نعتز ونتشبث به ويف مقابل ذلك نتعرض العتقاالت بالجملة 

والعسكرة التي يواجه بها أبناء املنطقة خصوصا أن الشعب الريفي كان جد مؤطر يف حراكه.
املنطقة لإلجابة حول بعض  أو املهتمني بتاريخ  الفاعلني  القاعة تفاعال مهما من الحضور سواء  ويف األخري عرفت 

اإلشكاالت العالقة واملرتبطة بالريف.

ساكنة الناظور تطالب مبستشفى السرطان 
وأنباء عن قرب إنشاءه

»الريف، النخب، والتحوالت الدولية«
 يف ذكرى رحيل اخلطايب
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أظهرت أول خريطة برشية، نرشها موقع “ناشيونال 
 88 إىل  وصلت  الساحقة  األغلبية  أن  جيوغرافيك”، 
أكدت  و  أمازيغي،  أصل  من  تونس  سكان  من  باملائة 
املرصيني  باملائة من   68 يزيد عن  ما  أن  الدراسة  ذات 

من أصول شمال أفريقيا، أي أمازيغ.
التي  العلمية  والتحاليل  البرشية  الخريطة  وأثبتت 
أمس  مساء  غرافيك«  جيو  »ناشيونال  موقع  نرشها 
ليسوا  واملرصيني  التونسيني  أغلب  أن  ي  األحد15 
عرباً، إذ لم يشكل العرب يف تونس سوى %4 فقط من 
%88 من شمال  السكان، بينما الغالبية الساحقة أي 
أفريقيا، يف حني أشارت تحليالت الـ”دي إن إيه” إىل أن 
أفريقيا،  شمال  إىل  أصولهم  تعود  املرصيني  من   68%
من  فقط  منهم   17% وأن   ، أمازيغية  أصول  من  أي 
أصول عربية، بينما باقي املرصيني من أصول ومنابت 

مختلفة.

يف لبنان، أكدت ذات الدراسة أن أصول %44 فقط من 
سكانه عربية، وأصول %14 منهم يهودية، و%10 من 

آسيا، و%5 من أصول أوروبية.
عىل  العالم  يف  البرشي  للتاريخ  خريطة  أول  ونرشت 
كبري  مرشوع  ضمن  جيوجرافيك”  “ناشيونال  موقع 
أطلق عليه اسم “جينوجرافيك بروجيكت”، وبدأ عام 

2005 لدراسة وفحص أصول البرش ومنابتهم.
 تجدر اإلشارة، إىل أن خريطة التاريخ البرشي يف العالم 
تأتي  جيوغرافيك«،  »ناشيونال  موقع  نرشها  التي 
»جينوغرافيك  اسم  عليه  أطلق  كبري  مرشوع  ضمن 
أصول  وفحص  لدراسة   2005 عام  وبدأ  بروجيكت«، 
البرش ومنابتهم، حسب ما نقلته مجموعة من املصادر 
اإلعالمية واعتمدت الدراسة عىل تحليل عينات ضخمة 
DNA من أجل رسم الخريطة الجينية لسكان  من الـ 

كل دولة أو سكان كل منطقة من العالم.

دراسة: %88 من التونسيني و %68 من املصريني أمازيغ

شهدت دار الشباب رحال بن احمد، بايت أورير، مساء السبت 21 يناير 
الوعي  بني  ”األمازيغية  موضوع  حول  وطنية  ندوة  تنظيم  الجاري، 
جريدة  ومديرة  اإلعالمية  من  كال  أطرها  السيايس“  واملطلب  الهوياتي 
السابقان  السياسيني  واملعتقالن  الشيخ،  بن  أمينة  األمازيغي،   العالم 
إىل رئيس  اساي، إضافة  أعطوش ومصطفى  األمازيغية، حميد  للقضية 
التجمع العاملي األمازيغي رشيد الراخا، واألستاذ بجامعة القايض عياض 

بمراكش، األستاذ عبد الله الحلوي.
و”منتدى  دوسنولفو”  “تاماكيت  منظمة  نظمتها  التي  الوطنية  الندوة 
توبقال للثقافة األمازيغية وحقوق االنسان” بتنسيق مع جريدة “العالم 
األمازيغية  السنة  بمناسبة  والثقافية  الفنية  األمسية  يف  االمازيغي”، 
السياسيان  للمعتقالن  جماهرييا  استقباال  سبقها   ،2967 الجديدة  
للقضية األمازيغية حميد أوعطوش و املعتقل السيايس مصطفى أوساي.

الشعب  لدى  متزايد  وعي  هناك  ان  الشيخ   بن  أمينة  اإلعالمية،  وقالت 
والجمعيات  املغربية   األحزاب  بأن  مضيفة  األمازيغية،  بالهوية  املغرب 
واملنظمات الحقوقية عامة، واعية بالهوية األمازيغية للمغرب، قبل أن 
تعود وتقول يف معرض مداخلتها ” لكن مع األسف ال يزالون يراهنون 
تارة  املشاعر  تهييج  يف  تستعمل  قد  انتخابية  ورقة  كمجرد  عليها 
ولكسب املتعاطفني تارة أخرى”، مردفة بالقول “فال تكاد تلمس يف 
خطابهم موقفا مبدئيا يدافعون عنه بشكل مبدئي فاألمازيغية، ال 
زالت، عند املتحزبني مجرد شبكة صيد يصطادون بها يف املاء العكر 

وينتظرون أن يأكلوا غلتها متى نضجت”.
السياسية  األحزاب  تعنت  أن  األمازيغية  اإلعالمية  واضافت 
القضية  عىل  والرتافع  التبني  يف  لها  املوازية  والتنظيمات 
أن  إىل  مشرية  مسارها،  يف  سوداء  نقطة  يشكل  األمازيغية، 
الدستور الذي هو أسمى قانون يف البلد، أقر اللغة األمازيغية 
برشوط  الرسمي  طابعها  تنزيل  راهن  لكنه  رسمية،   لغة 
إىل استغاللها  الحكومة  الذي أصدرته  القانون  وقيود سعى 
والتضييق  الرتسيم  تطبيق  يف  التماطل  من  مزيد  أجل  من 

عليها.
بدوره، أكد املعتقل السيايس السابق، مصطفى أوساي  يف مداخلته 

عىل أن “االعتقاالت واالغتياالت التي يتعرض لها الشعب األمازيغي مؤرش 
مشوارها  يف  الصحيح  الدرب  عىل  تسري  األمازيغية  الحركة  أن  عىل  جيد 
 ،2007 سنة  منذ  مستمر  تزايد  يف  األمازيغي  الوعي  أن  مربزا  النضايل”. 
السياق  أعطوش، مشّددا  يف  دربه حميد  إىل جانب رفيق  اعتقاله  تاريخ 
الحركة  داخل  املختلفة  والتوجهات  النضاالت  احرتام  رضورة   عىل  ذاته 

األمازيغية، ” كل واحد منّا يناضل بطريقته وهو حر فيها”.
وذكر مؤلف كتاب “الطريق إىل تامزغا” باغتيال الشهيد عمر خالق امللقب 
ب”إزم”، منتقدا بشدة الجدال الذي أثري مؤخرا حول تخليد ذكرى تاريخ 
املخزن،  مع  بتواطؤ  الصحراويني  بالطلبة  يمىس  ما  طرف  من  اغتياله 
إىل  يرتهن  أن  ال  امليدان  ويف  عمليا  يكون  أن  ينبغي  “النضال  أن  موضحا 

مجرد رصاخ فايسبوكي ال يتجاوز صداه الفضاء األزرق”.وفق تعبريه
الدراسة  ان  اعترب  األمازيغي فقد  العاملي  التجمع  أما رشيد راخا، رئيس 

التي أجرتها مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” والتي تطرقت إىل أن األغلبية 
راخا  اعتربها  أمازيغية،  أصول  من  واملرصيني  التونسيني  من  الساحقة 
مشريا  األمازيغية،   السنة  رأس  بمناسبة  لألمازيغ  ثمينة  هدية  بمثابة 
إىل أن وسائل اإلعالم املؤدلجة حاولت التغايض عىل التطرق إليها  بشكل 
تعتربه  كانت  الذي  الباسكي  بالشعب  مثاال  الراخا  وأعطى  للريبة،  مثري 
باقي مكونات الدولة االسبانية بأنه مجرد دخيل إثني قبل أن تفضح هذه 
األصيل  هو  الباسكي  الشعب  بأن  لتؤكد  الهوياتي  التزييف  هذا  الدراسة 

واملكونات األخرى هي الروافد.
يتزايد  األمازيغي  الوعي  أن  عىل  مداخلته،  معرض  يف  الراخا   وأضاف 
وباستمرار يف عموم تراب تامزغا وأن األمازيغ أصبحوا أكثر من أي 
وقت مىض يشعرون بدواتهم وبذاتهم األمازيغية، مشّددا 
عىل رضورة اليقظة يف التصدي لكل من يحاول 

أن يعبث باملكاسب األمازيغية.
وشّدد رئيس التجمع العاملي 
يف  األمازيغي 
عله   تفا

عىل 
التأكيد  رضورة 

القومي  الطابع  عىل 
يف  موضحا  األمازيغية،  للحركة 

األمازيغية  القومية  أن  عىل  نفسه  السياق 
الحركة  تنخرط فيه  أن  الذي يجب  البديل  الحداثية هي 

األمازيغية.
معرض  يف  اعطوش،  حميد  السابق،  السيايس  املعتقل  قال  جانبه،  من 
مداخلته، بأن الشعب األمازيغي تعرض بشكل منهجي وحرصي للتفقري 
وُوضع يف رشوط الهشاشة االقتصادية، وهذا ما أشارت له مجموعة من 

التقارير الدولية.

 لينتقل بعد ذلك للتساؤل ما إذا كان إيماننا برضورة املمارسة السياسية، 
تحكمها  التي  اليوم  مغرب  يف  السياسة  دواليب  يف  بنا  يلقي  “لن  قائال: 
وهو  القرار،   صناعة  عىل  السياسيني  الفاعلني  قدرة  من  تحدُّ  قوانني 
السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه النخبة السياسية األمازيغية عمليا قبل 

الحسم يف طبيعة التدخل السيايس الذي نحتاج إليه اليوم”.
الفاعل  أن  التحرر”  وحتمية  “إيمازيغن  كتاب  مؤلف  أعطوش،  واضاف 
املتحكم والحزب الوحيد املسيطر عىل الدولة املغربية نعرفه جيدا ونعرف 
السياسية يف ظل  إذا دخلنا للتجربة  من يكون، وبالتايل يضيف أعطوش 
سيايس  حزب  للـ37   ينضاف  رقم  من  أكثر  نكون  لن  الحالية  الظروف 

املوجود حاليا”. يقول أعطوش.
أمازيغي  وهوياتي  سيايس  وعي  هناك  “صحيح  قائال:  أعطوش  وزاد 
بممارستها،  إال  لنا  لن اليعود  بالسياسية  أخذ  ما  وان  تزايد مستمر  ويف 
أساس  أي  وعىل  السياسية  سنمارس  من  مع  هو  السؤال  يبقى  لكن 

سنمارسها” يتسأل أعطوش.
الناقد  نظرية  مداخلته   يف  استعمل  الجامعي   األستاذ  الحلوي،  عبدالله 
املعارص،  األمازيغي  السيايس  الخطاب  لتحليل  لوين”  “ڤان  السيايس 
وتطرق يف معرض مداخلته  إىل خمسة مكونات  أساسية يف نظره، وهي 
“الفاعلون السياسيون” و”العمل السيايس” و”الخطاب السيايس” 

و”أساس املرشوعية” و”املقاصد او الغايات السياسية”.
أن  عىل   التحليل،  هذا  عىل  بناء  الحلوي   الله  عبد  واستنتج   
االتجاهات األمازيغية املعارصة تختلف يف تقييمها لهذه املكونات 
سماه  ما  يف  لخصها  التي  السياسية  املقاصد  عند  تلتقي  ولكنها 

ب”اسرتجاع الحقوق الهوياتية املسلوبة”.
ودعا الحلوي كل مكونات الحركة األمازيغية إىل االلتئام حول هذه 

املقاصد.
التي نظمتها منظمة “تاماكيت  الفنية  أن األمسية  إىل  تجدر اإلشارة 
اإلنسان”  وحقوق  األمازيغية  للثقافة  توبقال  و”منتدى  ؤسنولفو”  د 
موحا  الفنان  تكريم  عرفت  االمازيغي”،  “العالم  جريدة  مع  بتنسيق 
بمراكش،  الفناء  البارزين يف ساحة جامع  األمازيغ  الفنانني  أحد  أركان 
كما عرفت مشاركة مجموعة من الفرق املوسيقية امللتزمة، كمجموعة 
الرحيم  عبد  مجموعة  إىل  إضافة  إتري”  “يوف  ومجموعة  باند”  “تربات 
“إنرزاف ” و”نسيم أيت أورير”، كما شهدت توزيع شواهد تقديرية عىل 

املشاركني يف أمسية أيت أورير.
السنة  برأس  اإلقرار  عدم  أن  اعتربتا  املنظمتان  أن  أيضا  بالذكر  حري   
األمازيغية عيدا وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها عىل غرار باقي األعياد 
الوطنية، فلن يكون هناك أي إنصاف للتاريخ األمازيغي الضارب يف عمق 
وتاريخ وهوية  كثقافة وحضارة وكينونة  لألمازيغية  و  أفريقيا،  شمال 
أن أي مدخل نحو إنصاف ورد االعتبار لألمازيغية  وشعب، مشّددة عىل 
املغربية  للدولة  األمازيغية  الهوية  ترسيخ  نحو  يتجه  أن  البد  وطنها  يف 

واعتبارها دولة أمازيغية األصل ومتعددة بروافدها الثقافية املختلفة.
* أيت أورير: منترص إثري

فاعلون أمازيغ يناقشون الوعي اهلويايت األمازيغي واملطالب السياسية للحركة األمازيغية بايت أورير

التابعة  الفالحي  للقطاعي  الوطنية  الجامعة  طلبت 
م  »إ  بـ  اختصارا  واملعروفة  للشغل،  املغربي  لإلتحاد 
ش«، الحكومة املغربية بتنفيذ االلتزام الذي وقعته يوم 
26 أبريل 2011، يف إطار الحوار االجتماعي، والقايض 
الفالحي ونظريه  األدنى لألجر  الحد  الفرق بني  بحذف 
يف الصناعة والخدمات وتوحيد ساعات العمل اليومية 

بني القطاعات.
صحافية،  ندوة  يف  الفالحية،  الجامعة  طلبت  كما 
بالرباط،   2017 فرباير  فاتح  األربعاء  صباح  نظمتها 
تحت شعار:« باراكا من االستغالل، باراكا من الحكرة« 
وضمان  االجتماعي  والضمان  الشغل  قانون  بتطبيق 
السكن  وتوفري  العمل،  يف  والسالمة  الصحة  رشوط 
السياق  يف  مطالبة  النقابية.  الحريات  وحماية  الالئق 
الجنائي  القانون  من   288 الفصل  بإلغاء  نفسه 
الرشاكة  برنامج  إطار  امُلفوتة يف  الضيعات  واسرتجاع 

بني الدولة والقطاع الخاص.
»القطاع  بني  املساواة  رضورة  عىل  الجامعة  وشددت 
وبتوحيد  والخدمات«  الصناعي  »القطاع  و  الفالحي« 
الحيف  رفع  وكذا  القطاعني،  بني  لألجور  األدنى  الحد 
عن  والكف  الزراعيني  والعّمال  العامالت  عن  والتمييز 
قولها،  حد  عىل  القانوني  والتميز  واالستغالل  القهر 
واالضطهاد  التمييز  »فضح  يف  استمرارها  مؤكدة عىل 
عاملة  مليون  ونصف  مليون  من  أزيد  يعاني  الذي 

وعامل زراعي يف املغرب.
وأوضح سعيد خري الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية 
للقطاعي الفالحي، أن الجامعة عازمة يف ترافعها عىل 
ملف العامالت والعمال الزراعيني وطنيا ودوليا وفضح 
فضح  عىل  مؤكدا  والدستوري،  القانوني  الخرق  هذا 
الجامعة الفالحية للتمييز والحيف والقهر واالستغالل 
الذي يعاني منه العّمال والعامالت، و«نحمل مسؤولية 

هذا التمييز للدولة«.
للقطاع  الوطنية  الجامعة  أن  الله  خري  وأضاف 
وطنية  حملة  املايض  يناير   18 مند  تخوض  الفالحي 
من أجل إنصاف العامالت والعمال الزراعيني والتذكري 
الفوري  اإللغاء  بينها  من  ومطالبهم،  بأوضاعهم 
للفرق بني الحد األدنى لألجر الفالحي ونظريه يف باقي 
ابريل   26 اتفاق  للقرار املتضمن يف  القطاعات تطبيقا 

.2011
وأشار املتحدث ذاته إىل أن  العامالت والعمال الزراعيني 
صعبة  جد  ظروف  يف  أكثر  تشتغل  التي  الفئة  هي 
وهذه  األخرى  القطاعات  من  أقل  بأجر  وتشتغل 
تتوفر  ال  العمال  من  »الفئة  هذه  أن  مضيفا  مفارقة، 
عىل  زد  عملها،  مواقع  يف  مبارش  بشكل  الحماية  عىل 

إنسانية  وغري  قانونية  غري  ظروف  يف  اشتغالهم  ذلك  
واالضطهاد«.  لالستغالل  تعرضا  األكثر  الفئة  وهي 

يورد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي
والكاتب  النقابي  الهاكش،  محمد  أوضح  بدوره، 
الفالحي،  للقطاع  الوطنية  للجامعة  السابق  العام 
الدفاع  تأسيسها  منذ  عاتقها  عىل  أخذت  الجامعة  أن 
املليون عامل وعاملة يف  عن ما يقارب مليون ونصف 
املغرب  هوامش  يف  يعيشون  والذين  الزراعي،  القطاع 

وهم يتعرضون للتهميش بشكل خطري جدا.
وأوضح الهاكش يف ترصيحه »ألمدال بريس«  أن هناك 
الزراعيني   العّمال والعامالت  تمييز قانوني يعاني منه 
قانوني، واملتعلق يف شقه األوىل باألجر، ألن  الزراعيني 
يربحون اقل من األجر الذي يربحه نظرائهم يف الصناعة 
يضيف  الثاني  والشق  خطري،  تمييز  وهذا  والخدمات، 
قانون  ألن  العمل،  ساعات  يف  هو«التمييز  الهاكش 
يشتغل  الفالحي  القطاعي  يف  العامل  أن  يقول  الشغل 
48 ساعة يف األسبوع، يف الحني معدل العمل يف القطاع 
ساعة   44 يتجاوز  ال  والخدمات  والتجاري  الصناعي  

وهذا تمييز قانوني«.
والعمال  العامالت  فئة  أن  الهاكش  محمد  وأضاف 
بسبب  خطري  بشكل  تعاني  التي  الفئة  هي  الزراعيني 
التمييز والظروف القاسية جدا واملزرية التي يشتغلون 
فيها، مؤكدا عىل أن الدولة املغربية مستمرة يف التملص 
واملركزيات  الحكومة  بني  موقع  اتفاق  تنفيذ  من 
 2011 أبريل  لـ26  االجتماعي  الحوار  خالل  النقابية 
والقايض بتوحيد الحد األدنى لألجور بني كل القطاعات.

للقطاع  الوطنية  الجامعة  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
الدولة  يف  املسؤولني  جميع  بمراسلة  قامت  الفالحي، 
والتكوين  التشغيل  وزير  إىل  الحكومة،  رئيس  من 
املهني ووزير الفالحة والصيد البحري، ورؤساء الفرق 
من  عرائض  إىل  بغرفتيه..إضافة  والربملان  الربملانية 
ال  الساعة  حدود  إىل  لكن  زراعيا،  عامال   6000 توقيع 
أحد استجابة لرسائلنا، يف املقابل تجد هذه القطاعات 
كلما  الزراعية  للباطرونا  تنحاز  والدولة  الوزارية 

اشتكت«. يضيف الهاكش
أنها  عىل  الفالحي،  للقطاع  الوطنية  الجامعة  وأكدت 
تعتزم تنظيم تظاهرة مركزية بالرباط يوم 15 فرباير 
الزراعيني،  والعامالت  العمال  صوت  إلسماع  املقبل 
الطبقة  وأصدقاء  بالحلفاء  وصفتهم  من  مطالبة 
لنضاالت  ودعمهم  احتضانهم  مواصلة  العاملة، 

العامالت والعمال الزراعيني.
*  م.إ

» إ م ش« تطالب باملساواة ورفع احليف عن 
العامالت والعّمال الزراعيني

االستئناف  ملحكمة  التابعة  الجنايات  غرفة  قررت 
بمراكش، صباح اليوم الثالثاء 14 فرباير2017، تأجيل 
الشهيد  مقتل  يف  املتورطني  املتهمني  محاكمة  يف  البث 
للجلسة  القادم،  مارس   28 غاية  إىل  “إزم”  خالق  عمر 

السابعة عىل التوايل.
الشهيد “إزم”  النظر يف ملف “قتلة”  وجاء قرار تأخري 
املتهمني  بعض  غياب  بسبب  الجلسة،  رئيس  حسب 
بأكادير، الجتياز  ايت ملول  يتواجدون يف سجن  الذين  

االمتحانات.
عن  الدفاع  هيئة  وعضو  الرباط  بهيئة  املحامي  وعرب 
ملف الشهيد “إزم” ، محمد املو عن استيائه الشديد من 
التأجيالت املتكررة للملف، مشريا إىل أن هذه التأجيالت 
تساهم يف “استنزاف طاقاتنا كهيئة الدفاع خاصة وأننا 
نتحمل مشاق السفر يف كل جلسة أمال يف أن يكون امللف 

جاهزا”.
تأجيل  أن   األمازيغي”  “للعالم  املو يف ترصيح  وأوضح 
املتهمني  أحد  كون  عىل  مبني  فرباير   14 الثالثاء  اليوم 
القانونية  الناحية  من  طبعا  االمتحانات،  يجتاز 
نقل  لم  إن  عادي  يبدو  أالن  حد  إىل  املربر  والحقوقية 
هذه  تجاوز  باإلمكان  “كان  املو  يضيف  لكن  مقبوال، 
للمتهمني،   الدراسية  بالوضعية  املتعلقة  اإلشكاالت 
وإدراج امللف يف تواريخ ال تتزامن مع مواعيد االمتحانات.

وأضاف محمد املو أن تأجيل جلسة اليوم كان باإلمكان 
تفاديه يف الجلسة السابقة لو تم اختيار موعد مخالف 

لالمتحانات.

من ناحية أخرى، جّددت هيئة الدفاع عن ملف الشهيد 
ورئيس  املغربية  الدولة  باستدعاء  مطالبتها  “إزم” 
جامعة القايض عياد بمراكش، كون أن الدولة مسؤولة 
عن حماية آمن الطلبة يف فضاءات املؤسسات التعليمية.

اغتيال  يف  املتورطني  املتهمني  بإدانة  الهيئة  طلبت  كما 
واألمر  املتابعة  لفصول  وفقا  “إزم”  األمازيغي  الطالب 

باإلحالة وملتمسات النيابة العامة.
يذكر أن قايض التحقيق بمحكمة االستئناف بمراكش، 
أمر يوم 29 يناير من السنة املاضية، متابعة ما يسمى 
بالطلبة الصحراويني الـ14 املتورطني يف مقتل الشهيد 
العمد  القتل  بتهمة  اعتقال  حالة  يف  “إزم”  خالق  عمر 
عن سبق اإلرصار والرتصد، والرضب والجرح بواسطة 
مسكن  عىل  والهجوم  السالح  وحمل  األبيض،  السالح 

الغري.
جانب  إىل  “إزم”  الشهيد  أن  إىل  أيضا،  اإلشارة  تجدر 
“موقع  األمازيغية  الثقافية  الحركة  من  طلبة  أربعة 
مراكش” تعرضوا لهجوم منسق ومنظم من طرف ما 
لجبهة  املوالني  الصحراويني”  “الطلبة  بفصيل  يسمى 
يف  املايض،  يناير2016  أواخر  االنفصالية،  البوليساريو 
إىل  أدى  مّما  بمراكش،  عياض  القايض  جامعة  رحاب 
الشهيد  استشهاد  إىل  أدت  خطرية  إصابات  إصابتهم، 
عمر خالق “إزم” يوم 27 يناير من نفس الشهر متأثرا 

بجروحه.
*  م.إ

»غياب متهمني يؤجل اجللسة السابعة ملحاكمة 
“قتلة” الطالب األمازيغي”إزم
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التجمع  مندوب  خضري  سكوتي  اتهم 
نظام  الجزائر،  يف  األمازيغي  العاملي 
بوتفليقة بنهج سياسة طمس للهوية 
األمازيغية لشعب ات مزاب مقسمة إىل 
عدة مراحل، ففي مرحلة أوىل شن الهجمات 
“خضري”  بيان  وصفهم  من  طرف  من  املمنهجة 
املزابني  األحياء  عىل  واملذابح  الشعانبة  بعصابات 
بحماية ودعم من األمن والدرك حيث تعرضت أحياء 
وتهجري  سكانها  من  القرسي  للتهجري  بكاملها 
تجار من محالتهم لم يستطيعوا دخولها وترميمها 

ملزاولة نشاطهم إىل اليوم.
وفق  الجزائري،  النظام  دشن  ثانية  مرحلة  ويف 
الجزائر،  يف  األمازيغي  العاملي  التجمع  بيان مندوب 
وإصدار  امزاب  ات  لشباب  العشوائية  االعتقاالت 
أوامر بالقبض عيل مجموعة أخرى ما جعل أفرادها 

يهاجرون من إقليم ات مزاب إىل مختلف الواليات. 
وباستمرار  أنه  بيانه  يف  خضري”  “سكوتي  وأضاف 
حالة الطوارئ الغري قانونية التي تم تمديدها مرتني 

قبل أن تدخل اليوم تمديدها الثالث الغري معلن من 
وسلب  تهجري  مخطط  يستمر  املسؤولني،  طرف 
ومع  السلطة  بني  التام  بالتنسيق  مزاب  ات  أرايض 

هيئات التي تمثل عرب الشعانبة.
ألقت  الجزائرية  السلطات  أن  ذاته  البيان  وأشار 
القبض عىل الشاب علواني بكري الذي كان يناضل من 
أجل إرجاع أرايض ات علوان المتالكه عقود موثقة 
املجموعات  عىل  الطرف  بغض  وقامت  ورسمية، 
السوداء يف  العرشية  أفرادها يف  التي كان  اإلرهابية 
يذبحون ويقتلون ويغتصبون  الداخلية  املدن  جبال 
الوطنية،  املصالحة  قانون  من  يستفيدوا  ان  قبل 
حيث أقاموا بعد ذلك مستوطنات عىل أرايض شعب 
ات مزاب يف سفوح جبال قصور مزاب، ووفرت لهم 
السلطات الطرق املعبدة و قامت بإيصال الكهرباء 

واملاء والغاز الطبيعي إليها. 
السيايس  الالجئ  خضري  سكوتي  يضيف  وباملقابل 
السكان  حاربت  الجزائرية  السلطات  أن  املغرب،  يف 
بنيت  التي  مساكنهم  بهدم  املناطق  لهده  األصليني 

يف أرايض أجدادهم وهي امتداد طبيعي لقصورهم، 
ات  شؤون  تسري  التي  هيئات  أعني  أمام  ذلك  وكل 
أن  خضري”  “سكوتي  واعترب   ، ومنتخبيهم  مزاب 
التهجري القرسي يعترب يف اتفاق روما بمثابة جرائم 
ضد اإلنسانية وما تقوم به السلطة الجزائرية هي 

جرائم ضد اإلنسانية لشعب ات امزاب.
املزابي  السيايس  والالجئ  الحقوقي  الناشط  وأدان 
الجزائر وبشدة  األمازيغي يف  العاملي  التجمع  بإسم 
املمارسات العنرصية للسطات الجزائرية ضد شعب 
ات امزاب مجددا نداءه إىل جميع املنظمات الدولية 
الحقوقية والتنظيمات األمازيغية يف العالم للوقوف 

إىل جانب السكان األصليني ملزاب.
يف  تعتقل  زالت  ال  الجزائرية  السلطات  أن  إىل  يشار 
األمازيغ  النشطاء  عرشات  مزرية  إنسانية  ظروف 
التوايل،  عىل  الثانية  للسنة  محاكمة  دون  املزابيني 
كربيات  تنديد  محل  الجزائر  انتهاكات  كون  ورغم 
أن ذلك  إال  الدولية واألمازيغية  الحقوقية  املنظمات 
ضد  تنهجها  التي  اإلضطهاد  سياسة  من  يغري  لم 

أمازيغ املزاب ونشطائهم الحقوقيني، وهو ما دفع 
بعدد منهم مؤخرا إىل تجديد الدخول يف إرضاب عن 
فخار  الدين  كمال  الدكتور  مقدمتهم  ويف  الطعام 
جراء  خطرية  صحية  مضاعفات  من  يعاني  الذي 

إرضابه عن الطعام ألربعة أسابيع.

إعداد
ساعيد 
الفرواح

اهتامات للنظام اجلزائري بتوظيف اإلرهابيني »التائبني«ضد أمازيغ املزاب 

استنكر املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا اإلجراءات التي اتخذها األمني 
وذلك  مؤخرا،  غوترييس«  »أنطونيو  املتحدة  لألمم  الجديد  العام 
برتشيحه شخصية غري محايدة ومثرية للجدل ملنصب رئيس بعثة 
األمم املتحدة لليبيا، بعيدا عن الواقع الذي تعيشه ليبيا، يف إشارة 

إىل الفلسطيني »سالم فياض«.
عىل   2017 فرباير   13 اإلثنني  يوم  نرش  له  بيان  يف  املجلس  وأكد 
عن  بعيدة  شخصية  املنصب  لهذا  املرشح  يكون  أن  رضورة 
التجاذبات السياسية وال تنتمي إىل أي من أطراف النزاع يف ليبيا، 
عىل  له  ترصيحات  يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني  إرصار  واعترب 
شخصية من هذا النوع، بالرغم من رفضها من قبل دول لها دور 
فعال وإيجابي يف ليبيا، لن يزيد إال يف تعقيد األزمة الليبية بدل من 

حلها.
بمسؤليتها  املتحدة  األمم  ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  وذكر  هذا 
الشعوب  املتحدة بشأن حقوق  األمم  بإعالن  إلتزامها  يف ووجوب 

األصلية كما نصت عليه املادة 42 من ذلك اإلعالن.
للواء  واملوالني  األمازيغ  بني  الجدل  احتدام  غضون  يف  ذلك  يأتي 
خليفة حفرت، حيث عقد األمازيغ يوم الخميس 04 فرباير بمدينة 
جادو يف جبل نفوسة اجتماع استثنائي بحضور رئيس وأعضاء 
املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا وعمداء البلديات األمازيغية، إضافة إىل 

ممثيل عدد من مؤسسات املجتمع املدني والنشطاء الحقوقيني.
الوضع  تباحث  االجتماع  أن  لألنباء  فاساطو  وكالة  وأوردت 
السيايس لألمازيغ يف ليبيا يف ظل ما تمر به البالد من رصاعات، 
املدني  املجتمع  مؤسسات  بعض  مطالب  استعراض  تم   كما 
والناشطني التي  تدعو إىل وضع خطة بديلة يف حالة عدم الوصول 

إىل توافق مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
التي  التهديدات  كذلك  استعرض  اإلجتماع  أن  ذاته  املصدر  وأورد 
فيها  هدد  التي  التكبايل”،  “عيل  الربملان  عضو  مؤخرا  أطلقها 
األمازيغ بالتطهري من قبل ما يسمى بالجيش العربي الليبي، وهي 
التهديدات التي اعتربها املجتمعون بجادو تصعيدا خطري يصل إىل 

اإلبادة العرقية.
هذا وخلص املجتمعون حسب الوكالة ذاتها إىل أال يكون التفاوض 
مع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي إال بحضور وسيط 
من قبل بعثة األمم املتحدة مع التمسك باملطالب الرئيسية املتمثلة 
التأسيسية  الهيئة  عمل  آلية  يخص  فيما   ،30 املادة  تعديل  يف 
يف  للنظر  لجنة  تشكيل  االتفاق عىل  إىل جانب  الدستور،  لصياغة 

اللوائح الداخلية لعمل املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا.
الحمادي”  “هشام  ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  عضو  أن  يذكر 
سبق وأكد يف مكاملة هاتفية مع برنامج السابعة الذي تبثه “قناة 
النبأ” يوم األربعاء املايض أن ترصيحات عضو مجلس النواب “عيل 

التكبايل” حول إتهامه ملا أسماه بـ “جيش األمازيغ” الذى يحتل 
اإلنحطاط  عن  تنم  الترصيحات  هذه  بأن  طرابلس،   غرب  طرق 
وتخالف القوانني الدولية وإعالن األمم املتحدة حسب نص املادة 
الثامنة يف القانون الدويل املوقع من 106 دولة بينهم ليبيا واملتعلق 
جميع  يتقبلون  األمازيغ  أن  مضيفا  األصلية،  الشعوب  بحقوق 
الثقافات بغض النظر عن العرق و قال ”  80 % من الشعب الليبي 

أصوله أمازيغية.
موقع  نرش  التي  ذاتها،  املكاملة  يف  الحمادي”  “هشام  وأشار 
ما  ملواجهة  مستعدون  األمازيغ  أن  إىل  أشار  فحواها،  “املرصد” 
مرة  من  أكثر  صدرت  التي  والتجاوزات  العربي  بالجيش  يسمى 
كما  عرقي،  بشكل  األمازيغية  القضية  مع  وتعامله  الربملان  من 
أن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا بصدد إصدار بيان موجه إىل الرأي 
املحيل والدويل حول التمييز العرقي املمارس من أعضاء يف الربملان 
القوانني  وفق  إجراءات  اتخاذ  لرضورة  العربي  الجيش  وهذا 

الدولية“.
»مارتن كوبلر«  األملاني  السابق  األممي  املبعوث  أن مواقف  يذكر 
سبق وأثارت حفيظة األمازيغ غري ما مرة، خاصة ما يتعلق منها 
بما سبق أن وصفه املجلس األعىل المازيغ ليبيا بانحياز املبعوث 
األممي ضد مطالب وحقوق األمازيغ يف املفاوضات حول صياغة 
الدستور الليبي الجديد الذي يخوض املجلس نضاال متصاعدا من 
خاصة  فيه،  والثقافية  اللغوية  األمازيغ  بحقوق  اإلعرتاف  أجل 

ترسيم األمازيغية كلغة رسمية لليبيا إىل جانب العربية.

أمازيغ ليبيا يدينون تعيني »فلسطيين«
 كمبعوث أممي و هتديدات جيش حفتر 

االلكسو  منظمة  قررت 
إدراج  ملف  من  تجعل  أن 
جزيرة جربة ضمن قائمة 
»تجربة  العاملي  الرتاث 
وريادية«،  نموذجية 
مختلف  يف  وسرتافقها 
مراحل إعداد امللف من أجل 
الدفع به أكثر وتوفري الدعم 
والكفاءات  الخربات  من 
امللف  هذا  ليضمن  الالزمة 
حظوظ نجاحه وفق حياة 
مديرة  القرمازي  قطاط 
وحماية  الثقافة  إدارة 

الرتاث بمنظمة االلكسو.
أوردت  التي  التونسية  اإلذاعة  ونقلت 
القرمازي  قطاط  حياة  عن  الخرب 
املايض  األربعاء  زيارتها  لدى  قولها 
ملقر جمعية صيانة جزيرة جربة رفقة 
أن  الخنويس،  مصطفى  الدويل  الخبري 
دولة  مع  ستكون  مرة  ألول  االلكسو 
مراحل  مختلف  يف  لتساندها  عضو 
تدريب  يف  ومساعدتها  امللف  تقديم 
يكون  حتى  القدرات  وبناء  الكفاءات 
عىل  بالفائدة  يعود  نموذجيا  مرشوعا 
هذا  يف  معلنة  البالد،  وكامل  الجزيرة 
السياق عن تنظيم ورشة تدريب لبناء 
مارس  و15  و14   13 أيام  الكفاءات 
املنظمة  رشكاء  مع  بالتعاون  املقبل 
للمعالم  الدويل  واملجلس  اليونسكو  من 
الرتاث  ومركز  موس”  “يكو  واملواقع 
ومعهد  بالبحرين  اإلقليمي  العاملي 

اآلثار األملاني.
أن  التونسية  لإلذاعة  قطاط  وأضافت 
الذمة  عىل  ستضع  االلكسو  منظمة 
للمساعدة  معتمدين  دوليني  خرباء 
ضمن  جربة  إدراج  ملف  إعداد  عىل 
وتسهيل  القدرات  وبناء  العاملي  الرتاث 
آخرين،  رشكاء  مع  التواصل  عملية 
مشددة عىل رضورة حسن إعداد امللف 

والتعجيل بذلك حتى يتسنى تقديمه يف 
يناير 2018.

هذا وأورد ذات املصدر من باب التذكري 
أنه تقرر خالل يوم درايس أرشف عليه 
وزير الشؤون الثقافية التونيس محمد 
املايض  دجنرب  شهر  يف  العابدين  زين 
إحداث لجنة قيادة ملرشوع إدراج جربة 
الوطني  املعهد  بني  العاملي  الرتاث  يف 
ميدان  يف  اعتبارية  وشخصيات  للرتاث 
جربة  جزيرة  صيانة  وجمعية  الرتاث 
مع القيام بعمل تمهيدي يف شهر يناير 
وواضحة  واقعية  إلسرتاتيجية  لإلعداد 
دولية  دراسية  أيام  وتنظيم  للمرشوع 
العاملي لإلعالن  الرتاث  تمثل مؤسسات 
املرشوع  نجاح  تؤمن  منطلقات  عن 
طريق  خارطة  وضع  يف  وتساهم 

واضحة.
يف  الواقعة  جربة  جزيرة  أن  إىل  يشار 
خليج قابس جنوب رشق تونس والتي 
هي  واملآثر  املتاحف  من  بعدد  تزخر 
زال  ال  التي  التونسية  املناطق  بني  من 
األمازيغية  باللغة  يتحدثون  سكانها 
ويحافظون عىل عادات وتقاليد عريقة، 
التونسية  الثورة  مع  فيها  وتأسست 
عىل  للحفاظ  تسعى  أمازيغية  جمعية 

الهوية األمازيغية للجزيرة.

منظمات دولية تعد إلدراج جزيرة 
جربة  ضمن التراث العاملي

دخل الدستور الجزائري املعدل سنته األوىل يوم الثالثاء 07 فرباير 2017، 
بعد أن صادقت عليه يف مثل ذلك اليوم من السنة الفارطة أغلبية أعضاء 
غرفتي الربملان )املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة(، واعتمد التعديل 
الوطنيني  الوحدة واالنسجام  أربعة محاور تتعلق بتدعيم  الدستوري عىل 
والجماعية  الفردية  الحريات  وترقية  الديمقراطية  املمارسة  وتعزيز 

باإلضافة إىل بعث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ربط  مع  للجزائر  رسمية  كلغة  األمازيغية  إقرار  الدستور  ديباجة  يف  وتم 
تفعيل ترسيمها بقانون عضوي، هذا إىل جانب اإلعالن عن إنشاء أكاديمية 

جزائرية للغة األمازيغية.
هذا وبعد مرور سنة التعديالت الدستورية الجديدة ال زال الربملان الجزائري 
لم يطرح مسودة ملرشوع القانون العضوي لألمازيغية كما لم يحدد أجال 
املغرب  يف  لحاله  البلد مماثال  األمازيغية يف هذا  ترسيم  ليظل  لذلك،  زمنيا 
باستثناء  توايل اإلعالنات الرسمية حول مكتسبات لألمازيغية يف عدد من 

املجاالت.
ويف إطار تلك »املكتسبات« أكد األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية 
»يس الهاشمي عصاد« يوم االثنني 06 فرباير بالجزائر العاصمة أن ترسيم 

األمازيغية يتجىل أكثر فأكثر يف إعداد وثائق ملموسة.
بمناسبة  نظم  حفل  خالل  الجزائرية  األنباء  وكالة  عن  »عصاد«  ونقل 
الذكرى األوىل لدسرتة اللغة األمازيغية بحضور وزيرة الربيد وتكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال »إيمان هدى فرعون« أن »ترسيم اللغة األمازيغية يتجىل 
أساس  حجر  تعد  ومادية  ملموسة  وثائق  إعداد  خالل  من  فشيئا  شيئا 

لألجيال املقبلة«.

وحسب املصدر ذاته فقد أضاف ذات املتحدث أن أسس املحافظة السامية 
واالجتماعي  السيايس  والتيسري  الحقيقية  »اآلمال  إىل  تستند  لألمازيغية 
التشاور بني كافة  إقامة  األمازيغية وكذا رضورة  الناتج عن هذا ترسيم 
األطراف املعنية من خالل إعادة تكييف اإلطار القانوني للتنفيذ السيما ذلك 

املتعلق بانشاء األكاديمية الجزائرية للغة األمازيغية«.
املدى  -عىل  حددت  لألمازيغية  السامية  املحافظة  أن  »عصاد«  وأشار 
القصري- ثالثة أهداف تتمثل يف إضفاء الطابع االجتماعي للغة األمازيغية 
ومطابقة  الجزائري  الوطني  الرتاب  كافة  مستوى  عىل  تدريسها  وتعميم 

النصوص مع املعطى الدستوري الجديد.
وضع  السنة   هذه  من  ابتداء  املمكن   »من  أنه  املسؤول  نفس  وأضاف 
لبنات هامة بهدف وضع أجهزة ترجمة لدى املؤسسات عىل غرار املجلس 

الشعبي الوطني املقبل )الربملان( ».
من جانبها اعتربت وزيرة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال أن دسرتة 
اللغة األمازيغية تعد »تكريسا للمكانة التي تحتلها ضمن املجتمع الجزائري  
إحدى  تعد  التي  اللغة  هذه  ترقية  أجل  من  الجهود«  من  »املزيد  إىل  داعية 
أسس الهوية الوطنية، وبهذه املناسبة  أصدر بريد الجزائر طابعا بريديا 
خصص ألول سنة من ترسيم اللغة األمازيغية، وسيجري البيع املسبق لهذا 
الطابع الربيدي يومي الثالثاء 07 واألربعاء 08 فرباير بالقباضات الرئيسية 
ال48 لربيد الجزائر الواقعة بمقر الواليات يف حني سيجري البيع العام يوم 

الخميس 09 فرباير عىل مستوى كافة مكاتب الربيد.
سابق  وقت  يف  أكد  لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمني  أن  يذكر 
بإطالق  ومميزة  ثرية  ستكون   2017 سنة  أن  الجزائرية  األنباء  لوكالة 

مع  تزامنا  األمازيغية  اللغة  وإىل  من  الرتجمة  يف  املشاريع  من  مجموعة 
توسيع رقعة تدريسها، بعد مرور عام عىل  دسرتة اللغة األمازيغية، ويف 
اللغة،  بهذه  والرتجمة  األداء  وتحسني  تطوير  إىل  الرامية  الجهود  إطار 
ينتظر تدشني أول مركز وطني للبحث يف اللغة والثقافة األمازيغية والذي 
ستحتضنه جامعة عبد الرحمان مرية ببجاية وتوكل مهمة اإلرشاف عليه 
إىل وزارة التعليم العايل ويضم مجموعة من الباحثني والكفاءات األكاديمية 
بالفضاء  املتعلقة  اإلشكاالت  مجموع  إىل  التصدي  عليها  سيكون  التي 

اللغوي والثقايف األمازيغي.

مكتسبات حمدودة لألمازيغية بعد سنة على ترسيمها باجلزائر
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العامل  قراء  أكثر  عليك  يتعرف  أن  نود  عثمان  أستاذ    *
األمازيغي؟

قيادي  الجريحة،  كوباني  من  مسلم  عثمان   **
رئيس  وحاليا  الكوردي،  الديمقراطي  الحزب  يف 
ممثلية املجلس الوطني الكوردي يف تركيا، مقرها 

اسطنبول .
»الباريت«؟  الكردي  الدميقراطي  احلزب  عن  قليال  حدثنا   *

مىت تأسس؟ وما هي أهدافه؟
»البارتي«  الكوردي  الديمقراطي  الحزب   **
سيايس  تنظيم  كأول   1957 عام  يف  تأسس 
بحقوق  املطالبة  هو  مرشوعه  وكان  للكورد، 
الشعب الكوردي يف سوريا ضمن الدولة السورية، 
الحزب رفع شعار اإلخوة العربية الكوردية، لكنه 
تعرض للمالحقة والسجون والظلم طيلة العهود 
الشعب  شارك  »البارتي«  حزب  أن  كما  السابقة. 
السوري يف ثورته ضد النظام السوري منذ اليوم 
األول وما يزال، وذلك من اجل الدولة الديمقراطية 
نطالب  الذي  الفيدرايل  النظام  إطار  يف  املنشودة 
به. وأهداف حزبنا هي الدفاع عن حقوق الشعب 
الحياة  يف  وحريته  القومية  وهويته  الكوردي 

الحرة والكريمة.
مشال  يف  عليها  املعلن  الكردية  للفيدرالية  قراءتكم  هي  وما   *

سوريا؟
االتحاد  حزب  قبل  من  املعلنة  الفيدرالية   **
أية  تحمل  ال  ألنها  بها،  نعرتف  ال  الديمقراطي 
صفة كوردية،  اسمها فيدرالية الشمال بدون آية 
من  عليها  أعلنوا  عليها،  واملعلنون  قومية،  صفة 
طرف واحد، وهم متحالفون مع النظام السوري.

* ملاذا ال تعترفون هبا؟ 
** ألنها معلنة من قبل حزب واحد، وال تحمل أية 

صفة أو هوية تشري إىل القضية  الكوردية.
* قلت أن الفيدرالية أعلنت من طرف حزب واحد والواقع يثبت 
من  هي  بينها  فيما  ومتحالفة  خمتلفة  كوردية  قوى  هناك  أن 

أعلنت عنها، هل من توضيح أكثر؟
** هناك حزب االتحاد الديمقراطي فقط وبقية 
املجلس   ، العام  الرأي  لتضليل  وهمية  التسميات 
الجماهريية  وقواها  بأحزابه  الكوردي  الوطني 
من  الساحقة  األغلبية  يمثل  نضاله  وتاريخ 
الكورد، لذا أية محاولة خارج هذا اإلطار مؤامرة 

عىل القضية الكوردية .
* كيف هي عالقتكم باملعارضة السورية؟

األساسية  السورية  املعارضة  مع  عالقاتنا   **
جيدة ومتقدمة، والبد من هذه العالقة يف مستقبل 
سوريا إذ ال يمكن اإلعالن عن الفيدرالية من جانب 
واحد، كما أن الدول الكربى تنصحنا بالتالحم مع 

املعارضة وكسبهم.  
* هل ملستم فيها أي تفاهم حلقوق الشعب الكوردي؟

القضية  يتفهمون  منهم  الكثري  هناك   **
ديمقراطية،   أسس  عىل  بحلها  ويطالبون 
كثر،  وهم  الكوردي   الشعب  بحقوق  ويعرتفون 
ويحمل  عاش  من  السورية  املعارضة  يف  وهناك 
ثقافة البعث والعروبة بعكس ذلك، وهذه معركة 

البد من الخوض فيها بكل تأكيد. 
* كيف تنظرون يف حزبكم إىل الصراع الدائر يف سورية؟ وما 

هي السيناريوهات املحتملة ملا بعد هذا احلرب؟

األجنبية  للتدخالت  ساحة  أصبحت  سوريا   **
اليوم   سورية  فعيل،  بشكل  موجود  غري  والنظام 
تسريها إيران وروسيا وحزب الله اللبناني املدعوم 
تضع  سوف  الحرب  أن  نعتقد  وال  إيران.  من 
املواجهة  عىل  مقبلون  أننا  نعرف  قريبا،  أوزارها 
التي  الله حتى تزول كل األسباب  العنيفة ال قدر 
وحقوق  الديمقراطية،  الدولة  بناء  وجه  يف  تقف 
كل مكونات الشعب السوري بما فيها حق شعبنا 

الكوردي .
* هل تظنون يف حزبكم أن مثة هناك من يدعم داعش بالسالح 

والعتاد؟
تتلقى  دولية  صناعة  »داعش«  تنظيم  نعم،   **
دعم استخباراتي من جهات دولية عديدة، نتوقع 
ايران والنظام السوري نفسه وربما بعض الدول 
الغربية، وذلك لخلق مناخ لهم يف التدخل واللعب 

بمقدرات املنطقة ومنها سوريا .
وحدة  تقودها  اليت  الوطيس  احلامية  املعارك  وصلت  أين   *

محاية الشعب الكردي ضد داعش؟ 
الكوردية  املناطق  خارج  تدور  حاليا  املعارك   **
إيراني  الشعب بدعم  بني داعش ووحدات حماية 
ال  فهم  بسالتهم  رغم  الوحدات  وهذه  وأمريكي، 
حماية  وحدات  إنهم  الكوردي،  تسمية  يحملون 
األساسية،  تسميتهم  هي  وهذه  فقط،  الشعب 

يستغلون  إنما  كوردي،  مرشوع  لديهم  وليس 
املعارضة سابقا  الكوردي يف حربهم مع  الشباب 
ومنذ سنتني مع إجرام داعش وهم عىل تفاهم مع 

النظام وإيران.
* هل تعتقدون أن النظام السوري انتهى؟ وما هو البديل الذي 

ترونه مناسبا لسورية اجلديدة؟
األول،  اليوم  منذ  انتهى  السوري  النظام   **
الحي  بالرصاص  السوري  الشعب  واجه  حينما 
وقتل شعبه ودمر مدنه 
بالطائرات، اليوم يقاتل 
الفصائل  كما غريه من 
إيراني  وبدعم  املسلحة 
له  تبقى  ولم  ورويس.. 
أية رشعية، والبديل هو 
السوري  الشعب  إرادة 
يف  مكوناته  بجميع 
ديمقراطية  دولة 

فيدرالية.
حزبكم  يف  تنظرون  كيف   *
األجنبية  التدخالت  إىل 
يف  عربية  أو  كانت  غربية 

الشؤون السورية؟
من  جزء  نحن   **
السورية،  املعارضة 
التدخالت  بان  ونرى 
من  زادت  األجنبية 
حجم مأساة السوريني 
املشهد  وعقدت 
والعسكري،   السيايس 
وهذه التدخالت أدت إىل 
الكارثة الكربى بوصول 
 800 إىل  الضحايا  عدد 
مليون  ألف شهيد و13 
مرشد، زد عىل ذلك عجز 
واملجتمع  املتحدة  األمم 
حمام  وقف  عن  الدويل 
الدم يف سوريا، كل هذا 
العديد  مصالح  بسبب 
لها  التي  الدول  من 
استمرار  يف  مصلحة 

األزمة السورية.
* هل انتم مع قيام دولة كورديستان الكربى؟ أم ترون احلل يف 

فيدرالية ضمن وحدة سورية؟
األكراد  حلم  الكربى  كوردستان  دولة  قيام   **
العهود  أفرزته  وما  الواقع  حقيقة  لكن  جميعا، 
القضية  جعلت  املايض  القرن  يف  والتقسيمات 
اعقد بكثري، حيث الكورد وكوردستان تقاسمتها 
عن  وبعيدا  للحروب  تجنبا  لذا  الدول،  من  العديد 
وطبعا  األنسب،  الحل  الفيدرالية  يف  نرى  األحالم 
ندافع  نحن كحزب ديمقراطي كوردي يف سوريا 

ونطالب بالفيدرالية.
* كيف هي عالقتكم بباقي األحزاب الكردية خصوصا يف إقليم 

كرودستان واحلزب الكردي يف تركيا؟
لكن  العراق،  كوردستان  مع  جيدة  عالقاتنا   **
الكوردستاني  العمال  حزب  مع  خالفات  هناك 

الداخلية  شؤوننا  يف  تدخالتهم  بسبب  الرتكي 
األساسية  الكوردية  الحركة  مناضيل  ومالحقة 

بذاك السالح الذي يحملونه مع األسف .
على  التعبري  صح  إن  حتاملها  تفسرون  مباذا  تركيا،  ذكر  على   *

الشعب الكردي؟
كوردي،  مليون  عرشون  من  أكثر  تركيا  يف   **
والبد للحكومة الرتكية االستجابة إىل حقوق هذا 
للحقوق  االستجابة  تكون  أن  ونفضل  الشعب، 
الكوردية يف تركيا عن طريق الحوار عرب األسس 

الديمقراطية الحضارية.
تسلح  أي  ومنع  الكوردية  املناطق  يف  تدخلها  عن  ماذا  لكن   *

للقوى الكوردية؟
عىل  كوردي  كيان  أي  قيام  ترفض  هي   **
حدودها بقيادة حزب االتحاد الديمقراطي والذي 
الكوردستاني  العمال  حزب  من  جزءا  تعتربه 

الرتكي طبعا.
الشعب  لواقع  تنظرون  كيف  وتحليال،  قراءة 
األحداث  وبعد  وأثناء  قبل  سورية  يف  الكردي 

الجارية يف بالد الشام؟
والعنرصية  واالستبداد  الظلم  كان  األحداث  قبل 
أبسط  من  محروما  كان  والذي  شعبنا،  ضد 
الحقوق اإلنسانية، واليوم سوريا ساحة معركة 
مكان،  كل  يف  واملأساة  والترشد  القتل  وحرب، 
واإلجرام  القتل  نظام  من  الخالص  إىل  ونتطلع 
شعبنا  حقوق  فيها  الديمقراطية  الدولة  وبناء 
الدولية، ونرى  الكوردي حسب األعراف واملواثيق 

يف الفيدرالية الحل األفضل لجميع السوريني.
أجندة  يف  لديكم  وهل  األمازيغية؟  القضية  عن  تعرفون  ماذا 

حزبكم التقارب مع األمازيغ يف مشال أفريقيا؟
واملقطوعة  معدومة  الشبه  العالقات  رغم   **
بيننا وبني اإلخوة األمازيغ نحن نكن لهم باملحبة 
والتقدير لعدالة قضيتهم، إنهم شعب عظيم نعتز 
بهم ولديهم حقوقهم الكاملة يف تقرير مصريهم،  
ونتطلع إىل التواصل معهم وفتح أفضل العالقات 
الشعب  قضية  ونعترب  العظيمني،  الشعبني  بني 
تستحق  والتي  الهامة  القضايا  من  األمازيغي 
املستويات  أعىل  يف  معهم  والتواصل  به  االهتمام 
وتبادل العالقات والخربات بني الشعبني الشقيقني 
الشعبني  تمثل  التي  السياسية  الحركة  من خالل 

الكوردي و األمازيغي.
اليت  وللعالقات  الكردي  األمازيغي  للتضامن  تنظرون  كيف 

جتمع الشعبني؟
بدون  العظيم  األمازيغ  شعبنا  مع  نتضامن   **
تحفظ عىل حقوقه ومستقبله، فقضية األمازيغ 
أفضل  وبناء  التواصل  وعلينا  عادلة  قضية 
يجمعهم  األمازيغ  و  الكورد  األخوية،  العالقات 

الكثري وال يفرقهم أي يشء .
* لك كلمة حرة.. للتعبري عن رسالة ما تود إرساهلا عرب منرب 

»العامل األمازيغ«؟
** أشكركم وأتمنى التواصل دائما بني الشعبني 
والكورد  لألمازيغ  أتمنى  األمازيغي،  و  الكوردي 
الحقوق  إىل  الطريق  وهي  الوحدة  ثم  الوحدة 
والحرية، شعبكم عظيم نكن له االحرتام والتقدير 
دمتم  بيد،  يدا  معكم  نتكاتف  عادلة  وقضيتكم 

وعاش الشعب األمازيغي البطل .

القيادي باحلزب الدميقراطي الكوردي، عثمان مسلم يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

»داعش« صناعة دولية تتلقى دعم استخبارايت من جهات دولية عديدة
قضية األمازيغ قضية عادلة وعلينا التواصل وبناء أفضل العالقات األخوية

“ أشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردي، عثمان مسلم في حوار حصري مع »العالم األمازيغي« إلى أن حزبه يتطلع إلى التواصل 
مع الشعب األمازيغي وفتح أفضل العالقات بين الشعبين العظيمين الكوردي واألمازيغي، وأضاف المتحدث أن قضية الشعب األمازيغي من 
خالل  من  الشقيقين  الشعبين  بين  والخبرات  العالقات  وتبادل  المستويات  أعلى  في  والتواصل  بها،   االهتمام  تستحق  والتي  الهامة  القضايا 
الحركة السياسية التي تمثل الشعبين الكوردي و األمازيغي. وحول قيام دولة كورديستان الكبرى، أوضح ممثلي الحزب الديمقراطي الكوردي في 
تركيا أن حلم الكورد جميعا هو قيام دولة كورديستان الكبرى، قبل أن يعود القيادي الكوردي ويوضح أن الواقع وما أفرزته العهود والتقسيمات في القرن 

الماضي جعلت القضية اعقد بكثير، ويرى في الفيدرالية هي الحب األنسب للشعب الكوردي في الوقت الراهن. 
وحول التدخالت والصراعات األجنبية في سورية، أوضح عثمان مسلم أن الحزب الديمقراطي الكوردي جزء من المعارضة السورية، مشيرا إلى أن التدخالت 
األجنبية  زادت من حجم مأساة السوريين وعقدت المشهد السياسي والعسكري،  مبرزا أن هذه التدخالت أدت إلى الكارثة الكبرى بوصول عدد الضحايا إلى 

800 ألف شهيد و13 مليون مشرد  .”

إعداد
منتصر 

إثري

“ قيام دولة كوردستان الكربى 
حلم األكراد مجيعا، لكن حقيقة الواقع 

وما أفرزته العهود والتقسيمات يف القرن 
املاضي جعلت القضية اعقد بكثري ”

“ نعترب قضية الشعب األمازيغي من 
القضايا اهلامة واليت تستحق االهتمام به 

والتواصل معهم يف أعلى املستويات وتبادل 
العالقات واخلربات بني الشعبني الشقيقني 

من خالل احلركة السياسية اليت متثل 
الشعبني الكوردي و األمازيغي.”
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** حدثينا عن منجزك األديب
**نرشت ثالثة دواوين أمازيغية، وعناوينها كاآلتي: ديوان »إلودي« )األقحوانة(، 
»توجوت  وديوان  ماسة،  سوس  جهة  يف  أمازيغي  نسائي  إصدار  أول  وهو 
تاقبورت« )الرائحة العريقة(، وديوان »أم أسيف إغزيفن« )مثل نهر طويل(. ثم 
باللغة  متفرقة  قصصا  نرشت  كما  املغيب(،  )نجمة  تيوودش«  ن  »ترتيت  رواية 

العربية يف الصحف.
** هذا املسار األديب احلافل  جيعلنا نفكر يف قصة اخنراطك يف الكتابة، كيف جئت إليها؟

**لم أفكر أن أكون كاتبة، لكني كنت أشعر برغبة يف الحكي، ورغبة يف مخاطبة 
شخص آخر، هكذا رحت يف اإلعدادية أكتب يومياتي الخاصة، وخواطر شخصية، 
التي لم يطلع عليها أحد. لكن  أخرتع فيها شخصا مجهوال، أرسل له خواطري 
الكتابة الحقيقية جئت إليها مع القضية البوسنية التي كان لها تأثري عميق يف 

توجيهي للكتابة الواعية.
** ماذا عن ظروف كتابة ونشر نصك األول؟

كارمينا  تنساب  »عندما  عنوان  تحمل  العربية  باللغة  قصة  كان  األول  **نيص 
أن  أردت  البلقان؛  يف  الحرب  تأثري  تحت  طالبة  وأنا   1994 عام  كتبتها  بورانا«. 
أفهم التحوالت العنيفة لإلنسان، وقيمة اإلنسانية أمام قسوة الحرب عىل الوجود 
 1996 سنة  ستفوز  ذلك  بعد  األول.  نيص  كتابة  ظروف  بخالصة  هذه  البرشي، 
بجائزة منظمة اإلسيسكو ألحسن قصة يف العالم اإلسالمي. طبعا شعرت بالفرح 
لتلك الجائزة ذات املستوى الكبري، خصوصا وأن لجنة التحكيم كانت من جنسيات 

مختلفة، حينئذ تأكدت بأن قدري هو أن أكون كاتبة.
نابعا  إصداره  قرار  كان  »إلودي«،  ديوان  وهو  األول  األمازيغي  كتابي   هناك  ثم 
من الوضعية التي كانت عليها اللغة األمازيغية، كان البد أن يكون لها مكان يف 
الدستور، فكان اإلصدار بها هو رسالة للمعنيني باألمر، مساهمة مني ككاتبة يف 
التعبري بلغة هي من أقدم اللغات اإلنسانية، تتميز بجميع الخصائص الجمالية 
واألساليب البالغية التي تجعلها يف مصاف اللغات األدبية الرفيعة، وبالتايل لم يعد 
عملت  فقد  »إلودي«،  نرش  أما  بها٠  الالئقة  املكانة  منحها  يف  التهاون  باإلمكان 
كثريا ألوفر ثمن إصدارها، أما ظروف نرشها، فقد كانت  عصيبة، نتيجة  تماطل 
كبري  دام شهورا ،لم تكن لتصدر يف وقتها املعروف لو لم يكن هناك إرصار حازم 

مني، ذلك علمني  أن أبارش سري مشاريعي بنفيس٠
** ما هو نصك األقرب إىل نفسك؟

إىل  العطاء، يجعلني سعيدة ويقلب مزاجي  أتوق إىل  الذي يجعلني  **هو النص 
األفضل، إنه نص يخاطب عمقي الوجداني ويجعلني أرغب أكثر يف الحياة برىض 

وفرح هادئ٠
** ما هو مفهومك لألدب؟

هو  فاألدب  لهذا  أدبا،  والعنف  الحقد  يمنحا  أن  مستحيل  محبة،  هو  **األدب 
وسيلة للتعبري عن إنسانيتنا ومنح متعة هذا التعبري للقارئ، إنه تبادل إنساني 

رفيع يجعلنا إيجابيني يف حياتنا٠
ملاذا  عنك،  ماذا  خمتلفة.  إجابة  أجاب  منهم  وكل  الكتاب،  من  كثري  على  تكتب؟«  »ملاذا  سؤال  طرح   **

تكتبني؟
**أكتب لنفيس أوال، ألني أشعر برغبة ملحة يف داخيل تجاه الكتابة، فهي تمنحني 
إحساسا جميال، ثم أفكر يف اآلخر حينما أكتب، ألني أرغب يف أن يدخل إىل عاملي، 

ويف كلتا الحالتني أرغب يف ترك يشء من روحي يف الوجود٠
** هل متارسني طقسا، قبل وأثناء الكتابة؟

**ليس عندي طقس معني، لكن اليشء األكيد أني أبتعد عن التلفزيون، والراديو 
واألنرتنيت، غري أني أترك النافذة مفتوحة، ألن صوت العصافري واألطفال يلعبون 

يف الحي يجعلني أحس بالهدوء أكثر.
** وهل متارسني نقدا على نصوصك؟ هل تنفصلني عنها لتطلعي عليها بوصفك ناقدة ال مبدعة؟

** رضوري، حينما أنتهي من عمل ما، فأنا أبتعد عنه لفرتة تدوم أسابيع حتى 
ذات  من  التخلص  يل  خول  غياب  بعد  أخرى  مرة  عليه  أطلع  ثم  وجوده،  أنىس 

املبدعة، والتحول إىل ذات الناقدة، حينئذ الرؤية تختلف، أصبح أقل عاطفية وأكثر 
عقالنية، فيبدأ عمل آخر، تصحيح وتغيري لكلمات أو جمل، أحيانا حذف لفقرات 
كاملة أوتشذيبها أكثر، هكذا حتى تحصل عندي قناعة تامة بالتقدم إىل مرحلة 
الطبع. ال أترسع يف أن أعرب عن نفيس ككاتبة، بل أويل أهمية كبرية لقيمة الكتابة، 

لهذا آخذ الوقت الالزم يف كل شئ٠
** ما هي الفترة الزمنية اليت استغرقتها كتابة نصوصك، كل على حذة؟

لكن   ،  1998 سنة  الفرتة،  نفس  يف  بدأتهما  تاقبورت«  و«توجوت  **«إلودي«، 
فيه  جمعت  تاقبورت  توجوت  ثم   ،  2009 يف  نرش  إلودي  مختلفا،  كان  النرش 
سنة  يف  نرشت  ثم  2010؛  إىل   1998 منذ  كتبتها  موضوعية  وحدة  ذات  نصوصا 
2011 ٠بالنسبة لرواية »ترتيت ن تيوودش« ٱستغرقت يف كتابتها ثالث سنوات٠ 

نفس الشئ بالنسبة لديواني »أم أسيف إغزيفن«، ثالث سنوات٠
** ماذا تقرأين حىت ترفعي من القيمة األدبية لكتاباتك؟

** قبل أن أكون كاتبة أنا قارئة وال زلت. أول نص أدبي قرأته كانت رواية األم 
ملكسيم غوركي، كان عمري 11 سنة، بمعنى أني قارئة بقوة منذ الطفولة. نشأت 
يف محيط أرسي مثقف، ممتزج بمحيط املعارف واألصدقاء ألرستي الذين كان لهم 
أبناء يف الجامعة وأنا كنت بعد طفلة يف اإلبتدائية. كنت أجد لديهم روايات وقصصا 
واألرجنتيني٠٠٠  والصيني  الرويس  األدب  خزانتهم  من  فقرأت  العالم،  بقاع  من 
بالتايل اكتسبت ذائقة أدبية متينة حتى قبل أن أصل إىل الثانوية، لقد كان لذلك أثر 

فيما بعد يف مستوى كتابتي.
** ما عدد النسخ املطبوعة من كل كتاب؟ وما هو حجم املبيعات؟

حسب  متفاوت  فهو  املبيعات  حجم  أما  كتاب،  كل  من  نسخة  ألف  **أطبع 
الذي  الجيل  ذاك  بعد  يوجد  ال  بمعنى  ممدرسة،  تكن  لم  بلغة  أكتب  أنا  املناطق، 
اللغة هو نضال محض، ومن خالل تعاميل مع  سيقرأ بها، لهذا فاإلصدار بهذه 
الكتبيني فهم يشتكون من قلة القراءة بهذه اللغة، وهذه نتيجة منطقية، فهي 
لغة رسمت حديثا ثم لم تطبق فعليا يف املدارس، فال هي إجبارية وال هي معممة، 
نيابات  يف  حذفها  وتم  كثرية،  تعليمية  نيابات  يف  األساتذة  عدد  تقليص  وتم  بل 
أخرى، لهذا قبل أن نتكلم عن حجم املبيعات علينا النظر أوال إىل حجم تدريس هذه 
تعتمد عىل رأسمال  باألمازيغة  زالت كتابتي  لهذا فال  اللغة، فاألمران مرتبطان، 

الحب الذي أكنه لها٠
** هل حصلت على أي تعويض مادي من كتبك؟ وهل ميكنك ذكر التفاصيل؟

كان  رشوط.  بال  يكون  فهو  خالصا  يكون  حينما  الحب،  عن  تكلمت  لقد    **
الحب  أبدا فيما سأجنيه من هذا  أفكر  لغتي، ولم  أخدم  أن  تفكريي منصبا عىل 
قلة  رغم  أستمر  لهذا  لالرتزاق،  كوسيلة  األدب  إىل  أنظر  ال  ألني  ربما  والعطاء، 
فمن  املادي،  التعويض  عن  أما  سابقا٠  املذكورة  لألسباب  اللغة  بهذه  القراء 
الوقت  أعطي  مؤسسات؟  جمعيات،  أفراد،  هم  هل  التعويض  بهذا  املكلف  هو 
الوقت،  هذا  عىل  يعوضني  أن  أحد  بمقدور  ليس  اللغة،  بهذه  األدب  لهذا  الثمني 
كتبي أصدرتها بمجموع مايل شخيص قد يشرتي يل سيارة جميلة، عوض تعب 
وأتحمل  طويلة  مسافات  أميش  أن  فضلت  لكني  اليومي،  املواصالت  ومشاكل 
ازدحام الحافالت والكفاح اليومي للمواصالت التي هي هاجس حقيقي يل، فقط 
ألتمكن من إصدار أعمايل التي تخدم لغتي، أنا منحتها وقتا غاليا من العمر الذي 
استغرقته يف الكتابة، ثم منحتها مايل الخاص، لو لم يكن هذا العطاء أدبيا خالصا، 
التعويض  مادام  استمررت.  العوائق  كل  رغم  لكني  األول،  الكتاب  مع  لتوقفت 

املادي غائبا فإن الجزاء الذي يهمني هو التقدير لهذا الكفاح٠
** ملن تقرأين من الكتاب األمازيغ؟

للحياة  ورؤيتهم  أفكارهم  عىل  أطلع  أن  أحب  ألني  الكتاب،  من  لكثري  **أقرأ 
والناس، ومعرفة املواضيع التي يحبونها، لدي مكان يف خزانتي مخصصة للكتاب 

األمازيغ، منهم أصدقاء يل، ومنهم من ال أعرفهم، لكني تمتعت بقراءتهم٠  
**هل مثة نصوصا نقدية منشورة اعتمدت إبداعك متنا للدراسة؟

كتاب  أول  أنه  رغم  دراسة،  أية  له  ليست  علمي  حد  وعىل  إللودي،  **بالنسبة 
تصدره امرأة باللغة األمازيغية يف جهة سوس٠ أما ديواني الثاني فحظي بدراستني 

نقديتني إحداها باللغة 
والثانية  العربية 
بالفرنسية، أما روايتي 
نقدية  دراسة  فهناك 
قام بها األستاذ لحسن 

زهور٠  
يف  الرجل  موقع  ما   **

كتاباتك؟
محوري  **موقعه 
كتاباتي،  جميع  يف 
ديواني  يف  خصوصا 
الروح  فهو  إلودي، 
أخاطبه  للمرأة،  التوأم 
غاضبة  مرة  كثريا 
ومرة  ومعاتبة، 
عطوفة وممتنة، أما يف 

الرواية فهو بطل نبيل. ليست لدي أي مشكلة مع الرجل، ألن الروح التي تسكنه 
هي نفسها الروح التي تسكن املرأة، روح اإلنسان، من هذا املنطلق تتحدث عنه 

كتاباتي٠
** مبن تأثرت إبداعيا؟

مع  عميقا  كان  الوجداني  التأثري  لكن  شيئا،  ويمنحني  إال  له  أقرأ  من  كل   **
الشاعر الفرنيس پول فيغالن، معه فقط بدأت أحب الشعر، خلق لدي جمال التذوق 
الشعري.كنت يف الثانوية حينما أخذت أجمع درهما وراء درهم ألشرتي أخريا أول 
ديوان كامل يف حياتي، كان ديوان هذا الشاعر الفرنيس الراقي، أظنني تعلمت منه 
أوال حب الشعر، وثانيا اإليمان بالبساطة. يختلف تأثري إبداع عن آخر، فهناك من 
تعلمت منه حب الكلمة مثل غارسيا ماركيز. وهناك من أثر يف وجداني كفيغالن. 
وهناك من جعلني أندهش ألسلوبه التعبريي كاألملاني هاينريش پول. وهناك من 
جعلتني أقتنع بأن الكتابة هي خطاب لألرواح كإمييل برونتي. وهناك من أحببتها 
ادريس  أوستن. وهناك  الساخرة كجان  الرقيقة   العقالنية  كتابتها  أحببت  ألني 
الرشايبي الذي جعلني  أشعر برغبة يف التغيري وامليض أماما دائما،  معه صار لدي 
تصور ملستقبل بلدي، مستقبل مبني عىل نقد املايض وليس مقدِّسا له، مستقبل 
الذي عشقته كإنسان وككاتب، علمني  حداثي يف كل شئ٠وهناك كاتب ياسني 
التأمل والتفكري يف ما وراء الجدران، تعلمت منه الجرأة يف التعبري عن الحق، إني 
أتذكره دائما، بل أكثر، أنا أحبه ذاك الحب اإلنساني املمزوج بالتقدير واإلعجاب٠ 
ثم آخرون كثريون، إني أقرأ أكثر مما أكتب. كل واحد من هؤالء ساهم يف منحي 

شيئا ألخلق ذاتي اإلبداعية الخاصة٠
** هل كنت حتلمني بأن تصريي كاتبة؟

ذلك  بعد  للكتابة،  دافعا  نفيس  يف  وجدت  الوقت  مع  قط،  بالكتابة  أحلم  لم   **
رصت أعشق هذا املجال، لكن كانت لدي ميوالتا تعبريية أخرى مثل التمثيل، فقد 
أتنقل مع فرقة مدرستي عرب مدارس  كنت يف مرسح الطفل ملدرستي اإلبتدائية 
الدارالبيضاء لتقديم عروضنا املرسحية، كان حلمي الحقيقي إىل حدود الثانوية 
أن أكون ممثلة أو مغنية، لدرجة أن أمي كانت تشتكي من حجم األرشطة التي 

أتلفها حينما أسجل فيها األغاني بصوتي٠  
** ماذا يعين لك الرجل؟

**توأم املرأة
والجنس معربا عنه يف اإلبداع: الجنس بمعنى الكلمة ال  أظنه يمنح إبداعا

واملوت: القدر الحق الذي يعلمنا الرىض والتواضع
والدين: محبة الخالق

واللغة العربية: لغة برشية جميلة بني لغات برشية جميلة
* حاورها: مبارك أباعزي

أسرار الكتابة وطقوسها مع الروائية والشاعرة األمازيغية خدجية إيكن
خدجية إيكن: »إين أقرأ أكثر مما أكتب. واألم ملكسيم غوركي أول ما قرأت وعمري 11سنة«

البالد  يف  األعمال  سيدات  صعود  إن 
الشابات  للسيدات  األمل  أعطى  قد 
لتحقيق  واألمهات  البيوت  وربات 
أكثر  بحياة  والتمتع  أحالمهن 
يزال  ال  بينما  وسعادة.  نجاحاً 
الذكور يهيمنون عىل قطاع األعمال 
عاملة  قوى  أصبحن  النساء  فإن 

اقتصادية ناشئة يف املغرب.
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة، تحتفل 
رشكة البيع املبارش اآلسيوية الرائدة 
وتطلعات  أحالم  وتدعم  كيونت 

النساء يف املغرب. وتوفر الرشكة منصة للمرأة لتصبح بائعة مبارشة لتنمية قدراتها 
الريادية يف مجال األعمال ومنحها حرية العمل وفقاً لجدولها  الخاص.

مجموعة واسعة ملنتجات نسائية من إنتاج رشكة كيونت تكون بمثابة بوابة للحياة 
املثالية. من خالل املتجر االلكرتوني الخاص بالرشكة فإنها تقدم منتجات الصحة 
والعافية والعناية الشخصية ومستحرضات التجميل والساعات السويرسية األنيقة 
واملجوهرات من قبل Bernhard H. Mayer®  وأكثر من ذلك بكثري. وتشجع رشكة 
كيونت ممثليها املستقلني عىل القيام بأعمالهم بشكل مميز يف مجال البيع املبارش 

من خالل إقامة التدريبات املتواصلة والتوجيهات املستمرة.
السنني،  مر  »عىل  بأنه  أكدت  كيونت  لخدمات  التنفيذية  الرئيسة   Malou Caluza
انضمت النساء املغربيات يف املشاريع الحيوية املختلفة. بدعم وتشجيع من أرسهن 
أعمالهن  إدارة  يف  واملثابرة  الحازمة  طاقتهن  فإن  القيمة،  تقاليدهم  من  وبتوجيه 
أيضا  ولكن  فقط  ألرسهن  املعييش  املستوى  ترفع  لم  مالياً  واستقاللهن  الخاصة 
يف  نحن  للمرأة،  العاملي  باليوم  االحتفال  يف  وبالتايل،  عام.  بشكل  بالدهم  اقتصاد 
يف  نستمر  اننا  وإنجازاتهن.  املتميزات  النساء  هؤالء  بتكريم  نفتخر  كيونت  رشكة 
دعم وتحفيز النساء يف جميع أنحاء العالم ليصبحن سيدات أعمال ناجحات وحتى 

يستطعن الوقوف بكل شجاعة وشموخ يف بيئة األعمال الرائدة«.
أداء  املغرب  يف  املبارش  البيع  صناعة  سجلت  الدويل،  يورومونيتور  لتقرير  ووفقا 
إيجابيا يف عام 2016، عىل الرغم من الرتاجع االقتصادي الكبري الذي شهدته البالد 
البيع  لرشكات  املستمرة  املساهمة  إىل  يرجع  هذا  أن  التقرير  وأوضح  العام.  خالل 
املبارش يف النشاط االقتصادي للبالد مثل رشكة  كيونت التي تقود اآلن هذا املجال 
يف منطقة الرشق األوسط. فأفريقيا والرشق األوسط هي اآلن موطن ل1.7 مليون 
إىل  استنادا  عام،  بعد  عاما  املئة  يف   4.8 بـ  تقدر  سنوية  بزيادة  مستقالً،  ممثالً 

التقارير.
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الحجم  من 
حيث  املتوسط، 
الريف،  بأمازيغية  شعرية  قصيدة   26 يضم 
يف  رائعة  ولوحة  إهاء.  و  مقدمة  إىل  باإلضافة 
واجهة الغالف بريشة الفنان التئكييل عبد العيل 

بوستاتي.
وفاة  عىل  ترحما  صمت  بدقيقة  الحفل  افتتح 
مجموعة من الشخصيات البارزة يف هذا الشهر، 
وأبرزهم والدة الدكتور قايض قدور و والد الفنان 
لصاحبة  الكلمة  أعطيت  ذلك،  بعد  شيلح.  عالل 
تعريفية  ورقة  قدمت  التي  الحقيقة"  "صاحبة 
إىل  وتطرقت  كشاعرة،  مسريتها  وعن  عنها 
طريقها  اعرتضت  التي  العراقيل  من  مجموعة 

حتى يخرج هذا اإلبداع إىل حيز الوجود. 
بمداخلة  حنو  الواحد  عبد  األستاذ  بعدها  تقدم 
قبل  الريف  يف  الشعر  فيها حيثيات  مطولة رسد 
املرأة  ودور  الكتابة  إىل  الشفاهية  من  ينتقل  أن 
الريفية يف إبداعه إبداعا حقيقيا يحمل يف طياته 
روح الريف، مخالفا إلبداع الرجل "أمذياز" الذي 

كان يتوخى من وراء إبداعه تحقيق الربح. 
بيارناي  وقد استند يف ذلك عىل دراسة صامويل 
عىل  وكذلك  الريف،  يف  الشعبي  الشعر  حول 
من  باحثون  بها  قام  الدراسات  من  مجموعة 
املطلب  وعبد  قسوح  اليماني  أمثال  الريف 
أزروال وحسن  أبرنوص وفؤاد  الزيزاوي وجمال 
الحمداوي  وجميل  العادك  ومصطفى  بنعقية 
املرأة  مبادرة  حول  عرج  ذلك  بعد  ثم  وغريهم. 
ميدان  يف  الريفي  الشاعر  مزاحمة  إىل  الريفية 
تجارب  رسد  حيث  الدواوين،  ونرش  الكتابة 
بوسنينة  عائشة  مثل  الشاعرات  من  مجموعة 
ومايسة  كوردي  وعائشة  الوريايش  وفاظمة 

رشيدة املراقي وغريهن...
لقراءة  حنو  الواحد  عبد  األستاذ  انتقل  ذلك  بعد 
تحليلة يف الديوان ابتدأت بقراءة الغالف والعنوان، 
القضايا  من  مجموعة  عىل  عرج  ذلك  بعد  ثم 
ديوانها،  يف  الشاعرة  ترصدها  التي  املوضوعية 
والتي تتوزع عىل مجموعة من التيمات، كالحب 
ثم  واملرأة...  واليتم  والطفولة  والهوية  واألرض 
الثقايف  باملوروث  الشاعرة  استعانت  كيف  بني 
الريفي القديم، واستعارت من الحكاية الشعبية 
واألمثال وما كان يردد أثناء بعض األلعاب )حيدا 
ميدا مثال( لتوظفها بشكل رائع يف قصائد نسجت 
بني أصالة املايض وملسة الحارض، يف قالب جمايل 
حنو  الواحد  عبد  األستاذ  وبني  واقعية.  وبرؤية 
بسيطة  لغة  الشاعرة  فيه  استعملت  الديوان  أن 
الريف،  مناظق  كل  يف  املتداول  املعجم  من  تنهل 
اللغة  من  املصطلحات  بعض  عىل  انفتاحها  مع 

االمازيغية املعيارية..
يونس  لوكييل  الباحث  الطالب  استهل  وقد 
سياقه  يف  الجديد  األدبي  املولود  بوضع  مداخلته 
من  مجموعة  خالل  من  وذلك  املعارص،  العام 
باملرجعية  التأثر  منها:  واملميزات  املعايري 
من  اإلنتقال  التقدمية،  باآلراء  التشبع  الواقعية، 
القصيدة  إعطاء  عرصي،  وعي  إىل  تقليدي  وعي 

نفسا جديدا عىل مستوى املبنى واملعنى...
)مالك   "lall n tidt" الشعري  الديوان  وتميز 

الحقيقة( حسب نفس الباحث ب:
الشاعرة  أن  يتبني   26 القصائد  ناحية  من  أوال، 
فيها  يتداخل  بحيث  عرصها  قضايا  عالجت 

املحيل بالوطني، والقومي باإلنساني
ثانيا: حضور الرتاث الشعبي بشكل الفت سواء  

الشعبية،  النوع)األمثال  أو  الكم  مستوى  عىل 
ما  وهو  األطفال...(  الحكاية،ألعاب  األسطورة، 
الداللة  يف  وقوة  رمزيا  بعدا  الديوان  عىل  أضفى 
والتعبري، وخصوصا حني تستلهم الشاعرة هذه 
الرموز يف التعبري عن القضايا اآلنية لإلنسان من 
واقع  تصوير  من  تمكنت  فقد  ومعانات،  هموم 
أحاسيسها  وترجمة  واسعة،  اجتماعية  فئات 
بالنسبة للشاعرة  الرتاث  ومواقفها. ويعترب هذا 
اإلجتماعية،  القيم  من  ملجموعة  ومرجعا  خزانا 
يحتاجها  والتي  املرغوبة  واإلنسانية  األخالقية 

املجتمع الحايل ليعيش يف سالم
أجناس  تداخل  لتقنية  الشاعرة  توظيف  ثالثا:  
الحكاية  قبيل  من  القصائد،  مع  أخرى  أدبية 
واملثل الشعبي، وهو ما منحها القدرة عىل رسعة 

إيصال الفكرة إىل املتلقي رغم رمزيتها. 
اللغة  عىل  الشاعرة  انفتحت  املعجم:  رابعا: 
املعجم  عىل  الوقت  نفس  يف  وحافظت  املعيار، 
القديم للغة األمازيغية يف منطقة الريف وتنوعت 

الحقول املعجمية حسب املواضيع. 
الشاعرة  أن  فنجد  العروض،  ناحية  ما  خامسا:  
امليزان  عىل  املبنية  التقليدية  القصيد  تجاوزت 
مبنية   "    izri  innufsrn"حرة قصيدة  إىل   ،12
أحيانا  الحفاظ  مع  اإليقاع،  يف  الرسعة  عىل 
بالغناء(  الشعر  موحدة)ارتباط  قافية  عىل 
وتكسريها أحايني أخرى، حسب نوعية املواضيع 
التي تعالجها القصيدة ما أضفى رونقا وجماال 

وبهاءا عىل الديوان الشعري
سادسا:يمتاز األسلوب يف هذا الديوان بالسهولة  
حتى  وذلك  والتكلف،  التصنع  إىل  امليل  دون 
بالواقعية  ويمتاز  الجميع،  متناول  يف  يكون 
والدقة، ومن خصائصه كذلك الرسد، التشخيص 

والحوار….
وعدم  بالرتميز  تميزة  الشعرية  الصورة  سابعا:  
مجازية،  وأخرى  حقيقية  صور  فهناك  التكلف، 

وتتخللها مجازات واستعارات..
القصائد  بعض  اىل  الحضور  استمع  االخري،  ويف 
عبد  الفنان  دور  يأتي  أن  قبل  الشاعرة،  بصوت 
العيل الرحماني الذي تفاعل الجمهور مع أغانيه 

امللتزمة .
توقيع  تخلله  شاي  بحفل  الحفل  اختتم  بعدها 
الشاعرة  طرف  من  الجديد  الشعري  الديوان 

وحصول الحارضين عىل نسخة موقعة منه. 

شركة كيونت تدعم سيدات األعمال باملغرب
يف اليوم العاملي للمرأة، كوين جريئة 

واصنعي تغيري
مرمي 

مريامي 
توقع أول 
ديوان هلا
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* حدثنا عن جمموعة أحواش معمورة مىت تأسست؟ وما هي أهدافها؟
طرف  من   1984 سنة  تأسست  معمورة  اسايس  أحواش  مجموعة   **
أربعة عرش عنرصا، من بينهم الشاعر أحمد عصيد والحاج إبراهيم لشكر 
والطالبي محمد )بلعربي(، وكانت الغاية من هذه املجموعة، هي  املحافظة 
أصبحنا  كما  املادة  غايتهم  تكن  ولم  املدينة  داخل  األمازيغي  الرتاث  عىل 
نشاهد يف اآلونة األخرية،  لكن مع األسف مبارشة بعد أن تركها املؤسسون، 
إىل مجموعات أحواش  املتطفلني واستغلوا اسمها ونسبوه  استغلها بعض 

دون التفكري يف رد االعتبار لهؤالء املؤسسني.
فنا أصيال  باعتباره  أحواش  لفن  املتواصل  االهتمام  أهدافها، دعم  من بني 
ومحافظا عىل تقاليد الناس سواء يف األغاني والرقصات أو يف الزي املوحد، 
وكذا تحسني وتطوير فن أحواش باعتباره فنا أصيال يهم اململكة املغربية 
النهوض  إىل  الحفاظ عليه، إضافة  القادمة واملساهمة يف  وثوراته لألجيال 
بالصورة  املشاهد  إىل  إخراجه  و  أحواش  فن  وخاصة  املغربي  بالفلكلور 
املهرجانات  يف  املشاركة  عن  طبعا  نغفل  أن  دون  التام،  والتنظيم  الجيدة 
الوطنية والدولية ويف السهرات والحفالت الخاصة والعامة، وتحقيق تبادل 
وحفز  تشجيع  الناس  بني  والسالم  الصداقة  يكرس  مثمرة  وفني  ثقايف 

الطاقات والكفاءات اإلبداعية من خالل تطوير اإلبداعات الفنية الخالقة.
* ملاذا اخترمت اسم "أحواش املعمورة" ملجموعتكم؟

** ألن املجموعة تأسست بغابة املعمورة، لهذا سمية بأحواش معمورة، 
فيها  يمارس  التي  املنطقة  اسم  تحمل  جمعية  لتأسيس  دفعنا  ما  وهذا 
اسايس  أحواش  جمعية  وسميناها  الغابة  يف  يس  باسا  واملعروفة  أحواش 
فنية  مدرسة  نعتربها  معمورة  وأحواش  األصيل،  املغربي  للرتاث  املعمورة 

بامتياز حيث تخرجت منها 3 مجموعات.
* هل واجهتكم صعوبات؟ واهي هذه الصعوبات؟  وكيف استطعتم التغلب عليه؟

نتمكن  لم  بحيث  القوية  واملشاكل  الصعوبات  من  العديد  واجهنا  نعم   **
نواجهها  كنا  التي  املشاكل  ومن   ،2006 سنة  إال  املجموعة  هذه  تسري  من 
أن العديد من املستغلني لهذه املجموعة كانوا يحبون أن يسيطروا عىل اسم 
التي  املصاريف  يتحملوا  أن  دون  شهرة،  من  اكتسبت  ملا  املعمورة  أحواش 

اسايس  فيه  نعد  الذي  الوقت  إىل  إضافة  الخاص،  مالنا  من  نتحملها  كنا 
الذي يمارس فيه أحواش والكثري من املتاعب عند االنتهاء، وكنا نقوم بهذا 
طيلة فصل الربيع كل يوم أحد، وقد تم التغلب عىل هؤالء املتطفلني بعدما 
تمكنا من اسرتجاع زمام األمور إىل نصابها، حيث قمنا بأخذ املبادرة و بدأنا 
ندخل النظام والزي املوحد داخل األنشطة الخاصة بالغابة بعدما كانت تعج 
بالفوىض وقد تلقى هذا النظام نجاحا كبريا واستحسانا من الجمهور الذي 
تعود عىل املجيء إىل الغابة ورغم أن بعض الحاقدين واملتطفلني لم يعجبهم 
الوسائل والطرق إلفشال  للمجموعة وكانوا يبحثون بشتى  الكبري  النجاح 
أعضاء  بني  التماسك  بفضل  عليهم  التغلب  استطعنا  أننا  إىل  النجاح  هذا 
تأسيس  تم  أن  إىل  وسائل  من  لديهم  بما  يدافعون  كانوا  الذين  املجموعة 
جمعية أحواش اسايس املعمورة للرتاث املغربي األصيل بتاريخ 18 مارس 

.2016
* إىل أي حد ميكن أن يساهم "أحواش" يف احلفاظ عن التراث األمازيغي؟

** نعم يمكن لفن أحواش أن يساهم يف الحفاظ عىل الرتاث األمازيغي ألنه 
جزء ال يتجزأ من تراث هدا البلد ويعترب هذا املوروث الثقايف املهمش من أكثر 
األمازيغية  الثقافة  إشهار  يف  يساهم  دائما  وهو  املغرب  يف  شعبية  الفنون 
أينما حل وارتحل ألنه يحمل لوحات فنية ورقصات جميلة وكلمات هادفة 

ال يمله املستمع وال املشاهد.
وهل  املنطقة  ساكنة  تستقبلكم  فكيف  ونواحيها،  الرباط  منطقة  يف  تنشطون  أنكم  املعروف   *

تتفاعل مع جمموعتكم؟
** بالطبع يتفاعل معنا الجمهور واملتلقي بشكل كبري ودائما نجد استقبال 
يليق بهذا الفن ملن يقدره رغم أننا نجد أغلب األحيان يتساءل بعض الناس 
من أين أتينا، من أي منطقة، وعندما تجاوبهم بأنك من الرباط يتفاجؤون 
ويستغربون ومع ذلك ينسجم معنا يف اإليقاعات الفنية ونتلقى املزيد من 

التشجيع التحفيز والحمد لله.
* يف هذا السياق، هل يساهم فن "أحواش" يف التعريف باألمازيغية؟ 

خالل  من  باألمازيغية  التعريف  يف  كبري  بشكل  أحواش  فن  يساهم   **
الكلمات التي يلقيها الشاعر واإليقاع الخاص باحواش والرقص الجماعي، 

فبمجرد  الخاص  منظوري  ومن  باألمازيغية،  التعريف  يف  يساهم  هذا  كل 
إيقاعات  األمازيغية ألن هناك قاسما مشرتكا بني  تتذكر  تذكر أحواش  أن 
يف  املساهمني  أول  من  الفن  هذا  يجعل  ما  هذا  تيفيناغ  وحروف  أحواش 

التعريف باألمازيغية.
* كيف تنظرون لواقع الفن األمازيغي بصفة عامة، وخصوصا تراث أحواش الذي بدأ يتراجع يف 

السنوات األخرية؟
مرسحي  ممثل  األمازيغيني،  الفنانني  من  واحد  بصفتي  الحقيقة  يف   **
التمثيل  ميدان  يف  املتوسطة  التجربة  ورغم  األمازيغية  األفالم  يف  وممثل 
وخاصة األفالم، فواقع الفن األمازيغي عموما جد مزرية وال ترشف الفنان 
يختلف  ال  فهو  أحواش  ميدان  يف  يل  بالنسبة  أما  عامة،  بصفة  األمازيغي 
املتطفلني  كثرة  نواجهها وهي  التي  املشاكل  إىل  إضافة  التمثيل،  كثريا عن 
جديدة  أفكار  و  املبدعني  وانعدام  الفن  هدا  عىل  الحاقدين  والسمارسة 
التي أدخلت اإلبداع يف  مثال )احواش باني( يف مدينة طاطا من أبرز الفرق 
وانعدام  الثقايف  املوروث  بهذا  املهتمة  الجمعيات  انعدام  وكذلك  املجال  هذا 
وزارة  طرف  من  املدعومة  واملهرجانات  أحواش  بفن  الخاصة  املسابقات 
يف  الفن  تراجع هذا  يف  كذلك، ساهم  دوره  يلعب  لم  الذي  واإلعالم  الثقافة، 
السنوات األخرية، ألن كل من أسس مجموعة فنية تكون غايته املادة فقط 

وال يشء غري املادة ال يهمهم ال إبداع وال تراث.
حاوره: منترص إثري

عبد اهلل أمغار رئيس مجعية أحواش أسايس املعمورة  يف حوار مع »العامل األمازيغي«

الفن األمازيغي يعيش ظروف جد مزرية 

السيايس  للمعتقل  تمازغا"  إىل  "الطريق  كتابي  توقيع  لقي 
مصطفى أوسايا، و"إيمازيغن وحتمية التحرر" للمعتقل السيايس 
 ،2017 فرباير   16 الخميس،  أمس  كبريا  إقباال  أوعضوش،  حميد 
برواق "فضاء التوقيعات"  التابع لوزارة الثقافة يف املعرض الدويل 

للنرش والكتاب بالدارالبيضاء.
التي  أمازيغ”  "إيديسيون  رشكة  عليه  أرشفت  الذي  التوقيع 
األمازيغي، عرف عىل مدى ساعة من  العالم  تصدر عنها جريدة 
الزمن املخصصة لتوقيع الكتابني، توافدا كبريا من طرف عدد من 

املناضلني واإلعالميني واألطر الرتبوية األمازيغية.
مصطفى  األمازيغية  للقضية  السيايس  للمعتقل  ترصيح  ويف 
الكتاب  من  عدد  عىل  للتعرف  مناسبة  املعرض  بأن  قال  أوسايا 
أن يكونوا  األمازيغية  القضية  واملثقفني، مضيفا "يجب مناضيل 

حارضين يف مثل هذه املناسبات من أجل فرض وجودهم".
ضعف  من  بالرغم  األمازيغية  الحركة  أن  أوسايا  وأضاف 
األمازيغية كرواق  األروقة  إمكانياتها فقد كانت ممثلة بعدد من 
مؤسسة  وكذا  أدليس،  ومجلة  تريا  ورابطة  تماينوت  منظمة 
إدسيون أمازيغ من خالل توقيعها لكتابي "الطريق إىل تمازغا" 
إقباال كبريا من طرف  الذين عرفا  التحرر"  و"إيمازيغن وحتمية 

القراء.
حميد  األمازيغية  للقضية  السيايس  املعتقل  أكد  جهته  ومن 
أعضوش أن توقيع الكتابني كان ناجحا من حيث اإلقبال، موضحا 
الذين  بالقراء  اكتظاظا  عرفت  للتوقيع  املخصصة  "القاعة  أن 
جاؤوا لتوقيع الكتاب، حيث أن معتقيل القضية األمازيغية لفتوا 

أنظار جمع زوار املعرض".
وأضاف أعضوش أن تواجد الكتاب يف املعرض واإلقبال عليه من 
أن  إىل  مشريا  للكتاب،  الجيد  االنطباع  يعطي  األكادميني  طرف 
السياسية هو  الكتاب رغم حمولته  الثقافة توقيع  "قبول وزارة 

بمثابة اعرتاف منها باالعتقال السيايس".
التحرر"  وحتمية  "إيمازيغن  كتابي  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
منظمة  من:  كل  أروقة  يف  متواجدان  تامازغا"  إىل  و"الطريق 

تماينوت، رابطة تريا للكتاب باألمازيغية، ورواق مجلة أدليس.
*ك.و

تم بث الفيلم الوثائقي الجديد للمخرج كمال 
هشكار "تسانو تايرينو" عىل قناة 2M، يوم 
التاسعة  الساعة  عىل   2017 فرباير   5 األحد 
عليان  إنتاج  من  الفيلم  مساء،  والنصف 
أعمال  عرشة  تضم  سلسلة  إطار  يف  لإلنتاج 
ضمن  ستبث  املغرب  يف  الحب  تيمة  حول 
برنماج "قصص إنسانية"، و الجدير بالذكر 
باللغة  تعني  تايرينو"  "تسانو  عبارة  أن 
مميزة  كخاصية  حبي"   "كبدي،  العربية 
عبارة  هي  و  األمازيغي،   للوجدان  مميَزة  و 
عند  رمزيا  الحب  مصدر  أن  إىل  تشري  دقيقة 
األمازيغ هو "تاسا/الكبد" عوض القلب كما 

هو متعارف عليه يف أغلب الثقافات.
 "Tassanou, Tayrinou " و يسلط املخرج يف
يف  الحب  ثيمة  عىل  الضوء  دقيقة   58 عرب 
من  املستحدثة،  العادات  و  التقاليد  مواجهة 
و  الكبري  األطلس  أمازيغ  مساءلته   خالل 
كبارا  الرشقي  الجنوب  و  املتوسط  األطلس 
و صغارا عن معنى الحب و تجلياته يف حياة 
حياة  أثار  اقتفاء  محاوال  منهم،  واحد  كل 
يف  عشت  التي  عتبق  نايت  مريردا  الشاعرة 
واقع  تحدت  التي  املايض،  القرن  عرشينيات 
نواحي  ببوكماز  املحافظ  البادية/املجتمع 
و  غزال  الوديان  و  السهول  أمطرت  و  أزيالل 
بدون  وود  حب  كلها  بحياة  تتغنى  أشعارا 
النهج  هذا  وعىل  مخاوف،  أو  تحفظات  أية 
الحكي  بواسطة  هشكار  كمال  املخرج  صار 
برفقة كل من  الواقع،  برامج  و عىل طريقة 
منري قجي و محمد زيدان العارفني بمناطق 
الجنوب الرشقي و االطلس املتوسط،  ليسافر 
مع املشاهدين عرب مناطق األطلس املتوسط 
من تنغري )لفديت(، تنجداد و إفغ )تاقرفيت( 
نواحي  ببوكماز  مروراً  (الحوب)،  دمنات  إىل 
و  إملشيل  إىل  عتيق(  نايت  )مريردا  أزيالل 
موسم الخطوبة ايسيل و تسليت، ثم مكناس 
التي التقى فيها املخرج رفقة الفنانة فاطمة 
الدكتور  أشهبار  الذهبي  فاطمة  و  عاطف 
يوسف عكوري و عبد املالك الحمزاوي محمد 
التي  أوعكي  حادة  ديفا  الفنانة  مع  جاجع 
تحدثت عن جزء من ماضيها و معاناتها ثم 
بعد ذلك و يف جلسة سمرية أتحفت مسامع 
من  ملجموعة  أدائها  خالل  من  املشاهدين 
املقاطع التي تتغنى بالحب، و قد شارك يف هذا 

إضافة  الفنانني  و  الباحثني  من  ثلة  العمل 
التي  املناطق  ساكنة  من  بعض  تدخالت  إىل 

شملها الفيلم الوثائقي.
و تجدر اإلشارة إىل أن كمال هشكار هو من 
25 فرباير1977 بمدينة تنغري، و هذا  مواليد 
الفيلم الوثائقي هو الفيلم الثالث يف مسريته، 
"تنغري-جريوزاليم..أصداء  من  كل  بعد 
2013، وحصد أكثر  املالح" الذي صدر سنة  
الوطنية  8 جوائز يف مختلف املهرجانات  من 
و سعاد يف  ايطو  "ليىل،  فيلم  ثم   ، الدولية  و 
صدر  الذي  و  املناخية"  التغريات  مواجهة 
 22 املناخ كوب  2016 و عرض يف قمة  سنة 

بمراكش.
أكد  هشكار  كمال  املخرج  مع  اتصال  يف  و 
و  سعيد  جد  أنه  األمازيغي  العالم  لجريدة 
متوثر و يف نفس الوقت فخور بأنني أمازيغي 
لقيه  الذي  وبالنجاح  أنجزناه  بما  فخور  و 
من  أشهر   6 استغرق  الذي  الفيلم  عرض 
الرسائل  من  املئات  وصلتني  فقد  العمل، 
مشاهد  مليون   1.3 املشاهدين  عدد  بلغ  و 
خالل العرض األول بقناة 2M، كما لم يفوت 
املخرج فرصة شكر كل فاطمة عاطف منري 
قجي و محمد زيدان وكل من ساهم  من بعيد 
أو قريب يف إخراج هذا العمل إىل حيز الوجود.

كما أشار املخرج كمال هشكار إىل أن الثقافة 
األمازيغية ليست بفلكلور و إنما هي ثقافة 
املغاربة  ثقافة منفتحة و تخص كل  عاملية، 
جميعا،  هويتنا  جوهر  فهي  استثناء،  دون 
كما رصح لجريدة العالم األمازيغي أن فيلمه 
القادم "جريوزاليم-تنغري..العودة إىل الوطن" 
 2018 بداية سنة  للعرض يف  سيكون جاهزا 
هذه  عرضه  إمكانية  حول  يروج  ملا  خالفا 

السنة
* مصطفى مروان

أفاية  الدين  نور  األستاذ  فرباير،   16 الخميس  يوم  قام 
تدبري  يف  واالختالف  "الهيمنة  كتاب  يف  قراءة  بتقديم 
التنوع الثقايف" ملؤلفه ألستاذ أحمد بوكوس عميد املعهد 
إفريقيا، ضمن  األمازيغية، وذلك بقاعة  للثقافة  امللكي 
23 للمعرض الدويل للنرش والكتاب،  فعاليات الدورة ال 

بالدار البيضاء.
مؤلفه  بأن  أكد  بوكوس  أحمد  لألستاذ  ترصيح  ويف 
تهم  األساسية  املحاور  من  مجموعة  يتناول  الجديد 
التاريخية،  الحقب  عرب  باملغرب  الثقايف  الحقل  تكون 

وخاصة  باملغرب،  الثقافية  التعبريات  عىل  العوملة  وأثر 
منها تلك التي لها صلة بالثقافة العاملة، وكذلك تلك التي 
النائية  املناطق  ثقافة  أي  الهامش،  بثقافة  ارتباط  لها 

واملهمشة.
الرهانات  أيضا  يهم  الكتاب  أن  بوكوس  وأضاف 
"ومن  الثقايف،  التنوع  أو  التغري  تواجه  التي  األساسية 
الحداثة،  نلج  كيف  الحداثة:  رهان  الرهانات  هذه  أهم 
الرهان  أن  إىل  مضريا  الحداثة"،  ولوج  رشوط  هي  وما 
الثاني يهم التغري "نحن نعلم أن املجتمع املغربي انخرط 

حاليا يف سريورة عميقة، فيها مجموعة من اإلكراهات 
التي تهم كذلك املستوى الثقايف واملستوى اللغوي".

وقال بوكوس أن املؤلف يشمل أيضا رهان الديمقراطية 
حيث أنه "بدون ديمقراطية ال يمكن للتنوع الثقايف أن 
ينتعش، وال يمكن للمبدع املغربي كيفما كانت انتماءاته 
أن يستمر يف اإلنتاج، ويستمر يف اإلبداع". ويف ما يخص 
مسألة الحداثة يعتقد املؤلف أن الحداثة تمثل مجموعة 
لإلقالع  األساسية  الركيزة  هي  التي  املثىل  القيم  من 

*كمال الوسطانيالثقايف ببالدنا.

بوكوس: ال ميكن للتنوع الثقايف أن ينتعش بدون دميقراطية 

  »Tassa nu, Tayri nu« 
خيطف األضواء!

معتقلي القضية األمازيغية يوقعان كتابيهما يف معرض البيضاء

فضاء  احتضن  أمازيغ«،  »إيديسيون  رشكة  من  بإرشاف 
التوقيعات التابع لوزارة الثقافة يف املعرض الدويل للنرش والكتاب 
بالدار البيضاء يوم األحد، 19 فرباير 2017، حفل توقيع »املعجم 
القانوني فرنيس أمازيغي« ملؤلفه محمد بوداري، إىل جانب كتاب 

»إمازيغن وحتمية التحرر« للمعتقل السيايس حميد أعضوش. 
أن  وقال محمد بوداري يف ترصيح خص به »العالم األمازيغي« 
بذلك يف  املعايري، »حيث ساهمنا  التوقيع كان ناجحا بكل  حفل 
حضور الكتاب األمازيغي برواق املعرض الدويل للكتاب والنرش، 
والتعريف به لدى املواطنني الذين حرضوا لالطالع أو اقتناء هذا 

املنتوج الفكري«.
وأشخاص  مناضلني  طرف  من  العزوف  بعض  بوداري  وسجل 
املرتبطة  واالحتفاليات  التظاهرات  حضور  ألفوا  بأنهم  قال 
عن  الدفاع  بقضايا  االلتزام  من  مزيد  إىل  ودعا  باألمازيغية، 
األمازيغية ونبذ الخالفات داخل الحركة االمازيغية واملشاركة يف 

األنشطة املرتبطة بلغتنا وثقافتنا األمازيغية.
وأشاد بوداري بالحضور اإلعالمي  لجريدة العالم االمازيغي وكذا 
التنديد  يفوته  أن  دون  االمازيغية،  والقناة  تليكسربيس  موقع 
بغياب »وكالة املغرب العربي لالنباء« يف هذا الحفل، »واكتفاءها 

حفل  بتغطية 
مديرها  توقيع 
لديوانه  العام 
تسخري  يف  الشعري 
مفضوح للمؤسسة 
التي  العمومية 
تقوم  أن  يفرتض 
كافة  بتغطية 
الثقافة  األنشطة 
بني  تمييز  دون 
املبدعني والباحثني«

اإلشارة  وتجدر 
الصادر عن مؤسسة  أمازيغي«  القانوني فرنيس  أن »املعجم  إىل 
»إيديسيون أمازيغ«، يعترب أول معجم ثنائي متخصص )فرنيس-

)املعجم   »Amawal azerfan« بعد  القانون،  مجال  يف  أمازيغي( 
الذي  فؤاد  ولحبيب  وأفوالي  الدغرني  أحمد  لألساتذة  القانوني( 

صدر سنة 1996.
* ك.و

بوداري خيتتم معرض الكتاب بتوقيعه للمعجم القانوين األمازيغي



*طبيعة تداخل اإلزري بالريف:
ساهمت إشكالية تحديد األنماط الشعرية بالريف يف إختالف 
النقدية لدى املهتمني، مما يزيد من صعوبة تصنيفه  الرؤى 
وتبوبيه وفق موضوع واضح، وذلك لتميزه بخاصية تشابك 

املواضيع وتداخل األغراض واألهداف  فيما بينها.
أن  بداهة  بكل  سيكتشف  بالريف  اإلزري  يف  املتمعن  أن  إالّ 
الشاسعة  املساحة  يحتل  باملرأة  والتغني  والحب  الغزل  فن 
فنا  منه  جعلت  الغزارة  هذه  والتداول،  اإلنتاج  خالل  من 
مما  األمازيغي،  الشاعر  من  ودعم  بإهتمام  يحظى  فريدا 
والتعابري  الغزلية  باملفردات  إهتمامه  يويل  األخري  هذا  جعل 
أحاسيسه  عن  للتعبري  وأرّقها  أجملها  يتصيد  الرومانسية، 
صورا  لنا  يعطي  مما  بالرمزية  املتأججة  ومشاعره  امللتهبة 
والعاطفية  الغزلية  املواضيع  فيها  تمتزج  رائعة  شعرية 
بقضايا إنسانية أخرى، وسنحاول هنا أن نقف عند مجموعة 
أخرى  شعرية  أغراض  مع  عالقتها  يف  تايري  نـ  إيزران  من 

إستأثرت إهتمام الشاعر الريفي. 

أوال: احلب واهلجرة: 
لم يتمالك اإلنسان الريفي نفسه وهو يودع حبيبته ويقاسم 
الجارفة  اإلنسانية  األحاسيس  والفراق، هذه  البعد  ألم  معها 
ذاكرة  لها  أرخت  والتي  والحنني؛  والتمزقات  بالقلق  املليئة 
لذات منهارة  اإليزري بمثابة مرآة  اإليزري بكل قوة، فأمىس 
بخلجات  املمتزجة  الحب  ولواعج  الهجرة  بعذبات  محملة 
النْفس وفرحَة اللقاِء وآالَم الغربة، ونستطيع من خالل هذه 

النماذج أن نعيش معا بعضا من هذه األحاسيس: 
-Yardⵖ aqarfⵟan, bu sbⵄin n rqfur
mami umi yuyar yjjay mantca dg wur.
- A Mrwct a Mrwact; taqarqact n tzra
aqqa ad tⵖdared llif; axmi cm ⵖar yzwa!
-Aⵄlik mri ⵖari remrayet n Uliman
ad xzarⵖ llif inu ugd isⵄdda riyam.
- Mara truⵃd Aliman wcayi tabrat inu
nc war zmmarⵖ i rsnin a llif inu.

ثانيا: إيزران نـ تايري والسخرية:
التهكم  إىل  ترمي  الريف  يف  معروفة  شعرية  طريقة  وهي 
ما  بعكس  املعنى  فيه  يظهر  الذي  الهجاء  أو  والتندر  املرير؛ 
ويتم  بااللفاظ،  املعنوي  التالعب  طبيعته  املتلقي،  يظنه 
ضمن معيارية فنية يتعمد فيها الشاعر أسلوبا ساخط ميلء 
بالسخرية واإلستهجان؛ يتم فيها تقديم النقد الالذع للمتلقي 
ظاهرة  وهي  واإلمتاع.  بالفكاهة  الجد  فيه  يختلط  جو  يف 
ناتجة عن ترسبات ومواقف نابعة )ربما( عن عالقة عاطفية 

فاشلة أو ناتجة عن مواقف مشينة وغادرة.
األحاسيس.  بهذه  مليئة  األمازيغي  )ة(  الشاعر  روح  كانت 
ومقدرة  الدعابة  روح  جوهر  التالية  اإليزران  يف  نكتشف 
واملعريف  اللغوي  الرصيده  ذلك  إستغالل  يف  الريفي  الشاعر 
بكلمات مشفرة  تلدغ حبيبها  الحبيبة  أن  نجد  فتارة  املحيل؛ 
تبتغي من خاللها التعبري عن أرسار ال يمكن اإلشهار بها إال 

بواسطة هذا النمط األدبي بعينه.
-Idhn acwwaf s zzit tahurit
mana lⵃub ⵖar tegged a mmis n tbuharit.
-Yuri d i temⵃyyar isqarqub iharkas
rbakiyyet n kaza iksit id s umarrwaⵚ.
-War xafi d ccat paⵚiyyu s rjbub n qawit
a raⵃ a yahbbuj baba aqqa i tⵄarraⵚit.
-Lⵃub nni ngga, iffⵖ ayi d anuri
maⵄlik ggiⵖ tafunast iri ⵖbbiⵖ aⵖi.

ثالثا: إيزران نـ تايري  والتطري:
مع  التفاعل  إىل  األمازيغ  إضطر  الكونية  الشعوب  كباقي 
الدجل والتطري والتربك باألرضحة كظاهرة فرضتها طبيعة 
لخلق  املجتمع  أفراد  من  جزء  معها  تكيف  التي  اإلعتقادات 
الحبيبني  بني  والحرية  البلبلة  فتن  وإثارة  واإلنتقام  املكائد 
وهي  بينهما،  املحبة  أولجلب  الناس  بني  الرضر  وإيقاع 

سلوكيات ال تخلو منها أية عالقة عاطفية. 
يف هذا املضمار ساهمت التقاليد والرواسب الثقافية املتوارثة 
الدخيلة  العادات  لهذه  والسلبية  الوخيمة  بالعواقب  والجهل 

إقحام  يف  الريفي  املجتمع  عىل 
يف  والشعوذة  السحر  ظاهرة 
املعنى،  هذا  يف  العامة.  الحياة 
إىل  األمازيغي  الشاعر  إنتبه 
عديدة  طرق  له  الدجل  كون 
يمكن لها أن تؤثر يف العالقات 
العاطفية بني العشاق، وهو ما 
حذى به إىل نسج مجموعة من 
اإليزران تبني بوضوح ما مدى 
تأثريات هذه الظاهرة، ونسمع 

إىل الشاعر األمازيغي يف هذه الباقة من اإليزران ينشد قائال:
-Xrqnt ayi tisdwin, dg wafar n wjⴹiⴹ
mrmi mma yⴹwa; ⵟⵟawⵖ d ⵖark d asmmiⴹ.
- A ya cwwaf inu itmysin di rjbub
war da yi tgg bu tira a zzayi tawyd dnb.
- T wⵚⵚayi ymma tⵄdrayi awⵚⵚi
tnnayi ⵖarm a tⵟfd ⵃalawit x uⵄzri.
-Xrqnt ayi tira di tqdduⵃin n uⵖi
xrqnt ayi ad wⴹiⵖ Sidi Rbbi yuggi.

ـ خامتة:
نرسم  أن  إستطعنا  أننا  الورقة  هذه  يف  ندعي  ال  الختام،  يف 
جزءا من الحجم الحقيقي لإليزري، ولكن يمكن أن نستخلص 
مّما سبق أن فن الغزل من بواكري اإلبداعات األمازيغية التي 
إستأثرت الشاعر الريفي ومن أرّقها وأجملها تأثريا وإبداعا، 
هذا التالحم الوطيد الذي جمع الريفي باإليزري جعل من هذا 
األخري الناطق الرسمي  لذاكرة الريف الثقافية واإلجتماعية 
والنفسية املفقودة، هذا الكائن األدبي املتجذر يف عمق الرتاث 
الريفي، هذا الرتاث الرمزي والالمادي هو مسؤوليتنا جميعا، 
وإهتماماته،  موقعه  من  كل  عليه  الحفاظ  علينا  يتحتم 
إىل »مرصد« لجمعه  اآلوان  اليوم قبل فوات  اإليزري  ويحتاج 
التي  التحريفات  من  وتنقيحه  وإنقاذه  وضبطه  وتدوينه 

تمس بأساليبه وطبيعته اإلبداعية الفريدة.
**انتهى

الشعر األمازيغي القدمي: قراءة يف األنساق واملضامني )إزران نـ تايري منوذجا( 

«TⵄIFFIT 
RAXART »

   »ْثِعفـِّـْث َرخاْرث«              
و قصة هذا املثل هي كالتايل:

و  مال  ذا  غنـيّاً  كان  رجال  أن  يُحكى 
جاه عريض، بنى لنفسه قرصا منيعا 
يزعم  الرجل  هذا  وكان  املنال،  صعب 
خطر  من  مأمن  يف  فيه  يعيش  أنه 
املنايا سماه الجنّة. كان له فيه كل ما 
يشتهيه من وسائل الراحة والرخاء و 
كل ما يوفر له العيش الكريم. يقيض 

فيه معظم وقته آمنا مطمئنا.    
بغتة،  يوما،  املوت،  ملك  جاءه  حتى 
يطلبه ويُداهم قرصه العامر، يريد أن 
املحتوم.  مصريه  اىل  يد  يف  يدا  يسوقه 
يف  القرص  هذا  يف  أنه  يعتقد  كان  لقد 
حصن منيع، لكنه اكتشف أن ما بنته 
مخيِّلته كان خاطئا، حينها بدأ يفّكر 
يف حيلة تفلته من قبضة هذا الضيف 
الثقيل الذي  تضايقت منه أنفاسه وال 
يكن  لم  والذي  صربا.  معه  يستطيع 

ينتظر نزوله يف قرصه املنيع أبدا. 
و ها هو ذا صاحب القرص يتأفف بني 
يدي ملك املوت عبوس قطوب الوجه،  
إياه،  مستعطفا  عا  مترضِّ منه  يطلب 
أن  الريفية،  األسطورة  تقول  كما 
لو  و  امليًت  الوقت  من  بعضا  يمنحه 
هنيهة، لتهيئ نفسه، محاوال إقناعه 
وإستغفاله يف اآلن نفسه، حتى يوفر 
إىل  حيث  الهروب منه  لنفسه فرصة 
أن  أو  أثره  يقتفي  أن  معه  يمكنه  ال 
يدركه فيه. حتى يبقى حيًّا. وبالفعل 
استطاع  بعدما  الهرب  من  تمّكن 
لطلبه.  املوت  ملك  واستجاب  إقناعه 
يف  الخطوات  يسارع  حّرا  فانطلق 
ـَّس السبل  الحياة الربية متهافت يتلم
تحركها  كدمية  مرتهال  وجهة  كل  يف 
بقرب  شعر  أن  بعد  مندهشا  خيوط، 

أجله. 
وملا كان يف طريقه خائر النفس يميش 
العايل  قرصه  من  قادما  نائم،  مشية 
األسوار، الذي كان يسكن فيه يف أمن 
تائها  مجهولة  وجهة  نحو  وسالم، 
وجهه،   عىل  هائما  االدغال،  عمق  يف 
باحثا عن مأوى آمن يختبئ فيه بني 
هذا  عن  بعيدا  واالحراش،  االدغال 
اقتحم عليه قرصه  الذي  اللعني  املوت 

وكّدر عليه صفو حياته.
االدغال وجد  و  االحراش   بني  وهناك 
وهو  نفسه،  »القيرص«  الرجل  هذا 
واالرهاق  التعب  شدة  من  يتثاقل 
من  مقربة  عىل  والبدني،  النفيس 
الجيفة  متيبِّسة/  نافق  رفات حيوان 
بعيدة  مسافات  من  تشم  رائحتها 
فكرة،  وعىل  فارغ،  قرب  مثل  يبدو 
فهذه الرفات تسمى باللغة االمازيغية 
 »  aⵖras  « »أْغـراص«   الريفية  
جمع   »  aⵖrus  « أغروص«  أو« 

. » iⵖrⵡas « »إغْرواص«
وجهه   أدار  الربية  االعشاب  بني  وهو 
أن  له  فبدى  يأس،  حالة  يف  وهو  لها 
كانت  بعدما  له،  االصلح  هي  هذه 
مما  اتجاه  كل  يف  الحرية  تتقاذفه 
الخطى  إليها  فأرسع  له،  حصل 
وركض نحوها ودفن نفسه يف جوفها 
حني  األخطبوط  يفعل  مثلما  القذر، 

يدخل يف مخبأ.  
وهو يقول يف نفسه: لعل هذه الرفات 
هي  اآلن  فيها  أتحصن  التي  املتعفنة 
من تستطيع أن تنقذني و تدفع عنّي 
هذا املوت الرهيب الذي يتعقبني إذا ما 
لحق بي يف هذه الربِّية املوحشة. أكيد 
أنه سيَعّفني و ستشمئز نفسه مني 
ما دمت أنا هنا يف  حضن هذه الجيفة 
وسينرصف عني المحالة، وسيرتكني 
 «  ) أثْعيْف  أذيي  ْث  رخاْر   ( لحايل 

.» raxart  adayi  t  ⵄif
وهكذا سأدفع عني رش هذه البلية.

يْث  ثْعفِّ  « العبارة  هذه  بقيت  و 
 » t ⵄiffit rawart « »َرخاْرْث
يف  املثل  به  يرضب  األزمان   غابر  من 
أشبه  حالته  كانت  ملن  الكبري  الريف 
املوت  شبح  من  يعاني  من   بحالة 
البطيء املزمن وهو يف حالة يرثى لها. 

وقد ينطبق عليه قول الشاعر:
ليس من مات فاسرتاح بميت ٭ إنما 

امليت ميت األحياء.
 * عبد الكريم بن شيكار 
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سعيد بلغربي 

“العامل  قراء  من  أكثر  ضيفنا  نقرب  أن  نود  الترحيب،  بعد  بداية   *
األمازيغي”، من يكون الفنان سيفاكس؟

الفني  باإلسم  املعروف  بوتكنتار  واملمثل فهــد  الفنان   **
الناظور،  إقليم  أنصــار  بني  مواليــد  من  »سيفاكس«، 
 ،2 رقم  بوطيب  أوالد  مدرسة  يف  االبتدائية  دراستي  تابعت 
القســم  أما  املسرية،  إعدادية  يف  كان  اإلعدادي  والقسم 

الثانوي كان يف ثانوية الفيض والناظور الجـديد.
حضيت  حيث  الثانوية،  املرحلة  يف  الفني  بامليدان  التحقت 
املرسحي  التمثيل  مجال  يف  التكوينية  الدورات  من  بعدد 
والسينمائي، عىل يد مكونني مغاربة وأوروبيني، كما حضيت 
بدورات تكوينية يف مدينة مليلية، وشاركت عىل إثرها بعدد 

من التظاهرات الفنية الوطنية والدولية.
اليت  األسباب  هي  ما  أخرى  بصيغة  أو  الفنية،  مسريتك  بداية  كانت  كيف   *

دفعتك خلوض جتربتك الفنية؟
املرسحي  وامليدان  عموما،  الفن  مليدان  اقتحامي  سبب   **
»ثانوكرا«  جمعية  يف  انخراطي  هو  خصوصا،  والسينمائي 
وفنية  ثقافية  انطالقة  شكلت  التي  والتنمية  للثقافة 
بعد مرور  أي   ،2005 الزمن. ويف سنة  لحقبة من  حقيقية 
خمس سنوات عىل انخراطي يف الجمعية، قامت »ثانوكرا« 
بتنظيم ورشة تكوينية يف إعداد املمثل، أرشف عليها األستاذ 
هاته  من  املستفدين  بني  من  كنت  وقد  املريس«،  »سعيد 
الورشة التكوينية، التي دامت لثالثة أشهر، بعدها مبارشة 
والتي  )املرآة(،  »ثسيث«  مرسحية  عىل  عىل  بالتدريب  قمنا 
الفنية،  حياتي  يف  مرسحية  تجربة  أول  يل  بالنسبة  شكلت 
»سعيد  األستاذ   وإخراج  تأليف  من  كانت  املرسحية  وهذه 

املريس                 .« 
بعد ذلك قامت فرقة »أبوليوس« للمرسح األمازيغي والتي 
جمعية  مع  بتنسيق  املريس،  سعيد  األستاذ  يرأسها  كانت 
ذلك،  وكان  »ثسيث«،  ملرسحية  األول  بعرضها  »ثانوكرا«، 
عرضها  أما   ،2005 أكتوبر   20 الخميس  يوم  أذكر،  زلت  ال 
الثاني فكان يف مهرجان »ثافوكت« لإلبداع املرسحي بالدار 

البيضاء سنة 2006. 
مرسحي  بعمل  قمت  سنة،  حوايل  دامت  اسرتاحة  بعد  ثم 
جديد مع فرقة »أسام« للمرسح األمازيغي، مرسحية تحت 
التي كانت من  العاشق«،  »القمر  ثامريي«  »ثازيري  عنوان 
تأليف » بنعيىس املستريي« وإخراج »فاروق أزنابط«، العمل 
الذي شخصت فيه دورين اثنني، دور الفقيه ودور اليهودي. 
املرسحيات  ثامريي« من بني  »ثازيري  وقد كانت مرسحية 
و2008،   2007 لسنتني  الوطني  املستوى  عىل  الناجحة 
كمهرجان  عدة،  مهرجانات  يف  عروض  بعدة  حظية  كما 
 ،2007 سنة  البيضاء  بالدار  املرسحي  لالبداع  »ثافوكت« 
2007، ومهرجان  بتطوان سنة  لالبداع  »تطاون«  مهرجان 
»شالة«، بالرباط سنة 2008، كما كان هناك عروض أخرى 
يف باقي املدن املغربية. إضافة إىل جولة يف اململكة الهولندية، 
تيلبوخ،  روتردام،  التالية:  الثالثة  املدن  بني   ،2011 سنة 

وأوتريخت.
* هذا بالنسبة للمجال املسرحي، ماذا عن جتربتك السينمائية؟

** كانت أوىل تجاربي بالنسبة مليدان السينما والتليفزيون 
امليالد«،  »عيد  عنوان  تحت  قصري  فيلم  مع   ،2007 سنة 
جاء  القصري،  الفيلم  هذا  بعد  السعيدي«،  »سعيد  ملخرجه 
الفيلم السينمائي الطويل الذي كان تحت عنوان »مغيس« 
الذي كان من تأليف السيد »أحمد زاهد« وإخراج »جمال بن 

مجدوب« سنة 2009.
لجميع  وانطالق  تحول  نقطة  »مغيس«  الفيلم  كان  وقد 
إثبات وجود ملسارهم  الفنانني والفنانات بالريف، من أجل 
كانت  والتي  يف،  الر  بمنطقة  الفنية  الساحة  يف  الفني 
املبادرات  هذه  ملثل  ومفتقرة  ومهمشة  ومقصية  محرومة 
الفنية سواء كانت عىل املستوى السينمائي أو املرسحي أو 
الفيلم  أعطى  كما  ...إلخ.  الرسم  أو  الشعري  أو  املوسيقي 
وجاء  الحسيمة،  ملنطقة  قوية  دفعة  »إمزورن«  التلفزي 
العمل  رشارة  انطالق  ويعطي  ليتمم  »مغيس«  فيلم  بعده 
السينمائي والتلفزي واملرسحي بالريف، من أجل استقطاب 
تنظيم  تاله  الوطني،  املستوى  عىل  وازنة  فنية  أعمال 
اليوم يف  مهرجانات وملتقايات بأحجام ضخمة،كما نراها 

مدن الريف مثل الحسيمة والناظور. 
تليفزيوني  فيلم  يف  بمشاركة  قمت  العملني  هذين  وبعد   
جديد مع املمثل املغربي املشهور »عبد الله فركوس« والذي 
وكان  القطران(،  )عسل  أريري«  »ثمنت  عنوان،  تحت  كان 
ايضا  قمت  كما   .2009 سنة  الطاهري«  »عيل  إخراج  من 
 LA TRILOGIA DE« بمشاركة يف فيلم قصري تحت عنوان
»أكسيل  وإخراج  تأليف  من  الناظور(  )ثالثية   »NADOR

فوزي« سنة 2009.                    
الضخم  السينمائي  الفيلم  تجربة  جاءت   2012 سنة  ويف 
وإخراج  سيناريو  من  كارمن(  )وداعا   »Adios Carmen«
محمد أمني بنعمراوي، وإنتاج رشكة »ثازيري«، والذي كان 
املتواضع،  الفني  مساري  يف  ذهب  من  وساما  يل  بالنسبة 
وهذا العمل بالذات لدي معه ذكريات جميلة جدا، كما كنت 
من بني املواكبني ملراحل هذه التحفة السينمائية األمازيغية 

الريفية من البداية إىل النهاية.
كممثل  الراقي،  السينمائي  العمل  هــذا  يف  اشتغلت  كما 
إدارة  عن  كمسؤول  أيضاً  فيه  واشتغلت   ،»palito« دور  يف 
»مصطفى  جياليل«،  بن  الله  »أمان  الصغار  الثالثة  املمثلني 
رشود« و«محمد املختاري« الذين كان لديهم ادوار رئيسية 
للسينما  بالنسبة  كارمن«  »وداعا  فيلم  وكان  الفيلم.  يف 
عالم  أضاء  مرشق  فجر  بزوغ  بمثابة  الريفية  األمازيغية 

السينما األمازيغية بشمال إفريقيا.
تحت  تليفزيوني  فيلم  يف   ،2013 سنة  أيضا،  اشتغلت  كما 
سيناريو  من  القاتل(  (الصمت   «  Asusm Inqqen« عنوان 
وإخراج ومونتاج املخرج الشاب أكسيل فوزي، كما اشتغلت 

يف عدد من األعمال األخرى ال يسع املجال لذكرها كلها.
* ما هي املواضيع اليت تقوم باالشتغال عليها أكثر يف أعمالك الفنية؟

التي  األعمال  من  محدد  صنف  لدي  ليس  الحقيقة  يف   **
أقوم باالشتغال عليها، كما أنه يف الواقع أتلقى عروضا من 
مجموعة من الرشكات للعمل معها، والتي تكون يف الغالب 

مواضيعها مختلفة.
عالقة  لها  التي  األعمال  أفضل  أنني  القول  يمكن  ولكن   
وأحب  الهوياتي،  واالنتماء  الوجدان  عن  وتتحدث  بالهوية، 
أيضا األعمال التاريخية واألعمال التي ترصد معاناة اإلنسان 

كيف ما كان نوعه وأصله ولونه.
ماهي رسالتك التي تود تمريرها من خالل أعمالك الفنية؟

 التشبث بالهوية والثقافة واللغة، وعدم التنازل عن الكرامة، 
ونرش املحبة والسالم وجعل اإلنسانية تطغى عىل كل يشء، 
هذه هي املبادئ التي أومن بها، وأحرص دائما عىل أن تكون 

حارضة يف جل أعمايل الفنية.

إذا  أننا  يقني  عىل  وأنا 
العمل  يف  استمرينا 
الجد  وترية  بنفس 
ينبني  الذي  واالجتهاد 
عىل أسس علمية قوية 
لدينا  سيكون  ومتينة، 
ومرشف  مرشق  غد 
بالنسبة للمجال الفني 
يمكننا  ومنه  بالريف، 
أن نصل، ملا ال، للعاملية.

* ماذا ميكن أن تقول لنا عن الفن بالريف، وما هي املشاكل اليت يعرفها؟
والسينمائي،  املرسحي  والفن  عموما،  بالريف  الفن   **
هيكلية  اضطرابات  عدة  من  يعاني  بالخصوص، 
مجهزة  للعرض  قاعات  توفر  عدم  منها  ولوجستيكية، 
أجل  ومن  العرص،  متطلبات  مع  تتماىش  حديثة  بتقنيات 
واملشاهد،  املتلقي  تحرتم  دولية  بمستويات  فنية  عروض 
أجل  من  الفني  للتكوين  ومدارس  ملعاهد  أيضا  نفتقر  كما 
خلق كتلة فنية راقية، بهدف إنشاء ذوق رفيع عىل جميع 

املستويات يف املنطقة.
عصاميو  غالبيتهم  يف  فهم  بالريف  للممثلني  بالنسبة  أما 
التنشئة، ولكن لديهم موهبة دفينة دفعتهم ليثبتوا جدارتهم 
يف مجموعة من األعمال الفنية سواء كانت أعماال مرسحية 
األخرى،  املجاالت  من  غريها  أو  تلفزيونية  أو  سينمائية  أو 
جدارة  عن  االحرتافية  لوضعيتهم  مكانتهم  حجزوا  كما 
جوائز  ونالوا  ودولية،  وطنية  ملتقيات  عدة  يف  واستحقاق 
قاطع  دليل  وهذا  عالية،  قيمة  وذات  مهمة  ووطنية  دولية 
عىل أننا  نمتلك طاقات كبرية يف مجاالت مختلفة سواء كانت 
أجل  من  القوية  واملناعة  القدرة  لديها  فنية،  غري  أو  فنية 
اإلمكانيات،  قلة  التهميش واالحتكار رغم  الصمود يف وجه 
الفنية.  الساحة  يف  وجودها  أثبتت  وذاك  هذا  من  وبالرغم 
والحصول  التكوين  أجل  من  جهده  كل  يدخر  من  ومنهم 
املوهبة  أن  علم ويقني  واملعارف، ألنهم عىل  املعلومات  عىل 

ال تكفي وحدها دون تزويدها وتلقيحها بالعلم واملعرفة.
* كلمة أخرية تود قوهلا لقراء »العامل األمازيغي«.

حسن  وعند  واضحة  الفنية  رسالتي  تكون  أن  أتمنى   **
ظن الجمهور األمازيغي. كما ال تفوتني الفرصة أن أناشد 
والفني،  الثقايف  الشأن  أمر  يهمهم  الذين  املسؤولني  جميع 
االعتبار، وأن يقوموا  بالريف بعني  الفني  املجال  أن يأخذوا 
اللوجستيكية  املستويات،  جميع  عىل  جوهرية  بإصالحات 
منها وإنشاء مؤسسات تكوينية يف املجال الفني باملنطقة، 
الفني  القطاع  منه  يعاني  التي  املشاكل  من  عدد  ومعالجة 
املغربية  الثقافة  بوزارة  املسؤولني  أناشد  كما  بالريف، 
من  كبري  لعدد  تتسع  ومرسحية  سينمائية  قاعات  بإنشاء 
الجماهري، وتجهيزها بأحدث التقنيات، وذلك من أجل خلق 
الجميع  يحرتم  راقية،  شخصية  وذو  الفن  يتذوق  مجتمع 

خايل من اشكال العنف وأساليب اإلرهاب.
وأخريا وليس آخرا، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان 
بجريدة  الخفاء،  جنود  والصحفيات،  الصحفيني  لجميع 
وتتطرق  املستوى  يف  مقاالت  تنرش  التي  األمازيغي،  العالم 
ذاكرة  إغناء  أجل  من  عالية  وبمسؤولية  راقية  ملواضيع 

القارئ املغربي بصفة عامة واألمازيغي بصفة خاصـة.
* حاوره كمال الوسطاني

حوار مع الفنان األمازيغي فهد بوتكنتار »سيفاكس«
الفن بالريف يعاين من عدة اضطرابات هيكلية ولوجستيكية
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