


أثري يف األيام األخرية جدل واسع، يتعلق 
بما هو هوياتي وثقايف وإنتمائي للمغرب، 
“األسماء  إطالق  بواقعة  األمر  يتعلق  و 
الوهابية والسلفية الجهادية” عىل عدد من 
ضواحي  تمارة،  بمدينة  واألزقة  الشوارع 
الشمال،  عروسة  طنجة  مدينة  و  الرباط 
الذي  والواسع  الكبري  الجدل  نفسه  وهو 
باألحرى  أو  الفلسطينية،  األسماء  أثارته 
والشوارع  األزقة  من  عدد  »فلسطنة« 
دروب  و  أزقة  خلجنة  و  أكادير.  بمدينة 

مدينة الدريوش بالناظور.
و  تختلف  األزقة  و  الشوارع  اسماء 
العدالة  حزب  هو  و  واحد  لالسف  الفاعل 
و التمنية، الذي يرتأس عدد من الجماعات 

والبلديات...! 
والثقايف  الهوياتي  الوعي  منسوب  وألن 
واالنتماء املغربي واملغاربي بدأ يكرب رويدا 
رويدا، مثل كرة الثلج، فقد تصدى املغاربة 
يف  منهم،  الشابات  و  الشباب  خصوصا 
لسياسة  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع 
املغرب،  خلجنة   و  وفلسطنة  مرشقنة 
وعربوا عن إستيائهم وغضبهم من إطالق 
األسماء السلفية والوهابية املرشقية عىل 
أزقة وشوارع املدن املغربية، وفضحوا هذه 
املشارقة  تمجد  التي  الخطرية  السياسة 
من  املغاربة  كل  كبري  بشكل  وتقيص 
والعلم  والفكر  املقاومة  نساء  و  رجاالت 
حياتهم  اسرتخصوا  ممن  والرياضة.. 
الكثري  اليشء  واسدوا  الوطن  لخدمة 

للمغرب وللمغاربة.
للشوارع  البرصية  الهوية  تغيري  ان 

الشوارع  بتسمية  املغربية 
بأسماء  املغربية  واألزقة 
لها  عالقة  ال  لشخصيات 
جغرافية  ال  و  بتاربخ 
تام  استثناء  يف  وطننا 
اللغة  األمازيغية  للغة 
متوقع  امر  للبلد،  الرسمية 
حزب  آيدولوجية  بحكم 
وهو  والتنمية،  العدالة 
وقت  يف  به  قام  ما  نفس 
مايسمى  ابناء  سابق 
من  الوطنية«  ب«الحركة 
و  االستقالل  حزب  قبيل 
االشرتاكي  االتحاد  حزب 
للقوات الشعبية، من خالل 
املرشقية  األسماء  إطالق 
عىل  والنارصية  والبعثية 
منذ  املغرب  وشوارع  أزقة 
وسبعينيات  ستينيات 
تهميش  يف  املايض.  القرن 
ممنهج  وإقصاء  واضح 
عىل  لألمازيغية  و  لالمازيغ 

فتارة  لها،  اساس  ال  بمربارت  سواء  حد 
السياسات  يف  األولوية  بأن  لنا  يقولون 
و  الدولة  مؤسسات  إرساء  هي  العمومية 
املؤسسات  و  االستقالل  حزب  شأن  ذالك 
التي تدور يف فلكه، و تارة أخرى يقال لنا أن 
األولوية هي لتثبيت قواعد الديمقراطية، و 
وهكذا  التناوب،  حكومة  مع  وقع  ما  هذا 
البرش  تعريب  من  بالتوايل  تمكنوا  حتى 
العدالة  حزب  وهاهو  والبرش..   واألرض 
دعشنة  عىل  يعمل  والتنمية«البيجيدي« 

الشوارع بتسمية  األحياء و 
التيارات  قيادات  و  زعماء 
من  األصولية  الدينية  
وهابية و سلفية و اخوانية، 
أمثال ابن تيمية و تالمذته، 
املرشوع  بذالك  ليستكمل 
يسمى  ما  أحزاب  بدأه  الذي 
ب »الحركة الوطنية«، و هو 
عنرصي  اقصائي  مرشوع 

يستمر يف الزمان و املكان.
فكما  األمازيغ،  نحن  اما   
كما  بقينا  عادتنا،  هي 
ابطال  أجدادنا  و  أباؤنا 
التحرير،  وجيش  املقاومة 
باسم  تارة  التغطية،  خارج 
ثانية  و  والوطنية،  الوحدة 
باسم الدين.، و اخرى باسم 

االنسانية.
العدالة  حزب  صعود  إن 
نتحمل  الحكم  إىل  والتنمية 
فيه نحن األمازيغ مسؤولية 
كنا  ألننا  تاريخية،  ومسؤولية  كبرية، 
وبالتايل  االنتخابات،  بمقاطعة  نطالب 
ندري  ربما  أو  ندري  ال  ساهمنا من حيث 
من  الدولة،  مؤسسات  إىل  صعودهم  يف 
الجهات  من  و  البلديات  إىل  الجماعات 
رئاسة  إىل  الحكومة  من  و  الربملان  اىل 
كما  رقابنا  يف  يتحكمون  واآلن  الحكومة، 
ومتى  وكيف  يشاؤون  وكما  يريدون 

يشاؤون.
إىل مؤسسات  وألننا ساهمنا يف صعودهم 

عىل  حصولهم  يف  وساهمنا  الدولة 
رّدوا  فقد  السياسية،  واملكاسب  املناصب 
نقطة  إىل  إعادتنا  خالل  من  الجميل  لنا 
تابعني،  ابدا  و  دائما  نبقى  لكي  الصفر، 
و  الفتات  نسعى  مستضعفني  خنوعني 
العدد  )راجع  قادمون  اننا  انفسنا  نقنع 
لشهر  االمازيغي  العالم  جريدة  من  االول 
الذي كان يحمل عنوان   2001 ماي لسنة 
تمر  االن  هاهي  و  قادمون«(  »األمازيغ 
و  سنة،  عرش  تسعة   19 العدد  ذات  عىل 
نصل  لم  و  نرتجل  الزلنا  الوقت  ذالك  منذ 
او  املكوكي  القطار  ركب  االخر  الن  بعد، 
الطائرات او عىل االقل العربات ذات الدفع 
الرباعي، و لكن نحن الزلنا نرتجل و نؤجل 
ياتي  لن  الذي  كودو  انتظار  يف  شيئ،  كل 
األمازيغية  اخرض  عىل  سيأتي  أتى  وان 
بيننا  فيما  نناقش  وسيجدنا  ويابسها، 
من  الكالسيكي،  الفلسفي  السؤال  ونلوك 
تام  اغفال  البيضة يف  ام  الدجاجة  االسبق 
لدور الديك يف عملية اخصاب الدجاجة اذا 

اردنا بيضا ينتج كتاكيت.
فهل نريد البيض فحسب أم نريد الكتاكيت 

أيضا؟
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
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 ابن الشيخ

“أنري ملساعدة جمعية خلدت 
الفاعلني األطفال يف وضعية صعبة”  جانب  إىل 

الوطني  اليوم  الطفولة؛  مجال  يف  واملؤسساتيني  املدنيني 
يف  يأتى  والذي  سنة.  كل  من  ماي   25 يصادف  الذي  للطفل 
حالة  وإعالن  كورونا  وباء  بانتشار  يتميز  استثنائي  ظرف 
الطوارئ الصحية واتخاذ تدابري احرتازية عىل املستوى الصحي 

واالقتصادي واالجتماعي.
وجددت جمعية أنري، حسب بيان لها “انخراطها الدائم واملبدئي 
يف كافة املبادرات الرامية إىل التخفيف من آثار الجائحة وتمتيع 
واالحتضان”،  واملواكبة  الرعاية  يف  بحقهم  املترضرين  األطفال 
نظرا ملا يشكله هذا الظرف االستثنائي من تأثري عىل الوضعية 

الهشة للطفولة عموما واألطفال يف وضعية صعبة خصوصا.
»تعزيز  كـ  الخدمات  من  مجموعة  بتقديم  الجمعية  وقامت 
جوالت  خالل  من  للجمعية،  التابعة  املتنقلة  الوحدة  خدمات 
2020، حيث تم توزيع  18 مارس  يومية للرصد واملواكبة منذ 
11400 وجبة إىل جانب توجيه ومرافقة املستفيدين  ما يناهز 
إىل املراكز االستعجالية و العمل عىل االدماج األرسي«، إضافة إىل 
»اإلرشاف عىل املركز االستعجايل إليواء األطفال يف وضعية شارع 

بأنزا-أكادير والذي استفاد من خدماته أزيد من 40 طفل«.
من   25 “بمواكبة  البيان  ذات  حسب  الجمعية،  قامت  كما 
اليافعني و الشباب املغادرين حديثا ملؤسسات الرعاية والحماية 
“التتبع،  و  استعجالية”،  و  اجتماعية  خدمات  توفري  مع 
االجتماعية  املساعدة  طرف  من  بعد  عن  الوساطة  و  اإلنصات 
إضافة  للجمعية،  النهارية  الخدمات  من  املستفيدين  من  ل36 
للدعم املبارش لألرس واليافعني يف وضعية هشاشة عرب توزيع 

206 قفة”.
وسجلت الجمعية “بروح إيجابية بعض اإلجراءات والخطوات 
الرسمية  الحكومية واملؤسسات  القطاعات  أقدمت عليها  التي 

والجماعات الرتابية؛ من قبيل تخفيف الطاقة 
وإنشاء  األطفال  إيواء  ملراكز  االستيعابية 
االشخاص  الستقبال  استعجالية  مراكز 

واالطفال بدون مأوى”.
ويف إطار سعيها لتنسيق الجهود بني الفاعلني 
يف  الطفولة  لوضعية  الرؤية  توحيد  وقصد 
املصدر،  ذات  يضيف  الجائحة،  هذه  ظل 
ملناقشة  بعد  عن  لقاءات  أنري  جمعية  عقدت 
وتقييم وضعية الطفل بحيث عرب املشاركون 
الفئة  هذه  وضعية  يخص  فيما  قلقهم  عن 
بعد  وضعيتهم  إليه  ستؤول  مما  وتوجسهم 
انتهاء مدة الحجر الصحي حيث ان مجموعة 
الفئة  هذه  مع  بذلها  تم  التي  املجهودات  من 
تذهب  قد  شارع  وضعية  يف  االطفال  خاصة 
سدا ان لم يتم استيعابها يف برامج وسياسات 

مندمجة”.
للوفاء  املغربية  “الدولة  الجمعية  ودعت 
بالتزاماتها الدولية يف مجال حقوق الطفل؛ ال 
سيما ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن 
وإرشاك   2014 بجنيف  الطفل  حقوق  لجنة 

للجنة  تقديمه  املزمع  الدوري  التقرير  إعداد  يف  املدني  املجتمع 
ذاتها يف أفق يوليو 2020”.

املندمجة  العمومية  السياسة  تحيني  اىل  “الحكومة  دعت  كما 
الديمقراطية  مجال  يف  الوطنية  والخطة  الطفولة  لحماية 
القطاعية  املخططات والربامج  اإلنسان , وغريها من  وحقوق 
اإلمكانيات  وتوفري  إعمالها  عىل  والسهر   , للطفولة  املوجهة 
املادية والبرشية الالزمة لذلك، مع الحرص عىل إرشاك املجتمع 
لهذه  والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  مراحل  كافة  يف  املدني 

السياسات والربامج”.

يف  اإليجابية  “الجوانب  عنه  قالت  ما  سجلت  الجمعية  ذات 
اإلجراءات ذات الصلة بالطفولة التي تم اتخاذها يف هذه الظروف 
االستثنائية”؛ وتدعو “كافة املتدخلني لالستمرار يف دعم الفئات 
الهشة وتعزيز اإلجراءات التي قد تساهم يف اإلدماج االجتماعي 

والسوسيو مهني لهذه الفئات”.
وطالبت يف ختام بيانها “كافة القوى النشيطة يف املجتمع املدني 
تظافر  من  مزيد  إىل  الطفولة  حقل  يف  العاملة  والوطني  املحيل 

الجهود وتقريب الرؤى ملا فيه خدمة املصلحة الفضىل لطفل”.

 » أنري« تساهم يف ختفيف آثار اجلائحة على األطفال  ومتتيع 
املتضررين حبقهم يف الرعاية واملواكبة واالحتضان

اليوم 
الوطين 

للطفل 
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معركتنا ضد فيروس كورونا ال 
يبدو أنها ستكون سهلة وقصيرة

الدين  سعد  الدكتور  الحكومة،  رئيس  أكد 
كورونا  فريوس  ضد  املعركة  أن  العثماني، 
قصرية،  وال  سهلة  تكون  لن  »كوفيذ19-« 
مزايدات  لحظة  ليست  الراهنة  اللحظة  وأن 
لحظة  بل  للمواطن،  الوهم  بيع  أو  سياسية 

وضوح وشفافية. 
النواب  عىل  رده  يف  الحكومة،  رئيس  وأوضح 
الربملانيني يوم األربعاء 20 مايو 2020 بمجلس 
باالجتماع  خاصة  تعقيبات  إطار  يف  النواب 
املشرتك املنعقد يوم االثنني 18 مايو 2020 يف 
الحكومة  أن  الدستور،  من   68 الفصل  إطار 
»نهجت  كورونا  جائحة  أزمة  بداية  ومنذ 
قوتها  عن  وأبانت  شفافة  تواصلية  سياسة 
وتماسك عمل جميع أعضاءها وعن إبداع كل 

وزير كل حسب مجال تدخله«. 
وقال رئيس الحكومة إن هنالك قرارات شجاعة 
أولوية  أعطى  الذي  السادس،  محمد  للملك 
لصحة املواطن، وهنالك جهد قامت به بالدنا، 
إلنجاح  والتعبئة  استشعاره  جميعا  »علينا  و 
املراحل املقبلة يف القضاء عىل وباء كورونا ألننا 
التضحية باألرواح، وهي مناسبة  اخرتنا عدم 
إن  وسنخرج  صربهم،  عىل  املواطنني  لتحية 

شاء الله من هذه األزمة منترصين«. 
عقد  الحكومة  رئيس  اختيار  وبخصوص 
من   68 الفصل  إطار  يف  مشرتك  اجتماع 
الدستور لعرض تطورات تدبري الحجر الصحي 
2020، شدد رئيس الحكومة  20 مايو  ملا بعد 
إعطاء  هو  األمر  هذا  من  الغرض  أن  عىل 
املؤسسة الترشيعية دورا فاعال يف هذه اللحظة 
يف  بل  بلدنا فحسب،  تاريخ  يف  ليس  العصبية، 

تاريخ البرشية جمعاء. 
أعضاء  يكون  أن  الحكومة  رئيس  ونفى 
بالنسبة  بينهم  فيما  يتسابقون  الحكومة 
واإلعالن  كورونا  ملواجهة  والتدابري  للقرارات 
عنها، أو أن هناك مشاكل فيما بينهم، موضحا 
»نحن نقوم بواجبنا، ورئيس الحكومة هو من 
أعمال  بتنسيق  واملالية  االقتصاد  وزير  كلف 
إحداث  ومرسوم  االقتصادية،  اليقظة  لجنة 
بالرصف،  آمرها  أن يكون  الصندوق من حدد 
أتابعه  والذي  به  يقوم  الذي  العمل  وأحيي 
حسب  كل  الوزراء،  باقي  شأن  شأنه  معه، 

اختصاصه«. 
املشرتك  بالبالغ  الحكومة  رئيس  ذكر  ذلك،  إىل 
ينص  الذي   2020 مارس   20 يوم  الصادر 
االستمرار  يمكنها  التي  واملهن  الخدمات  عىل 
القواعد  عىل  املحافظة  رشيطة  نشاطها  يف 
بداية  ومنذ  الحكومة  أن  مؤكدا  الصحية، 
أنه ال يمكن  جائحة كورونا كانت حاسمة يف 
يفيد  ما  االقتصادية،  األنشطة  جميع  توقيف 
تناقض بني خطاب رئيس  أي  ليس هناك  أنه 
واملالية  االقتصاد  وزير  وترصيحات  الحكومة 
األنشطة  استئناف  عن  تحدثت  التي  األخرية 

االقتصادية بعد عيد الفطر. 
املرتبطة  القضايا  من  عدد  عند  توقف  كما 
عملية  أن  مربزا  الجائحة  تداعيات  بتدبري 
التي فقدت مصدر رزقها  الدعم لألرس  رصف 
أزيد  اآلن  حدود  إىل  شملت  الجائحة،  بسبب 
مازالت مستمرة  وأنها  4 ماليني شخص،  من 
والوصول  الصعاب  كل  لتجاوز  جار  والعمل 
إىل جميع الذين يستحقون الدعم بأثر رجعي، 
منوها بالدور الذي تقوم به األطر املتخصصة 
التي منها من يجوب الدواوير البعيدة يف إطار 
يتطلب منا  قوافل ووحدات متنقلة، »كل هذا 
التفاعل واالستمرار يف تطوير العمل بعيدا عن 

التهويل واإلساءة«.    
وأما فيما يخص املغاربة العالقني يف الخارج، 
دولة،  قرار  هذا  أن  الحكومة  رئيس  أوضح 
هذا  تعر  لم  الحكومة  إن  يقول  من  وباطل 
تعبئة  هناك  »بالعكس،  اهتمام،  أي  املوضوع 
مستوى  وعىل  املركزي  الصعيد  عىل  ومتابعة 
السفارات والقنصليات، وأعددنا العدة الكاملة 

أن عددهم  علما  التعامل مع عودتهم  لكيفية 
وصل إىل حدود يوم االثنني 18 مايو 2020 إىل 

31819 شخص.
بمنطق  تتم  الوضعية   هذه  معالجة  أن  وأفاد 
الجاهزية  شأن  من  وأن  العامة،  املصلحة 
املغاربة  عودة  عملية  تيرس  أن  حاليا  املتوفرة 
تصورا  هناك  أن  إذ  الخارج،  يف  العالقني 
عودتهم،  منذ  معهم  التعامل  لكيفية  واضحا 
لباقي  وكذا  الصحي،  للحجر  وإخضاعهم 
الخطوات الالزمة، مذكرا بأن الحكومة تعبأت 
منذ بداية الجائحة سواء مركزيا أو من خالل 
ما  واتخذت  امللف  هذا  وتتابع  القنصليات، 
يلزم من إجراءات من قبيل اإلحصاء وضمان 
اإليواء يف فنادق لحوايل 25 يف املائة من إجمايل 
إشكاالت  لحل  مواكبتهم  وأيضا  العالقني، 
التطبيب والتكفل وتجاوز صعوبات التأشريات 
التدابري  من  وغريها  السفر  جوازات  وتجديد 

اإلدارية.

تمديد حالة الطوارئ الصحية 
والحجر الصحي للحالة الوبائية الغير 

المطمئنة

الدين  سعد  الدكتور  الحكومة،  رئيس  أوضح 
من  بالرغم  الوبائية  الحالة  أن  العثماني، 
التحكم فيها، فإنها غري مطمئنة بالكامل، مما 
دفع بالدنا إىل اتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ 

الصحية والحجر الصحي ملدة ثالثة أسابيع.
املشرتك  االجتماع  يف  الحكومة،  رئيس  وقال 
بقضية  تتعلق  بيانات  إىل  لالستماع  للربملان 
 68 للفصل  طبقا  هاما  وطنيا  طابعا  تكتيس 
مايو   18 االثنني  يوم  املنعقد  الدستور  من 
الحجر  تدبري  »تطورات  موضوع  حول   2020
تمديد  تقرر  إنه  مايو«،   20 بعد  ما  الصحي 
الوضعية  الصحي ألن  الطوارئ والحجر  حالة 
من  بالكامل  مطمئنة  غري  بالبالد  الوبائية 
حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر وبائية 
عدد  يف  واألخرى  الفينة  بني  وصناعية  عائلية 

من املناطق.
حالة  تمديد  دواعي  بسطه  خالل  وتأسف 
لتسجيل  الصحي،  والحجر  الصحية  الطوارئ 
مقتضيات  احرتام  يف  الرتاخي  أوجه  بعض 
انتكاسة  يف  يتسبب  »قد  الصحي، مما  الحجر 
نجازف  أن  نقبل  ال  كما  تحملها،  يمكن  ال 
مقدرة  بتضحيات  راكمناها  التي  باملكتسبات 
للحجر  السابقة  املرحلة  طيلة  الجميع،  من 

الصحي«.
عدة  راكمت  بالدنا  أن  العثماني  وأضاف 
مكتسبات منذ ظهور أول إصابة بوباء كورونا 
لكنها  املايض،  مارس  شهر  بداية  بالدنا،  يف 
تسجيل  أو  الوراء  إىل  بالرجوع  تسمح  لن 
انتكاسة، مربزا أن »عملية الخروج من الحجر 

أصعب  الصحي 
الدخول  من 
فيها  ملا  فيه، 
تعقيدات  من 
ت  ا ر عتبا ا و
؛  خلة ا متد
صحية، وطبية، 
 ، ية د قتصا ا و
 ، عية جتما ا و
 ، مجتمعية و
 ، نفسية و
وسلوكية، يجب 
بعني  تأخذ  أن 
عددا  االعتبار 

من املعايري«.
من  مجموعة  الحكومة  رئيس  واستحرض 
حالة  تمديد  قرار  وراء  كانت  التي  املؤرشات 
ويف  الصحي،  والحجر  الصحية  الطوارئ 
يعرف  لم  الذي   )Rt( التكاثر  مقدمتها  معدل 
أصغر   بقيمة  أسبوعني،  ملدة  استقرارا  بعد 
الصناعية  البؤر  كثرة  بروز  جانب   إىل   ،1 من 
عرفت  إذ  غريها.  أو  العائلية  أو  التجارية  أو 
عرش  يف  بؤرة   467 الوباء   بداية  منذ  بالدنا  

جهات، أحيص بها أكثر من 3800 إصابة، مما 
املوقف  »جدية  الحكومة،  رئيس  يؤكد  يعني، 
وهو  العيد،  اقرتاب  مع  خصوصا  وصعوبته، 
ما يحمل ال قدر الله مخاطر بروز بؤر عائلية 
الصحي  بالحجر  يلتزموا  لم  للذين  بالنسبة 

وباالحتياطات واإلجراءات الوقائية«. 
عن  االتجاه،  هذا  يف  الحكومة،  رئيس  وعرب 
قلق،  من  املواطنون  به  يشعر  ما  تقاسمه 
منهم  الكثري  أن  »أعلم  انتظاراتهم،  ويتفهم 
التعب من جراء الحجر الصحي  قد نال منهم 
نعيش  وأننا  خصوصا  شهرين،  قرابة  طيلة 
هذه األيام والليايل املباركة وعىل مشارف عيد 
للتزاور  مناسبة  عادة  يكون  الذي  الفطر، 
فرحة  نحول  أن  يمكن  ال  لكن  الرحم،  وصلة 

العيد لقرح ولحزن«.
الطوارئ  حالة  تمديد  جانب  وإىل  ذلك،  إىل 
رئيس  أوضح  الصحي،  والحجر  الصحية 
عامة  رؤية  أعدت  الحكومة  أن  الحكومة 
لتدبري الحجر الصحي خالل املرحلة املقبلة، يف 
أبعاده املركزية والقطاعية، وهي خالصة عمل 
جماعي للحكومة بكل قطاعاتها، انطلق منذ 

بضعة أسابيع.
الحجر  تخفيف  ومبادئ  لرشوط  وتطرق 
الصحي وإىل مختلف التدابري التي ستتخذ عىل 
اإلنعاش  إنعاش  خطة  وإىل  القطاعات  صعيد 
يف  االستمرار  رضورة  إىل  داعيا  االقتصادي، 
يف  الثقة  وتقوية  الوطني  والتالحم  التضامن 

املؤسسات يف هذه الظرفية الصعبة.

صحة المواطنين أوال ونعمل اآلن 
على إنقاذ االقتصاد الوطني

الدين  سعد  الدكتور  الحكومة،  رئيس  أكد 
العثماني، أن كلفة التفريط يف صحة املواطنني 
أغىل  تبقى  كوفيد19-  كورونا  جائحة  بسبب 
االقتصاد  يتكبدها  التي  الكلفة  من  بكثري 

الوطني.
عىل  رده  يف  العثماني،  الدين  سعد  وأوضح  
مايو   19 الثالثاء  يوم  الربملانيني  املستشارين 
2020 بمجلس املستشارين يف إطار تعقيبات 
يوم  املنعقد  املشرتك  باالجتماع  خاصة 
 68 الفصل  إطار  يف   2020 مايو   18 االثنني 
ملكية  بتوجيهات  املغرب،  أن  الدستور،  من 
البداية  منذ  األولوية  أعطى  واضحة  سامية 
من  الجانب  لهذا  ملا  املواطنني،  صحة  لحفظ 
بأن  القول  من  يمنع  ال  هذا  »لكن  أهمية، 
جميعا،  مسؤوليتنا  الوطني  االقتصاد  إنعاش 
هناك  وبأن  صعوبات  بوجود  واعون  ونحن 
قطاعات شبه متوقفة مثل السياحة والطريان 

وغريهما«.
بداية  منذ  أنه  عىل  شدد  الصدد،  هذا  ويف 
األنشطة  بعض  تستمر  أن  تقرر  الجائحة، 
لتلبية  الغذائية،  الصناعات  مثل  االقتصادية، 
االستهالكية،  املواد  من  السوق  حاجيات 
يف  استمرت  صناعية  وحدات  هناك  أن  معتربا 
الصحية  عملها مع احرتام الرشوط والقواعد 
و«عليها أن تستمر يف ذلك وإال لن يجد املواطن 

ما يأكل وال األدوية وال الكمامات«.  
املراقبة  تشديد  عند  الحكومة  رئيس  وتوقف   
واإلنتاجية  الصناعية  الوحدات  عىل  الصحية 
التي مازالت تشتغل، موضحا أن هذا التشديد 
معقول، رغم أنه مكلف لبعض الوحدات، ألنها 
اضطرت إىل تقليص عدد العمال والحرص عىل 
وغريها  املطهرة  والسوائل  الكمامات  ضمان 

من اللوازم لحماية صحة املشتغلني.
مختلف  وضعتها  التي  الدالئل  إىل  أشار  كما 
القطاعات الحكومية، وإىل تفعيل لجن املراقبة 
التي تقوم بزيارات متتالية لعدد من الوحدات 
بها،  الصحي  الجو  للتأكد من توفر  الصناعية 
ألف   13 فقط  واحد  شهر  خالل  تنظيم  تم  إذ 
صناعية  وحدة   1700 حوايل  شملت  زيارة، 
قرار  التي منها من صدر يف حقها  وإنتاجية، 
الصحية،  القواعد  تحرتم  لم  ألنها  اإلغالق 
وهناك من وجهت إليها تنبيهات يف هذا الشأن.

ودعا الوحدات التي تمارس  أنشطة مسموح 
بها، إىل العودة لالشتغال بعد عطلة عيد الفطر 
الصحية،  االلتزام بالرشوط والقواعد  رشيطة 
»وبالدنا استطاعت بحمد لله أن تحقق أشياء 
مهمة وهناك وحدات صناعية حولت أنشطتها 
مثل  الجائحة  ملواجهة  جديدة  أنشطة  إىل 
الطبية،  واألغطية  والبذل  الكمامات  صناعة 
ما جعلنا نتوفر اليوم عىل اكتفاء ذاتي حاليا، 
حيث  الصحي،  الحجر  رفع  بعد  ما  ولفرتة 
السوائل  وعىل  الكمامات  عىل  الطلب  سيكثر 

املطهرة«. 

ماذا بعد الحجر الصحي.. كوفيد-19 
املغرب امتحانا جديدا، يتعلق بكيفية تدبري املرحل  بعد مرحلتني من احلجر الصحي،  سيجتاز 
الفريوس  النتشار  التصدي  مواصلة  ضرورة  بني  التوفيق  تقتضي  صعبة،  معادلة  ظل  يف  املقبلة، 
لتفادي اي انتكاسة حمتملة، من شأهنا ان هتدم ما مت بناؤه وحتقيقه من نتائج اجيابية، وبني ضرورة 
احلد من اإلنعكاسات السلبية واخلسائر يف املجالني اإلجتماعي واإلقتصادي، املترتبة عن تداعيات 

هذه اجلائحة.
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شروط تخفيف الحجر الصحي

البعد 
الترايب:

بحيث نجد ان هناك تفاوت كبري يف 
الوضعية الوبائية بني العماالت واألقاليم، 

وهو ما يجب أخذه بعني اإلعتبار، مع 
اإلشارة إىل الوضعية املقلقة وبائيا ألربع 

جهات بالخصوص وهي الدارالبيضاء 
سطات ومراكش اسفي وفاس 

مكناس وطنجة تطوان 
الحسيمة.

التوفر 
على خمزون كاف من 
املستلزمات الطبية:

ملواجهة اإلرتفاع املحتمل لحاالت 
اإلصابة، بسبب تخفيف الحجر الصحي،  

يستوجب التوفر عىل مخزون كاف من 
املستلزمات الطبية ومعدات الحماية 

الشخصية، وخصوا الكمامات 
واملطهرات.

املرونة 
وامكانية املراجعة:

يجب ان تخضع إجراءات اي تخفيف للحجر 
الصحي أو رفعه للمراقبة املستمرة، وعد بروز 

بؤر جديدة، او ارتفاع يف عدد الحاالت، يكن 
وقف تنفيذ بعضها عىل املستوى الرتابي 

املعني أو البؤرة املعنية، تفاديا لتصاعد 
انتشار الفريوس والعودة إىل 

تدابري أكثر رصامة.

التمييز 
اإلجيايب:

من خالل توفري حماية أكرب للفئات الهشة صحيا، 
من مثل كبار السن الذين تزيد اعمارهم عن 65 سنة، 

واألشخاص املصابني بامراض مزمنة، نظرا لخطر 
تعرضهم لإلصابة بشكل كبري، لذلك ينصح هؤالء 
األشخاص باحرتام العزلة الطوعية أو الحد من 

تحركاتهم وتجنب األماكن ذات الكثافة 
العالية.

قدرة 
املنظومة الصحية:

يشرتط توفر املنظومة الصحية عىل 
طاقة اسيعابية مؤهلة، ليس فقط 
الستقبال عدد اإلصابات بالفريوس 

التي تستقبلها يف ظروف الحجر 
الصحي، بل يجب ان تتحمل طاقتها 
اإلستيعابة ارتفاع حاالت اإلصابة 
املحتملة والناتجة عن اجراءات 

تخفيف الحجر الصحي، باإلضافة 
إىل االستمرار يف توفري العالجات 
الرضورية للحاالت املرضية 

األخرى.

القدرة 
على اختبار 

األشخاص:
 يجب ان يكون اكتشاف 

الحاالت الجديدة رسيعا وتتبع 
مخالطيهم فعاال، واالهتمام 

بتوسيع قدرة النظام الصحي 
عىل اجراء اإلختبارات الخاصة 

بكوفيد19.

رهن ممارسة
 أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو جتاري بالتقييد بإجراءات 

احترازية وصحية مضبوطة
بمراعة خصوصية هذا النشاط، ويتوىل كل قطاع حكومي اعداد  دالئل توضح هذه 

اإلجراءات بالنسبة لألنشطة التجارية واإلقتصادية التي تدل يف اختصاصاته 
بتنسيق مع وزارة الصحة.

التدرج:
تخفيف الحجر الصحي 

يستلزم اإلرتكاز عىل التدرج 
باعتماد اجراءات تخفيف 

عرب مراحل، مصحوبة بتدابري 
مواكبة، حسب تطور 

الوضعية الوبائية.

القدرة 
على املراقبة الفعالة وتتبع 

مجيع احلاالت:
التحكم يف انتشار الوباء بعد تخفيف الحجر الصحي، يشرتط القدرة 

عىل املراقبة الفعالة وتتبع جميع الحاالت املؤكدة ومخالطهم بطريقة 
ناجعة ورسيعة.

لذا عملت وزارة الصحة ووزارة الداخلية عىل تطوير تطبيق معلوماتي 
لإلشعار وتتبع الحالت املحتملة التي تعرضت لفريوس كورونا الجديد 
يحمل اسم »وقايتنا« دعما لنظام تتبع املخالطني  ألشخاص تأكدت 

اصابتهم ب »كوفيد19-« والتكفل بهم قبل ظهور االعراض 
عليهم. وبالتايل تفادي املضاعفات والوفيات وتفادي انتقال 

الفريوس وتفشيه بني املواطنني.

اإلبقاء 
على التدابري الوقائية:

السيما التباعد االجتماعي وإجراءات النظافة الشخصية والتطهري املنتظم 
لألدوات واملساحات املستعملة بكثرة، واإللتزام بارتداء الكمامات يف 

الفضاء العام، وما إىل ذلك.

مبادئ التخفيف

تدابير مصاحبة لرفع الحجر

خطة إنعاش االقتصاد الوطني
بعد  ملا  اإلستباقية  اإلجراءات  بأهمية  منها  إدراكا 
إلنعاش  طموحة  خطة  وضع  عىل  الحكومة  تعمل  األزمة، 
اجل  من  مهمة  رافعة  تشكل  سوف  والتي  الوطني،  اإلقتصاد 
الوطني وتعزيز قدرته عىل  النشاط اإلقتصادي  ترسيع استئناف 

استرشاف معالم مابعد أزمة كورونا.
هناك  فان  وتداعياته،  الوباء  مواجهة  يف  اإلستمرار  مع  وموازاة   
اوراشا يتعني اطالقها عىل وجه اإلستعجال، من مثل خطة إلنعاش 
مناخ  بتوفري  اإلقتصاد،  عجلة  اطالق  العادة  الوطني،  االقتصاد 
مالئم للمقاوالت الوطنية لتنمية انشطتها واحداث فرص الشغل، 
كما يجب اسرتجاع الدينامية التنموية التي انطلقت بداياتها خالل 

االشهر االخرية من السنة الفارطة.
الصحية  األزمة  مابعد  لعالم  يستعد  ان  عليه  املغرب  ان  كما 
القطاعات  يف  اإلستثمار  حجم  زيادة  خالل  من  كوفيد-19، 
إذ يكاد يحصل اجماع بخصوص األوراش  الواعدة،  االسرتاتيجية 
واملجاالت التي يجب ان نضاعف العنياة بها يف املستقبل، وايالئها 
االمر  ويتعلق  الرضورية،  باالمكانيات  ومدها  كربى  عناية 

بالخصوص بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية 
ترسيع  هما  أساسيني،  داعمني  ورشني  إىل  باإلضافة  اإلجتماعية، 

التحول الرقمي والحكامة الجيدة.
العلمي  والبحث  العاملي  التعليم  وزارة  اعلنت  باملوضوع  وارتباطا 
املجاالت  يف  التخصصات  متعدد  العلمي  البحث  لدعم  برنامج  عن 
ماليني  عرشة  يبلغ  مايل  غالف  له  خصص  بالجائحة  الصلة  ذات 
بحثي،  مرشوع  ب400  للبحث  الوطني  املركز  توصل  كما  درهم، 
جوانب  ستة  من  كورونا  جائحة  تعالج  مرشوعا   53 منها  اختري 
هي : الطب وعلم األوبئة والتكنولوجيا واإلنعكاسات اإلقتصادية، 
واإلنعكاسات اإلجتماعية والنفسية، والجوانب السياسية واإلدارة 
يف حالة الطوارئ، ويغطي الحقل الطبي والعلمي والتكنولوجي 60 

يف املئة من تلك البحوث.
ومن تحديات املرحلة أيضا تحقيق تحول رقمي قوي عىل املستوى 
من  عدد  ودعم  تيسري  الورش،  هذا  انجاح  شأن  من  إذ  الوطني، 
يف  األخرية،  الفرتة  هذه  خالل  إليها  الحاجة  برزت  التي  املجاالت 
التعليم واملحاكم والعمل عن بعد، وتنزيل سياسات الدعم، وتطوير 

اليات الرصد والتتبع..
كما اشار عرض رئيس الحكومة فيما يخص تطورات تدبري 

املرتبطة  للمتغريات  نظرا  لته  ماي،   20 بعد  ما  الصحي  الحجر 
كوفيد-19،  ازمة  نتيجة  والدولية  الوطنية  اإلقتصادية  بالظرفية 
املالية  قانون  اعداد  اطرت  التي  الفرضيات  مختلف  عىل  وتأثريها 
لسنة 2020، إلان هذا يستوجب اعداد مرشوع قانون مالية تعدييل 
عامليا ووطنيا،  عليها  التي سيبنى  الفرضيات  يف  يستلزم وضوحا 
أثار  جانب  إىل  النمو،  معدل  تراجع  توقعات  اإلعتبار  بعني  يأخذ 
ان  املنتظر  من  والذي  الرضيبية،  األإيرادات  وانخفاض  الجفاف، 
تحدد توجهاته العامة قصد عرضها عىل املجلس الوزاري، قبل ان 
يعرض املرشوع عىل املجلس الحكومي، ثم يحال عىل الربملان، كما 
ينتظر ان يكرس هذا املرشوع اولويات من قبيلب التعليم والبحث 
عىل  يركز  وان  اإلجتماعية،  والحماية  والتشغيل  والصحة  العلمي 

التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.

أهم النقط األساسية يف رؤية احلكومة خبصوص تدبري احلجر الصحي مابعد 20 ماي  من خالل عرض لرئيس احلكومة سعد الدين العثماين يف موضوع »تطورات تدبري احلجر الصحي 
مابعد 20 ماي« والذي القاه يوم اإلثنني 18 ماي 2020 بالربملان



التداعيات النفسية  للحجر الصحي على األسر
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وضعت املندوبية السامية للتخطيط مجموعة من السیناريوهات تهم 
جائحة  عليهم  فرضته  والذي  املغاربة،  عن  الصحي  الحجر  رفع  خطوات 
ثالث  عىل  بناًء  متعددة  اشكال  السيناريوهات  هذه  وتتخذ  كوفید19-، 
صيغ، تتمثل األوىل يف »رفع الحجر العام«، عن جميع املواطنني، باستثناء 
»رفع  فهي  الثانية  أما  مزمنة،  بأمراض  واملصابني  املسنني،  األشخاص 
األطفال  إىل  باإلضافة  العاملني،  النشطني  السكان  يشمل  موسع«  حجر 
أقل من 15 سنة، دون املسنني، واملصابني بأمراض مزمنة، ويف ما يخص 

الثالثة، فهي »رفع الحجر امُلقيد«، أي عن 
العاملني لوحدهم.

وأكدت املندوبية، يف دراسة أنجزتها حول 
»جائحة كوفید19- تحت عنوان«جائحة 
كوفید –19 يف السياق الوطني: الوضعية 
الوضعية  تمدید  أن  والسیناريوهات«، 
إجمايل  عدد  إىل  سيفيض  للحجر  الحالية 
عند  حالة   7800 یناهز  للمصابین 
أن  يفرتض  فيما  یولیوز،  شهر  بداية 
العدد  أي  النشطین،  املصابین  عدد  یبلغ 
اإلجمايل للمصابین ناقص عدد املتعافین 
حالة   3200 بحوايل  ذروته  والوفيات، 

خالل شهر ماي.
الدالة  حسب  التقدیرات،  وتؤرش 
 )Guassienne Fonction( الغاوسية،   
النشيطني نحو  عىل توجه عدد املصابني 
حالة   2000 حوايل  إىل  ليصل  االنخفاض 
جدا  ضعيف  انتشار  وعىل  ماي   20 يف 

للجائحة يف شهر يوليوز.
وأضاف ملخص الدراسة الصادرة بتاريخ 
توفر  عدم  »ظل  يف  أنه   ،  2020 ماي   16
اللقاح واملناعة الجماعية املكتسبة، فإن 
وباء كوفید19- سيستمر يف االنتشار مع 
ولهذا  تفشيه،  وتیرة  يف  االرتفاع  احتمال 

رفع  للتفكیر يف سیناريوهات  واالجتماعية  االقتصادية  الرضورات  دفعت 
الحجر، لكن مع تقیيم مخاطر عودة تفيش الجائحة ومستوى الضغط عىل 

النظام الصحي الوطني«.
بشأن  أكرب  لخطر  السكان  تعريض  دون  االقتصاد  إنعاش  أجل  ومن 
يسمى  سيناريو  استرشاف  تم  املرض،  بهذا  لإلصابة  مضاعفات  حدوث 

“رفع محدود للحجر”. ويفرتض هذا السيناريو رفع الحجر عن السكان 
النشيطني املشتغلني الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة وال يعانون من مرض 

مزمن.
يناهز  تراكمي  إجمايل  إىل عدد  املصدر-  السيناريو -حسب  وسيفيض هذا 
18.720 حالة مؤكدة يف حوايل 3 أشهر )100 يوم(، بنفس الذروة التي سبق 
ما سيولد حاجة  إصابة نشيطة. وهذا  3200 حالة  بحوايل  أي  تسجيلها، 
املائة  100 يف  3200 رسير استشفائي )نسبة استشفاء  إىل  قصوى تصل 

للمصابني النشيطني وفقا لإلسرتاتيجية الوطنية(، و 160 رسير لإلنعاش 
)5 يف املائة من املصابني النشيطني( ، وهو ما سيؤدي إىل 748 حالة وفاة 

)4 يف املائة من إجمايل املصابني(.
ويفرتض السيناريو املسمى “رفع الحجر الواسع” عن السكان النشيطني 
تقل  الذين  السكان  وعن  سنة،   65 عن  أعمارهم  تقل  الذين  املشتغلني 

عن  أعمارهم 
الذين  سنة،   15
من  يعانون  ال 
مزمن.  مرض 
 ، ف يهد و
نفس  يف 
إىل  الوقت، 

االقتصاد  فتح 
ة  د لعو ا و

يجية  ر لتد ا
نشطة  لأل

االجتماعية.
عملية  تشري  وعليه 

حالة   31.663 إىل  بية املحاكاة  يجا إ
 100( شهور   3 حوايل  يف  مع مؤكدة  يوم( 

حاجة  عن  سيسفر  ما  وهو  نشيطة.  إصابة  حالة   3200 إىل  تصل  ذروة 
قصوى إىل 3200 رسير استشفائي )نسبة استشفاء100 يف املائة( و160 
رسيرا لإلنعاش )5 يف املائة من املصابني النشيطني( وعن 1266 حالة وفاة 

)4 يف املائة من إجمايل املصابني(.
وترى املندوبية أنه يف حالة رفع الحجر الكيل ، سيزداد عدد حاالت املخالطة 
يف اليوم مع األشخاص املصابني بما فيهم األشخاص غري حاملني لألعراض 
، مما سريفع عدد التكاثر األسايس )R0( إىل ما فوق 1، حيث يصعب معه 
السيطرة عىل الوباء، فيؤدي إىل نتائج شبيهة بتلك الناجمة عن ما يسمى 

بالسيناريو النظري للتطور الطبيعي للجائحة.
إعادة  تمت  االحرتازية،  للتدابري  التام  االحرتام  أهمية  إبراز  أجل  ومن 
محاكاة نفس السيناريوهات ولكن، هذه املرة، مع فرضية، غري واردة، أن 
الفريوس.  بهذا  العلم  قبل  السائدة  الطريقة  بنفس  سيترصفون  السكان 
وتبني النتائج أنه، يف غضون حوايل ثالثة أشهر، سيتضاعف العدد اإلجمايل 
املحدود  الرفع  بسيناريو  العمل  تم  لو  حتى  مرات   8 لإلصابات  الرتاكمي 

للحجر.
وخلصت الدراسة إىل أن نجاح إجراءات رفع الحجر رهین بسلوك املواطنین 
وبمدى التزامهم باحرتام تدابیر التباعد الجسدي والحماية الذاتية، موازاة 
اإلصابة  لحاالت  املبكر  والكشف  والعزل  لالختبار  األساسية  السياسة  مع 

وعالجها.
 *رشيدة امرزيك

رفع احلجر يهدد حياة املغاربة وسيضاعف عدد اإلصابات
سيناريوهات رفع الحجر كوفيد-19 

الدعم المادي 
من أجل نجاعة الحجر 

الصحي
عشرة  من  أسر  مثانية  من  أكثر  يعتقد 
املعوزة  لألسر  املادي  الدعم  أن   )82%(
احلجر  إلجناح  األجنع  الطريقة  هي 
كل  بشأنه  يتوافق  رأي  وهو  الصحي 
تدابري  ُذكرت  كما  املجتمع.  مكونات 
فقدان  عن  التعويض  منح  سيما  وال  أخرى 
الشغل )%38( وتزويد القرب من املواد 
الغذائية وغري الغذائية )%38( وتوفري 
التكوين  إلجناح  للتالميذ  الالزمة  املعدات 

عن بعد )%28( وتوفري املساعدة يف 
البيوت للفئات اهلشة )25%(.

 استعداد
 األ سر لتمديد الحجر الصحي 

اهنا   )%  53( اثنتني  كل  من  واحدة  أسرة  تعتقد 
بصعوبة  الصحي  احلجر  فترة  متديد  لتحمل  مستعدة 

و%36 سيتحملنه دون صعوبة.
 وباستثناء األسر اليت حيتمل أن تتحمل احلجر الصحي 
 ،)40%( احلكومة  تقررها  اليت  الفترة  كانت  كيفما 
أن  ميكن  اليت  األيام  عدد  ملتوسط  األقصى  احلد  فإن 
يوًما:   30 الوسيط  ويبلغ  يوم   32 هو  األسر  تتحملها 
%50 من املغاربة مستعدون لتحمل فترة حجر إضايف 

ملدة 30 يومًا أو أكثر. 
 ويف املتوسط ميكن أن تتحمل األسر امليسورة مدة أطول 

)47 يوًما( مقارنة مع األسر الفقرية )32 يوًما(. 

خطر اإلصابة 
بالعدوى هو السبب 
الرئيسي للقلق لدى 

األسر
من  بالكثري  األسر  من   24% تشعر 
جبائحة  اإلصابة  خطر  من  القلق 
ما.  حد  إىل  قلقة  و46%  كوفيد19- 
من  اخلوف  هو  أساًسا  القلق  هذا  ومرد 
 )48%( بالفريوس  بالعدوى  اإلصابة 
وفقدان الشغل )%21( والوفاة بسبب 
على  القدرة  وعدم   )10%( اجلائحة 
على  واخلوف   )10%( األسرة  متوين 

املستقبل الدراسي لألبناء )5%(.

أثر الحجر الصحي على 
العالقات األسرية 

احلضري  الوسط  يف   20%( األسر  من   18% عربت 
و%12 يف الوسط القروي( عن شعورها بتدهور العالقات 
الفقرية  األسر  أوساط  يف  أعلى  هو  الشعور  وهذا  األسرية. 
)%19( مقارنة باألسر الغنية )%13( وكذا يف صفوف 
مقارنة   )23%( أكثر  أو  أشخاص   5 من  املكونة  األسر 
 .)7%( شخصني  من  املكونة  احلجم  الصغرية  باألسر 
وكذا بالنسبة لألسر اليت تعيش يف مسكن مكون من غرفة 
به  مسكن  يف  تعيش  اليت  بتلك  مقارنة   )22%( واحدة 

أربع غرف أو أكثر )16%(.
باملقابل، عرب )%72( من األسر عن عدم تأثر العالقات 
لبقية  وبالنسبة  الصحي.  احلجر  بظروف  األسرة  داخل 

وأكثر  سليمة  األسرية  عالقاهتا  فإن   )10%( األسر 
متانة.

اآلثار الرئيسية للحجر الصحي 
على الحالة النفسية لألسر

القلق يعد من أهم األثر النفسية البارزة للحجر الصحي 
النسبة  هذه  تصل  منهم.  ل49%  بنسبة  األسر  لدى 
مقابل  الصفيح  أحياء  يف  املقيمة  األسر  لدى   54% إىل 
عصرية.  مساكن  يف  تقيم  اليت  األسر  لدى   41%
ويتبعه اخلوف  لدى %41 من األسر والسيما يف صفوف 
من   40% مقابل   )47%( نساء  تسريها  اليت  األسر 
 )43%( الفقرية  واألسر  رجل،  راسها  على  اليت  األسر 

مقابل %33 من األسر الغنية.
واضافات أن %30 من األسر عربت عن شعورها بُرهاب 
األماكن املغلقة. %32 يف الوسط احلضري و%24 يف 
األسر  من   %  30 يهم  اإلحساس  وهذا  القروي.  الوسط 
األسر  لدى   25% مقابل  فأكثر  أشخاص   5 من  املكونة 

الصغرية احلجم املكونة من شخصني. 
لديها.  الُرهاب  أنواع  بتعدد  صرحت  األسر  من   25%
 )29%( احلضري  الوسط  يف  أعلى  هي  النسبة  هذه 
اليت  األسر  وضمن   ،)18%( القروي  بالوسط  مقارنة 
يكون فيها رب األسرة ذو مستوى تعليمي عايل )28%( 
مستوى  بدون  األسرة  رب  فيها  يكون  اليت  باألسر  مقارنة 

تعليمي )23%(.
وتتضاعف  النوم.  باضطرابات  تشعر  األسر  من   24%
هذه النسبة لدى سكان املدن )%28( مقارنة مع سكان 

القرى )14%(.
أخرى  نفسية  اضطرابات  من  األسر  من   8% تعاين  كما 

مثل فرط احلساسية والتوتر العصيب أو امللل.

أكدت املندوبية السامية للتخطيط يف حبث  أعدته حول »تأثري فريوس كورونا على الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي لألسر«، أنه حيتمل أن يكون للحجر وللتهديد الصحي جلائحة كورونا تأثريات نفسية 
شديدة على السكان بدءا باضطرابات النوم إىل اإلجهاد ما بعد الصدمة مرورا باالكتئاب ونوبات اهللع. 
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عندما أعلن الدكتاتور الراحل العقيد معمر القذايف يف سنة 2007 اإلبادة 
الجماعية للسكان األمازيغ يف ليبيا، لم يجرؤ أحد عىل رفع إصبعه ولم 
النشطاء  من  عرشات  بضع  باستثناء  أوروبي،  بلد  أي  ضده  يتظاهر 
األمازيغ املغاربة أمام قنصلية ليبيا يف مدينة الرباط يف املغرب وعرشات 
خالل  تمازغا  جمعية  من  بدعوة  باريس،  يف  األمازيغ  الناشطني  من 
زيارة القذايف لفرنسا، بدعوة من الرئيس السابق نيكوال ساركوزي يف 

ديسمرب من نفس سنة.
يف  األمازيغي،  العاملي  للمؤتمر  رئيًسا  بصفتي  الكلمة  تناولت  عندما 
اجتماع املنظمات غري الحكومية للمؤتمر العاملي ملناهضة العنرصية 
أبريل   24 إىل   20 الفرتة ما بني  املنعقد يف جنيف يف  الثاني)،  ( ديربان 
بان طلب مني  ليبية، فوجئت  دبلوماسية  برئاسة غريبة من   ،2009

عدم ذكر أسماء رؤساء الدول وباألخص املجرم معمر القذايف!
لكن ما حدث بعد ذلك هو أنه مع اندالع الثورة الشعبية يف 17 فرباير 
خطته  تنفيذ  يف  القذايف  يرتدد  لم  الليبيني،  املعارضني  قبل  من   2011
إلبادة األمازيغ، وذالك بالقصف العشوائي للسكان املدنيني يف قلعة! ما 
دفع بالثوار األمازيغ الليبيني بجبل نفوسة اىل الذهاب اىل تونس إليواء 
ننىس  ال  ان  يجب  القتال.  ساحات  إىل  وعودتهم  أراضيها  عىل  أرسهم 

ان بفضل هؤالء استطاع برنار-هنري ليفي 
اقناع الرئيس نيكوال ساركوزي بتسليحهم، 
العاصمة  إىل  الجبلية  قراهم  من  فنزلوا 
الرئايس  القرص  تحرير  أجل  من  طرابلس 
من العقيد و اتباعه، و لكن لألسف لم يكن 
و  17 فرباير  ثورة  نجاح  هم ساركوزي هو 
االنتقال  ال  و  الليبيني  املواطنني  رفاهية  ال 
قلقه  مصدر  كان  بل  للبالد  الديمقراطي 
تعترب  التي  الوثائق  عىل  العثور  هو  الوحيد 
دليال عىل تمويل حملته الرئاسية من طرف 
  Elise Lucet ذالك  عن  كشفت  كما  القذايف، 

الصحافية املختصة يف التحقيقات.
الثوار  ارتكبه  أكرب خطأ  ان  اعتقد  شخصيا، 
الشجعان األمازيغ من جبل نفوسة، هو أنه 
القذايف  العقيد  املتمردون  آرس  أن  ما  بمجرد 
االهلية  الحرب  هذه  يف  وانترصوا  واغتالوه، 
القرص  تاركني  ديارهم،  إىل  عادوا  االوىل، 
من  كان  حني  يف  العزيزية،  بباب  الرئايس 
الثوار  ممثيل  من  دائم  وفد  ترك  الرضوري 
تصدر  ان  اىل  طرابلس  العاصمة  يف  األمازيغ 
مدنية  لدولة  يؤسس  جديدا  دستورا  ليبيا 
ترسيم  يف  بحقوقهم وخاصة حقهم  تعرتف 
لغتهم وثقافتهم األمازيغية التي تعود آلالف 
بالسلطة،  األمر  يتعلق  عندما  ألنه  السنني! 
فإن املشكلة األساسية واألبدية هي أن املركز 
فعندما  ذالك  عكس  الهامش،  يف  يفكر  ال 

يستويل أهل الهامش عىل املركز فانهم ال ينسوا ابدا الهامش الدي أتوا 
منه! لألسف ما حدث مع األمازيغ يف ليبيا حدث بالفعل مع األمازيغ 
املتوسط  واألطلس  الريف  جبال  يف  السالح  حملوا  فهم  املغرب.  يف 
قراهم  إىل  عادوا  االستقالل،  تم  ما  وبمجرد  املغرب،  استقالل  النتزاع 
ودواويرهم االصلية وذالك يف عام 1956. ويف 1959-1958 أرسل أهل 
والنابالم  الجيش  االستقالل(  حزب  من  حرضيون  )سياسيون  املركز 

لقمع املقاومني بالنار والحديد!
من  وزوارة  نفوسة  جبل  )من  الليبيني  األمازيغ  أن  االن،  الواضح  من 
يقعون  الصحراء(  يف  والطوارق  املتوسط  األبيض  البحر  سواحل 
الرشعية  كل  فقدتا  مسؤولتني،  غري  حكومتني  نريان  بني  مرمى  يف 
واملصداقية السياسية، ألنهما فشلتا بشكل قاطع يف تنظيم انتخابات 
يف  إجراؤها  املقرر  من  كان  التي  وأمان،  سلم  يف  ورئاسية،  ترشيعية 

ديسمرب 2018.
يف  أخفقتا  الرشعيتني  وغري  العدوتني  الحكومتني  هاتني  أن  صحيح 
17 فرباير، وذلك بضمان  القيام بواجبهما األسمى يف االنتصار بثورة 
االنتقال السيايس يف أفضل الظروف واالنتقال من دولة ديكتاتورية إىل 
دولة ديمقراطية مدنية والمركزية. اال انهم، خانوا الثورة وأرواح اآلالف 
من الشهداء الذين قتلوا يف ساحات املعارك. ان هاتني الحكومتني هما 
املسؤولتني الرئيستني عن دخول ليبيا يف حرب أهلية ثانية ال نهاية لها، 

يتقاتل فيها سكان برقة وسكان طرابلس دون رحمة.
يف نهاية املطاف فان فايز رساج وخليفة حفرت هما الجناة الرئيسيني 
ليبيا،  اليه  وصلت  الذي  الكارثي  السيايس  الوضع  عن  واملسؤولني 
بينهما  فيما  الحرب  وشن  للتدخل  األجنبية  الدول  دعيا  من  النهما 
وعىل إخوانهم، وكل هذا ال يصب اال يف مصلحة هذه الدول ذاتها وهي 
السعودية من جهة وقطر  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

وتركيا من جهة أخرى.
الصحفي  بياني  ويف   )1(  2019 يونيو   22 بتاريخ  بتينمل  ندائي  يف   
بتاريخ 4 يناير من هذا العام 2020 )2( ، دعوتهم إىل االبتعاد عن دول 
إفريقيا،  أبًدا لشمال  الخري  الخليج، والتي لألسف، ال تريد  املافيات يف 
الثانية ويريدون فقط الحصول  ألنهم يعتربونهم "عربًا" من الدرجة 
فإنهم  املبتغى،  ذلك  ولتحقيق  البلدان.  لهذه  الطبيعية  الثروات  عىل 
يشجعون ويسلحون كل من أنصار رساج وحفرت من أجل اشعال حرب 
أهلية، دون أدنى اعتبار ألوامر األمني العام لألمم املتحدة شخصيًا، وال 

للتوصيات العاجلة ملنظمة الصحة العاملية باحرتام عىل األقل اتفاقيات 
.Covid-19 السالم بمناسبة هذا الوباء الخطري واملميت

شعوبهم  صحة  يحرتمون  ال  الذين  والسياسيني  الدول  رؤساء  ان 
عدوى  من  مواطنيهم  حماية  لضمان  امنة  تدابري  يتخذون  ال  والذين 
هذا الفريوس، ال يستحقون ان يكونوا عىل رأس الدولة الليبية! كما انه 
ليس من املنطقي أن تحدث ثورة ضد دكتاتورية، لتؤسس لدكتاتورية 
جديدة. أنا مقتنع بأن املواطنني الليبيني لم يعودوا يريدون دكتاتورية 

اخرى ال عربية بعثية تابعة لحفرت، وال سلفية اخوانية تابعة لرساج!
وهنا بالضبط يجب عىل األمازيغ الليبيني ان يلعبوا دورا أساسيا من 
أجل فرض الحل الثالث: حل يتسم بالعقلية والديمقراطية، هذا الحل 

الذي اقرتحه مستوحى من املثال الكردي يف الحرب األهلية السورية.
 ال يجب ان يكون األمازيغ الليبيون من السذاجة بمكان بأن ينجروا 
كمرتزقة اىل حروب لصالح معسكر الرساج )وداعش املمول من قبل 

تركيا وقطر( فقط الن وزيره كتب رسالة فصرية بتيفيتاغ!
لقد مرت أربع سنوات بالضبط عىل إرسايل رسالة، بكل ادب ولطف، إىل 
السيد فايز الرساج، يف شهر أبريل سنة 2016، حيث نددت فيها بإنكار 
حقوق األمازيغ، الطوارق والتوبو، واستبعاد املجلس األعىل لألمازيغ 

الليبيني من الهيئة التي تعد دستور ما بعد الثورة. الرسالة نفسها التي 
الشعب  الفدرايل كحل مثايل ملشاكل  النظام  بتبني  طالبت من خاللها 

الليبي.
نعم، إن اعتماد نظام حكم الفدرايل يشكل الحل األمثل ملشاكل الشعب 
وآمالهم،  تطلعاتهم  تحقيق  أجل  من  ملكوناته،  املثايل  واملفتاح  الليبي 
مؤتمر  بمناسبة  ذلك  وضحت  كما  الليبية،  الوطنية  الوحدة  إطار  يف 
مانشسرت الذي نظمه املهاجرون الليبيون يف إنجلرتا يف 25 يوليو 2015.

األمازيغية  املطالب  من  أي  عىل  رساج  السيد  يرد  لم   ،2016 عام  منذ 
املرشوعة. بل األسوأ من ذلك، فانه لم يفعل اليشء الكثري لبناء دولة 
إدارات وجيش موحد، وبالرغم من االعرتاف به من قبل  بمؤسسات، 
القبلية  املليشيات  قبل  من  به  بالتالعب  لنفسه  سمح  املتحدة.  األمم 
الدولة  السلطة عىل حساب  واملزيد من  املزيد  كانت تستويل عىل  التي 
املركزية، وبمجرد إضعافه وتهديده من قبل جيش الجنرال حفرت عىل 
مشارف طرابلس، ناشد تدخل الرئيس الرتكي، الرشير، الذي فتح الباب 
للمرتزقة اإلرهابيني السوريني الذين نجح الشعب الكردي يف طردهم 
من شمال سوريا. من خالل هذا القرار غري املسؤول والقاتل، سيصبح 
الرساج متواطئًا مع املرتزقة الدواعش الذين يرصون عىل إقامة دولة 
ثيوقراطية مثل العصور الوسطى، بعد أن كان لقوات حفرت، عىل األقل، 

الفضل يف طردهم من مدينة دارنا!! !
الخطري  مرشوعه  يف  رساج  تساعد  األمازيغية  القبائل  بعض  لألسف، 
وهو إرساء مجتمع ظالمي يف أرض تامزغا. وهنا أعني بالتحديد بعض 
قبائل زوارا التي تسيطر عىل الحدود الربية والبحرية لرشق ليبيا مع 
تونس، وتحاول ان تؤثر، يف هذا املرشوع، عىل باقي األمازيغ يف أدرار 
نفوسة )والطوارق(، وهي مغامرة غري محسوبة املخاطر وفيها خطر 
قبائل  ليست  املتحدة،  األمم  لتحقيقات  ووفًقا  الواقع  يف  لكن  كبري! 
زوارا وإنما هي ميليشيات تابعة ملافيا معينة، من تتحكم يف تهريب 

املهاجرين والنفط، وهم رشكاء يف حكومة الرساج املوالية لداعش.
ليبيا  يف  األمازيغ  وجميع  زوارا  أمازيغ  قبل  من  معرفته  يجب  ما  ان 
املسلمني  إذا نجح مرشوع اإلخوان  أنه  الطوارق هو  الشقيقة وكذلك 
لرتكيا-قطر، يف ليبيا، فلن يرتدد هؤالء املرتزقة السوريون والدواعش 
اإلبادة  وتنفيذ  زوجاتهم  واغتصاب  الليبيني  قادتهم  رؤوس  قطع  يف 
املذهب  يتبعون  أنهم  هو  بسيط،  لسبب  قبائلهم  حق  يف  الجماعية 
فرض  الذي  الشخص  حفرت  للجنرال  بالنسبة  وباملثل  كذالك  اإلبايض! 

منذ  دكتاتورا  نفسه 
ما  إذا   ، أبريل   27
االستيالء عىل  نجح يف 
بمرشوعه  طرابلس، 
فإنه  الرجعي،  البعثي 
خوض  يف  يرتدد  لن 
األمازيغ.  مع  الحرب 
ال  بالفعل  وهو 
تهديدهم،  عن  يتوقف 

قواته  أن  إىل  باإلضافة 
فعلت ذلك من قبل وهاجمت مدينة جدو!

الحالة  ولهذه  املظلمة  الصورة  لهذه  املعاكس،  االخر،  الطرف  يف 
حل  هناك  نارين،  بني  األمازيغ  فيها  يبقى  التي  املروعة  الفوضوية، 
ثالث للخروج من هذه الحرب األهلية، وهو حل مستوحى من املقاتلني 

األكراد.
العرب  اليساريون  الثور  قام  فعندما  الحقائق،  من  بعضا  لنتذكر 
من  طلبوا  األسد،  بشار  الدكتاتور  ضد  السوريون  واإلسالمويون 
بفضل  و  هؤالء  لكن  و  والعسكري  السيايس  الدعم  الكرد 
شجاعتهم، وتضامنهم، وعىل الرغم من انهم موزعني يف ما 
بينهم يف احزاب متعددة اال انهم توحدوا يف شكل حكم ذاتي 
حيث  العراق،  كردستان  إقليم  يف  الحال  هو  كما  سيايس 
ووضع  الشفافة.  واالنتخابات  الذاتية  اإلدارة  عىل  راهنوا 
يتجنبوا،  أن  وهي  واضحة،  رشوًطا  املنتخبون  ممثلوهم 
بأي ثمن، ان يكونوا مرتزقة لصالح معسكر عىل حساب 
اخر، وان يصطفوا إىل جانب املعسكر الذي يحرتم حقوقهم 

األساسية وهويتهم الثقافية ...
يف  نجحوا  نفوسة  أدرار  جبال  من  االمازيغ  الثوار  ان  بما 
طرد القذايف من العاصمة، بعد ان كانوا السبب يف سقوطه، 
فانهم يستطيعون بكل بساطة أن يقودوا بشكل مثايل هذه 
العمل  ليبيا مع  التهدئة وتأمني  املتمثلة يف  الصعبة  املهمة 
االستقالل  يف  الحق  مثل  بمطالبهم،  االعرتاف  فرض  عىل 
الذاتي واالعرتاف بلغتهم األمازيغية يف الدستور املقبل لغة 
رسمية، إىل جانب اللغة العربية، كما هو الحال يف املغرب 

منذ عام 2011 ويف الجزائر منذ عام 2016.
ولتحقيق هذه األهداف يجب يف املستوى األول، أخذ املبادرة 
والصحراء  األمازيغية  القبائل  اتحاد  وتقوية  لتوسيع 
جبهة  يف  زوارا،  املتوسط  األبيض  البحر  وقبائل  والطوارق 
كل  عن  والدفاع  األمن  تضمن  واحدة  عسكرية  سياسية 
تونس  مع  الحدود  مراقبة  وكذلك  ليبيا،  برشق  منطقة 
التي يتعني  ملنع دخول املرتزقة واإلرهابيني. هذه الجبهة، 
أن  ليبيا  يف  لألمازيغ  األعىل  باملجلس  االمازيغ  ممثيل  عىل 
يف  سيرشعون  من  هم  بحيث  أساسياً،  دوراً  فيها  يلعبوا 
اإلدارة السياسية واإلدارية الذاتية لهذه املنطقة الشاسعة. 
وبالتايل، فإن إحدى اهم املهمات املستعجلة لهذه الحكومة اإلقليمية 
من   ،Covid-19 التاجي  الفريوس  عدوى  مكافحة  يف  البدء  ستكون 
تلك  الوقائية مثل  والتدابري  الجماعية،  التجمعات والصالة  خالل منع 
التي اتخذتها املجالس الجماعية يف منطقة القبائل بالجزائر)تاجماعت 
وكأولوية  املركزية.  الدولة  من  تدخل  أي  تنتظر  ان  دون  وءاكراو(، 
التفكري  يجب   ، والدفاع   Covid-19 جائحة  ضد  الوقاية  بعد  ثالثة، 
يف  بالتفكري  الغذائي،  االكتفاء  ضمان  أجل  من  اقتصادية  سياسة  يف 
التضامن "تيويزي" لتوسيع  اقتصادية اجتماعية تقوم عىل  سياسة 

عمليات الزراعة والصيد البحري ...
السامية  املمثلة   ، موغرينني  فيديريكا  للسيدة  قلت  ان  سبق  لقد 
يف  األمن  وسياسة  الخارجية  للشؤون  األوروبي  لالتحاد  السابقة 
لألمم  السابق  وللمبعوث     2018 أكتوبر    21 يف   ، األوروبي  االتحاد 
املتحدة إىل ليبيا، السيد غسام سالمة، يف شهر ديسمرب من نفس السنة 
، انه يتعني عىل األمازيغ العمل والدفاع عن التحول الديمقراطي الذي 
الذاتي  الحكم  عىل  مبنية  المركزية  دولة  نحو  مركزية  دولة  من  يمر 
للجهات، كما كانت عليه ليبيا يف العرص امللكي، وهذا هو الحل الوحيد 
الذي يمكن أن ينهي الحرب األهلية الكارثية التي تدور رحاها يف ليبيا.

"بيان  لألمازيغ  الطموح  السيايس  املرشوع  يسري  االتجاه  هذا  يف 
خالل  واعتماده  مناقشته  يف  كبري  ليبي  وفد  ساهم  وقد  تامازغا"، 
املؤتمر السابع ألمازيغ العالم الذي انعقد يف مدينة تيزنيت املغربية. يف 

شهر ديسمرب من سنة2011
وختاماً، فإن الدول األوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا وأملانيا وإسبانيا ... 
واالتحاد األوروبي، كذالك دول شمال إفريقيا، وتحديداً تونس والجزائر، 
مرص واملغرب، يجب عليها ان تتحد، وتستعجل دعم األمازيغ الليبيني 
يف بناء دولتهم املدنية. ودعمهم يف حربهم ضد إرهابيي داعش الذين 
أدخلهم الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان اىل ليبيا مستغال انشغال 
الدول بمأساة Covid-19، ايضا ان األمازيغ الليبيني مدعوون أكثر من 
أي وقت مىض للعب نفس الدور الذي لعبه كورد سوريا والعراق، وإال 
فمرحبا بالخسائر وقوارب الهجرة الرسية مما سيؤدي اىل ال استقرار 
املنطقة فقط بل وزعزعة شمال إفريقيا وأوروبا، يف الوقت الذي تحتاج 
فيه هذه الدول أكثر من أي وقت ماض لتعزيز اقتصاداتها بعد ويالت 

!Covid-19
*  رئيس التجمع العاملي األمازيغي

رشيد الراخا يف رسالة وجهها ألمازيغ ليبيا:
توحدوا وشكلوا جبهة سياسية عسكرية واحدة كبديل ثالث للخروج من 

احلرب األهلية بني األشقاء

رشيد الراخا

األمازيغ الليبيني بني نريان حكومتني غري مسؤولتني اللييب الوضع 
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أمازيغ أوروبا يطالبون االحتاد االوريب بتحمل املسؤولية واالهتمام أكثر باملأساة الليبية
بليبيا   يقع  ما  مسؤولياته  األوروبي  االتحاد  أوروبا  أمازيغ  حمل 
مصلحة  من  له  ملا  وذلك  الليبية،  باالزمة  أكثر  اإلهتمام   عىل  وحته 
خاصة يف ذلك، وبإدراج ملف النزاع الليبي ضمن مخططاته وبرامجه 

ملا بعد جائحة كوفيد-19.
اجتماعات  أعمال  جدول  يف  الليبية  للمسألة  التام  الغياب  واستغربوا 
الخارجية،  بروكسل وسرتاسبورغ، ملجلس االتحاد األوروبي للشؤون 
املزمع عقده هذا الشهر وخالل  الفرتة ما بني 11-7 و 15 يونيو املقبل، 
يكشف الغياب، رغم كونها من الطوارئ التي يجب التطرق اليها بشكل 
مستعجل،حسب الرسالة، قبل أن يؤدي هذا الوضع إىل زعزعة كاملة 
الستقرار جميع دول شمال إفريقيا ، املمتدة من مرص إىل موريتانيا«.

وقال التنطيمات املوقعة عىل الرسالة التي وجهوها إىل كل من أورسوال 
رئيس  ميشيل،  تشارلز  األوروبية؛  املفوضية  رئيسة  لني،  دير  فون 
وجوزيب  األوروبي  الربملان  رئيس  ساسويل،  ديفيد  األوروبي؛  املجلس 
بوريل، نائب رئيسة املفوضية األوروبية، املمثل األعىل لالتحاد األوروبي 
من  يعاني  الليبي  »الشعب  أن  األمنية؛  والسياسة  الخارجية  للشؤون 
مأساة حرب أهلية، أشعلتها دول أجنبية تخوض حربا بالوكالة بحيث 
يعد الشعب الليبي الخارس الوحيد فيها. إن لهذه الحرب نتائج كارثية 
املتوسط، وذلك  األبيض  البحر  املطلة عىل  االتحاد األوروبي  بلدان  عىل 

من خالل تنامي الهجرة غري الرشعية و«اإلتجار« بالبرش«.
أنه  أمازيغي   اربعة عرش تنظيم  أكثر من  التي وقعها  الرسالة  واضافت 
املستجد،  كورونا  فريوس  انتشار  مكافحة  يف  أوروبا  انهماك  ظل  »يف 
والحد من آثاره الصحية واالقتصادية، تستغل بعض البلدان هذه املأساة 
أن  إىل  الدويل«. مشرية  لتعزيز مواقعها عىل املرسح  اإلنسانية يف محاولة 
املعسكرين  وتسليح  تمويل  تواصالن  املتحدة،  العربية  واإلمارات  »تركيا 
الليبيني املتحاربني، وذلك يف تحدٍّ خرٍق سافر لجميع قرارات األمم املتحدة 
واالتفاقيات املوقعة يف فرنسا خالل املؤتمر الدويل املنعقد بقرص اإلليزيه 
يف مايو 2018، وكذا يف إيطاليا )بالريمو( يوم 12 نوفمرب 2018 ومؤخًرا يف 

أملانيا )برلني( يف 19 يناير 2020«.
موضحة أن »تركيا لم تتوقف قط عن إرسال أسلحتها الثقيلة ونقل آالف 
املرتزقة الجهاديني السوريني إىل طرابلس، مهددة اليوم بالتدخل املبارش يف 
هذا النزاع. وبحسب بعض املصادر الصحفية، فإن بعض هؤالء »املرتزقة 
اإلرهابيني« الذين تم إرسالهم إىل األرايض الليبية، وبعد تخفيض أجورهم 
لحوايل النصف، يحاولون اخرتاق شبكات الهجرة غري الرشعية للوصول 

إىل أوروبا«.
اإلرهاب  تمول  أخرى  دولة  تخفي  تركيا،  »خلف  أنه  الرسالة  واكدت 
اإلسالمي الدويل، وهي قطر، التي تحرك خيوط حكومة فايز الرساج، من 

خالل عنرص سابق يف القاعدة. إن حكومة الرساج، املعرتف بها من طرف 
القبلية  املليشيات  اتفاقية الصخريات، وقعت يف فخ  املتحدة، عقب  األمم 
املسلحة. وعىل الجانب اآلخر، يقف معسكر اللواء خليفة حفرت الذي يوجد 
تحت الهيمنة املبارشة ألمراء اإلمارات الذين يدعمونه لوجيستيكيا، بما يف 
ذلك نقل املرتزقة الروس الذين كشف األمني العام لألمم املتحدة وجودهم 
مؤخرا. إنها حرب أهلية بالوكالة بني األشقاء، املنقسمني إىل معسكرين 
)األمازيغ  الليبي  للشعب  الديمقراطية  التطلعات  الشديد  لألسف  خانا 

والتوبو والناطقني بالعربية(«. ...
لحفظ  دولية  قوة  إلرسال  ملحة  حاجة  »هناك  أن  عىل  الرسالة  وشددت 
السالم، تحت رعاية األمم املتحدة، وذلك للتحقق من مدى تطبيق اتفاقيات 
برلني وممارسة الضغط إلجبار الدول األجنبية املتورطة يف هذا النزاع عىل 
يمهد  أن  شأنه  من  وهذا  ومرتزقتها.  العسكري  ودعمها  قواتها  سحب 
الطريق لحل سيايس عرب تنظيم انتخابات ترشيعية ورئاسية، بعد اعتماد 

ميثاق دستوري«.
واكدت الرسالة عىل أن »الدستور سيتضمن االعرتاف باللغات والهويات 
الليبية، بما يف ذلك اللغة األمازيغية كلغة وطنية ورسمية، فضالً عن نظام 
الثالث  للمناطق  السلطة  مستويات  أعىل  يف  تمثيلية  مع  فيدرايل  سيايس 
منطقة  من  املنتخب  الرئيس  كان  إذا   ، املثال  سبيل  )عىل  ليبيا  يف  املهمة 

طرابلس ، فيجب أن يكون رئيس الحكومة ورئيس الربملان 
 – )نفوسة  جنوب   - وغرب  برقة  من  أي  أخرى،  مناطق  من 

فزان(«.
عكس  عىل  النزاع،  هذا  حل  مسلسل  »خالل  أنه  إىل  واشارت 
جميع القمم السابقة، سيكون مناسبا ومنطقيًا وحكيًما أن 
لليبيا وال  املجاورة  البلدان  ، وثانياً جميع  األمازيغ  أوالً  نرشك 
ومرص  وتونس  الجزائر  وهي  منها،  الشمال-إفريقية  سيما 

واملغرب وموريتانيا«.
مأساة  تجنب  أردنا  »إذا  أنه   الرسالة  عىل  املوقعون  وقال 
»سورية« جديدة يف منطقة البحر األبيض املتوسط ، فإن عىل 
بإعادة  )املطالبة  إفريقيا  شمال  ودول  األوروبي  االتحاد  دول 
العربي«  املغرب  »اتحاد  لـ  ل  بديل  جديد،  إقليمي  اتحاد  بناء 
أي وقت مىض يف  االنخراط بشكل جيلّ  وأكثر من  املحترض( 

عملية تهدئة ليبيا وإعادة بنائها«.
الوقت لنهج سياسة جديدة  أنه قد »حان  إىل  الرسالة  ونبهت 
ترتكز عىل التعاون الدويل بني دول ضفتي املتوسط، وإال، فإن 
إىل  وتقودنا  التمزقات  من  مزيد  يف  ستقحمنا  الليبية  الفوىض 

مزيد من االنقسامات«.

املنظمات والجمعيات غري الحكومية امُلباِدَرة للتوقيع:
*التجمع العاملي االمازيغي )AMA(، بروكسيل، بلجيكا،

والتنمية  الثقافة  أجل  من  االمازيغيات  للنساء  تامّطوت  *جمعية 
)كاتالونيا)،

*جمعية تيفاوين، بروكسيل، بلجيكا،
*جمعية أوروقاسيطا للتنمية التضامنية، بروكسيل، بلجيكا، 

*جمعية تامازيغت، لييج، بلجيكا،
* بقاء الطوارق تموست، ليون، فرنسا،

*جمعية تيويزي 59، ليل، فرنسا،
* شبكة املواطنة للجمعيات الفرنسية- الرببرية بإيل دوفرانس، فرنسا،

*جمعية تاماينوت-فرنسا، باريس ، فرنسا،
*أكراو ن الريف، ليل، فرنسا،

*الجمعية السوسيوثقافية أريف، املانيا،
*جمعية ادرار ، هولندا،

* مؤسسة “دافيد هارت لألبحاث األمازيغية”، اسبانيا،
*الجمعية الثقافية إيمازيغن مليلية، إسبانيا،

لألمم  العام  األمني  مبعوثة  اكدت 
املتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  املتحدة، 
ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  يف  للدعم 
اإلغالق  القتال واستمرار  إن  ويليامز، 
تشكل   ،19 كوفيد  وجائحة  النفطي 
للوضع  مسبوق  غري  تحديا  جميعا 
املثقل  واالقتصادي  االجتماعي 

بالتحديات أصال يف ليبيا.
التي  إحاطتها  يف  ويليامز،  واوضحت 
 ،2020 19 ماي  الثالثاء  قدمتها، يوم 
إىل مجلس األمن الدويل حول تطورات 
النفطي  اإلغالق  أن  ليبيا،  يف  األوضاع 
أربع  من  أكثر  الليبية  الدولة  كلف 
إرهاصات  ظل  »ويف  دوالر،  مليارات 
العجز املتوقع يف امليزانية والذي يصل 
فرض   ،2020 يف  دينار  مليار   26 اىل 

مرصف ليبيا املركزي تدابري تقشف تشمل 
فرض تقييدات عىل النقد األجنبي«.

وحسب ويليامز فقد تسبب ذلك يف فقدان 
األسعار،  وارتفاع  الغذاء  ونقص  الدخل 
سلسلة  شاب  الذي  االضطراب  ذلك  يف  بما 
السوق  يف  الرصف  سعر  وارتفع  التوريد، 
يف  الدوالر  مقابل  دينار   4.1 من  املوازية 
ما  »وهو  اليوم،  دينار   6.1 إىل  يناير  شهر 
يرض بالقدرة الرشائية للمواطنني عىل نحو 

أكرب«.
ندع  أن  أنه »ال يجب  وشددت ويليامز عىل 
ال  أنه  معتربة  أسوأ«،  هو  ملا  تنزلق  ليبيا 
املجتمع  عمل  إذا  إال  ذلك  تحقيق  يمكن 

الدويل معا وبشكل جماعي.
قدمتها،  التي  إحاطتها  يف  وليامز  وذكرت 
اليوم الثالثاء، إىل مجلس األمن الدويل حول 
إىل  »بالنظر  أنه  ليبيا  يف  األوضاع  تطورات 
السالح  وتدفق  الخارجي  التدخل  تزايد 
إال  نتوقع  أن  لنا  يمكن  ال  فإننا  البالد،  إىل 

تصعيدا متزايدا ودمويا لهذه األزمة«.

وشددت وليامز عىل رضورة »الضغط عىل 
من  تزيد  التي  واإلقليمية  الدولية  الجهات 
يف  »الحرب  أن  من  محذرة  الليبية«،  األزمة 
وخيمة  لنتائج  وستفيض  ستتسع  ليبيا 

بسبب التدخل األجنبي«.

وأضافت ويليامز أنها تواصلت مع كل من 
ومحافظ  الوفاق  بحكومة  الوزراء  رئيس 
األزمة  ملناقشة  املركزي،  ليبيا  مرصف 

بهدف  الحوار  وتشجيع  للبالد  االقتصادية 
التي  اإلصالحات  من  سلسلة  تطبيق 
الوطني  العجز  حدة  تخفيف  شأنها  من 
العادي، كما  الليبي  وتحسني حياة املواطن 
حكما  الشهر  هذا  العدل  وزارة  أصدرت 
الدولية  املراجعة  قانونية  بشأن  مشجعا 

للحسابات.
ولفتت ويليامز، إىل أن »أغلب املكاسب من 
منذ  بها  املعمول  االقتصادية  اإلصالحات 
2017 قد تالشت«، الفتة إىل أن وباء فريوس 
كورونا، يزيد من املشاكل األمنية املوجودة 

يف طرابلس.
وأضافت يف إحاطتها أن هناك نحو »مليون 
إنسانية  مساعدات  إىل  بحاجة  شخص 
كورونا«،  فريوس  وتأثريات  للقتال  نتيجة 
إلطالق  شامل  »وقف  إىل  الدعوة  مجددة 
النار يف ليبيا ووقف االعتداءات ضد املدنيني 
منتهكي  ومحاكمة  املدنية،  واملنشآت 

القانون«.
شخص  مليون  من  »أكثر  وليامز  وقدرت 
جراء  صعبة  إنسانية  أوضاعا  يعيشون 
ليبيا،  يف  الكهرباء«  وانقطاع  مياه  نقص 
هدنة  تحقيق   « أهمية  عىل  مشددة 
للمحتاجني  الالزم  الدعم  لتقديم  إنسانية 

للمساعدة«.
الوفاق  حكومة  قوات  أن  إىل  وأشارت 
ماي   19 الثالثاء  يوم  أعلنت  التي  الوطني 
الوطنية  قاعدة  عىل  سيطرتها   2020
بعد سيطرتها  األخرى  الجوية رفضت هي 
عىل عدد من املدن يف غرب ليبيا هدنة خالل 

شهر رمضان.

ودعت وليامز إىل عودة عمل املطارات كما 
إعادة  إىل  الوطني  الوفاق  حكومة  دعت 
الدويل،  معيتيقة  ملطار  املدنية  الطبيعة 
شامل  وقف  إىل  الدعوة  كذلك  وجددت 
األزمة  أطراف  ليبيا وعودة  يف  النار  إلطالق 

للعملية السياسية
من جانبه أعلن مندوب روسيا لدى مجلس 
جلسة  يف  اليوم  نيبينزيا،  فاسييل   ، األمن 
األوضاع  حول  الخاصة  االمن  مجلس 
وقف  إىل  املجلس  دعوة  تأييده  ليبيا،  يف 

العمليات العسكرية يف ليبيا.
كما دعا إىل تعيني مبعوث أممي لليبيا خلفا 
لتطور  يؤدي  قد  هذا  أن  مرجحا  لسالمة 

األوضاع يف البالد نحو األفضل.
ذات  يف  أبدى  فقد  بريطانيا  مندوب  أما 
الخطري  »التدهور  من  بالده  قلق  الجلسة 

للوضع اإلنسان ىف ليبيا«.
نرص  ال  أنه   ، بريطانيا  مندوب  وأضاف 
عسكري يف ليبيا، متابعا »نأمل بالتوصل إىل 

حل سيايس شامل يف هذا البلد«.
الخارجية  السياسة  الذكر أن منسق  يجدر 
يف  أكد  بوريل  جوزيب  األوروبي  االتحاد  يف 
عىل  األوروبي  االتحاد  حرص  سابق  وقت 
أن  عىل  مشددا  ليبيا،  يف  االستقرار  تحقيق 
االتفاق السيايس هو اإلطار الوحيد املعرتف 

به دوليا إلدارة البالد واالنتقال السيايس.
يف  أمله  عن  األوروبي  املسؤول  وأعرب 
استئناف محادثات جنيف العسكرية »5 + 

5« التي أقرت آلية لوقف إطالق النار.

األمم املتحدة: تواصل القتال وإغالق النفط وكورونا ..
 حتديات غري مسبوقة للوضع االجتماعي واالقتصادي يف ليبيا 

ياكرام الخسائس والدسائس 
يا غربان البني وخراب الديار 

اخجلوا من عاركم 
واتركوا ارض الرجال للرجال

يا اشباه الرجال ..
و حرروا  أبو موىس والطنبتان  

أنهما يف االنتظار 
وأقرب إليكم من درنة 

وطرابلس والوطية ومحاور املطار 
يا فجار .. يا كراكيز البرتودوالر ..

*****
حرروا جزركم  يا غريبي االطوار

ملا وليتم لها األدبار
 تركتموها وانغمستم يف الرذيلة

وتلحفتم بالغباء واالستحمار 
انشغلوا بمصائبكم واتركوا ليبيا 

وكفوا عن االستهثار  
فليبيا أكرب من دسائسكم وليست من 

طينتكم
ولم ولن تنتمي يوماً مثلكم 

لفصائل الخفافيش والجردان 
ليبيا  الباروني سليمان 

والسويحيل وبن عسكر وعمر املختار 
وتاريخاً ميلء  باملجد والفخار 

هذا ماضينا اذكره بافتخار
فأعطوني اسماً من ماضيكم
دخل الحروب وواجه النريان 

ونقش اسمه يف سجالت األحرار
وصار من الكبار ..

ردوها عليا ان استطعتم يا حتالة 
العربان

اعرف وتعرف كل الدنيا

ان اشجعكم مرتعداً جبان 
واعرف انكم ال تجيدون سوى

هز الوسط واالنبطاح واالندحار
والتسكع يف املالهي واندية القمار

والفسق والفجور .. والخيانه
والسباحة يف بحريات الشيطان 

يا فجار .. يا كراكيز البرتودوالر ..
*****

عندما كان لنا ملكاً
يصول يف العالم ويجول

وكانت دولتنا لها يف العالم شان 
ولنا مدن وشوارع وعمران

 و نوادي ومقاهي ومسارح ومسابح 
ومدارس نورها يشع يف كل مكان
كانت بيوتكم قشا .. ومساكنكم 

الخيام
ودويلتكم صحراء قاحلة وقفار 

وشيخكم يسري حافيا بني الكثبان 
فاستفقيوا يامن ال تعرفوا التاريخ
وال تتطاولوا عىل من كتب التاريخ

اعلموا يا مرابط الحمري يا ارشار
يا رمز الخنوع والذل واالنكسار

باننا سننترص قريبا عىل جور وظلم 
الزمان

وسنتعاىف عندما يحني االوان 
يومها .. الننىس لكم ما فعلتوه 
و سنرد لكم الصاع صاعني يا 

خصيان 
وننظر اليكم بتعايل ونعاملكم  

باستحقار  
يا فجار .. يا كراكيز البرتودوالر  

 *شعبان يونس التايب
22-05-2020

كراكيز البترودوالر .. 
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بريده  عىل   2020 مايو   22 املوافق  الجمعة  الكاتب  أستلم 
اإللكرتوني خطاب موجه تقريباً إىل جميع مؤسسات االتحاد 
األوروبي يذكر فيه التجمع العاملي أألمازيغي وبصفة املخول 
ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  علم  وبدون  ليبيا،  أمازيغ  من 
املنتخب، ليتكلم بلسان أمازيغ أوروبا ويطالب التايل ذكرهم:

– السيدة أورسوال فون دير لني، رئيسة املفوضية األوروبية؛
– السيد تشارلز ميشيل ، رئيس املجلس األوروبي ؛
– السيد ديفيد ساسويل ، رئيس الربملان األوروبي ؛

– السيد جوزيب بوريل، 
املفوضية  رئيسة  نائب 
األعىل  املمثل  األوروبية، 
األوروبي  لالتحاد 
الخارجية  للشؤون 

والسياسة األمنية؛
الرتكي  التدخل  بوقف 
كل  أيده  الذي  ليبيا  يف 
فرباير-األمازيغ  أحرار 
الدولة  أنصار  وجميع 
املدنية يف ليبيا.. الواضح 
الفرنسية  املخابرات  أن 
تتسلل  أن  استطاعت 
األمازيغ  بعض  إىل 
بما  آذانهم  يف  وتهمس 
االتفاقية  يف  يشكك 
الليبية  الرتكية  الدولية 
عىل  وتعزف  الرشعية 
أي  بدون  العواطف  وتر 
يف  بأنه  وتنرش  عقالنية 
الشعب   ” الحرب:  هذه 
الوحيد  الخارس  الليبي 
صحيح  وهذا   ” فيها 
لهم  نسمع  لم  ولكن 
هاجم  عندما  صوتاً 
الداعيش حفرت العاصمة 
طرابلس يف 4/4/2019 
املدنيني  وقصف 
يقطن  وللعلم  بها، 
من  أكثر  بطرابلس 
األمازيغ  تعداد  نصف 
واملقيمني  الناطقني 
ولكن  طرابلس،  خارج 
أصواتهم،  نسمع  بدأنا 
بتوجيه  وبالتأكيد 

والبحرية  األمنية  االتفاقية  توقيع  بعد  فرنيس،  استخباراتي 
بني دولتني عضوين يف األمم املتحدة ليبيا وتركيا! كل ما جاء 
بعد االتفاقية والتعاون الرتكي الرشعي من نقد هو دفاٌع عن 
الداعيش حفرت قاتل أطفال ونساء وعجائز طرابلس .. ففي 
أصولها  عائلة  الداعيش  املجرم  قتل  للعاصمة  استهداف  أول 
يبارش  أن  وقبل  وابنتيها.  أم  من  تتكون  يفرن  مدينة  من 
يود  فادحة  أخطاء  بالخطاب من  ورد  ما  استعراض  الكاتب 

التذكري باألتي:
األمن  ملجلس  أو  املتحدة  لألمم  موجها  الخطاب  كان  لو   •
لكان مقبوالً ولكن مخاطبة مؤسسات االتحاد األوروبي التي 

تفرض عليها فرنسا توجهاتها فهذا مثريٌ للشك !!!
وهذا  ليبيا،  ألمازيغ  األعىل  املجلس  مع  التنسيق  يتم  لم   •
ليبيا  يف  يحدث  بما  تام  وعلم  تواصل  عىل  املنتخب  املجلس 
قبل  من  تحديداً  طرابلس  العاصمة  عىل  والهجوم  عموما 

مرتزقة وعصابات الداعيش حفرت!
بـ  ومرتزقته  ومجرميه  عصاباته  حفرت  الداعيش  يسمي   •
ضد  واضحة  عنرصية  إشارة  يف  الليبي”  العربي  :”الجيش 
األمازيغ. بل يتضمن هذا الجيش املجموعة السلفية املدخلية 

)صناعة املخابرات السعودية( التكفريية لألمازيغ األباضية.
تصدر  حفرت  الداعيش  سيطرة  تحت  لإلفتاء  العليا  اللجنة   •
بتاريخ 9 يوليو 2017 فتوى بتكفري األمازيغ األباضية بالقول 
“عندهم عقائد كفرية” كرد لسؤال من سلفي مدخيل بتاريخ 

فكّل   ”  :  22/7/2017 يف  الفتوى  تأكيد  وجاء   9/7/2017
خلفه  الصالة  تجوز  ال  )األباضية(  العقائد  هذه  يعتقد  من 
سواء كان عربياً أم أمازيغياً، إباضياً كان أم أشعرياً.” وأكدت 
الحكومة املؤقتة يف الرشق بتاريخ 25/7/2017 لتوسع من 
وهيئة  الغرياني  الصادق  “الشيخ   : فكفرت  التكفري  دائرة 

علماء ليبيا وقناتي النبأ والتناصح”.
• تعترب السلفية املدخلية التكفريية التي تقاتل مع الداعيش 
حفرت بأن كل من يخرج عن طاعة ويل أمرهم خليفة أبولقاسم 

حفرت يجب قتالهم!

يتضمن عدة  أنه  يجد  املحرتم  رخا  املطلع عىل خطاب ماس 
مغالطات ال يمكن السكوت عليها ونوردها عىل النحو التايل:

املتحدة،  العربية  واإلمارات  تركيا  بأن:”  بالخطاب  ورد   •
تواصالن تمويل وتسليح املعسكرين الليبيني املتحاربني، وذلك 
يف تحدٍّ خرٍق سافر لجميع قرارات األمم املتحدة واالتفاقيات 
املوقعة يف فرنسا خالل املؤتمر الدويل املنعقد بقرص اإلليزيه يف 
مايو 2018، وكذا يف إيطاليا )بالريمو( يوم 12 نوفمرب 2018 
ومؤخًرا يف أملانيا )برلني( يف 19 يناير 2020.” ونحن نعلم بأن 
االتفاقية تم توقيعها يف نهاية 2019 واعتمد الربملان الرتكي 
إرسال قوات ومعدات عسكرية يف يناير 2020 .. والسؤال أين 
حرصكم أيها األمازيغ عىل أمازيغ ليبيا عندما تآمرت فرنسا 
وإيطاليا وخمسة دول عربية وروسيا عىل الشعب الليبي؟؟؟؟

إرسال  عن  قط  تتوقف  لم  تركيا   ”  : جمهورية  بأن  ذُكر   •
السوريني  الجهاديني  املرتزقة  آالف  ونقل  الثقيلة  أسلحتها 
إىل طرابلس ” هذه الجملة تحتاج لتصحيح ألن تركيا أعتمد 
يف  املنتخب  برملانها  قبل  من  ليبيا  مع  العسكري  تعاونها 
مضطرة  ليست  وهي   2020 يناير  شهر  من  األول  األسبوع 
تفعل  كما  لليبيا  يتبعونها  عسكريني  أو  مرتزقة  لتهريب 
ومرص!!!  واألمارات  واألردن  والسعودية  وروسيا  فرنسا 

والجثث واألرسى بحوزة حكومة الوفاق يثبت ذلك.

اجتماعات  مختلف  أعمال  جدول   ” : بأن  الخطاب  تضمن   •
للشؤون  األوروبي  االتحاد  ملجلس  وسرتاسبورغ،  بروكسل 
الخارجية، املزمع عقده هذا الشهر وخالل الفرتة ما بني 7-11 
و 15 يونيو املقبل ، يكشف الغياب التام للمسألة الليبية ، رغم 
كونها من الطوارئ التي يجب التطرق اليها بشكل مستعجل، 
إىل زعزعة كاملة الستقرار جميع  الوضع  أن يؤدي هذا  قبل 
دول شمال إفريقيا ، املمتدة من مرص إىل موريتانيا. ” نتفق 
مع ظاهر النص ولكن نُذكر بأن عملية أيريني، والتي بالتأكيد 
بشأن  فرنسا،  أفكار  بنات  من 
ليبيا  عىل  السالح  حظر  مراقبة 
األوروبي  االتحاد  أطلقها  التي 
واألمم  األمن  مجلس  متجاوزاً 
املراقبة  عىل  اقترصت  املتحدة 
البحرية بهدف محارصة حكومة 
وترك  فرباير  وأحرار  الوفاق 
يف  حفرت  للداعيش  الربية  الحدود 
من  األطنان  آالف  لتتدفق  الرشق 
عرب  العسكرية  واملعدات  السالح 

مرص وكذلك املجال الجوي.

كلمة ختامية:

ال نشكك يف نية ماس رشيد رخا 
كل  ليبيا  أمازيغ  له  يكن  الذي 
احرتام وتقدير ولكن العاطفة قد 
التأكيد  نود  لذلك  أحياناً  تخوننا 

عىل ما ييل:

طرق  مفرتق  عىل  تعيش  ليبيا   •
والدولة  الدولة  عسكرة  بني 
املدنية وقد اكتشف الشعب الليبي 
لعسكرة  الداعمة  الدول  بأن 
بشكل  تنظر  وهي  عديدة  الدولة 
مصالحها  بأن  وترى  براغماتي 
خالل  من  ميرس  بشكل  تتحقق 
أفضل  مستبد  عسكري  دكتاتور 
مدنية  حكومة  من  وأرسع 
اتفاقياتها  تحتاج  منتخبة 
منتخب..  برملان  من  للتصديق 
واألمازيغ لن تحفظ أرواحهم وال 
إال من خالل  ثقافتهم  لغتهم وال 
تؤمن  ديمقراطية  مدنية  دولة 
والفكرية  الحزبية  بالتعددية 

والثقافية.

• فرنسا منحازة للمرشوع االستبدادي العنرصي ومصالحها 
نهاية  يف  واألمازيغ  واألردن  ومرص  والسعودية  األمارات  مع 
قائمة اهتماماتها! وال ننكر الدور الذي تلعبه فرنسا يف أوروبا 
لذلك هي تشكل خطراً عىل استقرار ليبيا وطموح األمازيغ يف 

دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون!

• صحيح تركيا لها مصلحة باالتفاقية البحرية مع ليبيا لفك 
لها  سيسمح  ليبيا  مع  بحري  خط  وربط  لها  أوروبا  حصار 
األبيض  بالبحر  الغاز  عىل  التنقيب  يف  الحق  الدويل  بالقانون 
ليبيا!  مع  االقتصادية  املشاركات  آفاق  وستفتح  املتوسط 
للسالح وال تحتاج إلسرتاده  بأنها مصنع  تركيا  تتميز  كذلك 
ذلك  عىل  زد  ليبيا،  مع  والدفاعية  األمنية  االتفاقية  لتفعيل 
فهي منفتحة عىل دول العالم ولها شارات اقتصادية وأمنية 
مع أملانيا، ارسائل، أمريكا، روسيا، الصني، والعديد من الدول 
حل  لفرض  تناور  أن  تستطيع  العالقات  وبهذه  األخرى، 
سيايس يف ليبيا وبدون مكان لدكتاتور مستبد مثل الداعيش 

حفرت!

عاشت ليبيا حرة .. تدر ليبيا تادرفت

أحرار أمازيغ ليبيا مع الشراكة التركية

فتحي سامل ابوزخار

انتقد  فتحي سامل ابوزخار الرسالة اليت وجهتها جمموعة من التنظيمات األمازيغية بأوروبا إىل الربملان األورويب بشأن الوضع يف ليبيا، مشريا إىل أن التجمع العاملي 
األمازيغي اعطى لنفسه صالحية احلديث عن أمازيغ ليبيا، و »بلسان أمازيغ أوروبا بدون علم من  املجلس األعلى ألمازيغ ليبيا املنتخب«.

واضاف بوز خار ، مدير املركز اللييب للدراسات األمازيغية، أنه »مل يتم التنسيق مع املجلس األعلى ألمازيغ ليبيا، وهذا املجلس املنتخب على تواصل وعلم تام مبا حيدث 
يف ليبيا عموما واهلجوم على العاصمة طرابلس حتديدًا من قبل مرتزقة وعصابات الداعشي حفتر!«

واكد بوزخار يف رسالته أن »ليبيا تعيش على مفترق طرق بني عسكرة الدولة والدولة املدنية وقد اكتشف الشعب اللييب بأن الدول الداعمة لعسكرة الدولة عديدة 
اتفاقياهتا  حتتاج  منتخبة  مدنية  حكومة  من  وأسرع  أفضل  مستبد  عسكري  دكتاتور  خالل  من  ميسر  بشكل  تتحقق  مصاحلها  بأن  وترى  براغمايت  بشكل  تنظر  وهي 
للتصديق من برملان منتخب.. واألمازيغ لن حتفظ أرواحهم وال لغتهم وال ثقافتهم إال من خالل دولة مدنية دميقراطية تؤمن بالتعددية احلزبية والفكرية والثقايف«.
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العثماني،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  أكد   
كافة  أن  بالرباط،   2020 ماي   20 األربعاء  يوم 
العالقني  املغاربة  بدخول  املتعلقة  السيناريوهات 

بالخارج إىل أرض الوطن »جاهزة«.
بمجلس  عمومية  جلسة  خالل   ، العثماني  وقال 
 ، قدمها  التي  البيانات  ملناقشة  خصصت  النواب 
بشأن  الربملان  مجليس  أمام  ماي،  االثنني18  يوم 
»تطورات تدبري الحجر الصحي ما بعد 20 ماي«، 
»كلها  املوضوع  بهذا  املتعلقة  السيناريوهات  إن 
جاهزة وأتمنى أن يكون الفرج لهم قريبا«، مشددا 
برملانيون  ضمنهم  لهؤالء،  السماح  عدم  أن  عىل 

ومسؤولون سامون، بالدخول هو »قرار دولة«.
مواطنني  عىل   ، أيضا   ، ينطبق  األمر  أن  وسجل 
عالقني يف بعض األقاليم باملغرب يريدون يدورهم 
الحجر  »ظروف  أن  معتربا  أقربائهم،  إىل  الذهاب 
ولكنها  مؤملة  قرارات  تقتيض  أحيانا  الصحي 

رضورية«.
وشدد رئيس الحكومة عىل حق املواطنني العالقني 
»الحكومة  أن  وأبرز  بلدهم،  إىل  الدخول  بالخارج 
سيناريوهات  جميع  عىل   ، البداية  منذ   ، اشتغلت 
هذه  ظروف  يف  كاملة  العدة  وأعدت  دخولهم 
يف  العملية  هذا  مع  التعامل  كيفية  حول  الجائحة 
أحسن الظروف مع التحكم يف انتشار الوباء وكذا 

تأمني حماية دخولهم«.
املواطنني  الحكومة عن هؤالء  أن »تخيل  إىل  ولفت 
عىل  تعبئة  هناك  أن  مضيفا  باطل«،  كالم  هو 
مستوى الحكومة والوزارة املعنية منذ اليوم األول، 

وكذا خاليا أزمة خاصة بهم تشتغل باستمرار.

يف حني نظم املغاربة العالقون وقفات احتجاجية 
السفارات  أمام  الجاري،  ماي   11 اإلثنني  يوم 
التي يتواجدون  الدول  املغربية يف كل  والقنصليات 
رسمية  احصائيات  حسب  عددهم،  والبالغ  بها، 
27821 شخص، بعدما لم يأت ال رئيس الحكومة 
القنصلية  الشؤون  العثماني وال مدير  الدين  سعد 
واالجتماعية محمد البرصي بجديد عن هذا امللف، 
سوداء،  نفطة  إىل  األخرية  اآلونة  يف  تحول  الذي 
من  عدد  يف  اتخذت  التي  اإلجراءات،  بكل  مقارنة 
وتنويه  استحسان  محط  كانت  والتي  املجاالت، 

وطني ودويل.
إحداث  تم  أنه  إىل  العثماني،  اشار  الصدد  هذا  ويف 
عىل  منها  مائة  والتتبع،  للمواكبة  خلية   150
مستوى سفارات اململكة، فضال عن تلك التي توجد 
عىل مستوى املراكز القنصلية، وأنه تم وضع رهن 
إشارة هؤالء املواطنني خطوطا هاتفية وعددا من 
عىل  والحصول  للشكاية  األخرى  التواصل  آليات 

املعلومة.
ومن جانبه قال البرصي، إن عملية العودة ليست 
أو  الطائرات،  استئجار  يستلزم  تقنيًا،  إجراًء 
الحصول عىل إذن أو الهبوط ، بل هي عملية معقدة 
واألطراف.  الجهات  من  العديد  مشاركة  تتطلب 
أذهاننا  عن  يغيب  أال  يجب  أنه  البرصي  وأضاف 
واملتمثل  األول،  القرار  حرك  الذي  الرئييس  الهدف 
يف الحفاظ عىل صحة املواطنني ومكافحة انتشار 

تفيش الوباء.
ويف إطار عمليات املواكبة ، يقول رئيس الحكومة، 
يف  تقريبا  مواطن  و800  ألف   31 إحصاء  تم  فقد 

أن  إىل  مشريا  اللوائح، 
والسفارات  القنصليات 
 6573 بإيواء  تكلفت 
باإلضافة  غذائيا،  منهم 
هؤالء  من  املئات  أن  إىل 
تكلفت  املواطنني 

السفارات  أو  القنصليات 
عالج  أو  تطبيب  بمصاريف 

من هم يف حاجة لذلك.
الشؤون  لوزارة  سبق  و 

األفريقي  والتعاون  الخارجية 
واملغاربة املقيمني يف الخارج، أن أكدت 

أنها  اإللكرتوني،  موقعها  عىل  تقرير  يف 
كورونا  النتشار  األول  الساعة  منذ  تجندت 

متواصل،  وبشكل  استثنائية  بطريقة  فريوس، 
أو من خالل ممثليها  املركزي  املستوى  سواء عىل 
يف الخارج، لتقديم الدعم املادي واملعنوي والحرص 
عىل راحة وطمأنينة املغاربة العالقني يف العديد من 

الدول والذين تقطعت بهم السبل يف الخارج.
وحسب التقرير ذاته، فقد اعتمدت وزارة الشؤون 
املقيمني  واملغاربة  األفريقي  والتعاون  الخارجية 
املتخذة  تلك  عن  أهمية  تقل  ال  إجراءات  بالخارج 
النطاق  ذات  الوقائية،  الصحية  التدابري  إطار  يف 
التعاطي  إطار  يف  اململكة،  تتخذها  التي  الواسع، 
إغالق  إىل  أدت  والتي  األزمة،  تداعيات  مع  الشامل 
الحدود، اليشء الذي دفع بالوزارة إىل تشكيل خاليا 
للمراقبة عىل مستوى البعثات الدبلوماسية واملراكز 
مدار  وعىل  األسبوع  أيام  طيلة  معبأة  القنصلية، 

الساعة.
ف  ضا أ و
ذاته،  املصدر 
الوزارة  مصالح  ان 
مجهودات  بذلت  بالخارج 
املغاربة  جميع  مع  مبارشة  واتصاالت  كبرية 
يحتوي  سجل  وضع  أجل  من  الخارج  يف  العالقني 
عىل بيانات كل شخص من هؤالء العالقني لتسهيل 
هذه  أن  علما  أوضاعهم،  وتتبع  التواصل  عملية 
املضيفة  البلدان  تشهد  ظروف  يف  تتم  اإلجراءات 
حالة طوارئ صحية شانها شأن باقي غالبية دول 

املعمور.
ألف   22 من  أزيد  فإن  الوزارة،  تقديرات  وحسب 
التمثيليات  مختلف  مع  اتصال،  عىل  مغربي 

الدبلوماسية للمملكة.
*‘مرزيك.ر

فريوس كورونا.. 32 ألف مغربي يعانون مرارة االنتظار

سفارة املغرب بنيودهلي تدعم 116 مواطنا 
مغربيا عالقا يف اهلند

يف  املغرب  سفري  أكد   
املالكي،  محمد  نيودلهي، 
ماي   23 السبت  يوم 
السفارة  أن  الجاري، 
مجندة  بالهند  املغربية 
لتقديم املساعدة للمواطنني 
الهند،  يف  العالقني  املغاربة 
والنيبال،  واملالديف، 
ومدهم  ورسيالنكا، 
ودعم  مجانية  بخدمات 

طبي.
ويف إطار هذه التعبئة، التي 
السامية  العناية  تجسد 
محمد  امللك  فتئ  ما  التي 
بها  يحيط  السادس 
يف  املقيمة  املغربية  الجالية 
الخارج، فإن خلية اليقظة 
التي أحدثتها السفارة منذ 
كوفيد19-،  أزمة  بداية 

تعمل باستمرار عىل دعم املواطنني املغاربة العالقني 
يف هذه البلدان بسبب تعليق الرحالت الجوية، وتقديم 

املساعدة الرضورية ملن هم يف وضعية احتياج.
تكاليف  تحمل  بالخصوص  املساعدة  هذه  وتشمل 
اإليواء، والتغذية والعالجات الطبية لفائدة املواطنني 
مالية، وضمنهم طلبة،  يعانون من صعوبات  الذين 
مجموعة  إىل  باإلضافة  العمل  عن  توقفوا  ومغاربة 
برنامج  إطار  الهند يف  إىل  الذين قدموا  املوظفني  من 

للتكوين.
وأكد املالكي أن السفارة املغربية ال تزال عىل تواصل 
ورسيالنكا،  الهند،  يف  العالقني  املغاربة  مع  منتظم 
والنيبال، واملالديف عرب خلية األزمة واليقظة، املكلفة 
بضمان التتبع اليومي لوضعية املغاربة حالة بحالة.

الصحية  األزمة  بدء  منذ  بادرت  قد  السفارة  وكانت 
الجالية  أفراد  إشارة  رهن  هاتفية  أرقام  وضع  إىل 
املغربية من أجل تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم إذا 

تطلب األمر ذلك.

اإلطار،  هذا  ويف 
العديد  أشاد 
املغاربة  من 
بسبب  العالقني 
الصحية  األزمة 
بالدعم  لكوفيد19-، 
والتواصل  املقدم 
للسفارة  الدائم 
املغربية يف نيودلهي.

الحفيظ  عبد  وأبرز 
أستاذ  بشريي، 
يف  عالق  جامعي، 
أزيد  منذ  رسيالنكا 
من شهرين، أن دعم 
املغربية  السفارة 
ساعده عىل مواجهة 
البعد  ظروف 

الصعبة.
ترصيح  يف  وقال، 
قيود  رفع  من  بالرغم  إنه  املغربية،  األنباء  لوكالة 
القيود  أن  إال  رسيالنكا،  يف  ماي   11 منذ  العزل 
املفروضة عىل الرحالت الدولية ال تزال سارية، معربا 
عن أمله يف أن يتم استئناف الرحالت الجوية يف أقرب 

وقت ممكن حتى يتمكن من العودة إىل الوطن.
إطار  العيساوي،  خالد  عىل  الوضع  نفس  وينطبق 
يف وزارة الطاقة، واملعادن والبيئة، الذي وجد نفسه 

عالقا يف حيدر أباد بالهند.
وأعرب السيد العيساوي، الذي قدم إىل الهند يف إطار 
املتواصل  للدعم  امتنانه  عن  ثنائي،  تكوين  برنامج 
والثمني من قبل السفارة املغربية التي ساعدته عىل 

الخصوص يف اإليواء والتغذية.
يوجد  بنيودلهي،  املغرب  سفارة  بيانات  وحسب 
الهند،  يف  عالقا  مغربيا  مواطنا   116 مجموعه  ما 
واملالديف، ورسيالنكا، والنيبال، بسبب وقف الرحالت 

الجوية الدولية.

مابني  مكثفة  مشاورات  بعد   
تمت  واإلسبانية،  املغربية  السلطات 
من  مغربي  مواطن   259 نحو  إعادة 
يوم  املحتلة  سبتة  بمدينة  العالقني 

الجمعة 22 مارس الحايل. 
ان  اسبانية  اعالم  وسائل  وافادت 
األوىل  املرحلة  يف  همت  العودة  عملية 
واملسنني  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والنساء  مزمنة،  بأمراض  واملصابني 
 201 حوايل  همت  والتي  واالطفال 
الثانية  املجموعة  حني  يف  شخصا، 
تجري  فيما  شخصا،   58 تضم 

ترتيبات لنقل 40 شخصا أخرين.
»عائالت  العائدين  بني  أن  وأضافت 
وعماال  السياحة،  بغرض  جاءت 
أن  املنازل، وتابع  وآخرين يعملون يف 

املواطنني  مغادرة  إمكان  عىل  ينص   »االتفاق 
املغاربة تباعا يف األيام املقبلة«.

تورد  لم  من  اعادة  رفض  املغرب  ان  ويذكر 
قدمتها  التي  األولية  القائمة  يف  أسماؤهم 
لسلطات  املغربية  الحكومة 
أسماء  تضم  والتي  اإلسبانية 
لهم  املسموح  املواطنني 

بالعودة إىل البالد.
األشخاص  أن  إىل  ويشار 
السليبة  املدينة  من  العائدين 
بوحدات  استقبالهم  يتم 
فندقية، وتسهر السلطات عىل 
ضمان خدمات اإليواء والتغذية 
لتحالل  اخضاعهم  يتم  كما   ،
بكوفيد19-  الخاصة  املخربية 
قبل السماح لهم بلقاء ذويهم.

هؤالء  أن  بالذكر  وجدير 
املغاربة قضوا ازيد من شهرين 
يف  سبتة  مدينة  يف  عالقني 
حسب  صعبة،  جد  ظروف 

شهادات العالقني.
* إ.رشيدة

إعادة حوايل 259 مغريب من العالقني 
بسبتة املحتلة

 املغاربة العالقني باخلارج  حيتجون والعثماين يؤكد.. 
كافة السيناريوهات املتعلقة بدخوهلم إىل أرض 

الوطن »جاهزة«
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» J‘ai tout aimé de ces manifestations : l‘intelligence des 
jeunes, leur humour, leur détermination à rester paci-
fiques» , a déclaré Idir en avril 2019. » J‘avoue que ces 
moments ont été comme une bouffée d‘air frais. Et comme 
j‘ai une fibrose pulmonaire, je sais de quoi je parle« .
Idir stigmatise le régime militaire

Parlant de son origine amazighe, contesté dans le temps 
par le régime militaire algérien pan-arabiste, Idir dit 
avec emphase à Unesco Courier )The UNESCO courier, 
53, 4, p. 26-27, port, 2000( : ”Ils me donnent un pas-
seport algérien, mais je dois obtenir la permission de 
parler ma propre langue» , qui, comme le grand poète 
martiniquais Aimé Césaire, il défend » ceux qui n‘ont 
pas de voix» . Il ne lui est jamais venu à l‘esprit d‘écrire 
en français, la langue du colonisateur dans laquelle il 
a fait toute sa scolarité, jusqu‘au doctorat de géologie, 
ni en arabe, qui était alors enseigné comme deuxième 
langue en Algérie. ”Si je n‘avais pas quitté mon village, 
je n‘aurais jamais prononcé un mot d‘arabe» , dit-il. » 
Le kabyle est une langue de sentiments et de récits qui 
coule naturellement dans la poésie”, ajoute-t-il. C‘est 
aussi la langue qu‘Idir a choisi d‘utiliser. ”Chanter en 
kabyle est un acte militant, une façon d‘exprimer ma 
foi, de dire que j‘existe”, dit-il. ”Si j‘avais eu une autre 
profession, j‘aurais trouvé d‘autres moyens d‘exprimer 
les mêmes exigences” martèle-t-il.
Son professeur de sciences naturelles lui a appris à 
jouer de la guitare. Le futur géologue a commencé à 
écrire à l‘âge de 16 ans et s‘est adressé aux Kabyles et 
à leurs attentes dans ses poésies populaires. En 1973, 
on lui demande de remplacer à la dernière minute la 
célèbre chanteuse Nouara, et il se met à chanter en di-
rect sur la radio la berceuse qu‘il a écrite à ses débuts. 
Depuis, cet enfant des Aurès n‘a cessé de célèbrer la 
culture amazighe à travers la musique, prolongeant 
ainsi l‘œuvre lancée dans les années 1940 par de grands 
écrivains comme Jean Amrouche, Mouloud Mammeri, 
Mouloud Feraoun et Kateb Yacine. Ces pionniers ont dû 
utiliser le français pour défendre la langue amazighe s‘ils 
voulaient se faire entendre. Comme l‘a dit Amrouche :                                                              
»je pense et j‘écris en français, mais je pleure en kabyle«.
Idir est allé plus loin : il a préconisé trois langues pour 
l‘Algérie – l‘arabe, l‘amazigh et le français lors de son 
interview avec Unesco Courier : » Je veux que l‘Algérie 
prenne en compte ceux qui vivent sur sa terre, qui aiment 
le pays et veulent le construire, quelle que soit leur langue 
ou leur religion« , dit-il. Il a déclaré, aussi, à ce support 
médiatique : » L‘Islam ne devrait pas être une religion 
officielle. La religion est pour les croyants, pas pour les 
gouvernements”.                                                
» Je veux que l‘Algérie tienne compte de ceux qui vivent 

sur sa terre, qui aiment le pays et veulent le construire, 
quelle que soit leur langue, leur religion ou leur origine«, 
dit-il toujours à Unesco Courier. ”L‘arabe ne devrait pas 
avoir un statut particulier parce qu‘il est la langue sacrée 
du Coran – en particulier l‘arabe classique, une langue 
aseptisée que les gens ordinaires ne peuvent pas com-
prendre et aucune langue n‘est plus malheureuse qu‘une 
autre, même si le berbère est la plus ancienne en termes 
de nombre d‘années. Le destin a mis ces langues sur cette 

terre et elles doivent rester”, a-t-il ajouté.
Une brèche entre l‘Etat et la Kabylie réfractaire continue 
de se creuser, ce dont Idir rendra compte en chantant régu-
lièrement les anniversaires de la révolte amazighe de 1980 
connue sous le nom de tafsut imazighen )Printemps ama-
zigh( dont les réverbérations se sont fait sentir dans tout 
Tamzgha. Malgré son prestige national et international, le 
chanteur a veillé toujours à garder ses distances avec les 
autorités algériennes. Cependant, dès que sa mort a été 
annoncée, le président Abdelmadjid Tebboune a écrit au 
milieu de la nuit sur son compte Twitter : » J‘ai appris avec 
beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle du décès de 
feu Hamid Cheriet, connu sous le nom artistique d‘Idir, 
l‘icône de l‘art algérien de renommée internationale. Avec 
lui, l‘Algérie perd une de ses pyramides« .
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1979 : Ay arrac nnegh )Azwaw(
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1993 : Les Chasseurs de lumière )Blue Silver(
1999 : Identités )Sony Music(
2002 : Deux rives, un rêve )Sony Music(

2005 : Entre scènes et terre )Sony-BMG(
2007 : La France des couleurs )Sony-BMG(
2013 : Adrar inu )Columbia(
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IDIR qui a tiré sa révérence hier soir est 
incontestablement le chanteur qui a donné 
un rayonnement internationale à la chanson 
Amazighe.. Qui de nous n'a pas écouté ou 
admiré l'éternelle et planétaire chanson 
"Avava inu va" et ses autres mélodies 
puisées du patrimoine amazigh plusieurs 
fois millénaire?
Qui de nous n'a pas parcouru des centaines 
voire des milliers de kilomètres en groupe 
ou en solo, accompagné de ses belles 
mélodies?

"Avava inu va" a été chantée en 1972, 
interprétée et revisitée par une vingtaine 
de langues... et même il a fait sa place dans 
la musicothérapie dans quelques cliniques 
en Occident pour atténuer souffrances et 
émotions des malades...

IDIR a sillonné le monde pour faire 
connaître à travers la musique sa culture, 
sa langue, son identité.. il l'a fait avec 
brio... C'était l'ambassadeur de la musique 
amazighe par excellence. C'était un des 
maquisards de la chanson kabyle pour 
reprendre l'expression de Kateb Yacine...

Je l' ai vu et rencontré la première fois le 
5 mai 1997 à Rabat à l'hôtel de Chellah.. 
invité par le festival de Rabat .. c'était son 
2 ème spectacle au Maroc après celui de 
Casablanca en 1995 où il avait été invité 
par l'Institut Français ...

Puis avec les années, il était devenu un 
habitué du Maroc qu'il visitait souvent plus 
que l'Algérie ( ça c'est un autre sujet)... J’ai 
pu assisté à ses concerts de Meknès, Agadir, 
Tanger, Rabat, Kenitra et autres et puis à El 
Houceima où il a tenu à donner un concert 
le 7 août 2004 en signe de solidarité avec la 
population de la ville suite au tremblement 
du terre du 24 février 2004... On était 
un groupe de jeunes venus de Rabat 
pour assister à son concert, il nous a reçu 
chaleureusement après le spectacle dans 
son hôtel Chafarina Beach à Tara Youssef (à 
quelques kilomètres d'El Houceima).. IDIR 
draine toujours des foules immenses dans 
ses spectacles...

Le géologue qui est devenu artiste est 
une force révolutionnaire en douceur et 
en profondeur. Il a pu à travers son art 
bousculer les esprits contre le danger de 

l'aliénation culturelle 
que voulait instaurer 
l'arabo-islamisme en 
Afrique du Nord.. à 
titre anecdotique, le 
colonel panarabe feu fou 
Kaddafi a tenu à annuler 
à la dernière minute un 
concert d’IDIR à Tripoli 
que l'Institut Français 
comptait organiser.. 
C'était un éveilleur de 
consciences...

La dernière fois que je 
l'ai vu, il m’avait dit qu'il 
voulait venir en repos 
pour une semaine ou 
10 jours et qu'il voulait visiter quelques 
villages du Moyen Atlas, la région d'Imilchil, 
Goulmima, Merzouga, Gorges de Todgha et 
Dadès.. J'en ai discuté pour coordonner le 
programme et timing avec son ami Rabah 
Tafsut. Malheureusement, le projet n'a pas 
abouti, et pour cause, sa maladie...

Son dernier album "ici et ailleurs" sorti en 
2017, il s'est fait entourer par de grands 
calibres de la chanson française comme 

Francis Cabrel, Patrick Bruel, ( et tenez-
vous bien) avec Charles Aznavour qui a 
chanté " La Bohème" en kabyle ...

Repose en paix DDA YIDIR... le monde te 
pleure.. le destin a voulu que tu nous quitte 
durant ce sale temps de coronavirus qui 
empêche de te rendre un dernier Adieu et 
des obsèques dignes de ta grandeur...
Que le temps apaise notre chagrin ...

Qqim di laman...

Hommage à IDIR
PAR pOUNIR �EJ J I
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”Il n‘y a pas de meilleure façon 
d‘appartenir à un peuple que 
d‘écrire dans sa langue”.

Heinrich Böll, écrivain allemand 
)1917 – 1985(

Le chanteur algérien Hamid Che-
riet, plus connu sous le nom d‘Idir, 
s‘est éteint en France à l‘âge de 70 
ans. L‘infatigable champion des 
cultures kabyle et amazighe est 
mort d‘une maladie pulmonaire. 
Idir est devenu internationale-
ment célèbre avec sa berceuse 
«A Vava Inou Va » dans les années 
1970 et depuis il est, en quelque 
sort, le porte-étendard de la cause 
amazighe en Afrique du Nord, le 
Sahel et les Iles Canaries, foyer 
millénaire des Imazighens, ces 
hommes fiers et libres. Sa chan-
son phare est même devenue un 
sorte d‘hymne national ou l‘ogre 
représentait les pouvoirs pana-
arabistes et non-démocratique de 
la région, la petite fille Ghriba, 
la cause amazighe naissante et le 
père )Vava( la culture amazighe 
ancestrale.

Maitre incontesté des ber-
ceuses mélodieuses

Idir a grandi entouré des chants 
et des rythmes du peuple kabyle, 
mais il étudiait pour devenir géo-
logue jusqu‘à son apparition for-
tuite à la radio d‘État en 1973. Il 
a remplacé au dernier moment un 
autre chanteur et sa prestation a 
été largement saluée. Mais il faut 
attendre la fin de son service mi-
litaire pour qu‘il se lance dans une 
carrière discographique, non pas 
dans sa Kabylie natale opprimée 
par un régime patriarcal arabe, 
mais en France, pays de liberté, 
démocratie et droits de l‘homme.
La mort du chanteur a été confir-
mée samedi sur sa page Facebook 
officielle, où l‘on pouvait lire : 
»Nous avons le regret d‘annoncer 
le décès de notre père )à tous(, 
Idir. Repose en paix« . Les mé-
dias français rapportent qu‘il est 
décédé d‘une maladie pulmonaire 
après avoir été hospitalisé ven-
dredi.  Idir était un trésor natio-
nal dans son pays natal, l‘Algérie 
et un grand symbole de la culture 
amazighe partout dans Tamazgha 
)territoire amazigh(.
Dans un tweet Emmanuel Macron 
a écrit, en hommage à ce grand 
chantre : ”Une voix unique s‘est 
éteinte. Idir chantait ses racines 
kabyles avec la mélancolie d‘un 
exilé et la fraternité des peuples 
avec les espoirs d‘un humaniste. 
La poésie de ses chansons conti-
nuera longtemps de résonner 
d‘une rive à l‘autre de la Méditer-
ranée”.
Pour L‘UNESCO, Idir était incon-
testablement l‘ambassadeur de 
la culture amazighe auprès du 
monde : ”Le chanteur algérien 
Hamid Cheriet, plus connu sous 
le nom de #Idir, est décédé en 
France à l‘âge de 70 ans. Il était 
l‘un des principaux ambassadeurs 
culturels des cultures kabyle et 
berbère”.

Son compatriote Zinedine Zidane 
l‘appelait « Monsieur Idir» . Idir 
incarnait à la fois la force et la 
tranquillité ; sa présence inspirait 
le même respect que l‘on pour-
rait avoir pour un oncle. Le socio-
logue français Pierre Bourdieu a 
compris le rôle que ce chanteur 
algérien, qui parlait et chan-
tait en kabyle, avait dans chaque 
famille algérienne : ”il était plus 
qu‘un chanteur, il était comme un 
membre de la famille”.
Né le 25 octobre 1949 à Ait La-
hcene, près de Tizi Ouzou, capi-
tale de la Kabylie, qui faisait alors 
partie de l‘Algérie française, il 
a fait des études de géologue, 
mais sa vie a pris un tournant en 
1973 lorsqu‘il a été appelé à la 
radio pour chanter « A Vava Inou 

Va» en remplacement de dernière 
minute. C‘était une berceuse avec 
les « riches traditions orales » de 
la culture amazighe et elle est 
devenue une chanson très appré-
ciée dans le pays et partout dans 
le monde.

Au début des années 1970, alors 
qu‘il s‘appelait encore Hamid 
Cheriet, un discret étudiant en 
géologie, il a commencé à chanter 
en public. Il compose ses mélodies 
et écrit ses paroles en kabyle, ins-
piré par des couplets de chansons 
traditionnelles avec lesquelles il 
s‘était bercé dans son enfance. 
Modestement, il choisit un nom 
de scène, Idir, le nom donné 
aux nouveau-nés fragiles car 
il signifie » Il vivra «. Le suc-
cès est venu avec la chanson « 
A Vava Inou Va» )» Petit père 
«(. Cette chanson mélodique 
est construite comme un dia-
logue entre une fille et son père 
qui tentent d‘éviter avec leurs 
mots la venue de l‘ogre dévo-
rant, allusion faite ici au régime 
militaire algérien dévoreur des 
libertés publiques :

» S‘il vous plaît, Père Inou Va, 
ouvrez-moi la porte !

Fille Ghriba fais tinter tes 
bracelets                    

Je crains l‘ogre de la forêt Père 
Inou Va

O Fille Ghriba Je le crains aussi 
«.

Exil en France
Par la suite, Idir s‘est installé                             
en France en 1975, après avoir 
terminé son service militaire, où 
il a enregistré son premier album 
intitulé « A Vava Inou Va» , et une 
série de chansons populaires de 
style nord-africain au cours de 
la même décennie. Le style de 
sa musique, avec voix solitaire 
et guitare acoustique, défend 
les sons de la musique kabyle, et 
en tant que tel, il est largement 
considéré comme un ambassadeur 
de la culture kabyle et amazighe.

Le peuple kabyle de langue ber-
bère est un sous-groupe de la 
population ethnique amazighe 

d‘Afrique du Nord et de l‘Ouest au 
sens large. En Algérie, les Kabyles 
sont une minorité historiquement 
réprimée par le gouvernement 
central. Ils sont originaires du 
nord du pays, qui s‘étend sur les 
montagnes de l‘Atlas. De nom-
breux Kabyles se sont installés 
en France dans les années 20 du 
siècle dernier, puis après l‘indé-
pendance de l‘Algérie en 1963, et 
finalement après la guerre civile 
algérienne )1991-2002( connue 
sous le nom de “Décennie noire“.

Au-delà de ses belles mélodies, 
la puissance qui alimente cette 
légende musicale, Idir, née Hamid 
Cheriet, réside dans son profond 
un attachement à la culture et à 
l‘identité nord-africaines. Trésor 
national de son Algérie natale, il a 
honoré ses racines par un lyrisme 
conscient et des instruments tra-
ditionnels, sans se départir de 
l’idée de l’unité et de l’apprécia-
tion de « l’autre ».

Poussé dans l‘industrie du di-
vertissement d‘une manière 
loin d‘être conventionnelle, ses 
prouesses musicales ont com-
mencé à être reconnues par ses 
collègues dans un champ de gaz et 
de pétrole en Algérie et après son 
exil en France, il est devenu une 
star internationale dont les chan-
sons ont été reprises dans plus 

d‘une quinzaine de langues.

Militantisme et identité

C‘est donc en 1973 que l‘Algérie 
a découvert ce jeune chanteur ka-
byle sur les ondes de Radio Alger. 
Il portait un jean évasé, de longs 
cheveux bouclés et le burnous 
de ses ancêtres. «A Vava Inou Va» 

est devenu un succès internatio-
nal. Décrit par certains comme « 
le premier succès africain« , il a 
été diffusé dans 77 pays et tra-
duit en plusieurs langues. Il a été 
suivi d‘un album d‘anthologie, 
“Ssendu“, un mélange de mélo-

dies douces et rythmées, avec 
des paroles subtilement engagées 
et discrètement subversives. Ne 
vous y trompez pas, Idir a décrit la 
situation politique algérienne par 
des métaphores poétiques mais 
engagées. Bien qu‘il n‘ait pas écrit 
de textes critiques clairement op-
posés au gouvernement, comme 
d‘autres chanteurs kabyles tels 
que Mahtoub Lounes, Lounis Aït 
Menguellet ou Ferhat Mhenni, 
Idir était tout aussi critique. Poé-
tique et politique.

Idir a participé à de nombreux 
concerts de soutien à différentes 
causes. Par exemple, le 22 juin 
1995, plus de 6 000 personnes 
ont assisté à un concert pour la 
paix, la liberté et la tolérance 
donné par le chanteur et son ami 
Khaled, initiateurs de l‘asso-
ciation «l’Algérie, la vie» . Idir a 
également participé au concert à 
la mémoire de Lounès Matoub, 
le chanteur kabyle assassiné par 
le régime autoritaire algérien en 
1998.

En 2001, Idir défend à nouveau 
son identité nationale au Zénith 
de Paris lors du « 21e printemps 

berbère» , une célébration de la 
culture amazighe. Le 8 juillet 
de cette année-là, il a organisé 
un concert spécial de collecte de 
fonds pour soutenir la population 

en Kabylie, à un moment où des 
émeutes anti-gouvernementales 
se déroulaient dans cette région 
à prédominance amazighe. Idir 
a été rejoint par de nombreuses 
stars et des milliers de fans algé-
riens et français qui se sont ren-
dus au Zénith pour soutenir la 
population en Kabylie.

Les premiers succès
Son interprétation de la chanson 
“A Vava Inou Va“ en 1973 sur les 
ondes de Radio Alger a transporté 
les auditeurs dans une dimension 
inconnue, mais avant que cela ne 
puisse lui être transmis, il a été 

appelé au service militaire obli-
gatoire. Idir est, ainsi, devenu 
un nom familier, presque du jour 
au lendemain, sans qu‘il le sache 
jusqu‘à son retour.
Dès le début, Idir a refusé de se 
soustraire aux traditions orales 
riches et complexes de la culture 
amazighe, malgré son statut mi-
noritaire souvent contesté au sein 
de sa nation. Sa voix apaisante, 
ses cordes acoustiques et sa fierté 
culturelle ont résonné à l’intérieur 
et au-delà des frontières de l’Algé-
rie, l’élevant au rang de symbole 
de la diversité musicale tant dési-
rée et champion mondial du milti-
culturalisme.

En 1975, il s‘installe en France 
et, avec un grand enthousiasme, 
pour commencer à enregistrer 
ses œuvres musicales. Ses chan-
sons continuent, depuis, à mettre 
en lumière, avec charme et sans 
détour, sa communauté amazighe 
sous-représentée et sous-esti-
mée, notamment le sous-groupe 
kabyle originaire des régions 
montagneuses côtières du nord de 
l‘Algérie.
L‘année suivante, son premier al-
bum « A Vava Inou Va » est sorti au 
public, centrant son message sur 
la vie quotidienne et la culture 
de l‘Algérie rurale, racontée à 
travers une certaine séparation, 
comme si un vieil homme racon-
tait les contes à ces proches.

Son plaidoyer pour le multi-
culturalisme

“Identités“ est le nom qu‘Idir a 
choisi pour son deuxième album, 
tant attendu, né en 1999. Cette 
fois-ci, sa voix est en grande com-
pagnie, rassemblant le monde 
entier sur un seul CD. Pour souli-

gner l’unité dans la différence, ce 
projet de melting-pot réunit Manu 
Chao, Charles Aznavour, Maxime 
Le Forestier, Gnawa Diffusion, 
Zebda, Gilles Servat et Geoffrey 
Oryema, le tout rehaussé par les 
sons de l‘Orchestre parisien de 
Barbès.

Dans la continuité de son esprit 
éveillé et engagé, en 2007, son 
album, ode aux minorités, « La 

France des couleurs » sort en 
pleine élection présidentielle 
française, dominée par les débats 
passionnés sur l’immigration et 
l’identité.

Malgré un autre écart important 
entre les projets, Idir retourne 
à Alger en janvier 2018 pour se 
produire au Nouvel An berbère 
« Yennayer » après une absence 
de 38 ans. Son spectacle, dont 
l‘apparence a été soigneusement 
choisie, a montré le soutien aux 
soulèvements populaires qui ont 
conduit à la démission du leader 
de longue date Abdelaziz Bou-
teflika.

IdIR, L’ICôNE dE LA CULTURE AmAzIghE
 ET LE ChANTRE dU mULTICULTURALISmE 

TIRE SA RévéRENCE

DR MOHAMED CHTATOU*
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ⵜⵉⴳⴳⵣ ⵡⴰⵔ ⵜⵎⴽⴽⵉⵙ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵎⵚⴱⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰⵔⵏ ⵏ 
ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵣⴳⴳⵓ ⵉ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1966 ⴷⴳ 
ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ, ⵉⴽⵙⵉ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ, 
ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, 
ⵉⴳⴳⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵔ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵔ 
ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵛⵛⵓⵔ ⵜⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ 
ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.
ⴷⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏⵜⴰⴼ ⵢⵓⵔⴰ (ⵜⵉⵛⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰ ⵏ 
ⵜⵙⴰⵔⵔⴰⵡⵜ, 2001), ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰ ⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⴳ ⵢⴹⵕⵉⵚⵏ 
ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⵎⴰ 
ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⴳⴰⵍ ⴰⵔⵉⴼⵉ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ. ⴰⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵏⴳⴰⵍ 
ⵏⵏⵖⵏⵉ (ⵊⴰⵔ ⵓ ⵊⴰⵔ, 2004), ⵙⵙⵏⵏⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ 
ⴽⵕⴰⴹ (ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴹⵍ). ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉ ⵉⴽⵙⵉⵏ 
ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵡⵏⴳⴰⵍ, ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⵄⵍⵉⴽ ⵡⴰⵔ ⵍⵍⵉⵏ 
ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵡⴰⵔ ⵏⵜⵉⵡⴹ ⵖⴰⵔ ⵡⵏⴳⴰⵍⵏ ⵉ ⵖⴰⵔⵏⵖ 
ⵍⵅⵅⵓ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ 
ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵙⵃⵏ ⴷⴳ ⵢⴻⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵚⵓⵕⵉⴼ ⵏⵏⵉ 
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴱⵓⵣⴳⴳⵓ ⵖⴰⵔⵙ ⵉ ⵉⵜⵜⴷⵡⴰⵍ 
ⵓⵇⴰⴷⵉ, ⵍⵅⵅⵓ ⴷⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵅⵎⵉ ⵏⵇⵇⴰⵔ 
ⵅⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵣⵣⴰⵢⵙ ⵉⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⴰⴽⵔⵓⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ 
ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ.
ⴰⴽⴷ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏⵜⴰⴼ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵓⵍⴰ ⴷⴳ 
ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ  (ⴰⵡⴰⴼ, 2009), ⵙⵙⵏⵏⵉ ⵉⵕⵓⵃ 
ⵖⴰⵔ ⵜⵏⴼⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ (ⵉⴼⵔⵉ 
ⵏ ⵄⵓⵏⴰ, 2006). ⴰⵍ ⴷⴰⵏⵉⵜⴰ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⵡⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵛⴰ 
ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵚⵚⵓⵕⴼ ⵖⴰⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵢⴻⵢⴰⵔ ⵏⵏⵖⵏⵉ: 
ⵉⵢⵢⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉ ⴷⵉ ⵉⴼⴰⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴰⵡⵏ 
ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉⵢⵏ (ⵙⵥⵔⵉ) ⵢⵓⵔⴰ ⵉⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎ: 
(ⵉⵒⵔⵜⴰ, 2017) ⴷ (ⵎⵉⵎⵓⵏⵜ, 2013), (ⵏⵉⴳⵔⵓ, 
2018) ...   
ⴱⵓⵣⴳⴳⵓ ⵅⵎⵉ ⵏⵜⵕⴰⵃ ⵏⵅⵣⵣⴰⵔ ⵓ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵎⵉⵏ 
ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷⴳ ⵢⴻⵢⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏⵜⴰⴼ ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰ, 
ⵙ ⵓⵢⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵊⵊ ⴰⵏⵖ ⵏⵜⴰⵔⵔⴰ ⵜⴰⵢⵢⵏⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ 
ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵉⵔⵡⵙ ⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵍⴽⵍⴰⵏⴻⵏ 

ⵏⵏⵙ. ⴹⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰ ⵏⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⵡⴰⵔ 
ⵉⵎⵚⵉⴼⵉⴹ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ. 
ⴷⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⵉⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵜⴰⴼ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ 
ⴷⴰⵢⵙ ⵢⵓⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵔⵓⴷⵔⵓⵙ ⵏⵏⵉ ⵎⴽⵓⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵣⵣⴰⵢⵙ 
ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵜ ⵉⵖⵣⴰ ⴷⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵓ ⵉⵜⵜⵉⵛ ⴰⵟⵟⴰⵚ 
ⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵜⵉⵛⵛ ⴰⵏⵖ ⴷ 
ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉ ⵣⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ, ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ 
ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ.
ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⴷⴳ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵜⵏ ⵎⵙⴰⵔⵡⴰⵙⵏ ⴰⵎ: ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ 
ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⴰⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴱⴱⴰⵏⵢⵓ, ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ 
ⴰⵔⴰⵇ ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵢⵎⴰ, ⵏⴰⴹⵓⵕ, ⵉⵎⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵏⵖⵉ ⵏ 
ⵉⵙⴱⴱⵓⵏⵢⴰ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ (ⴼⵔⴰⵏⴽⵓ ⴷ ⴰⵔⵔⵓⵅⵓⵢⴰⵜ) ⴷ ⵓⵛⵔⴰⵛ 
ⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⴰ, ⴰⵔⵔⵀⴰⵊ ⵉ ⵣⵉ ⵡⵜⵉⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, 
ⵍⵀⵍⴰⵛ ⵏ ⵓⵅⵏⵣⵉⵔ, ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵎⴰⵎⵎⵛ ⴷ 
ⵖⴰⵔⵙ ⵅⵣⵣⴰⵔⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ, ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ 1984. ⵎⴰⵕⵕⴰ 
ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴰ ⵛⴰ ⵣⵣⴰⵢⵙⵏ ⵏⵜⴰⴼ ⵉⵜⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵎⴰ 
ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⴷⵉ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵛⴰ ⵣⵣⴰⵢⵙⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⴷⵉ 
ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵔⵉⵇⵉⵏ 
ⵢⴰⵔⵔ ⵉⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵎⵥⵕⴰ.
ⵓⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖ ⵛⴰ ⵏ 
ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ 
ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵏⵜⴰⴼ ⴷⵉ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ 
ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ, ⵎⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵎⵃⴼⵓⴹ ⴷ ⵟⵓⴼⵉⵇ 
ⵍⵃⴰⴽⵉⵎ ⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⵃⵙⵉⵏ ... ⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵎⴰⵡⵏ, ⴷ 
ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷ 
ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵉ 
ⵢⵓⵛⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵉ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵉⵛⵜ 
ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ (industrie) ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, 
ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔ ⵜⵓⵛⴰ ⴷⴰⵢⵙ ⴰⴼⵓⵙ, ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⵜⵇⴹⴰ 
ⵅⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵓ ⵍⵅⵅⵓ ⵓⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⵉⴷ 
ⵉⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵎⵎⴽⵙⵉⵏ ⴷ ⵣⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ.
ⵅⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⴰⵙⵏⵜⵉ 
ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵓ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ 
ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⵛⵏⴰ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵜⵅⵣⵣⴰⵔ ⴷ ⴷⵉ ⵛⴰ ⵏ 
ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵜⵅⵣⵣⴰⵔ ⴷ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⵔⴷ ⵎⵣⵔⵉ 
ⴰⵏⵉⵛⵜ ⵜⵅⵣⵣⴰⵔ ⴷ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵎⵙⴰⵔ ⴷⴳ 
ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵓ ⵜⵅⵣⵣⴰⵔ ⴷ ⵓⵍⴰ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵍⵅⵣⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵊⵊ 
ⴷ ⴰⵎⵙⴽⵍⴰⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵎⵙⴹⵕⵓ (réalisateur). 

* ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵣⴳⴳⵓ 
ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
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دروس

iÄËiⵚn

Chaque mois, 

"le Monde 

A m a z i g h " 

vous livre 

des cours 

de langue 

amazighe que  

le ministre de 

l ' é d u c a t i o n 

n a t i o n a l e 

avez élaboré,  

comme outils 

pédagogiques 

sous forme 

d'un manuel intitulé "tamazight inu".                       

tamazivt inu

COURS DE TAMAZIGHT
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ⵖ ⵓⵢⴻⵜⵎⵉ ⵉⴹⴰⵕⵏ -ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ ,ⵣⴻⵏⵏⴻⵔⵏⵜ 
ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ,ⵣⴻⵏⵏⴻⵔⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ .ⵙ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ 
ⵖⴻⵜⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵕⵏⵜ ⴰⵎⵥⵥⵓⵖ 
-ⵏ  ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⵣⵔ ⵏⵙⴻⵏⵜ .ⵉⴼⵔ- ⵏ 
ⵜⴱⴻⵔⴱⵉⵍⵍⵓⵜ ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⴻⵢ :
-ⵀⴰⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵖ ⵜⵙⴻⵏⴽⴻⴼⵔⴷ 
ⴰⴷ ⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵜⴰⴽⴰⵜ !ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ 
ⴰⵍⵉⴹ.ⴰⵙⵍ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵏⵜⵜⴰⵔⵢ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ 
ⵏⵏⴻⵖ ⵣⵉ ⵓⵇⴰⵔⵉⴼ?ⵉ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴰⴷⴷ 
ⴰⵙⴰⴳ ⵜⴻⵏⵜⵍ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ?
ⵉⵙⵇⵉⵏⴼⴷ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ -ⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ :
-ⵅⴰⵙ ⵉⵛⴰⵍⵏ -ⵉⵜⵜⴻⴽⴻⵎⴰⴹⵏ ⴰⵢⴷ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜ.
ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴳⴻⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴼⴽⵉⵏ ⵎⴻⵇⵇⴰⵔⴷ ⵅⴰⵙ 
ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⴳⵉⵜ.ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵏⴻⵙⴽⴰⵔ ?
ⴳ ⵉⴹ ,ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ -ⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⴰⴽⴽⵯ 
ⵉⵎⴻⴽⵏⴰⵙⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⴽⵓⴷ ⵖⴻⵊⴷⵎⵏ ⴳ 
ⵓⵛⵔⵓⵔ ⴰⵔ ⵛⴻⵎⵎⴻⵣⵏ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ,ⴰⵔ 
ⵔⵣⵣⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴰⵎⵉⵎ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵥⵓⵥⴹ.ⵙ 
ⵓⵟⵓⴽⵢ ,ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵣⴳⴻⴹⴰⵕⴰⵙ, ⵉⵡⵉ ⵙ 
ⵏ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ -ⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ, ⴰⵡⴰⵍ :

-ⵏⴻⵛ ,ⵙⵙⴻⵏⵖ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵖ 
ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵙ ⵡⵓⵙⵓⵏ!
ⵉⵜⵜⵓⵟⵓⴽⵢ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵜ 
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ :
-ⵛⴻⵢ ?ⵎⴰⵛⴰ ⵃⴻⵔⵔⴰ ⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵙ 
ⵜⵓⴳⵔⴷ ⴰⴳⵯⴱⵓⵔ !
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴻⵃ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ -ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ 
ⴰⵀⴰ ⵉⵛⴽⵏ ⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ .ⵙ 
ⵓⵖⴹⴰⴼ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⴷ ⴰⵙ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ -ⵏ 
ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ :
-ⵀⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴰⵎⵉⵎ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ,ⵎⴻⵎⵎⵉ 
.ⵣⴻⴳ ⵓⵙⴽⴽⴰ ,ⴰⴷ ⵏⴻⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵏⵉⵥⵉⵕ 
ⵉⵛⴰⵍⵏ-ⵉⵜⵜⴻⴽⵎⴰⴹⵏ .
ⵖ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ,ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ 
.ⴰⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵙⵏ ⵙ 
ⵓⵙⴱⵉⵊⵊⴻⴳ ,ⵉⴳⵉⴷⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⵉⴼ 
ⵉⵖⵉⵕ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵏⵜⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ 
ⵓⵖⵣⵉⴼ.
ⵖ ⵓⵣⵖⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵓⵇⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵔ 
ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ -ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ  ⴰⵙⵍ 
ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵏⴼⵓ.
ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴻⴳⴳⵯⴰⵜ ,ⴽⵓⴷ ⵛⴻⵄⴼⵏ 
ⵢⵉⵡⵉ-ⴷ ⵉⴳⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴻⵏⴱⵓ ⵏⵏⴻⵙ.ⵢⴰⵏ 
ⵓⵅⴻⵛⵍⵉⵄ ⵓⵊⴷⵉⵔ !ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵏⵎⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴰⴷⵉⵙ 
.ⵉⵛⴰⵍⵏ-ⵉⵜⵜⴻⴽⵎⴰⴹⵏ ⵣⴻⴷⵖⵏ  ⴷⵉ-ⵏ ,ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ 
ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ  ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ 
ⵓⴽⴰⵟⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵄⵓⴱ  ⴷⴷⴰⵡⵜⴰⴼⵓⵢⵜ.
ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ -ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⴽⴽⵯⴰⵔⵏ 
ⵙ ⵓⵙⵉⵔⵎ.ⵉⵙⵎⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴽⵓⴷ ⵍⴻⵛⵎⵏ 
ⴷⴰⵔ ⵉⵛⴰⵍⵏ -ⵉⵜⵜⴻⴽⵎⴰⴹⵏ. ⵖ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ 
ⵡⵓⵙⵓⵏ ,ⴰⵔ ⵥⴰⵕ ⵙⴻⵏ ⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵍⵏ ⵉⵎⴻⴽⵏⴰⵙⵏ ⵏ 
ⵓⵢⴻⵜⵎⵉ .ⴽⴻⵔⵊⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵖⵎⴰⵏ 
ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⴱⴻⵔⵔⴻⵛⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ  
ⴰⵀⴰ ⴰⵔⵣⴻⵍⵍⴻⵣⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⴻⵔⴳⴻⵍⵣⵉⵎⵏ ⵏⵙⴻⵏ.
ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⴻⵢ ⵓⵎⵓⵣⵔ ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵕ ⴷⴰⵜ ⵏⴰⵔ 
ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢ :
-ⵓⵖⵓⵍⴰⵜ ⵙ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰⵣⵉ ⴷⵉ ⵜⴻⴷⴷⴰⵎ :ⵜⴰⴽⴰⵜ 

ⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵢⴷ ⵜⴳⴰ.ⵏⴻⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴻⵃⴹⵓ !
ⵉⴼⴻⵔⴳⵍ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ -ⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⴰⴷ 
ⵉⵙⵙⴻⴹⵍⵙ ⴰⵣⵏⵏⴻⵔ  ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵔ :
-ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ ,ⵓⵔ ⵏⵔⵉ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵏⵏⵓⵏ.
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵓⵎⵓⵣⵔ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ :
-ⵀⵉⵡⴰ ,ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵎ ⴷⵉ ?
ⵉⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ -ⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ :
-ⵙⵏⴻⴽⴼⴻⵔⵖ ⵉ ⵎⴻⵎⵎⵉ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⵏⴻⵄⴷⵖ 
ⵉⵎⴻⵕⴽⴰⴹⵏ ⵉⴳⵓⵏⵏⵉⵔⵏ  ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ.ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵏⵉ ⵙ 
ⴷⴷⵉⵖ ⴰⵔ ⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵀⴰⵜ ⵛⴻⵏⵏⵉ...
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⵜⴻⵢⴰⵍⵖⵏ ⵉⵎⴻⴽⵏⴰⵙⵏ ,ⵙⴷⴻⵔⵏ 
ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵏⵙⴻⵏ. ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵙⴱⴰⵊⵊⴰⴳ  
ⵙⵡⵉⵣⴹⵏ ⵉⴳⴻⵔⴳⵏ ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵙⵉⵏ 
ⵉⵇⴻⵍⴱⴰⵙ ⵏⵙⴻⵏ  ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ .ⴰⵀⴰ ⵙⵙⵉⵖⵏ ⵢⴰⵏ 
ⵓⴱⴰⵍⵍⴰⵖ ⴷⴰⵢ ⵏⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵔⴽⴰⴹⵏ .ⴳ ⵉⴹ ⵎⴰⵢⴷ 

ⵉⵍⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⵉⵛⴰⵍⵏ-ⵉⵜⵜⴻⴽⵎⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⴰⴽⴰⵜ 
ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵙⵀⴰⵖⵏ .ⵛⴻⵖⴱⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ-ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ 
ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏⵙⴻⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⵃⵎⵓⴷⵊⴰ 
.ⴳ ⵜⴰⵢⴻⵍⴳⵉ ,ⵉⵅⵍⴹ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ ⵖⵉⴼ 
ⵉⵎⴻⵔⴽⴰⴹⵏ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴹⴻⵍⵎⵉⵙⵜ :ⴰⵔ 
ⵉⵏⵟⵟⴻⵢ;ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵃⴻⵏⵇⴰⵣ ! 
ⵙ ⵉⵍⴻⵎⵖⵉ ,ⵉⵣⵣⴻⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯ ⵣⵉ 
ⵜⴳⴻⵟⵟⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜ ⴰⵔ ⵜ ⵏⴻⵣⵣⴻⵖⵏⵜ 
ⵜⵉⵔⴳⵉⵏ .ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⴰⵡⵖ ⵜⴰⴽⴰⵜ ,ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜ 
ⵉⴳⵉⴷⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⵖⴻⵏⴱⵓ  ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵡⵊⵊⴻⵖ .
        ⵀⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ !
ⵢⵓⵣⴹ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⴹⴰⵕⵏ -ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ ⵢⴰⵏ 
ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯ ⵣⴻⴳ ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵉⴳⵉⴷⵔ.
ⴷⴻⵖⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵖ ⵜⴻⵏ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯ 

ⵏ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ 
-ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ .
ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵓⵜⵍⵏ 
,ⵔⵡⴻⵍⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ 
-ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ ⵙ 
ⵓⵥⴰⵖⴰⵕ ,ⴽⵓ ⵢⴰⵏ 
ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯ 
ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴰⵖⵏ .
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵙⴳⴻⵏⴹⵕⵏ 
ⵙⴹⴻⵡⵏ ⵜⴻⵏ ⵉⵛⴰⵍⵏ-
ⵉⴽⴻⵎⴹⵏ ⵎⴰⵛⴰ  
ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏⵙⴻⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴹ ,ⵓⵔ ⵢⴰⴷ 
ⵍⵉⵏ ⴰⵍⴰⴽⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴰⵣⵣⴻⵍⵏ ⴷⴻⵖⵢⴰ.
ⵙ ⵉⵙⴰⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⵓⵢⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⵉⵖⵕⴰ 
ⵓⵎⵓⵣⵔ ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴳⵏⵓⵜ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⴳ .ⵙ ⵓⴼⵥⴰⵢ 

ⴱⴱⵉⵏ ⵓⵙⵎⴰⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵟⵟⴰⵕ 
ⵓⵎⴻⵜⵏⴰ .ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵍⴻⵇⵇⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵖⵚⴰⵏ 
,ⵉⴹⴰⵕⵏ -ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ ⵣⵓⵣⴹⵏ ,ⵅⵙⵉⵏ 
ⵉⵊⵊⵯⵉⵊⵯⵏ ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴰⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵢⴰⵏ .ⵅⴰⵙ 
ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ 
ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵍⵜⵓ !
ⵙ ⵉⵍⵎⵖⵉ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⵣⴳⴹⴰⵕⴰⵙ 
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉ  ⴰⵀⴰ 
ⵢⵓⵣⵣⵍⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵙⴻⵏⴼⵢ.
ⵟⴼⴰⵕⵏ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴹⴰⵕⵏ -ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ 
.ⴷⵉ,ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵅⴻⵛⵍⵉⵄⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵕ.
ⵉⵍⵛⵎ ⵓⵣⴻⴳⴹⴰⵕⴰⵙ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ 
ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙ 
ⵓⵊⵊⵯⵉⵊⵯ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵏⵏⴻⵎⵔⵓⵔⵉⵢⵏ 
ⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⴽⵏⴰⵙⵏ ⵉⴹ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰ ⴳ 
ⵜⵉⵕⵖⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵎⵉⵎⵏ .
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← La France, comme l‘ensemble de 
la Communauté internationale d‘ailleurs, 
n‘a pas condamné l‘attaque de Haftar en 
territoire amazigh, pourtant resté neutre, 
et a continué à fermer les yeux sur ses 
horreurs. Et l‘implication directe des 
Amazighs dans la guerre contre les Forces 
armées arabes libyennes de Khalifa Haf-
tar n‘a pas fait changer de position à la 
France qui a continué à apporter son sou-
tien au criminel. Pourtant, la France sait 
à quel point les Amazighs de Libye sont 
loin de participer à un projet terroriste 
ou islamiste ; la France connaît l‘attache-
ment des Amazighs à la démocratie et à 
l‘édification d‘un Etat de droit qui ne soit 
ni entre les mains des militaires ni entre 
ceux des religieux. La France sait à quel 
point les Amazighs tiennent au respect de 
la diversité et au respect de toutes les par-
ticularités en présence en Libye. 

Les intérêts de la France ne peuvent être 
que des intérêts d‘ordre économiques, 
notamment énergétiques. Et la France 
montre, une fois de plus, que les valeurs 
qu‘elle prétend défendre – à savoir la 
Liberté et la démocratie et les droits de 
l‘Homme – sont le dernier de ses soucis. 
Au point de soutenir un fou de guerre, 
sans aucune légitimité, dans une tentative 
de coup d‘état fermant les yeux y compris 
sur des exactions qui relèvent de crimes 
de guerre.

3 -Vous avez appelé à un soutien 
aux Amazighs, votre appel a eu 
des échos ?
** Pour être honnête, au sein de Tama-
zgha, qui a lancé l‘appel, nous restons 
déçus. Il est vrai qu‘il y a des réactions 
un peu partout à travers le monde ama-
zigh. Beaucoup de personnes ont réagi 
positivement. Mais cela reste très loin 
des possibilités qui sont à notre portée et 
du potentiel réel des Amazighs à travers 
le monde. Ne serait-ce qu‘au niveau du 
soutien symbolique, peu de voix s‘expri-
ment en faveur des Amazighs de Libye. 
Les partis politiques, les associations et 
les diverses organisations de la société ci-
vile restent globalement silencieuses. Les 

médias ou les sites internet, mais aussi sur 
les réseaux sociaux, l‘expression amazighe 
sur la situation en Libye reste très timide.

4- La Libye risque de connaître le 
même sort que beaucoup de pays, 
à savoir la partition. Serait-elle 
une solution ?
** Toutes les solutions sont viables à par-
tir du moment où elles sont décidées d‘un 
commun accord et avec l‘acceptation des 
premiers concernés. Et il ne faut surtout 
pas adopter des » solutions « qui vont à 
l‘encontre de la volonté de ces derniers.
Partition, séparation, autonomie, décen-
tralisation, fédéralisme,… appelons-le 
comme on veut, ou aussi une solution dans 
une Libye unie, le plus important est que 
les Libyens décident eux-mêmes de leur 
sort.
Le problème se poserait lorsque cette soi-
disant solution par la partition de la Libye  
émanerait de forces étrangères, comme 
la France par exemple, et qui se rendent 
compte que cette partition permettrait 
de porter au pouvoir leurs supplétifs dans 
une partie de la Libye – faute de conquérir 
l‘ensemble du territoire – et qui leur per-
mettrait de réaliser leurs projets qui n‘ont 
rien à voir avec les intérêts des Libyens. 
Ce qui nous intéresse, nous, en particu-
lier étant les intérêts des Amazighs qui 
peinent à se faire entendre depuis 2011. 
Et non seulement, ils ne se font pas en-
tendre, mais ils ne peuvent avoir confiance 
en aucune partie des grands courants en 
compétition politique en Libye qui sont 
toutes hostiles à l‘Amazighité. Il paraît 
donc évident que les Amazighs doivent 
mener une sérieuse réflexion pour trou-
ver une solution qui leur garantirait une 
réelle émancipation et une réelle protec-
tion de leur liberté et leur existence en 
tant que tels.
5 - Un dernier mot.
** Mon mot de la fin, pour cet entre-
tien, je veux l‘adresser aux Amazighs de 
manière générale et aux Kabyles en parti-
culier. Certes, les Amazighs de Libye sont 
en train de mener un combat pour leur 
existence, mais leur combat est important 
pour l‘avenir de l‘ensemble des Amazighs. 
La parcelle de terre qu‘ils sont en train 

de défendre est une partie de Tamazgha 
arrachée à cette idéologie obscurantiste 
mortifère qui a programmé l‘éradica-
tion de l‘Amazighité. Ils ont payé cher sa 
libération et cela fait neuf ans qu‘ils la 
protègent et la défendent. Des centaines 
d‘hommes se sont sacrifiés, parmi eux 
un Kabyle ; Ceaban At hemmu )Chabane 
Slimani(.Nous ne devons jamais perdre 
cette parcelle, après tant de sacrifices. 
Nous devons même en gagner d‘autres. 
C‘est pourquoi l‘ensemble des Amazighs 
doivent les soutenir, chacun.e là où il/elle 
est, comme il/elle le peut, pour qu‘ils ne 
se sentent pas seuls, mais aussi pour que 
le monde sache que ces Amazighs de Libye 
peuvent compter sur leurs compatriotes, 
leurs frères et sœurs, qui se reconnaissent 
dans leur combat. Toute initiative, quelle 
qu‘elle soit, ne peut que leur être utile. 

Source :
https://kab-news.com/entretien-ma-
sin-ferkal-peu-de-voix-sexpriment-en-
faveur-des-amazighs-de-libye/

Notes :
1- Le CNT a été créé le 27 février 2011 pour coor-
donner les différentes villes de Libye libérées des 
troupes de Kadhafi tombées aux mains des oppo-
sants à Kadhafi qui ont pris les armes contre lui. Le 
CNT était alors le cadre dans lequel se sont retrou-
vés les représentants de l‘insurrection. Son siège a 
été fixé à Benghazi.
2 - L‘accord de Skhirat est signé sous l‘égide de 
la Mission d‘appui des Nations unies en Libye 
)MANUL( et du Représentant spécial du Secré-
taire général de l‘ONU pour la Libye, l‘Allemand 
Martin Kobler. La réunion qui s‘est tenue à la ville 
de Skhirat, une ville balnéaire à une trentaine de 
kilomètres au sud de Rabat près de Tamesna, a ras-
semblé des délégués de partis politiques libyens, 
des membres de la société civile mais surtout une 
délégation de du Congrès général national )CGN( 
siégeant à Tripoli ainsi qu‘une délégation de la 
Chambre des représentants )CDR( siégeant à Tou-
brouk. A noter que les Amazighs ont été exclus de 
cette réunion. L‘accord était censé sceller la récon-
ciliation entre les deux parlements rivaux et faire 
cesser le conflit armé qui oppose les milices des 
deux camps qui s‘affrontent depuis l‘été 2014.
3 - Les Emirats arabes unis )EAU( est l‘Etat le 
plus actif au sein de cette coalition. C‘est cette 
monarchie qui assure l‘intendance de cette guerre 

que mène Haftar.
4 - Khalifa Haftar a fait partie du Mouvement des 
officiers libres qui a été derrière le coup d‘État 
du 1er septembre 1969 contre la monarchie sa-
noussie et qui a propulsé Kadhafi au pouvoir. En 
avril 1987, il est fait prisonnier par l‘armée tcha-
dienne lors de l‘opération Epervier menée par le 
Tchad, soutenu par la France et les USA, contre les 
troupes de Kadhafi stationnées illégalement dans 
la bande d‘Aouzou, à la frontière tchado-libyenne. 
Libéré de prison, il change de camp et avec le sou-
tien des USA, il forme la » Force Haftar « dont la 
base est au Tchad dont le but d‘organiser un coup 
d‘Etat en Libye ce qui ne verra jamais le jour. En 
décembre 1990, il s‘exile avec ses hommes aux 
USA où il s‘installe et il a continué à travailler sur 
l‘organisation d‘un coup d‘Etat en Libye, un coup 
d‘Etat, là encore, qu‘il n‘a jamais pu réaliser. Sa 
collaboration avec les USA et la CIA en particulier 
lui a valu le surnom de l‘»homme des Américains« 
par les Libyens.
5 - Les » madkhalistes « sont les adeptes du 
madkhalisme qui est une variante de l‘islamisme 
au sein du mouvement salafiste. Le madkhalisme 
fondé sur les écrits du saoudien Rabiâ al-Madkha-
li. En résumé, les madkhalistes aiment l‘ordre, 
l‘armée et la charia. En son temps, Kadhafi les a 
utilisés.
6-  Voir à ce sujet l‘article de Frédéric Bobin dans 
Le Monde )10 juin 2017( : https://www.lemonde.
fr/afrique/article/2017/06/10/tchadiens-ou-
soudanais-ces-mercenaires-etrangers-qui-des-
tabilisent-la-libye_5142013_3212.html
7 - Plusieurs médias ont fait état du rapport des 
experts de l‘ONU qui évoque, entre autre, ces mer-
cenaires russes. Voir par exemple cet article du site 
suisse TDG » Des mercenaires russes et syriens en 
Libye « : https://www.tdg.ch/monde/onu-mer-
cenaires-russes-presents-libye/story/28091086
8-  : ”Western Team Went to Help Moscow‘s Man 
in Libya, UN Finds“ )14 mai 2020( : https://www.
bloomberg.com/news/articles/2020-05-14/
western-mercenaries-went-to-libya-to-help-
moscow-s-man-un-finds
9 - » Ras Jdir « est principal point de passage sur la 
frontière séparant la Tunisie et la Libye.
10 - Il s‘agit, d‘est en ouest, de Adjaylat, Jmaïl, 
Regdaline, Zaltan et al-Assah. Ces villes sont 
toutes récentes. Les régimes, notamment celui de 
Kadhafi, a encouragé cette installation et a soute-
nu les nouveaux venus dans le but de mettre en 
œuvre son projet d‘arabisations des Amazighs. 
Et là, en particulier, il s‘agissait d‘absorber et 
de minoriser Zouara.

A Son Excellence M. Emmanuel 
MACRON, Président de la Répu-
blique Française,

Objet : Demande de mesures ur-
gentes pour mettre fin à la guerre 
civile libyenne en prenant en 
compte la participation active et les 
droits des Amazighs

 Monsieur Le Président,
Permettez-moi d‘abord de vous 
présenter, au nom de notre ONG et 
de notre peuple amazigh )berbère(, 
nos sincères condoléances pour les 
nombreuses pertes humaines que 
le coronavirus Covid-19 a tragi-
quement provoqué au sein de votre 
pays et dans les différents pays 
européens.
Nous sommes fort conscients des 
graves problèmes et de profondes 
conséquences économiques qu‘il 
a engendré…Mais malheureuse-
ment, nous tenons à vous alerter 
qu‘après le déconfinement, la re-
lance économique de votre pays et 
de l‘Union Européenne après Co-
vid-19 pourrait sérieusement être 
mis à mal si  votre excellence et les 
différents chefs d‘Etats de l‘UE ne 

vous impliquez pas d‘avantage à 
mettre fin le plutôt possible à la 
guerre civile fratricide qui sévit 
en Libye. Pourquoi ?
Déjà on essaie de minimiser les 
conséquences catastrophiques 
et néfastes qu‘avait provoqué la 
dite guerre civile  directement 
sur le premier pays qui les a subit 
de plein fouet, à savoir l‘Italie, 
et qu‘à cause du trafic incessant 
d‘êtres humains vers l‘ile de Lam-
pedusa et les côtes italiennes, la 
guerre civile libyenne s‘est soldé 
en fin de compte par la propaga-
tion des thèses de l‘extrême droite 
de Matteo Salvini, de nord vers le 
sud de l‘Italie…Ajoutant à cela 
le manque de solidarité des pays 
européens avec l‘Italie dans les 
premières heures avec la tragé-
die humaine provoqué par le Co-
vid-19, l‘extrême droite euroscep-
tique s‘est largement défoulé avec 
la diffusion sur les réseaux sociaux 
de ces tristes images des citoyens 
italiens qui brûlaient le drapeau de 
l‘Union Européenne!
Imaginez maintenant que le projet 
de sinistre salafiste chef turc Er-
dogan, obsédé de faire la guerre à 

l‘UE, y compris la France, à tous les 
niveaux et sur toutes les frontières, 
réussit en Libye, comme celui de 
donner des ailes à Daech de s‘y 
implanter et de s‘y propager, avec 
l‘aide de soi-disant gouvernement 
irresponsable de Serraj, qui lui a 
ouvert les portes aux mercenaires 
djihadistes syriens de mener et de 
déplacer leur » Guerre  Sainte « 
médiévaliste  en Afrique du Nord. 
Supposons qu‘ils arrivent à déstabi-
liser, par conséquent, les premiers 
pays frontaliers, en l‘occurrence la 
Tunisie et l‘Algérie, déjà très fra-
gilisés sur le plan économique à 
cause de Covid-19 et de l‘effondre-
ment de tourisme pour le premier 
et des prix des hydrocarbures pour 

le second. 
Sans aucun 
doute, nous 
allons alors 
assister à un 
colossal trafic 
d‘émigrés qui 
p a r t i r a i e n t 
des côtes 
l i b y e n n e s 
j u s q u ‘ a u x 
côtes algé-
riennes. Un 

potentiel et immense trafic que 
certains terroristes ne douteraient 
pas de profiter pour s‘y infiltrer en 
France et en Europe à travers vos 
côtes, les côtes grecques, italiennes 
ou espagnoles ! Alors imaginez bien 
comment serait la montée de popu-
lisme et du nazisme !!!
Monsieur Le Président,
Laissez-moi vous rappeler que 
c‘est la France, sous la présidence 
de Nicholas Sarkozy, en embar-
quant avec elle l‘Angleterre et 
l‘OTAN, qui s‘est aventuré à soute-
nir la révolution du peuple libyen 
; et que c‘est toujours à la France 
qu‘il incombe la totale responsa-
bilité à laquelle s‘est engouffré la 

Libye. C‘est pour cela qu‘il est de 
votre devoir, en tant qu‘actuel pré-
sident de la République Française, 
de trouver et d‘insister à imposer 
une solution à cette guerre civile. 
En définitive, vous ne pouvez réus-
sir dans cette difficile mission de 
pacification et de sécurisation de 
la Libye qu‘à condition d‘impliquer 
activement les combattants Ama-
zighs de l‘est libyen, en respectant 
bien sûr leurs droits.
Pour cela, je vous invite à lire at-
tentivement ma lettre ouverte que 
je viens d‘adresser de nouveau aux 
» hommes libres « de la Libye :

https://amamazigh.org/2020/05/
lettre-ouverte-aux-amazighs-de-li-
bye-unissez-vous-et-constituez-un-
seul-front-politico-militaire-comme-
alternative-pour-sortir-de-la-fratri-
cide-guerre-civile/

Veuillez agréer, Monsieur Le Pré-
sident, mes salutations les plus dis-
tinguées.

Signé: Rachid RAHA
Président de l‘Assemblée Mondiale 
Amazighe
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ENTRETIEN à mASIN fERkAL, pRéSIdENT dE L’oRgANISATIoN TAmAzghA:

 1- La situation en Libye n’est pas du tout 
rassurante. La voix des armes dépasse celle de 
la solution politique. Quelle lecture en faites-
vous?

** Effectivement, la situation en Libye est loin d‘être 
rassurante. Il faut d‘ailleurs souligner que la Libye post-
Kadhafi n‘a jamais connu de période de véritable paix et 
de stabilité réelle. Cela s‘explique par les calculs divers et 
variés qu‘il y a toujours eu parmi ce qui peut être qualifié 
de classe politique libyenne ou, disons, des prétendants 
au pouvoir après la chute de Kadhafi. Il y a également 
la complexité des différentes composantes de ce que l‘on 
peut désigner par » société « libyenne qui est le résultat et 
le produit de quarante-deux ans de règne du despote de 
Kadhafi qui a su semer l‘ignorance et éradiquer le ratio-
nalisme, qui ne facilite nullement les choses. Enfin, il faut 
noter également l‘implantation de l‘islamisme au sein de 
la société et le rôle joué par les monarchies du Golfe pour 
alimenter les réseaux djihadistes en Libye.  
Aussi, il faut rappeler que les tensions entre Libyens ont 
déjà commencé en août 2011, alors que Kadhafi était 
encore vivant. En effet, le 3 août 2011 le Conseil natio-
nal de transition )CNT(  )1(   a rendu public la » déclara-
tion constitutionnelle « qui annonce que » la Charia Isla-
mique est la source principale de la législation «.  Cette 
même déclaration qui rajoute que » l‘arabe est la langue 
officielle, en garantissant les droits culturels des compo-
santes de la société libyenne et les langues de celles-ci 
sont considérées comme des langues nationales « n‘a pas 
été du goût des Amazighs qui l‘ont contestée et ont fait 
savoir leur refus de tout texte qui ne reconnaît pas, à part 
entière, l‘Amazighité de la Libye. Dans une déclaration en 
date du 18 août, des organisations de la société civile, réu-
nies à At-Yefren, avaient rendu publique une déclaration 
par laquelle elles rejettent la déclaration constitutionnelle 
du CNT et avaient fait savoir que » la constitutionnalisa-
tion de Tamazight en tant que langue, culture, identité et 
civilisation est une revendication fondamentale de la mou-
vance amazighe en Libye et elle le restera «. Et les orga-
nisations d‘Adrar n Infusen avaient averti que le Mou-
vement amazigh n‘admettra pas sa remise aux ”calendes 
grecques“ tout en précisant que » le mouvement amazigh 
exige également l‘intégration de Tamazight dans toutes les 
institutions publiques ainsi que dans la vie quotidienne 
en tant que l‘un des fondements de l‘identité nationale «. 
Elles rajoutent  que » Tamazight est une responsabilité na-
tionale et un bien commun de tous les Libyens sans excep-
tion. Seule son inscription dans la constitution garantira sa 
protection «. Une manifestation publique a eu lieu à Ifran 
)Yefren( en août 2011 où les Amazighs avaient exprimé 
leur rejet du projet du CNT. 
En septembre 2011, c‘est à Tripoli même que les Amazighs 
ont eu à exprimer leur détermination à se battre pour ne 
pas laisser passer des projets visant l‘exclusion de l‘Ama-
zighité en Libye. Et le bras de fer entre les Amazighs et les 
différentes institutions qu‘a connue la Libye d‘après Kad-
hafi n‘a jamais cessé.
Il convient d‘ailleurs de signaler que même s‘il est vrai que 
les Amazighs ont, bien entendu, gardé les armes et assurent 
leur propre sécurité et la protection de leurs territoires, 
mais ils n‘en ont jamais fait usage pour exprimer leur dé-
saccord avec les autres parties hostiles à l‘Amazighité en 
Libye. Ils ont favorisé le dialogue et l‘action pacifique et » 
civilisée «, comme ils aiment à le dire eux-mêmes.
Ce choix des Amazighs qui ancré dans leur culture d‘es-
sence pacifique n‘est malheureusement pas le choix de 
nombreuses composantes de la société et du champ poli-
tique libyens. La violence et le recours aux armes est mon-

naie courante, voir le seul langage connu par certains. 
C‘est ce qui explique, en partie, la situation que vit la Libye 
aujourd‘hui. Bien entendu, il y a des enjeux économiques 
et stratégiques très importants et qui engagent plusieurs 
puissances qui ont trouvé un terrain propice pour engager 
une guerre par procuration.

2- Les Amazighs font face à une sorte de coa-
lition soutenue principalement par la France. 
Quels en sont les intérêts de l’Hexagone ?
** En réalité, c‘est le Gouvernement d‘entente nationale 
)GNA(, issu de l‘accord de Skhirat )2(  et reconnu par les 
Nations unies, qui fait face à cette coalition d‘Etats et mo-
narchies arabes à savoir l‘Egypte, l‘Arabie Saoudite et les 
Emirats arabes unis )3( , ainsi que la Russie et des puis-
sances occidentales notamment la France et les USA qui 
soutiennent Khalifa Haftar )4( .
Il convient en revanche de signaler que le GNA est sou-
tenu, dans son action militaire, par le Qatar, une autre 
monarchie arabe, ainsi que la Turquie dont le président 
actuel, Erdogan, rêve d‘un nouvel empire ottoman. 
Sous prétexte de vouloir chercher une solution pacifique 
et pour aider la Libye à retrouver une stabilité politique, 
la France a fait le choix de miser sur Khalifa Haftar pré-
senté comme étant l‘homme capable de » nettoyer « la 
Libye des milices islamistes favorables aux Frères musul-
mans qui auraient pris en otage le gouvernement de Fayez 
Sarraj. Seulement que ce fou de guerre, revenu en Libye 
en 2014 dans le seul objectif de prendre le pouvoir,  crée 
sa propre force militaire s‘appuyant sur des milices isla-
mistes, notamment madkhalistes )5( , et en recrutant des 
mercenaires  principalement soudanais et tchadiens )6(.  
La présence d‘anciens du régime de Kadhafi aux côtés de 
Haftar a facilité la réactivation des anciens réseaux de 
mercenaires utilisés par Kadhafi. Khalifa Haftar nomme 
son armée » Forces armées arabes libyennes «, nom que les 
médias et la classe politique occidentaux feignent d‘igno-
rer et préfèrent utiliser plutôt le nom de » Armée nationale 
libyenne « )ANL( qui, certainement passe mieux. Comme 
si ces médias et cette classe politique avaient le souci de 
soigner l‘image de leur » maréchal «.
 Au sujet des mercenaires, nous apprenons récemment que 
même les Russes sont de la partie en matière de merce-
naires puisqu‘un rapport d‘experts des Nations Unies fait 

état de l‘implication de la société 
ChVK Wagner qui a déployé en 
Libye entre 800 et 1200 mili-
taires depuis octobre 2018 )7(.  
Bien entendu, c‘est en connais-
sance de cause que la France a 
fait le choix de soutenir Khalifa 
Haftar pour le porter au pouvoir 
par les armes. Il convient d‘ail-
leurs de signaler que la France 
est restée silencieuse devant 
tous les crimes de guerre com-
mis par Haftar ces derniers jours, 
notamment le bombardement de 
quartiers résidentiels à Tripoli, 
le bombardement d‘un hôpital et 
d‘une cité universitaire accueil-
lant des réfugiés. 
Faudrait-il rappeler également 
que l‘implication de la France a 
pris des proportions importantes 
puisqu‘en 2016 trois officiers de 
l‘armée française sont décédés 
dans accident d‘avion opérant 
pour le compte de Haftar dans le 

sud libyen. En juillet 2019, c‘est un missile appartenant à 
la France qui a été retrouvé dans un dépôt de milices de 
Haftar délogées par les forces du GNA au sud de Tripoli. Il 
n‘est pas exclu d‘ailleurs qu‘il y ait des mercenaires enga-
gés parmi la France et qui soient au service de Haftar. Et 
à ce sujet, il convient de noter que des mercenaires occi-
dentaux auraient été engagés par deux sociétés militaires 
privées basées à Dubaï, sont arrivés en Libye en juin 2019 
pour soutenir Khalifa Haftar dans son offensive contre Tri-
poli. Cette information a été révélée par le site Bloomberg   
)8(qui a eu accès à un rapport confidentiel des Nations unis 
qui fait état de cette opération. 
Dans ce contexte, les Amazighs, tout en étant farouche-
ment contre Haftar qui est considéré par eux comme un 
arabiste raciste et anti-amazigh et un héritier du kad-
hafisme, ils ont observé une sorte de neutralité en refu-
sant d‘entrer en guerre. Ils considèrent en effet que la 
solution au » problème « libyen ne peut être trouvée que 
dans le dialogue dans un cadre politique. Bien entendu, 
ils assurent en même temps la protection de leurs ter-
ritoires et observent la plus grande vigilance.  Mais les 
provocations des milices de Haftar et leurs menaces sur 
le territoire amazigh notamment du côté d‘At-Willul qui 
contrôlent le poste frontalier de Chibou - Ikhef n Ajdir, 
connu sous le nom arabe de » Ras Jdir « )9( , a contraint les 
forces armées d‘At-Willul à mener, le 13 avril, une opéra-
tion par laquelle elles ont, en quelques heures seulement, 
délogé et neutralisé des milices qui ne sont rien que des 
cellules dormantes de Haftar stationnées dans les cinq 
villes arabes )10(  limitrophes à Zouara en prévision d‘une 
attaque que Haftar envisageait pour prendre le contrôle 
de Zouara et, par la même, le poste frontière d‘Ikhef n 
Ajdir, principal point de passage sur la frontière séparant 
la Tunisie et la Libye. Ayant très mal pris cette opération, 
les Forces armées arabes libyennes de Khalifa Haftar ont 
dépêché le soir même deux drones émiratis qui ont frappé 
des positions des forces armées de Fessatou )Jadu(, une 
autre localité amazighe à Adrar n Infusen, faisant 8 morts. 
Dès le lendemain, et à l‘occasion des funérailles des huit 
combattants amazighs de Fessatou, les commandements 
militaires amazighs d‘Adrar n Infusen et d‘At-Willul ont 
décidé d‘entrer en guerre contre Haftar. Le 15 avril des 
unités ont quitté Zouara et Adrar n Infusen en direction de 
Tripoli pour renforcer les troupes du GNA.

« l’ensemble des Amazighs doivent soutenir les Amazighs 
de Libye , chacun/e là où il/elle est, comme il/elle le peut»
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شاءت األقدار أن يغادرنا هرم من اهرامات األغنية األمازيغية 
يف العالم يف لحظة زمنية استحوذ فيها وحش غري مرئي عىل العالم 
ومنع حتى من توديع احبائنا ومرافقتهم يف لحظاتهم األخرية. 
جائحة كورونا، حالت دون توديع األلف من عشاق اسطورة الفن 
ليوارى  العالم  »ايدير« عرب  األمازيغية  األغنية  األمازيغي وسفري 
الفنان العاملي الثرى يف باريس، بعيدا عن أهله ومحبيه يف الجزائر 
والعالم، بسبب اإلجراءات الصحية االحرتازية املطبقة يف كل بلدان 

نتيجة تفيش الوباء.
 اقيمت  جنازة محدودة لفقيد االمازيغية واالنسانية، لينام إيدير 
يف قربه بعيدا عن قريته وموطن أهله وأجداده، ويستمر يف غربته 

رغم أن العالم يرحب به أينما حل أو ارتحل.
رحيل ايدير هو خسارة لنا جميعا كما قالت منظمة األمم املتحدة 
الخاص عىل  لهاعىل حسابها  تدوينة  يف  والثقافة  والعلم  للرتبية 
موقع التواصل االجتماعي »التويرت«. كما وصفت “اليونيسكو” 
وثقافته  األم  ولغته  األمازيغية  األغنية  ب”سفري  الراحل  الفنان 

العريقة”.
وقال عنه الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، »إنه بوفاة املغني 
أغانية  تحمله  الذي  الشعر  وأن  انطفأ،  فريدا  صوتا  فإن  إيدير 

سيستمر صداه بني ضفتي املتوسط لوقت طويل«.
ونرش ماكرون تغريدة ينعي فيها وفاة إيدير جاء فيها، أن األخري 
كان يغني أصوله القبائلية بحنني مغرتب يدافع عن االخوة بني 

الشعوب وبآمال إنسانية.
من جانبها قالت الكاتبة األمازيغية، خديجة أيكن أن »اهم ىشء 
العالم،  واىل  إلينا  ثقافتنا  جواهر  نقل  عملية  هو  ايدير  به  قام 
لديه موهبة قدمها للعالم، لم يخبئها، بل شاركها مع الناس، أن 
الرسم  ترتك نفسك تعرب عن أعماقك الجميلة ككاتب، كفنان يف 
االنساني  جمالك  تشارك  التمثيل...ان  أو  الغناء  أو  املوسيقى  أو 

والحضاري هذا ما فعله ايدير«.
واضافت الشاعرة والكاتبة األمازيغية يف تدوينة لها عىل صفحته 
عىل »الفايسبوك« أن أيدير »عرب عن نفسه وبأروع طريقة، وقد 
انه دافع عن هويته ووجوده كشعب وحضارة، لذا  سبق و قال 
ان  وعلينا  ايدير،  لنحب  إنسانية  وعقوال  ارواحا  نكون  أن  علينا 

نكون ابشع أرواح واظلم عقول لنكره ايدير«.
املوسيقيني  جميع  وعىل  مدرسة   »ايدير«  الفنان  ايكن  واعتربت 
التي  الرسالة  يلتقطوا  أن  خصوصا  منها،  يستفيدوا  أن  والفنانني 
من  تنطلق  أن  عليها  »املوسيقى  أن  اىل  مشرية  املدرسة«  هذه  تمنحها 
هويتها األمازيغية وتغني لإلنسانية بلغة أمازيغية ومن تراث أمازيغي 

وبفنية حديثة وبرؤية عاملية«.
سياسية،  هي  امللتزم  شبابنا  يغنيها  التي  األغاني  »أغلب  أن  وكتبت   
الطفل،  األم،  غنى  فإيدير  شئ،   كل  وليس  جزء  يكون  أن  يجب  هذا 
املرأة، الرجل، الفالح، املهاجر، اإلنسان، الثقافة، األرض، وغنى رسائل 
سياسية بذكاء، إن الثورية املبارشة ال تكون دائما ناجحة يف كسب كل 

القلوب وال دخول كل البيوت«.
عىل  ..سؤال  ملاذا؟  العالم،  يف  والبيوت  القلوب  دخل  »إيدير  وتساءلت 

املهتمني من شبابنا التفكري فيه قبل اإلنطالق يف الفن«.
قبل  األسايس  الرشط  وهذا  رؤية  و  تصور  يحمل  إيدير  »إن  واضافت 
دخول هذا امليدان، شخصيا تعبت من هاذيك »زدك زدك« التي ال تخلو 
دائرة  من  للخروج  الجديد  وخلق  التميز  يريد  فالذي  أغنياتنا،  منها 

الجهوية أو الوطنية عليه التعلم من مدرسة إيدير«.
وفقط  حزننا،  وسط  مىض  قد  إيدير  يكون  ال  »حتى  كالمها  وختمت 
يكون  هكذا  الفنية،  مدرسته  خالل  من  فني  تصور  بناء  علينا  حزننا، 
علينا  هكذا  جميل،  حسن  لنبت  مطرا  تصري  والدموع  مجديا،  العزاء 
تخليد إيدير يف حياتنا التي نريدها عطاء وبناء أمازيغيا إنسانيا، إيدير 
مهندسا  كان  إيدير  أستاذ...  فقيه،  كاتب،  فنان،  جميعا،  نحن  هم 
رحيق  من  نابعة  تكون  حني  فقط  ولكن  هندسة  الفن  إن  جيولوجيا، 

الجبل، كل ما سواه هو نزهة يف الغيوم«.
اما الكاتبة الجزائرية خديجة سعد فكتبت يف صفحته عىل »الفايسبوك« 
أن »عبقرية الفنان إيدير ال تنحرص فقط يف نقله للفن األمازيغي من 
الحفاظ  من  تمكنه  يف  وإنما  العاملية،  نحو  بجرجرة  الصغرية  قريته 
عىل هذا املرياث متوهجا متجددا طيلة عرشات السنني، مع هذا لفنان 
تنطق  كيف  الدنيا  علمت  روائعه  أن  فيكفي  العالم  لغات  كل  تختفي 
أمازيغي، ففقدانه ليس خسارة للوطن فحسب بل خسارة لكل تمازغا 

.«
واضافت »اليوم يغادرنا ايدير بعد ان رسم بأغانيه اروع الصور ألصالة 
شعب، وأعطى دعما قويا للقضية األمازيغية عىل مدار عقود من الزمن 

، فلرتقد روحه بسالم ستحفظ األجيال ذاكرته جيدا«.
اما املكتب اإلداري واملجلس اإلداري للجامعة الصيفية بأكادير فاعترب  
الفنان »ايدير« »قامة شامخة من قامات املوسيقى األمازيغية، إذ أرىس 
لنفسه مكانة كربى يف املشهد املوسيقي الكوني، وجعل من السجالت 
بحس  ورؤاه  صوته  فيها  أودع  أرضا  األمازيغية  والرسدية  الشعرية 
جمايل رفيع ووعي تاريخي عميق ليوشم الذاكرة بأثر احتفى بالعمق 
وعول عىل الجذور، وجعل من مساره تجربة يف تمجيد املحبة والجمال 

والحرية« .
واضاف املكتب »إن العمق الذي كان ميسما 
أفصح  قد  إليدير  املوسيقية  لألعمال  جليا 
عرب  مثلما  األمازيغية  الثقافة  عمق  عن 
قدمت  استثنائية  لذات  حداثية  نزعة  عن 
مغارات  يف  عميقا  لتحفر  »الجيلوجيا«  من 
الذاكرة وما تحضنه من إيقاعات أمازيغية«.

كاآلخرين  فنانا  ليس  »إيدير  أن  اىل  مشرية 
من  فرد  إنه  بورديو«،  »بيري  تعبري  حد  عىل 
كل عائلة، وإذ نعزي أنفسنا يف فقدان واحد 
املواساة  وأصدق  التعازي  بأحر  نتقدم  منا، 
إىل أرسته الصغرية وإىل أعضاء فرقته الفنية 
األمازيغيات  ولكل  القبايل  بالد  يف  وأهاليه 
سماء  عن  أخر  نجم  رحيل  يف  واألمازيغيني 
جليلة  خدمات  أسدى  نجم  العالم،  هذا 

للثقافة األمازيغية« .
»تمكن  امكرود  الطيب  قال  له  تدوينة  ويف 
إيدير من الوصول إىل قلوب الناس يف كل بقاع 
العالم، وتحول، وهو الفنان اإلنسان، الطيب 
الهادئ إىل سفري لألغنية القبائلية االمازيغية 

يف كل بيوت محبي الفن الراقي يف العالم.
»أحس  االمازيغية  اللغة  استاذ  واضاف 
بالرجل، علما أنني لم ألتقه قط، وكأنه من 
أقاربي، من أحبتي، وكأنه فتح قلبي واقتعد 
وتلقائيته،  بطيبوبته  قصيا،  مكانا  منه 
العالية  وأخالقه  والفنية  العلمية  بمكانته 

تمكن من القلوب وسكن الوجدان«.
الروائع  عرشات  إيدير  »أبدع  امكرود  وكتب 
وتغنى بها اآلالف، بل ألهمت اآلالف ليبدعوا 
روائع  من  العالم،  لغات  بكل  منوالها  عىل 
الفنان اإلنسان إيدير زوي ت روي ت، والتي 
غنى خالد عىل لحنها رائعته الهربة وين. لن 

تموت أبدا إيدير«.
وصاحب  األمازيغية  األغنية  أيقونة  وتويف 
 2 السبت  يوم  مساء  انوفا”،  “أبابا  رائعة 
بالعاصمة  بيشا  بمستشفى   ،2020 ماي 
بعد  عاما،  ال71  ناهز  عمر  عن  الفرنسية، 

رصاع مع املرض.
* إمرزيك.رشيدة

فقدان »ءيدير« خسارة للفن العاملي



»إيدير«  سيظل سفري األغنية األمازيغية
نعم كما يحصل مع سائر الخلق أذعن الفنان حميد رشيت املعروف 
ليغادرنا  الله عز وجل  األمازيغة ملشيئة  األغنية  »ايدير« سفري  بـ 
لألغنية  سفرياً  معنا  يعيش  صوته  وليستمر  الطاهر  بجسده 
وهي  عليها  ظلم  أي  وقوع  من  خوفه  عن  يُعرب  وهو  األمازيغية 
وبكل  صوته  صدح  أن  بعد  والحياة  االستمرارية  أجل  من  تناضل 
 ..ⵏⵜⵛ ⴰⵍⵉⵖ أليغ  نتش  األمازيغية  اللغة  لسان  ليقول عن  اللغات 

أنا موجودة!
وال يمكننا اليوم إال أن نرتحم عليه ونُعيد ونكرر كلماته وهو يغني 
من  أفضل  أسمه  نخلد  أن  “األفضل  املوت:  بعد  رفيقه  فقدان  عن 
البكاء .. an refd ism is xir ma nru” .. نعم سنخلد أسمك ”أقما 

.“ agma Idir أيدير
بزوغ  بعد  أيدير  الراحل  عىل  الكاتب  تعرف  لقد 
ذلك  كان  وربما  ليبيا  يف  األمازيغية  الحركة  مالمح 
مع خطاب الدكتاتور معمر القذايف يف زواره بتاريخ 
التي  الثقافية،  الثورة  وإعالنه   1973 أبريل   15
عطل فيها كل القوانني وتمرد عىل جميع الثقافات 
لتكون األمازيغية أحدى ضحاياه! فكان اللقاء األول 
 A( أينوفا أبابا  1976 مع أغية  أيدير يف  الراحل  مع 
Vava Inouva( والتي تعكس معاناة الطفلة غريبا، 
الغريبة  األمازيغية  عن  معاناتها  يف  تفرق  ال  والتي 
من  تهددها  التي  األخطار  تخاف  التي  أرضها،  عىل 
لألمازيغية  املرتصدين  أكثرهم  وما  الغابة  وحوش 
العنرصية!  السلطات  وحوش  من  بها  واملرتبصني 
فلقد تسلل أيدير إىل ليبيا سفرياً دائما وبدون مراسم 
له،  ألبوم  أول  صدور  مع  الليبية،  الخارجية  عند 
والتي ما كانت لتسمح بقبوله سفرياً ألنه أمازيغي! 
باألمازيغية  ناطقني  ليبيا  الكثري من شباب  أن  مع 
وغري ناطقني رحبوا بالراحل أيدير من خالل أغنيته 
أبابا أينوفا )A Vava Inouva(، بل هناك من حفظ 
واحدة  كلمة  يعرف  ال  وهو  األغنية  من  مقاطع 
كسفري  الراحل  أوراق  اعتمدت  نعم   .. باألمازيغية 
أمازيغ  ليبيا  شباب  قبل  من  األمازيغية  لألغنية 
وعرب يف 1976! إىل أن اكتشفته املخابرات القذافية 
وصارت  واملحرمات  املمنوعات  من  أرشطته  فباتت 

مصادرة من جميع املحالت خالل حقبة االستبداد القذايف!

وتستمر المسيرة مع سفير األغنية 
األمازيغية:

“أوال وقبل كل يشء أنا فنان أمازيغي .. وهذا ألنني يجب أن أبقى 
هذه  الحياة”  قيد  عىل  تبقى  أن  يجب  وهويتي   .. الحياة  قيد  عىل 
الكلمات للراحل خالل مقابلة بإدارة املذيعة: عزيزة نآيت يس بها 
خالل قناة فرانس 24 يف برنامج ضيف ومسرية، ومع هذه الكلمات 

التي ال يُخفي فيها اعتزازه بهويته األمازيغية بل يعلنها بكل فخر، 
ليكمل  بالقبائل  قريته  ترك  عندما  العربية  لتعلم  أضطر  أنه  ومع 
دراسته بالثانوية بالجزائر العاصمة إال أنه أكتشف أن بالده التي 
تدعو لعدم االنحياز وتدافع عن حرية تعبري الشعوب تحرمه من 
استعمال لغته! وعرف أيضاً حجم الظلم الواقع عىل والدته بعدما 
بالعربية،  األخبار  نرشة  لتفهم  باألمازيغية  لها  للرتجمة  اضطر 
الهواجس والخوف عىل  التساؤالت وربما  ومن هناك تولدت عنده 
أيدير  الهوية األمازيغية.. وهذه الخلفيات بالتأكيد دفعت بالفنان 
ليناضل بكلماته األمازيغية مع قيثارته ويصدح بها للعالم ويقول 

بداية  يف  للغناء  والدته  معارضة  من  بالرغم  وأفتخر  أمازيغي  أنا 
مسريته وهو يدُرس علوم الجيولوجيا! والتي استمرت بعد ذهابه 
لفرنسا ليكمل الدراسات العليا يف مجال املناجم والتعدين! ومع أول 
تسجيل له باإلذاعة يف 1973 أضطر لتغيري أسمه إىل أدير، كان ألحد 

أقاربه متوىف ، ليحتمي وراءه حتى ال تعلم به أمه!

الهوية واإلنسانية:
مع اعتزازه بهويته تمسك بإنسانيته وحرص عىل البيئة فقد أسس 
غرس  عىل  األطفال  بتشجيع  تهتم  التي  أكسون  إيكول  جمعية 
األشجار وكذلك رعاية الطبيعة وخاصة الغابات. كذلك بعد ألبومه 
اهتمامه  دائرة  من  يوسع  أن  قرر  “أبناؤنا”  و  الضوء”  صيادو   ”

باالشرتاك يف الغناء مع فنانني من خلفيات وثقافات أخرى.
واحرتامه  إنسانيته  عن  يبعده  لم  األمازيغية  بالهوية  فتمسكه 
شاركه  والذي   1999 الهويات  ألبوم  فأصدر  األخرى  للثقافات 
اللغة  فجمع  مختلفة..  ثقافات  من  الفنانني  من  مجموعة  فيه 
الحان ثقافات  لغات أخرى وسري  األمازيغية مع عدة 
ثقافية  بخلفية  األلحان  بعض  مع  تناغم  يف  مختلفة 
هي  التي  االختالف  لحقيقة  تجسد  وهذا  أمازيغية. 
ناموس كوني أراده الخالق سبحانه وتعاىل: “ولو شاء 

ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفني”

مع التمسك بالهوية لم ينسى 
الوفاء!

بالرغم من أنه عاش الراحل أيدير ما يقرب من أربعني 
سنة يف فرنسا إال أنه ظل متمسكا بجنسيته الجزائرية 
ولم يأخذ الجنسية الفرنسية. إال أنه ال يعني ذلك وجود 
أي خالف مع الشعب الفرنيس! فمع تمسكه بانتمائه 
“أدرار  ألبوم   2012 له سنة  كان  القبائل حيث  لجبال 
أينو ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵉⵏⵓ” جبيل إال أنه سبقه بألبوم يف 2007 
بفرنسا  الشباب  من  مجموعة  مع   ” األلوان  “فرنسا 
ليعطيها حقها يف طبيعة التنوع الذي تعيشه والقبول 
العرقية  أثنياتهم  بمختلف  املواطنني  يلقاه  الذي 

والدينية!
بل وقبل رجوعه لبلده الجزائر قرر، وبعد أن قال كل ما 
عنده، يف 2017 إصدار ألبومه األخري الذي حمل عنوان: 
“هنا وهناك” الذي أراد فيه أن يرد الجميل لفرنسا، للبلد الذي 
لغته  خدمة  أستطاع  به  الذي  واآلمان  السالم  فيه  ووجد  احتضنه 
وهويته. وكان ذلك واضحاً وجلياً بعد أن ألتقى بأناس ُكثر ساعدوه 
يف نضاله الذي عاشه خالل أربعني سنة، فأراد من خالل هذا األلبوم 
مشاركة بعض املطربني والفنانني الكبار من فرنسا بحيث يكون 
الفنية  مسريته  به  ويختم  واألمازيغية  الفرنسية  باللغتني  الغناء 
ق  تانمريت  د  ايدير  ماس  اتريحم  ياكوش  عليه..  الله  رحمة   …

ئيخفاون ن ئيمازيغن ماني ئيالن.
* فتحي سالم أبوزخار

إيدير، أسطورة األغنية األمازيغية الجزائرية وسفريها يف مختلف 
بقاع العالم، ولعل إسمه يرتبط بشكل وثيق بفافا إينوفا، األغنية 
التي كتبها ولحنها وغناها منذ سبعينات القرن املايض، لتالزمه إىل 
الالمتناهية يف كل شمال  الجماهري  الشهرة ومحبة  األبد وتكسبه 
حتى  قلب،  ظهر  عن  ويحفظها  الجميع  يرددها  وغريها،  إفريقيا 
أبي  يا  أو   Avava Inuva كلماتها.  معاني  يفهموا  لم  الذين  أولئك 
إينوفا، هي أسطورة أمازيغية من أرض القبايل، تحكي قصة كفاح 
فتاة صغرية تدعى »غريبا« ضحت و هي ال تزال يف ربيعها العمر 

من أجل كسب لقمة عيش ألبيها العجوز وإخوتها الصغار.
A Vava Inuva، قباييل من  حميد رشيط املعروف بإيدير، صاحب 
مواليد أيت لحسن سنة 1949، لم يكن يتوقع أن يصبح مغنيا ذائع 
الصيت، لقد كان يف البداية مجرد هاو، ولم تكن املوسيقى من أوىل 
يلتحق  أن  املفروض  من  وكان  الجيولوجيا  درس  فقد  أولوياته، 
بإحدى املؤسسات البرتولية بالجزائر.. لكن األقدار قادته أن يحل 
محل أحد املغنيني باإلذاعة الجزائرية ألداء أغنية لألطفال وكان ذلك 
 Avava يف أحد أيام 1973، وبعد أدائه للمهمة بنجاح سجل أغنية 
هذه  وكانت  اإلجبارية،  العسكرية  بالخدمة  التحاقه  قبل   ،Inuva
شهرة  أكسبته  رشيط  لحميد  املتوقعة  وغري  الحقيقية  اإلنطالقة 
إيدير  مسرية  بدأت  هنا  ومن  الطويلة،  السنني  مدى  عىل  عاملية 

املتميز يف كل شئ.
وكما سبق أن ذكرنا، فإن أغنية Avava inuva مستمدة من أسطورة 
حكاية  تحكي  و  القرون،  عرشات  عمرها  يبلغ  قبايلية،  أمازيغية 
أن »غريبا«  فتاة صغرية تشبه قصتها قصة ساندريال، مع فارق 
امللكية  العائلة  أبواها ليسا من  تنتمي إىل أرسة فقرية و معوزة و 
تعمل  الصغرية  غريبا  األوروبيتني.  سناوايت  و  ساندريال  عكس 
املوايش،  األرض و تعلف  الثمار، تحرث  الزيتون، تقطف  يف حقول 
تعبها  لتجر  غروبها،  بعد  ما  إىل  الشمس  طلوع  من  عملها  وتبدأ 
نحو بيت والدها الفقري املسن، تدق الباب وتنتظر هل من مجيب، 
تطلب من أبيها أن يفتح الباب، لكن الوالد يتوجس خيفة من كثرة 
اللصوص وقطاع الطرق أو من تسميهم األسطورة بوحش الغابة، 
فيحتار من أمره ويطالب ابنته أن ترج أساورها والتي يعرف صوت 
نغماتها، فإذا سمعه أنذاك ينطلق لفتح الباب البنته الصغرية وملا 
يف  وتسقط  البيت  لتلج  »غريبا«  وتنطلق  رزق،  من  معها  تحمله 

الغابة  »أخاف وحش  قائلة:  إياه  معاتبة  الهرم،  والدها  حضن 
من  يخاف  أيضا  هو  أنه  لها  مؤكدا  والدها  ويطمئنها  أبي«  يا 

ذات الوحش.
و  معها  تأخذنا  غريبا،  أسطورة  بداية  األغنية  ترسد  أن  بعد 
قممها  املكسوة  بالقبايل،  الجرجورة  جبال  أجواء  إىل  تحملنا 
اإلجتماعية  األوضاع  عىل  لنتعرف  فرصة  تمنحنا  بالثلوج، 
أو  بسلهامه  املذثر  الشيخ  حكاية  تحكي  و  القبايل،  لسكان 
وتلك  العيش،  لقمة  عن  يبحث  والذي  الجائع  وابنه  برنسه، 
واألطفال  الخيوط،  وتغزل  منوالها  تنسج من  القابعة  العجوز 
يتحلقون حولها وكل أمانيهم تنتظر دفء فصل الربيع املقبل. 
ورغم الثلج الذي يصد األبواب، والنجوم والقمر املختفيني من 
للحكايات  ويستمعون  أمانيهم  األطفال  يتوسد  السماء،  كبد 

الغرائبية التي تجود بها مخيلة الجدات.
وتحكى األغنية أسطورتها كما ييل:

يا أبي إينوفا
هي : أرجوك يا أبي »إينوفا« .. إفتح يل الباب

هو : آه يا إبنتي »غريبا« .. هزي معصمك ألسمع صوت خلخالك
هي : أخىش من وحش الغابة يا أبي إينوفا

هو : آٍه يا إبنتي » غريبا » .. وأنا أيضاً أخشاه
هو :

الشيّخ متلّفع يف بُْرنُِسِه
منعزالً .. يتدّفأ

وابنه املهموم بلقمة العيش
يعيد يف ذاكرته صباحات األمس
والعجوز ناسجة خلف مغزلها

دون توّقف .. تحيك الخيطان
واألطفال حولها

مأسورين بحكايا الجدة عن املايض الذي وىل
هي : أرجوك يا أبي »إينوفا« .. إفتح يل الباب

هو : آه يا إبنتي »غريبا« .. هزي معصمك ألسمع صوت خلخالك
هي : أخىش من وحش الغابة يا أبي إينوفا

هو : آٍه يا إبنتي » غريبا » .. وأنا أيضاً أخشاه
هو :

الثلج رابض خلف الباب
و » اإليحلولني » يسخن يف الِقْدِر

واألعني رشع تحلم الساعة بالربيع املقبل
و القمر .. و النجوم .. لم تزل آفله

و َحَطبة البّلوط تحّل محّل حصرية الصفصاف
العائلة مجتمعة

تستمع بشغف لحكايا الزمان الذي مىض
هي : أرجوك يا أبي »إينوفا« .. إفتح يل الباب

هو : آه يا إبنتي »غريبا« .. هزي معصمك ألسمع صوت خلخالك
هي : أخىش من وحش الغابة يا أبي إينوفا

هو : آٍه يا إبنتي » غريبا » .. وأنا أيضاً أخشاه
* اوشن ن الريف

أسطورة الفنان األمازيغي ايدير »أفافا اينوفا«
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يعتمر قبعة  الفيدورا الكالسيكية، ويسري واهن الخطى كرجل 
تفارقه  ال  حوله،  تحوم  األسقام  وأخذت  العمر  من  السبعني  بلغ 
ابتسامته التي يأخذها معه أينما ذهب، يتذّكر سرية الشاب الذي 
غادر قريته آث يني صغريًا، نحو ديار السعادة بالعاصمة، ثم نحو 
باريس. يحتضن معه قيثارته التي عاشت معه عقوًدا من الحلم، 
ذلك الشاب الذي درس الجيولوجيا، واشتغل لفرتة بإحدى الرشكات 

النفطية.
يكن  ولم  القديمة،  الشعبية  الحكايات  بعالم  مسكونًا  إيدير  كان 
يف  ومىض  األقدار  كل  إيدير  قلب  قريته،  وعجائز  جّدته  يفارق 
الطبقات  أو ربّما  منّقبًا يف  الحفر والتنقيب،  سبيل بعيد جًدا عن 
ألحانه،  أعذب  عن  بحثًا  والفن،  للموسيقى  العميقة  الجيولوجية 
لقد إختار أن يلبس اسًما جديًدا وحياة جديدة، يف قريته الصغرية 
لم يعلم الناس أّن حميد رشيط هو إيدير، إبن القرية املحبوب من 
طرف الجميع، قد بدأ يصنع للتو مجًدا لنفسه. لقد منحت آث يني 

عاصمة الفّضة، هذا العالم حنجرة من ذهب.
يغادره،  أن  يريد  ال  رئويًا  مرًضا  الزمن،  من  امُلتعب  جسُده  حارب 
يُطل من عىل أريكة منزله متحدثًا بصوٍت خافت ليقول ملحبيه »أنا 
هنا، لم أمت« ، لكنه استسلم هذه املّرة، وغادر الحياة تارًكا وراءه 

ترانيم للحب والسالم.

نقطة البداية..
 ،1949 إيدير يف يوم الخامس والعرشين من أكتوبر من عام  ولد 

صغره  منذ  كان  وزو،  بتيزي  يني  بآث  لحوسني  آث  بقرية 
»أشويق«  لـ  جيًّدا  منصتًا  كان  الغناء،  موهبة  يملك 

دائًما  يذكر  وهو  األّول،  مدرسته  منشد  كان  جدته، 
من  هو  الطبيعية  العلوم  أستاذ  أّن  حوارته،  يف 

أوقد فيه الرغبة يف الغناء، كانت موهبته ظاهرة 
للعيان منذ أن بلغ التاسعة من العمر.

ملوهبته،  اهتماًما  يُعر  لم  املجتهد،  الفتى  لكن 
أكمل  حيث  لدراسته،  األولوية  منح  طاملا  بل 
بشهادة  الجامعة  من  متخّرًجا  تعليمه 
انتقل  حينها  الجيولوجيا،  يف  دولة  مهندس 
وهناك  نفطية،  رشكة  يف  للعمل  الصحراء  إىل 
موهبته  الكتشاف  أخرى  مّرة  القدر  قاده 

يحمل  العمل  ساعات  بعد  كان  جديد،  من 
مكان  يف  وينزوي  قيثارته 

فاكتشف  للغناء،  معزول 
وصاروا  ذلك  زمالؤه 

بما  يستمتعون 
يؤّديه،  كان 

غنّى  هناك 
مّرة  ألول 
ئعة  ا ر
فا  فا «
 ،» ينوفا إ
ف  تعّر و

عىل 
أشخاص 
ه  صلو و أ

ت  يوها الستد
اإلذاعة الوطنية.

يف اإلذاعة الوطنية، 
كانت الصدفة هي من 

عىل  ليغنّي  إيدير  حملت 
طلب أثريها للمّرة األوىل، ففي عام 1973 

عىل  يخلف  أن  اإلذاعة،  منتجي  أحد  منه 
ألسباب  غابت  مغنّية  الرسعة  وجه 

لقد  لألطفال،  حّصة  يف  قاهرة 
كانت تلك نقطة البداية، يوم 

أن تعلم  أّمه دون  سمعته 
كان  من  هو  ولدها  أن 

يّغني.

كتابة 
الحياة..

إيدير  كان 
بعالم  مسكونًا 
ت  يا لحكا ا
لشعبية  ا
ولم  القديمة، 
يفارق  يكن 

وعجائز  جّدته 
قريته، حرًصا منه 

من  يرشف  أن  عىل 

بيع  ينا
واألساطري  الشفوي  الرتاث 
منهن  ينهل  كان  الشعبية. 
عىل  وينسجها  قصصهن 
يختار  أغنيات  يف  طريقته 
فائقة،  بعناية  كلماتها 
إلباسها  برباعة  يُجيد  فيما 
بموسيقى فريدة من نوعها، 
واسًعا  أفًقا  لها  يمنح  كي 
يسمح لها بالتحليق بعيًدا. لقد 
كان يقول »تأتي كلماتي من تربة 
العالم«،  أتربة  من  وألحاني  قريتي 
األغنية  لتحديث  إيدير سبّاًقا  فقد كان 
جديدة  موسيقية  آالت  وإدخال  األمازيغية 

عليها.
تسجيل  إيدير  من  ُطلب  الوطنية،  اإلذاعة  تجربة  بعد 
فوقع  باألمازيغية،  الناطقة  اإلذاعية  القناة  يف  أغنية 
اختياره عىل أغنية »فافا إينوفا«، تلك الرتنيمة املالئكية 
للفن  وأيقونة  أسطورة  أصبحت  الجنة،  من  القادمة 
وأداها  اللغات  لعرشات  ترجمت  بعدما  األمازيغي، 

مئات املغنيني.
الذي  الفنانني  من  الصنف  ذلك  من  إيدير  يكن  لم 
طويلة  لفرتة  يغيب  كان  بل  عام،  كل  ألبوًما  ينتجون 
فقال  األمر  عن  يوما  ُسِئل  جديد،  بألبوم  للظهور  ليعود 
»أنا أكتب ما أغنيه، ولحد اليوم لم أستطع كتابة يشء لم 

أعشه«.
يمتلك إيدير يف رصيده تسعة ألبومات غنائية، ومئات الحفالت 
عام  إينوفا«  فافا   « له  صدر  لقد  األرض،  بقاع  شتّى  يف  الغنائية 
1973، »أراش ناغ« )أبناؤنا( عام 1979، غاب بعدها لعرشية كاملة 
ليعود عام 1986 بألبوم »القرية الصغرية«، »الباحثون عن النور« 

و«ضفتني   ،1993 عام 
سنة  واحد«  وأمل 
لتتواصل   ،2002
العطاء  مسرية 
األلفية  يف 
ة  يد لجد ا

و«أذرار  باأللوان«،  »فرنسا  بألبومات 
فيه  ظهر  أخريًا  ألبوًما  ويُنتج  إينو«، 
رفقة عديد الفنانني العامليني عىل غرار 

شارل آزنافور عام 2017.
ليس مجّرد فّنان..

ريبريتوار  يف  فارقة  عالمة  إيدير  يشّكل 
الفن األمازيغي، ففي أغانيه يتجىّل تعّلق 
بهويته،  وتشبّثه  باألرض،  األمازيغي 
لسنوات  سامعها  تعيد  إيدير  أغاني  كانت 
لزوايا  واألمهات،  الجّدات  ألغاني  الطفولة، 
الذي  الحجري،  والبيت  الصغرية  الغرفة 
يتقاسم فيه األهل ضيق املكان وفسحة القلب، 
النساء  قّصة  تحكي  ياّل«   »أندا  أغنية  كانت  لقد 
الالئي ينتظرن غريبًا طال غيابه، فيما تحاكي أغنية 
الغربة  ويالت  بني  الحائر  الغريب  نفس  قصة  »أغريب«، 
تُبكي  والعّشاق،  األمهات  تونس  أغانيه  كانت  الفاقة.  ومرارة 
ا فنان الجميع. فقد يكون ما  الرجال، وتُفرح األطفال، لقد كان حقًّ
قاله عالم اإلجتماع الفرنيس بيار بورديو عن إيدير ملّخًصا ملعدن 

الرجل »إيدير ليس شخًصا عاديًا، هو فرد من كل عائلة«.
عاش إيدير ويف قلبه جمر متّقد إزاء وضعية الثقافة األمازيغية يف 
الجزائر، لكنه كان يحمل دائًما نظرة مغايرة للقضية، كان يدافع 
للجزائر  عاد  فحني  خارجه،  ال  الوطني  اإلطار  داخل  هويته  عن 
للغناء بعد 39 سنة من الغياب، أعلن من ركح القاعة البيضاوية 
وجود  وال  القبائل،  منطقة  دون  جزائر  ال  »أنه  أخرى،  منابر  ويف 

ملنطقة القبائل دون الجزائر«.
عن  وبعيًدا  السلطة  عىل  عّصيًا  إيدير  كان  الفني،  مشواره  طيلة 
وبني  بينه  أمان  مساحة  دائًما  لنفسه  يمنح  كان  بل  السياسة، 
الخوض يف السياسة، وكان موقفه هذا يجلب له بعض سوء الظن 
حتى داخل منطقة القبائل، لقد كان أبناء املنطقة يرون فيه فنانًا 
لكن  مثاًل،  الوناس  معطوب  يفعل  كان  كما  قضيتهم  عن  بعيًدا 
اإلتصال  أن وزير  يُروى  النضال، حيث  إيدير يف  تلك كانت طريقة 
لحفل غنائي  أراد جلبه  األسبق حمراوي حبيب شوقي،  والثقافة 
صيف عام 1993، فأجابه إيدير: »ملن سأغني؟، للذين يقتلون كل 

يوم، أم للقابعني يف محتشدات الصحراء«.
عاش إيدير ويف قلبه جمر متّقد إزاء وضعية الثقافة األمازيغية يف 

الجزائر
تربيت  متواضعة،  عائلة  يف  نشأت  لقد   « دائًما  يقول  إيدير  كان 
عىل صورة والدي وهو يخرج أغنامه فجًرا ويعود بها مع غروب 
حليب  تمخض  كانت  التي  أمي  ومع  جدتي  مع  نشأت  الشمس، 
كانت  لقد  كلمات،  مجّرد  ليس  أمي  يل  تقوله  ما  كان  ماشيتنا. 
الناس  مدرستي األوىل، لقد كانت شاعرة بمواصفات زمنها، كان 
يأتون من قرى بعيدة لسماعها، السبب يف ما وصلت إليه، هو أنني 

لم أنس من أين أتيت«.
* صحفي جزائري

إيدير يرحل.. »فافا إينوفا« يرّتل هتويدته األخرية

“
قال عامل اإلجتماع 

الفرنسي »بيار بورديو« عن 
إيدير ملّخًصا ملعدن الرجل 

»إيدير ليس شخًصا عادًيا هو 
فرد من كل عائلة«

“
كان يدافع عن هويته داخل 

اإلطار الوطين ال خارجه، فحني 
عاد للجزائر للغناء بعد 39 سنة 

من الغياب أعلن  »أنه ال جزائر دون 
منطقة القبائل، وال وجود ملنطقة 

القبائل دون اجلزائر«

بوبكر بلقاسم

ُولد محيد شريت املعروف بـ  »إيدير«  يف 

اجلزائر بقرية أيت حلسني يف منطقة القبائل سنة 1949،   ودرس علم اجليولوجيا 

وكان من املفترض أن يلتحق بإحدى املؤسسات النفطية يف بلده، إال أنه حل عام 1973 مكان أحد 

املغنيني يف إذاعة اجلزائر ألداء أغنية لألطفال. وبعد ذلك سّجل أغنية يا أيب نوفا )أمازيغية: أفافا 

ينوفا A Vava Inouva( قبل ذهابه للخدمة العسكرية وقد حققت تلك األغنية شهرة كبرية.

كما يعرف عن إيدير أنه من دعاة السالم، حيث يعد من بني الفنانني املتحمسني للتظاهرات الفنية 

املساندة للقضايا اإلنسانية والقومية، حيث اشترك هو والشاب خالد يف 22 يناير 1995 يف 

حفل حضره 6000 شخص من خمتلف اجلنسيات، وهذا لدعم املساعي الدولية وترسيخ فكرة 

األمن والسالم واحلرية يف العامل يف إطار النشاط السنوي جلمعية اجلزائر احلياة، اليت يترأسها 

الشاب خالد. كما شارك إيدير يف حفل تكرميي ملعطوب الوناس الذي اغتيل سنة 1998.

سنة 1999 كانت بالنسبة للفنان إيدير من أخصب السنوات فنيا وأكثرها أمهية من حيث إنتاج 

األلبومات، حيث استطاع مجع عدد كبري من الفنانني واملوسيقيني العامليني مثل الفرنسي ماين 

شاو وماكسيم فورسيت واإليرلندي كارن ماتيسون وقناوي diffusion وفرقة زيدة اجلزائريني، 

واإلجنليزيني جيل سريفات ودان ارمرباز واألوغندي جيوفري أورميا وفرقة )onb( وهذا لتسجيل 

أغنية A VAVA INOUVA وهبذا يكون املطرب إيدير قد سجل ثالث ألبومات يف ظرف ثالثني 
سنة. وإىل جانب 

الفن كان للفنان الراحل اهتمامات بالبيئة والطبيعة، وهذا ما جعله ينخرط يف مجعية إيكول أكسون اليت تسعى إلعادة 

االعتبار للطبيعة وباألخص الغابات، ويشجع غرس األشجار من طرف األطفال بإعطائهم جائزة مالية رمزية.

ايدير 
يف 

سطور 
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الفنية  الساحة  يف  كبريا  فراغا  تارك  إيدير  الراحل  الفنان 
الجزائرية والعاملية بعد أن أسس ملدرسة فنية عاملية تعلم األجيال 

كيفيات توظيف الفن يف النضال الثقايف.

 فقيد الفن األمازيغي ومناضل الهوية
للهوية  جليلة  خدمة  قدم  لكنه  الفني،  للحقل  كثريا  ينتج  لم 
قليلة  فبأعمال  املغاربية،  املنطقة  عموم  ويف  بلده  يف  األمازيغية 
نقل  مؤخرا،  عاملنا  عن  رحل  الذي  العاملي  الفنان  إيدير  استطاع 
الهوية والفن األمازيغي من طقوس القرية الجزائرية إىل العاملية، 
ملشارق  األمازيغ  رسالة  نقلت  ناعمة  دبلوماسية  إىل  وحّولهما 
اإلنسانية  قيم  فيها  انصهرت  فنية  بروائع  ومغاربها،  األرض 

والكلمة الصادقة والنغم الجميل.
الجزائرية  الفنية  الساحة  يف  كبريا  فراغا  وراءه  تاركا  إيدير  رحل 
والعاملية، بعد أن أسس ملدرسة فنية عاملية تعلم األجيال كيفيات 
فيمكن  والسيايس،  والهوياتي  الثقايف  النضال  يف  الفن  توظيف 
ناعمة  دبلوماسية  دعاية  تكون  أن  أغنية  أو  موسيقية  لقطعة 
تحقق مردودا كبريا لقضية ما، بينما تعجز األجهزة الدبلوماسية 

التقليدية عن تحقيق أي يشء لها.
لمن أغّني؟

إيدير،  رحيل  وقادتها  بمنظماتها  جمعاء  اإلنسانية  بكت  وفيما 
التواصل  شبكات  عرب  سمومها  نفثت  الديني  التطرف  بؤر  فإن 
للرجل  أن  ديانته وانتمائه وأفكاره، رغم  للتشكيك يف  االجتماعي، 
رؤية تنويرية يف ما يتصل باملعتقد، ذكرها يف عدد من مداخالته، 

فقد كان يرى نفسه مسلما يدافع عن 
التعدد والحريات والقيم واإلنسانية.

الجزائر  يف  الغناء  إيدير  رفض 
املايض،  القرن  تسعينات  منتصف 
الدم  البالد تنئ تحت حمام  ملا كانت 
ملشاعر  احرتاما  األهلية،  والحرب 
من  الوطنية  املأساة  ضحايا  عائالت 
للدولة،  الرسمية  املؤسسات  عنارص 
آنذاك يف  بهم  زج  الذين  ولإلسالميني 
رقان  بصحراء  االعتقال  معسكرات 

وتمنراست.
أبعاد  إيدير حمل يف فنه وشخصيته 
وصنع  األمازيغي،  املجتمع  وتقاليد 
منها أحسن وأكرب سفري للقضية يف 
العالم. دافع عن اإلسالميني يف ذروة 

األزمة فناصبوه العداء ميتا.
لوزير  الشهرية  قولته  آنذاك  وقال 
حبيب  حمرواي  حينها  الثقافة 
يف  حفالت  إلحياء  دعاه  ملا  شوقي، 
العاصمة، “ملن أغني؟ لعائالت الذين 
يدفنون أبناءهم وأقاربهم يوميا؟، أم 
الصحراء؟”.  بهم يف عمق  زج  للذين 
ومشاعر  قيم  عن  إيدير  دافع  هكذا 
ناصبوه  الذين  عن  وحتى  اإلنسانية 
ولم  بـ”الردة”،  واتهموه  العداء 

ترحمه خلفيتهم حتى وهو ميت.
إيدير عىل شح منتوجه الفني، عكس 

عرف  أنه  إال  غريها،  ويف  الجزائر  يف  اآلخرين  الفنانني  من  الكثري 
طقوس  من  األمازيغية  القضية  ينقل  أن  فقط،  ألبومات  بثالثة 
أضواء  إىل  القبائل،  منطقة  عمق  يف  املعزولة  الجزائرية  القرية 
العاملية التي احتضنت رسائله الثقافية والهوياتية، وحقق للقضية 
ونغم  صادقة  كلمات  عرب  كبرية  مكاسب  أجلها  من  ناضل  التي 
النقيض  وعىل  الحضاري.  واالنتماء  اإلنسانية  بقيم  مفعم  جميل 
اختاروا  الذين  الجزائر،  يف  األمازيغية  القضية  فناني  من  عدد  من 
الصدام مع السلطة، من أجل افتكاك االعرتاف بالهوية، فإن إيدير 
أن  يشأ  ولم  وناعما،  هادئا  فنيا  منهاجا  ومدرسته  لنفسه  أسس 
يعلق مع اآلخر ربما ألنه يدرك أن موازين القوة غري متكافئة، لكنه 
باملقابل حمل فنه وإبداعه إىل كربيات الصاالت واملسارح العاملية، 
باألمازيغية كمكون وبعد حضاري  اعرتاف  بأكرب  فعاد من هناك 

وثقايف، وهو ما ال يستطيع أحد أن يجحده اآلن.
دندنة الجدة

بعمق  وزو  تيزي  محافظة  عمق  يف  يعىل  آيت  قرية  طقوس  بني 
العاصمة،  يف  السعادة  ديار  حي  شعبية  وبني  الجزائرية،  القبائل 
وأروقة الحي الجامعي »طالب عبدالرحمن« يف ضاحية بن عكنون، 
أبعاد وتقاليد  الذي حمل يف فنه وشخصيته  إيدير  تفتقت موهبة 
يف  للقضية  سفري  وأكرب  أحسن  منها  وصنع  األمازيغي،  املجتمع 

العالم. دافع عن اإلسالميني يف ذروة األزمة فناصبوه العداء ميتا.
ولد حميد رشيّط، وهو اسمه حسب شهادة امليالد يف العام 1945، 
وتربى يتيم األب منذ سنوات طفولته األوىل، ولم يتسن لنا معرفة 
مصدر حمله السم الشهرة، إال أن الكاتب واإلعالمي إيدير دحماني، 
“عش”،  معنى  العربية  باللغة  يعني  الذي  “إيدير”  االسم  أن  يرى 
الذي  املولود  عىل  األمازيغي  املجتمع  تقاليد  يف  عادة  يطلق  والذي 
يولد بعد أخوه املتوىف، يوحي إىل أن الرجل لم يولد ويف فمه ملعقة 
الحقبة  أثناء  ولدوا  الذين  الجزائريني  من  كغريه  ذهب،  من 

لحياة  مرادفا  واملعاناة  والتهميش  الفقر  كان  حيث  االستعمارية، 
الجزائريني آنذاك.

يف  يقول  ميهوبي،  عزالدين  للثقافة  السابق  والوزير  األديب  لكن 
شهادة له عن الفنان “أول ما سألته، كان عن رّس تسميته إيدير 
الوالدين. فقد كانت فكرة  بدل حميد، فقال: ربما هو الخوف من 
أحد أقاربي الذي نصحني بأن أصدر ألبومي األول باسم إيدير حتى 
يستمر.فإيدير يعني اإلنسان الحي، أو الذي عىل قيد الحياة. يعني 
أن أعيش أنا وأغانَي دون علم والدّي. وإليدير معنى آخر يف لسان 
هويته  يف  حمل  الرجل  فإن  املحصلة  ويف  الجذور”،  وهو  التوارق 
الفنية معاني الحياة، االستمرار واألصالة، وأن االسم املذكور حمله 

مع بداية مشواره الفني.
الشعر  جهة  من  خاصة  كثريا،  “تأثر  إيدير  إن  دحماني  ويقول   
والفلكلور بجدته وأمه، وأن أوىل خطواته يف الغناء كانت يف الحي 
الجامعي طالب عبدالرحمن بالعاصمة، ضمن فرقة كانت تسمى 
مجموعة ‘الزوق‘ باألمازيغية، وتعني بالعربية ‘العلك”، وأنه عاش 
مع والدته يف العاصمة، كما كانت هناك قرابة عائلية جمعته مع 

املناضل واألكاديمي مولود معمري.
إيدير الذي لم يشأ أن يصطدم مع اآلخر، كان يدرك أن موازين القوة 
واملسارح  الصاالت  كربيات  إىل  وإبداعه  فنه  فحمل  متكافئة،  غري 
حضاري  وبعد  كمكون  باألمازيغية  اعرتاف  بأكرب  ليعود  العاملية، 

وثقايف
املعتقد  حديث  عن  “بعيدا  نادرة  شهادة  يف  فيذكر  ميهوبي،  أما 
الروحي وانتماء الهويّة وحديث مواقع التواصل التي تنبُش يف سرية 

ن  لفنا ا

املرحوم إيدير، سأكلمكم عن جوانب من حياة اإلنسان الذي عرفته، 
ففي أكتوبر عام 2015، التقيت إيدير ألول مرة يف مطعم البستان، 
كّل  املؤلف  حقوق  ديوان  ينظمه  الذي  اإلبداع  صالون  هامش  عىل 
سنة. أعرُفه وال يعرفني. كنا ستة مدعّوين عىل الطاولة، وتشّعب 
وكنُت  االجتماعي،  والواقع  والفن  السياسة  قضايا  يف  الحديث 
بينما  ثقايف.  حدث  أو  أغنية  أو  فنّان  اسم  أذكر  واآلخر  الحني  بني 
العابرة،  الذكية  والتعليقات  النّكت  من  يخلو  ال  إيدير  حديث  كان 
يل  ذكر  املوايل  اليوم  “يف  ويضيف  مبكرا”.   للمغادرة  واضطررت 
واحد من الحارضين، أنني بمجرد أن خرجت، سأل إيدير من يكون 
يا  جاد  أنت  هل  ضاحكني،  فانفجروا  معنا؟  كان  الذي  السيّد  هذا 
الثقافة.  وزير  ميهوبي  عزالدين  هذا  له  فقالوا  نعم،  قال:  حميد؟ 
فراح يضحك وهو يردد، هذا مستحيل. ساعتان وهو بجانبي ولم 
ثانية، قال يل ضاحكا،  التقيته  التعّرف عليه. وعندما  أكلف نفيس 
لم أكن أعرف أنني أجلس إىل جانب وزير ثقافة النظام”. واسرتسل 
إيدير يقول “أعجبتني بساطتك وتواضعك وثقافتك وتفتحك. يبدو 
أنني كسبُت صديقا، وجلسنا نتحدث يف أمور كثرية. كان يُحّدثني، 
وكأنه يعرفني منذ أربعني عاما. أنا كنُت أعرف إيدير وروائعه التي 
لن تموت يف قلوب النّاس. فقد نشأ عليها جيلنا، وبقيت نوتُة أفافا 
عند  املتعة  وتبثُّ  املشاعر  تهّز  واسندو،  أواه،  أواه  أبحري،  ينوفا، 

سماعها”.
حزن أشجار جرجرة .. عاشق الحياة

كانت  الذي  املحيل،  الفني  املوروث  مع  طويل  باع  الراحل  وللفنان 
تتداوله نسوة القرية يف املناسبات واألعراس، وسمعه عن قرب من 
أمه وجدته، فقد قال يف حوار صحايف يف منتصف تسعينات القرن 
أجاور  كنت  صغري،  “وأنا  زاوي  محمد  والفنان  لإلعالمي  املايض، 
الجدة وهي تمخض اللبن ‘اسندو‘ وتدندن بكلمات علمت بعد زمن، 
ولعودة  الشهيد،  لعمي  بالرحمة  النبي، ودعوات  أنها صلوات عىل 

بعد  املساء  ويف  املهجر،  من  أبي 
حكاية  جدتي  لنا  تروي  العشاء 
وسجن  القرية  غادر  الذي  الرجل 
تزوره  الغابة،  يف  كوخ  يف  نفسه 
فيطلب  الطعام  لتعطيه  ابنته 
منها تحريك يديها ويسمع صوت 
أساورها، ويتأكد أنها هي ويفتح 
وحش  من  خائف  ألنه  الباب 

الغابة”.
وسمعت  “كربت  زاوي  ويضيف 
فتذكرت  ‘أسندو‘  يغني  إيدير 
املتحرسة  ودندنتها  جدتي، 
أبي.  وغربة  الشهيد  ابنها  عىل 

ينوفا‘،  ‘أفافا  يغني  سمعته  ثم 
فتذكرت حكايات جدتي يف ليايل الشتاء عىل ضوء  املصباح ورائحة 
اللبن  تمخض  وهي  جدتي  دندنة  الكانون،  يف  املحرتق  الحطب 
وحكاياتها يف ليايل الشتاء. هناك يف جبال إيت يعىل كانت االنطالقة 
نحو العاملية. دندنة جدتي. رددها ورقص لها املاليني من البرش من 
الدنيا ومن مختلف األديان واملعتقدات والثقافات  مختلف أصقاع 
واألمازيغي، حسب  الجزائري  للفن  إيدير خسارة  وفاة  واللغات”. 
النضال  يف  فريدة  للرجل طريقة  وأن  الجزائريني، السيما  املثقفني 
الجميلة  واملوسيقى  الجميل  الفن  نرش  وهي  الهوية،  أجل  من 
وأعتى  أعظم  إحدى  تسقط  وبرحيله  والسالم.  الحب  وقصائد 
سنوات  أفئدتنا  يف  يرن  صداها  وسيبقى  جرجرة،  تالل  أشجار 
طويلة.. لم يكن إيدير مغنيا عاديا، إنما كان منذ 1973 مثل روح 
طيبة سربت أغوار النفس األمازيغية كما يفعل صانع 
ستبقى  جواهر  للعالم  وأعطى  وصرب  بدقة  الذهب، 
خالدة بقاء الذهب األصيل. ستبكيه جرجرة عن بكرة 
أبيها، وسيحزن ملوته أطلس املغرب وصحاريه، وجبل 
نفوسة، وبطحاء جزر الكناري وواحات تونس، وكل 
من  واحدا  تفقد  الجزائر  النقي..  بفنه  استمتع  من 
القبائلية،  األغنية  أعمدة  وأحد  الجميل  الفن  رموز 
لم يدنس كرامته،  الدنيا طيبا  أنه غادر هذه  وعزاؤنا 
وترك لنا إرثا سيفتخر به كل محب للفن األصيل وكل 

غيور عن أصله بال عنف وبكثري من الحب.
عنه  يقول  الحي،  اإلنسان  يعني  الذي  »إيدير«  اسم 
الوالدين«.  إنه استخدمه بسبب »الخوف من  صاحبه 
ويرشح أن الفكرة كانت فكرة أحد أقاربه الذي نصحه 

بأن يصدر ألبومه األول باسم إيدير حتى يستمر.
تكررت زياراته إىل الجزائر يف السنوات األخرية، وكان 
ربّما  ألنّه  بالعاصمة،  بيت  اقتناء  هو  األساس  هّمُه 
خاّصة  عليه،  بأثقالها  تلقي  الغربة  بأن  يشعر  بدأ 
مع متاعبه الصحيّة. ويروي الوزير ميهوبي عن ذلك 
“قلت إليدير ما رأيُك يف حضور حفل بأوبرا الجزائر؟ 
خطوة  أوبرا  قاعة  وجود  واعترب  بالفكرة،  فرحب 
العامليّة،  املوسيقى  عىل  الجزائريني  تعرف  يف  كبرية 
تجربة  اكتسبت  سيمفونية  فرقة  وجود  مع  خاصة 
كان  وصولنا،  وعند  الكربى.  األعمال  مع  التعاطي  يف 
الحفل قد ابتدأ بقيادة املايسرتو أمني قويدر، مع أوبرا 
الرتحيب  تّم  حيث  فريدي،  اإليطايل  للمؤلف  ترافياتا، 
يف  به  واحتفى  كثريا،  الجمهور  له  وصّفق  بإيدير، 
نهاية الحفل، فحارصته العائالت مرّحبة به، مع أخذ 
كان  إذ  بالغة،  بسعادة  شعر  أنّه  والحظُت  معه.  وصور  توقيعه 
الغياب ستمحو اسمه من ذاكرة  متخّوفا من أن أربعة عقود من 
النّاس. أو ربّما تنسيهم مالمح وجهه. فلم يعد إيدير ذلك الشاب ذا 
الشعر الطويل والنظارات الواسعة، لكنّه اليوم يميش ببطء، بقبعة 
ال  التي  ابتسامته  يخرس  أن  دون  لكن  شفافة.  ونظارات  رمادية 

تعرُف التّكلُّف”.
جنازة بال مشيعين

الدويل  الصالون  إىل  اصطحبته  التايل  اليوم  “يف  ميهوبي  ويتابع 
فيها  درَس  التي  الفرتة  عن  يكّلمني  راح  الطريق  ويف  للكتاب، 
الجيولوجيا، وكيف أنه قاد فريقا من الباحثني بمنطقة بوسعادة، 
يبخلوا  لم  الذين  الطيبني،  أهلها  مع  ذكرياته  يستحرض  ورشع 
التي كانوا  الطرق  باملاء والكرسة والقهوة. وراح يرشح يل  عليهم 
إىل  والوصول  املواد،  وتحليل  والتنقيب  الحفر  يف  يستخدمونها 
النتائج العلمية املطلوبة. قلت له ملاذا لم تواصل البحث وقد أنهيَت 
املوسيقى  املرح، حتى  بأسلوبه  كعادته  أجابني،  العليا؟  دراساتك 
إيقاع  إىل  اإليقاعات للوصول  أنت تبحث يف أعرق  فيها جيولوجيا. 

جديد، فلو التحقُت برشكة سوناطراك، ما ولدت اسندو”.
وشاءت األقدار وجائحة كورونا، أن يوارى الفنان العاملي الثرى يف 
باريس، بعيدا عن أهله ومحبيه يف الجزائر والعالم، فبسبب حظر 
الطريان واإلجراءات الصحية االحرتازية نتيجة تفيش الوباء، أعلنت 
عائلته عن جنازة محدودة لفقيد الفن األمازيغي ومناضل الهوية، 
واعتذرت للجميع عن اإلجراء امتثاال لتدابري الوقاية الصحية، لينام 
أهله وأجداده، ويستمر يف  إيدير يف قربه بعيدا عن قريته وموطن 

غربته رغم أن العالم يرحب به أينما حل أو ارتحل.
* صحايف جزائري

إيدير موسيقي حفر الفن األمازيغي يف مسارح العامل

صابر بليدي
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مجموعة  أطلقت 
الدولية  االقليات  حقوق 
املشاريع  لدعم  فرصا 
املدى  قصرية  املشرتكة 
املدني  املجتمع  ملنظمات 
تونس،  منها  دول،  عدة  يف 
لتعالج القضايا التي تواجه 
الرشق  منطقة  يف  االقليات 
اسيا  وجنوب  االوسط 
ظل  يف  اسيا  رشق  وجنوب 

انتشار وباء كورونا.
عىل  املجموعة،  واعلنت 
االنرتنات،  عىل  موقعها 
يصل  تمويالت  توفري  عن 
)75ر15  أورو  آالف   5 اىل 
مرشوع  لكل  دينار(  ألف 
مكونات  احدى  تقدمه 
أجل  من  املدني  املجتمع 
املشاكل  مختلف  معالجة 
التي تواجه االقليات بسبب 
االقتصادي  التهميش 
يف  طالها  الذي  واالجتماعي 
جائحة  انتشار  أزمة  ظل 
حمالت  وتنفيذ  كورونا 

منارصة لفائدتها.
املجموعة  وستوفر 
اضافية  أورو   500 الدولية 
للمشاريع التي تنطوي عىل 

خالل  من  املدربني  تدريب 
عرب  التدريبية  الدورات 
االنرتنات خالل فرتة الحجر 
رضورة  مؤكدة  الصحي، 
املشاريع  جميع  تحرتم  ان 
الرسمية  التوجيهات 
انتشار  من  للحد  القائمة 
يتم  الذي  البلد  يف  الفريوس 

فيه تنفيذ املرشوع.
لتقديم  أجل  آخر  وحددت 
ماي  شهر  اخر  يف  الطلبات 
الجاري ، مبينة أن املرشوع 
مكونات  من  املقرتح 
يمكن  الدويل  املجتمع 
 6 أقصاها  مدة  يف  تنفيذه 

أشهر من وقوع االختيار.
املجموعة  واعتربت 
كورونا  وباء  أن  الدولية 
رايها،  حسب  كشف، 
بعض  يف  املوجود  التمييز 
انحاء  جميع  يف  املجتمعات 
االقليات  تعاني  اذ  العالم، 
االجتماعي  التهميش  من 
اكثر  من  وهم  واالقتصادي 
الفئات ترضرا من الجائحة، 
االجراءات  ان  باعتبار 
الفريوس  ملجابهة  املتخذة 
االعتبار  بعني  تأخذ  لم 

مجتمعات  خصوصية 
جهود  تصل  ولم  االقليات 
امس  يف  اىل من هم  االغاثة 

الحاجة اليها.
الدولية  املجموعة  أن  يذكر 
تعمل  األقليات  لحقوق 
 130 نحو  مع  بالتعاون 
 60 من  أكثر  يف  رشيك 
قدرة  ضمان  عىل  ا  بلد 
والشعوب  األقليات 
والتي  املحرومة،  األصلية 
فقر  األشد  تكون  ما  غالبا 
صوتها.  إسماع  عىل  ا، 
األقليات  املجموعة  وتدعم 
يف  األصلية  والشعوب 
عىل  للمحافظة  نضالها 
التي  األرض  يف  حقوقها 
وصون  عليها،  تعيش 
تكافؤ  وضمان  األم،  لغتها 
والعمل  التعليم  يف  الفرص 
واملشاركة الكاملة يف الحياة 
طريق  عن  وذلك  العامة، 
التدريب والتعليم والقضايا 
واملنشورات  القانونية 

ووسائل اإلعالم.

جمموعة حقوق االقليات الدولية تطلق 
فرصا لدعم مشاريع قصرية املدى ملساعدة 

االقليات يف مواجهة وباء كورونا
نظم تحالف مجموعات اغرتابية جزائرية يوم السبت 
ملعتقيل  دعما  اإلنرتنت  عرب  حفلة   ،2020 ماي   24
بانتهاكات  وتنديدا  للنظام  املناهض  الشعبي  الحراك 

حرية التعبري يف الجزائر.
واختار املنظمون شعارا لهم »لن نتوقف. لن نصمت. 

من أجل دولة قانون. من أجل حرية التعبري«.
هذه  يف  شارك  الذي  بمول  سيدي  الشيخ  املغني  وقال 
وتزامنت  للحرية«  »أغنيات  عليها  أطلق  التي  املبادرة 
مع عيد الفطر، »أنا أغني للمعتقلني، لـ )كريم( طابو 
و)خالد( دراريني وكل اآلخرين. آمل يف أن نراكم أحرار 

قريبا«.
»الجزائر  تجمع  من  بمبادرة  الحفلة  فكرة  ونشأت 
ثم  املتحدة،  الواليات  يف  املغرتبني  للجزائريني  حرة« 
التحقت بهم جمعيات تمثل جزائريني يف فرنسا إضافة 
إعالمية  محطة  وهي  الدولية«  كورونا  »إذاعة  إىل 

مستحدثة داعمة للحراك.
عىل  »مبارشة«  هواة  أنجزها  فيديو  مقاطع  وبثت 
»يوتيوب« وصفحات عدة يف »فيسبوك« قبل ساعات 

قليلة من عيد الفطر.
من  أكثر  قدم  تقريبا،  الساعتني  حواىل  مدى  وعىل 
عرشين فنانا هذه الحفلة االفرتاضية وأرسلوا رسائل 
ومستخدمي  والصحافيني  الناشطني  إىل  تضامن 
اللجنة  إحصاءات  ألحدث  ووفقا  املعتقلني.  اإلنرتنت 
الوطنية لتحرير السجناء »ما زال حواىل 50 معتقال يف 

سجون السلطة«.
ومن الفنانني الذين شاركوا يف املبادرة فرقة »الباس« 
بيمول  سيدي  شيخ  الروك  ومغني  الكندية  الجزائرية 

ومغنية البوب األمازيغية أمل زين.
و«فري  اللجريي«  »دوبو  منظمة  يف  العضو  وأشادت 
ألجرييا« فايزة ميناي وهي أيضا من منظمي الحدث 
بشجاعة  برس،  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  خالل 
القمع  جو  رغم  الجزائر  من  ساهموا  الذين  الفنانني 

السائد.

بالعربية  كانت  والتي  قدمت  التي  األغاني  ودعت 
حاملة  التغيري  إىل  واإلسبانية  والفرنسية  واألمازيغية 

أيضا كلمات تعب ر عن األمل.
»فيسبوك«  عىل  االفرتايض  الجمهور  تفاعل  وقد 

و«يوتيوب« مع املغنني بشكل كبري.
»الحراك  أن  وأكدت فتيحة يف مناقشة عىل »يوتيوب« 
فنانينا هم سفراء  النظام.  أقوى من  إنه  سيستأنف، 

السالم«.
وقال طارق إن »الحراك هو فكرة والفكرة ال يمكن أن 

تموت. نطلب الحرية لجميع املعتقلني، الرهائن!«.
ورغم التوقف القرسي لتظاهرات الحراك منذ منتصف 
مارس بسبب وباء كوفيد19-، يستمر القمع املمارس 
ووسائل  والصحافيني  السياسيني  املعارضني  حق  يف 

اإلعالم املستقلة ومستخدمي اإلنرتنت.
وحكم عىل خمسة عرش ناشطا هذا األسبوع بالسجن، 
بينهم ثالثة بسبب منشورات لهم عىل وسائل التواصل 

االجتماعي.
املعتقلني.  مع  تضامنا  »أشارك  زين   أمل  وقالت 
االستمرار  الطبيعي  غري  من  عنهم.  االفراج  يجب 
كورونا  فريوسان:  »لدينا  وأضافت  الحريات«.  بقمع 

والقمع«.
واعتربت فرقة »الباس« من ناحيتها أن »حرية التعبري 

واحرتام حقوق اإلنسان يف خطر يف الجزائر«.
أفواه  كم  »يتم  فيسبوك  عىل  صفحتها  عرب  وكتبت 
وضعوا  أنهم  ملجرد  شباب  وتوقيف  اإلعالم  وسائل 
علينا  االجتماعي.  التواصل  وسائل  عىل  منشورات 

دعمهم وإظهار أنهم دائما يف فكرنا«.
بمشاركة   2019 فرباير  يف  ولد  الذي  الحراك  ويطالب 
منذ  القائم  »النظام«  بتغيري  الجزائريني،  من  ضخمة 
استقالل البالد يف العام 1962. والذي ما يزال مستمرا 
رغم أنه أجرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عىل الرحيل 

يف بريل 2019 بعد 20 سنة من حكمه.

األحد  اليوم  لألمازيغية  السامية  املحافظة  أكدت   
تملك  استعادة  هو  الدستور  يف  األمازيغية  »ترسيخ  أن 

تاريخية، حازمة ورصيحة إلرث أصيل متأصل«.
واعتربت املحافظة يف بيان لها أن »ترسيخ األمازيغية يف 
ورصيحة  حازمة  تاريخية،  تملك  استعادة  هو  الدستور 
إلرث أصيل متأصل يدعونا إىل الرجوع إىل التاريخ البعيد 
إىل  والسعي  املقاومة  مآثر  من  اعتزاز  بكل  واالستلهام 
قرون  منذ  له  مرسحا  الجزائر  أرض  كانت  الذي  الحرية 

عديدة«.
وكانت رئاسة الجمهورية قد كشفت مؤخرا عن مسودة 
املرشوع التمهيدي لتعديل الدستور التي تقرتح اإلشارة 
األحكام  بني  من  األمازيغية  برتسيخ  املتعلقة  املادة  إىل 

املطلقة حتى ال تكون محل مراجعة«.
إىل  مدونة  قدمت مساهمتها  أنها  إىل  املحافظة  وأشارت 
لجنة الخرباء التي كلفها رئيس الجمهورية بإعداد نص 
توافقي يف إطار التشاور حول مرشوع مراجعة الدستور.

وإذ أعربت عن ارتياحها لهذه »املقاربة التشاركية«، فإن 
املحافظة السامية لألمازيغية »اكتفت بنطاق عملها من 
واالجتماعي  التاريخي  التجذر  رصح  إىل  االستناد  خالل 

القوية  األمة  ووحدة  للجزائريني  املشرتك 
بتنوعها«، يضيف ذات املصدر.

املحافظة  مساهمة  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
يف  بلدنا  انتساب  تحديد  »إعادة  حول  تتمحور 
ومبدأ  وجيوسياسة(،  )تاريخ  الديباجة  نص 
األمازيغية  بأن  يؤكد  الذي  الدستوري  التكافؤ 
هي واحدة من مقومات األمة إىل جانب اإلسالم 
واللغة العربية، ورضورة استحداث مجلس أعىل 

لألمازيغية«.
األجيال  حماية  »قصد  أنه  إىل  البيان  وخلص 
املتعلقة  الرصاعات  مخاطر  من  الصاعدة 
بالهوية والتمييز العنرصي والتهميش وخطاب 
الكراهية وكذا وضع اللغات الوطنية يف منأى عن 
السامية  املحافظة  فإن  السياسية،  التجاذبات 
األمازيغية  إدراج  أجل  من  ترافع  لألمازيغية 
للتقييد  القابلة  غري  األحكام  كأحد  الدستور  يف 
يف  مراجعة  محل  تكون  أن  يمكن  ال  التي  و 

املستقبل«. 

أكدت تونس، يوم األحد 24 ماي 2020، 
التضامن  وتعزيز  الجهود  تضافر  أهمية 
الراهنة  التحديات  رفع  أجل  من  اإلفريقي 
 19  - كوفيد  جائحة  مواجهة  بينها  ومن 
ة  القار  بلدان  عىل  تداعياتها  من  والحد 

وشعوبها.
وزارة  أصدرته  بيان  يف  تونس،  وجددت 
إفريقيا،  يوم  بمناسبة  الخارجية  الشؤون 
باعتبارها  الدقيق  الظرف  هذا  يف  حرصها، 
ممثال إلفريقيا يف مجلس األمن، عىل الدفاع 
الرامية  القارة وثبات مواقفها  عىل قضايا 
إىل املساهمة يف حفظ وتعزيز السلم واألمن 
والتضامن  والحوار  الثقة  وبناء  الدوليني 

والتعاون بني جميع الدول األعضاء.

وأضافت يف بيانها أنها عاقدة العزم عىل 
االندماج  من  مزيد  أجل  من  قدما  امليض 
اإلفريقي وتوفري الظروف املالئمة لتحقيق 
لشعوب  املستدامة  والتنمية  الرفاه 
لتطلعاتهم  يستجيب  بما  وشبابها  القارة 
الطموحة  لألهداف  وفقا  وطموحاتهم 

ألجندة االتحاد اإلفريقي 2063 للتنمية.
وذكرت الوزارة يف بيانها أن تونس احتفلت 
اعتزاز  بكل   ،2020 ماي   25 اإلثنني  يوم 
اإلفريقية  والدول  الشعوب  غرار  وعىل 
أنها  إىل  مشرية  إفريقيا  بيوم  الشقيقة 
مناسبة متجددة للتعبري عن املكانة املتميزة 
التي توليها تونس للقارة اإلفريقية يف إطار 

سياستها الخارجية.

حفلة إفتراضية على االنترنت
 دعما ملعتقلي احلراك يف اجلزائر

ترسيخ األمازيغية يف الدستور: استعادة متلك تارخيية إلرث أصيل

مبناسبة يوم إفريقيا، تونس تؤكد 
أمهية التضامن اإلفريقي من أجل 
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استقبلت عرب مختلف  انها  النساء  رابطة حقوق  اعلنت فدرالية 
الخطوط الهاتفية التي وضعت رهن اشارة النساء 515 اتصاال هاتفيا 
خالل  الوطني،  الرتاب  مختلف  عرب  امرأة   355 من  بالعنف  للترصيح 

الفرتة املمتدة بني 16 مارس و15 ماي 2020. 
وسجلت حسب الترصيحات ما مجموعه 1007 فعل عنف مورس عىل 
أعىل  النفيس  العنف  شكل  حيث  وتجلياته  انواعه  بمختلف  النساء  تلك 
نسبة ب %49 يليه العنف االقتصادي بنسبة %27,3 يليه العنف الجسدي 
بنسبة %16,5. ناهيك عن بعض حاالت العنف الجنيس واالغتصاب تم 
بإلحاح  واستدعى  تسجيله  تم  كفعل  الزوجية  بيت  من  الطرد  حاالت 

التدخل لتوفري خدمة اإليواء للنساء لتجنيبهن املبيت يف 
العراء.

الثاني،  الصحفي  ترصيحها  يف  الفيدرالية  واكدت 
توصلنا بنسخة منه، بأن  العنف الزوجي يتصدر بكل 
فرتة  خالل  النساء  ضد  املمارس  العنف  أنواع  أشكاله 
األرسي  العنف  يليه   ،86,8% بنسبة  الصحي  الحجر 
عىل  املمارس  العنف  افعال  ويتضمن   7,6% بنسبة 

النساء من قبل أفراد األرسة.
 وقدمت الفدرالية عرب شبكة الرابطة انجاد ضد عنف 
النوع خالل ذات الفرتة ما مجموعه 998 خدمة توزعت 
والدعم  القانونية  االستشارة  وتقديم  االستماع  بني 
النفيس والتوجيه للنساء، باإلضافة اىل كتابة الشكايات 
وتتبع امللفات. كما تم احصاء ما يقرب من 100 تدخل 
املؤسستني  الفاعلني  مختلف  مع  والتعاون  للتنسيق 
العنف جهويا ومحليا،  بالنساء ضحايا  التكفل  )خاليا 
الوطني،  التعاون  التضامن،  وزارة  العامة،  النيابة 
مندوبيات الصحة...( من أجل تمكني النساء من بعض 

خدمات التكفل وتسهيل وترسيع املساطر لهن.
املعطيات  لهذه  األويل  التحليل  إىل   الفيدرالية  واشارت   
يبني أن العنف ضد النساء يف تواتر متواصل يف ظروف 
الصحة  عىل  وآثاره  تجلياته  ان  كما  الصحي،  الحجر 
االجتماعية  ابعاده  وكذا  للضحايا  والجسدية  النفسية 
تعزيز  من  مزيد  يستدعي  مما  ومكلفة،  صعبة  جد 
من  للتخفيف  واملالئمة  االستعجالية  واآلليات  الجهود 

حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خالل هذه الظروف العصيبة.
وتمنث  فدرالية رابطة حقوق النساء، كل املجهودات واملبادرات االيجابية 
يف الحجر الصحي التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجمعيات النسائية 
قانونيا  وتوجيههن  النساء  ومرافقة  بعد  عن  االستماع  خدمات  لتوفري 

ودعمهن نفسيا والتضامن معهن ماديا وعينيا.
القطاعات  بعض  بها  قامت  التي  الهامة  اإلجراءات  بشدة   تثمن  كما   
واملؤسسات العمومية املختصة يف املجال، والسيما التدابري التي اتخذتها 
الهواتف  عرب  والتبليغ  االستماع  يخص  فيما  العامة  النيابة  رئاسة 
التشكي  آليات  العامة وتسهيل وتعزيز  للنيابات  اإللكرتونية  والعناوين 

وطنيا وكذلك جهويا ومحليا. 
بضمان  يتعلق  فيما  العامة  النيابة  به  قامت  الذي  بالدور  تشيد  كما 
منصات  وتعميم  للقضاء  وولوجهن  العنف  ضحايا  بالنساء  التكفل 
لتقديم الشكايات، والتجاوب الرسيع يف تتبع ومعالجة بعض الحاالت، 

إىل جانب توفري بعض الفضاءات لإليواء املؤقت من قبل القطاع الحكومي 
املختص. 

وضمان  تعزيزها  رضورة  عىل  ترصيحها،  حسب  الفيدرالية  وأكدت 
منها  جزء  يرتبط  ميدانية  إشكاليات  وظهور  استمرار  أمام  نجاعتها 
بثغرات يف القانون وآليات التكفل او بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه، 

وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والتدابري التي يجب ان تالزمه.
 وسجلت الفيدرالية أن هناك ضعف الولوج اىل املعلومة املتعلقة بوسائل 
التواصل والتبليغ عن العنف، بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها 
)االبجدية  األمية  انتشار  وبسبب  البرصية،  السمعية  اإلعالم  وسائل  يف 

القروية  املجاالت  يف  خصوصا  النساء  أوساط  يف  والفقر  والرقمية( 
الوسائل  وعىل  اإلمكانيات  عىل  التوفر  قلة  إىل  والهامشية...إضافة 

اللوجستيكية للتبليغ )الربيد اإللكرتوني، األنرتنيت، الهاتف الذكي...(
البوابات  عرب  الحاالت  بعض  يف  التواصل  تعثر  هناك  أنه  واضافت 
النساء  اشارة  رهن  املوضوعة  الرسمية  الهواتف  وخطوط  اإللكرتونية 

خاصة عندما يتعلق االمر بهواتف ثابتة ويف أوقات املداومة؛
بني  واملناطق  الحالالت  بعض  يف  والتنسيق  التفاعل  ضعف  جانب  إىل 
مكونات التكفل بضحايا العنف عىل مستوى الخاليا املؤسساتية والتأخر 
أحيانا يف التحقيق ويف تتبع الشكايات من قبل بعض عنارص الضابطة 
القضائية )الرشطة، الدرك( مما يحدث خلال كبريا عىل مستوى سلسلة 
التكفل بضحايا العنف وإمكانية معاودة االعتداءات واتخاذها مستويات 

أكثر حدة وخطورة؛
ارتفاع  عىل  ساعدت  التي  األسباب  بني  من  ان  عىل  الفيدرالية  وشددت 

يف   تتجىل  الصحي  الحجر  فرتة  خالل  النساء  صفوف  يف  العنف  نسبة 
العمومية واآلليات  املرافق  لعدد من  الحجر  بداية  العمل يف  التوقف عن 
املتخصصة بما فيها تلك املتصلة بالتبليغ والتشكي والتقايض والتكفل...

بحصول  العمومية  والدعاوي  العنف  مساطر  تحريك  ربط  جانب  إىل 
الحجر  خالل  صعب  يشء  وهذا  العنف  تثبت  طبية  شواهد  عىل  النساء 
الصحي لعدم قدرة النساء عىل التنقل، مما يجعل املساطر تتوقف حتى 

قبل البدء فيها؛
إضافة إىل االستمرار يف تحميل ضحايا العنف والناجيات منه عبئ توفري 
وسائل االثبات وهو يشء صعب عىل النساء يف الظروف العادية فما بالك 
خالل وضع الحجر الصحي؛ وقلة مراكز االيواء متخصصة 
يف العنف ضد النساء وانعدام أية مؤسسة يف بعض املناطق 

مما يلزم النساء عىل البقاء تحت رحمة املعنفني؛
القطاعات املختصة لوضع تدابري أسهل  الفدرالية  ودعت 
لتمكني النساء من التبليغ عن العنف يف الصيدليات او يف 

أية اماكن آمنة ومتاحة يف االحياء أو عرب أرقام مجانية؛
واعتماد تدابري إبعاد املعنفني عن الضحايا بشكل تلقائي 
بيت  يف  وأطفالهن  النساء  وإبقاء  العامة  النيابة  قبل  من 

الزوجية؛
بني  التنسيق  وتعزيز  أكرب  استمرارية  بضمان  وطالبت 
والخاليا  العنف  ضحايا  بالنساء  التكفل  سلسلة  مكونات 
القانون  بموجب  املكلفة  وللجان  والجهوية  املحلية 
الخدمات  وتوفري  النساء  ضد  العنف  بمناهضة   103/13

وضمان الحماية الواجبة لهن خالل هذه الفرتة الصعبة؛
ودعت إىل توفري أوسع ورسيع لخدمات اإليواء املؤسساتي 
وتكثيف  املراكز،  هذه  اىل  تنقلهن  تسهيل  مع  للنساء 
الوباء؛  انتشار  ظل  يف  الصحية  والسالمة  الوقاية  رشوط 
وخلق خاليا لليقظة عىل مستوى اللجن الجهوية ملناهضة 
القطاعات  التنسيق بني  النساء تضمن تعزيز  العنف ضد 
لوضعية  املتتبعة  والجمعيات  املراكز  ومع  املتخصصة 
لذلك خالل فرتة  اليات خاصة  النساء ووضع  العنف ضد 

الحجر الصحي؛
واكدت عىل رضور وضع تدابري خاصة لتسهيل وترسيع 
وافراد  به  املهددات  او  العنف  ضحايا  النساء  حصول 
ضمانا  وداخلها،  اخرى  إىل  مدينة  من  التنقل  رخص  عىل  أرسهن  من 
وضع  عىل  والعمل  العنف؛  من  ولألطفال  لهن  وحماية  لسالمتهن 
بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية وضمان سالمتهن عند 
التنقل واإليواء قصد الحد من انتشار فريوس كوفيد 19 مع توفري وسائل 

التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خالل الحجر الصحي؛
وشددت ذات الفيدرالية عىل اعتماد استعجالية البث والحزم يف التعاطي 
النساء  يطال  الذي  بالعنف  املرتبطة  العمومية  والدعاوي  القضايا  مع 
املجتمع؛  وكافة  واالطفال  الضحايا  للعنف عىل  الوخيمة  االثار  باعتبار 
وادراج القضايا املرتبطة بالنفقة والحقوق االقتصادية للنساء واألطفال 
من القضايا االستعجالية التي وجب معالجتها رغم تقليص عمل املرفق 

القضائي خالل الحجر الصحي؛
رشيدة إمرزيك

تفاعلية  ندوة  يف  املشاركون  أكد 
 2020 ماي   21 الخميس  يوم  نظمت، 
من  املبذولة  التضحيات  عىل  بمراكش، 
قبل النساء من أجل تدبري أفضل لجائحة 
املتعددة  الصعوبات  وكذا  )كوفيد19-(، 
حالة  إطار  يف  يوميا  يواجهنها  التي 

الطوارئ الصحية.
الندوة  هذه  خالل  املتدخلون،  وأجمع 
»املرأة  موضوع  حول  املنظمة  الحوارية 
اإلسهامات   .. كورونا  جائحة  ظل  يف 
واملعاناة«، من قبل لجنة املساواة وتكافؤ 
االجتماعي  النوع  ومقاربة  الفرص 
التأكيد  عىل  مراكش،  لجماعة  التابعة 
كبرية  مساهمة  قدمن  النساء  أن  عىل 
الوباء،  من  الحد  إىل  الرامية  الجهود  يف 
االجتماعية  تداعياته  من  والتخفيف 
من  الرغم  عىل  وذلك  واالقتصادية، 

إكراهات متعددة يواجهنها.
السياق، أشارت األستاذة بكلية  ويف هذا 
الطب والصيدلة، نادية املنصوري، إىل أن 
مساهمة النساء يف هذه الجهود الوطنية 
للوطن،  بالنسبة  للفخر  منبعا  تمثل 
مضيفة أن املرأة توجد يف الصفوف األوىل 

يف املعركة ضد فريوس »كورونا«.
املسجلة  األرقام  أن  املنصوري   وأضافت 
نسبة  إن  حيث  ذلك،  عىل  دليل  خري 
العاملني  املستخدمني  من  املئة  يف   70
كأطباء  الجامعي  االستشفائي  باملركز 
وممرضني وعمال نظافة هم من النساء. 
معالجة  مصلحة  رئيسة  وعربت 

األسف  عن  والفكني  الوجه  تشوهات 
لكون »العنف ضد النساء استفحل خالل 
هذه الظروف االستثنائية بسبب الضغط 
االقتصادي والنفسية الناجمة عن الحجر 

الصحي واألزمة الصحية«. 
ويف نفس املنحى، أكدت املحامية والفاعلة 
الجمعوية، سلوى املجاديل، أن نحو 900 
النساء ضحايا  قدمت من طرف  شكاية 
الطوارئ  حالة  خالل  الزوجي  العنف 

الصحية.
الدستورية  املكتسبات  أبرزت  أن  وبعد 
دعت  املغربية،  املرأة  لفائدة  والترشيعية 
الجماعية  الجهود  تكثيف  إىل  املجاديل 
قصد التنزيل الصارم والفعيل للترشيعات 

القائمة.
 وذكرت بأن الدولة املغربية اتخذت تدابري 
العنف  تصاعد  أمام  وعاجلة  صارمة 
ضد النساء، من ضمنها إحداث منصات 
داخل املحاكم مخصصة لتلقي شكايات 

النساء املعنفات.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة الجهوية 
آسفي،  مراكش  بجهة  اإلنسان  لحقوق 
املغربية  املرأة  أن  تاسويكت،  فاطمة 
الصحية  الطوارئ  حالة  خالل  أبانت، 
التعبئة  يف  استثنائية  قدرة  عن  الجارية، 

واحرتام التدابري الوقائية.
»العنرص  أن  إىل  تاسويكت  وأشارت 
باحرتام  انشغاال  أكثر  كان  النسوي 
الطوارئ  حالة  ضمن  املفروضة  التدابري 

الصحية مقارنة مع الرجال«.

واعتربت أن هذه الجائحة أظهرت أن 
أكثر  الهشاشة  تعاني من  املغربية  املرأة 
الرشوط  مع  تأقلما  وأقل  الرجال،  من 
الجديدة  واالجتماعية  االقتصادية 

والصعبة.
املتعلمات  غري  النساء  أن  إىل  وأشارت   
ضمنها  من  متعددة،  إكراهات  يواجهن 
القطاع  املتأتي من  اليومي  املورد  فقدان 
غري املهيكل، والذي يشتغلن فيه بكثافة.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية النساء 
املقاوالت باملغرب )فرع مراكش(، بديعة 
العاملة  النسائية  املقاوالت  أن  بطار، 
والسياحة  الخدمات  قطاعات  يف  أساسا 
الجهة،  التقليدية، عىل صعيد  والصناعة 
التداعيات  من  مبارش  بشكل  ترضرت 
األزمة  لهذه  واالجتماعية  االقتصادية 

الصحية.
التي  التضامنية  بالروح  بطار  وأشادت   
أبانت عنها هؤالء النساء املقاوالت قصد 

املحافظة عىل مناصب الشغل.
مجلس  رئيس  نائبة  أشادت  بدورها، 
املساواة  لجنة  ورئيسة  مراكش  جماعة 
النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ 
بالجهود  الفيض،  خديجة  االجتماعي، 
الوباء،  اندالع  منذ  املبذولة  التضامنية 
مشرية إىل أن املغرب يف حاجة إىل نسائه 
االقتصادي  اإلقالع  لتحقيق  ورجاله 

واستئناف مختلف األنشطة.

* احلسيمة  
املحكمة  لدى  العامة  النيابة  أعلنت 
إحداث  عن  بالحسيمة  االبتدائية 
بشكايات  خاصة  إلكرتونية  منصة 

العنف ضد النساء.
وأوضح بالغ لوكيل امللك لدى املحكمة 
بإمكان  أنه  بالحسيمة  االبتدائية 
شكاياتهن  تسجيل  املعنفات  النساء 
اإللكرتوني  الرابط  عىل  مبارشة 
http://www.pmp.ma:85/ التايل 

خالل  من   index.php?tr=63
املطلوبة  والبيانات  املعطيات  تعبئة 

وإرسالها.
التوصل  بمجرد  أنه  البالغ  وأضاف 
اإلجراء  اتخاذ  يتم  سوف  بالشكاية 
تسجيل  بعد  املناسب  القانوني 
الشكاية بالسجالت الرقمية الخاصة 
أن  إىل  مشريا  العامة،  النيابة  بهذه 
هذه املنصة اإللكرتونية تأتي كدعامة 
سبق  التي  البديلة  للوسائل  إضافية 
وضعها رهن إشارة عموم املتقاضني.

وأشار املصدر ذاته إىل أنه يمكن أيضا 
مبارشة  االتصال  املعنفات  للنساء 
بهذه  االجتماعيتني  باملساعدتني 
تطبيق  طريق  عن  العامة  النيابة 
عىل  »وتساب«  الفوري  الرتاسل 
و   0622735794 التاليني  الرقمني 
0603180775 قصد تقديم املزيد من 

اإليضاحات واإلرشاد والتوجيه.

* شفشاون 
ومع/   /2020 ماي   16 شفشاون 
املحكمة  لدى  العامة  النيابة  أعلنت 
إحداث  عن  بشفشاون  االبتدائية 
لتقيل  بها  خاصة  رقمية  منصة 

شكايات العنف ضد النساء.
باملحكمة  امللك  لوكيل  بالغ  وأوضح 
إحداث  أن  بشفشاون  االبتدائية 
إطار  يف  يأتي  الرقمية  املنصة 
الوقاية  أجل  من  املتخذة  اإلجراءات 
كورونا  فريوس  وانتشار  انتقال  من 

املستجد “كوفيد -19.
الولوج  أن  نفسه  املصدر  وأضاف 
يندرج  التي  الرقمية،  املنصة  إىل 
توليها  التي  العناية  ضمن  إحداثها 
ملكافحة  بشفشاون  العامة  النيابة 
الرابط  عرب  يتم  النساء،  ضد  العنف 
http://www.pmp.ma:85/index.

. php?tr=264
والبيانات  املعطيات  تعبئة  وبعد 
اتخاذ  سيتم  وإرسالها،  املطلوبة 
بمجرد  املناسبة  القانونية  اإلجراءات 
وتسجيلها  بالشكاية  التوصل 
بهذه  الخاصة  الرقمية  بالسجالت 
هذه  تعترب  حيث  العامة،  النيابة 
إضافية  كدعامة  االلكرتونية  املنصة 
وضعها  سبق  التي  البديلة  للوسائل 

رهن إشارة عموم املتقاضني.

منصات الكترونية باملحاكم لتلقي 
شكايات النساء املعنفات  املرأة يف ظل جائحة كورونا
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يف ظل كورونا... رابطة النساء تؤكد تسجيل 1007 فعل عنف مورس على النساء
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Les Amazighs d’Europe demandent à l’Union 
Européenne d’assumer  leurs responsabilités 
et de se préoccuper du drame libyen

A Leurs Excellences :

Mme Ursula Von Der Leyen, Présidente de 
la Commission Européenne;
M. Charles Michel, Président du Conseil 
Européen;
M. David Sassoli, Président du Parlement 
Européen;
M. Josep BORRELL, Haut Représentant 
de l‘Union Européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité  

Objet: insertion urgente, dans vos plans et 
programmes, la question de la résolution 
du chaos libyen

Excellences,

Tel que vous le savez, les populations li-
byennes subissent le drame d‘une guerre 
civile, fomentée par des états étrangers 
qui se livrent une guerre par procuration 
où le seul perdant est le peuple libyen. 
Cette guerre a des conséquences catas-
trophiques sur les pays méditerranéens de 
l‘Union Européenne, par la recrudescence 
de l‘émigration clandestine et la »mer-
cantilisation« d‘êtres humains.

Alors que l‘Europe est empêtrée dans la 
lutte contre la propagation du coronavirus 
Covid-19 et ses conséquences sanitaires 
et économiques, certains pays profitent 
de cette tragédie humaine pour tenter 
d‘avancer leurs positions sur l‘échiquier 
international. En l‘occurrence, la Turquie 
et les Emirats Arabes Unis, qui continuent 
de financer et d‘armer les deux camps 
libyens en guerre, en défiant et en vio-
lant toutes les résolutions de l‘ONU et des 
accords signées en France à la conférence 
internationale de l‘Elysée en mai 2018, 
puis en Italie )Palerme( le 12 novembre 
2018 et dernièrement en Allemagne 
)Berlin( le 19 janvier dernier.

Ainsi la Turquie ne s‘est pas arrêtée d‘en-
voyer des armements lourds et de trans-
férer des milliers de mercenaires djiha-
distes syriens vers Tripoli, en menaçant 
maintenant d‘intervenir directement dans 
le conflit. Selon certaines sources jour-
nalistiques, certains de ces mercenaires 
terroristes, envoyés en sol libyen, voyant 
leurs salaires réduits de moitié, essaient 
de s‘infiltrer au sein des réseaux de l‘émi-
gration clandestine pour rejoindre l‘Eu-

rope[1].

Derrière la Turquie se cache un autre Etat 
qui finance le terrorisme islamiste inter-
national, à savoir le Qatar qui tire les fi-
celles du gouvernement de Fayez Serraj, à 
travers un ex-membre d‘Al Qaida[2]. Le 
gouvernement Serraj qui a eu le mérite 
de la reconnaissance onusienne, à la suite 
des accords de Skhirat, s‘est fait piéger 
par les milices armées tribales. De l‘autre 
côté se dresse le camp de l‘autoproclamé 
Général Khalifa Haftar qui se trouve sous 
l‘influence directe des princes des Emirats 
qui financent toute sa logistique incluant 
le transfert des mercenaires russes dont 
le secrétaire général de l‘ONU vient de 
révéler récemment l‘existence.[3]  Une 
guerre civile fratricide, par procuration, 

de deux camps qui ont malheureusement 
et profondément trahis les aspirations dé-
mocratiques du peuple libyen )Amazighs, 
Toubous et Arabophones…(.

Devant cette tragédie, l‘Union européenne 
devrait assumer ses responsabilités et se 
préoccuper davantage du drame libyen, 
dans son propre intérêt.

Or, l‘ordre du jour des différentes réunions 
de Bruxelles et de Strasbourg, du Conseil 
de l‘Union Européenne des Affaires exté-
rieures, prévues ce mois de mai et pour 
les 7-11 et 15 du mois de juin, prochain 
montre la quasi absence de la question 
Libyenne, alors qu‘elle devrait être d‘une 
urgence totale, avant que cette situation 
ne se traduise par une déstabilisation to-
tale de tous les pays d‘Afrique du Nord, 

allant de l‘Egypte jusqu‘à la Mauritanie.

Il est urgent d‘envoyer sur place une force 
internationale de maintien de la paix, sous 
l‘égide de l‘ONU, pour vérifier la réalité de 
l‘application des accords de Berlin et faire 
pression pour obliger les Etats étrangers 
impliqués à retirer leurs aides militaires 
et leurs mercenaires respectifs. Cela per-
mettrait de préparer le terrain pour une 
résolution politique à travers l‘organi-
sation d‘élections législatives et prési-
dentielles, après l‘adoption d‘une charte 
constitutionnelle.

Cette Constitution inclurait la reconnais-
sance des langues et identités libyennes, 
dont la langue amazighe comme langue 
nationale et officielle, ainsi  qu‘un régime 

politique de type fédéral avec la représen-
tation aux plus hautes instances du pou-
voir des trois importantes régions de la 
Libye )par exemple, si le président élu est 
d‘origine de la région de la Tripolitaine, le 
chef de gouvernement et le président du 
parlement devront être des autres régions, 
de la Cyrénaïque et du l‘Ouest-Sud )Ne-
fussa-Fezzan(.

Excellences,

Dans le processus de résolution de ce 
conflit, à la différence de tous les sommets 
antérieurs, il serait opportun, logique et 
judicieux d‘impliquer activement, pri-
mo, les Amazighs, et secundo tous les 
pays frontaliers et notamment d‘Afrique 
du Nord, à savoir l‘Algérie, la Tunisie, 
L‘Egypte, le Maroc et la Mauritanie.

Si nous voulons éviter un nouveau drame 
de type » syrien « en Méditerranée, les 
pays de l‘Union Européenne et les pays 
d‘Afrique du Nord )qui sont appelés à 
reconstruire une nouvelle union régio-
nale, alternative à la moribonde UMA( 
devraient s‘impliquer d‘avantage et plus 
que jamais à la pacification de la Libye et 
à sa reconstruction.

Le temps est venu de la mise en place 
d‘une nouvelle politique de coopération 
internationale entre les pays des deux 
rives de la Méditerranée. Autrement, le 
chaos libyen nous précipiterait dans plus 
de ruptures et nous acheminerait vers plus 
de fractures.

En espérant avoir réveillé votre humanité, 
veuillez agréer, Excellences, nos saluta-
tions les plus distinguées.

ONGs et associations signataires :
- Agraw Amadlan Amazigh )AMA(, 
Bruxelles )Belgique( ;
- Association TAMETTUT des femmes 
amazighes pour la culture et le dévelop-
pement )Catalogne( ;
- Association TIFAWIN, Bruxelles )Bel-
gique( ;
- Association EUROKASSITA de dévelop-
pement solidaire, Bruxelles )Belgique( ;
- Association TAMAZIGHT, Liège )Bel-
gique( ;
- Association HIWAR, Bruxelles )Bel-
gique( ;
- Association L‘ESPOIRE, Bruxelles )Bel-
gique(;
- Survie Touarègue TEMOUST, Lyon 
)France( ;
- Association TIWIZI 59, Lille )France(;
Réseau citoyen des associations Franco-
Berbères de l‘Ile-de-France )France(
- Association TAMAYNUT-France, Paris 
)France(
- Agraw n RIF, Lille )France(
- Association socio-culturelle ARIF )Al-
lemagne( ;
- Association ADRAR )Pays Bas( ;
- Fondation Méditerranéenne DAVID M. 
HART des Etudes Amazighs )Espagne( ;
- Association Culturelle IMAZIGHEN de 
Melilla )Espagne( ;
- Osservatorio per gli Studi Internazionali 
sul Mediterraneo 
- Livorno )Italia(

Mme Ursula Von Der Leyen M. Charles Michel M. David Sassoli M. Josep BORRELL


