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العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 134شتنرب 2961/2011

غرائب واستفهامات حول الثورة الليبية

تابع العالم والزال يتابع أطوار الثورة الليبية
املجيدة،باهتمام بالغ،ففي أيام معركة طرابلس اتجهت
ماليني األعني واآلذان صوب ليبيا،لعلها تضفر بخرب
جديد،بني قلب متشوق لسماع نبأ دحر الطاغية وملك
«ملوك الشطرنج»،ممثال يف قلب كل الشعوب التي ترزح
تحت االستبداد والظلم والطغيان،وقلب مرتجف،مرتعد
من خشية سقوط أحد آلهة الديكتاتورية،ولم يكن ذاك
سوى قلب األنظمة املستبدة واملتغطرسة،التي تخىش
أن «تلتهم» الثورة الليبية عقول وقلوب املاليني من
املستضعفني،املقهورين واملظلومني.
يف غمرة تسارع األحداث يف ليبيا بوثرية كبرية،ظهرت
ووقعت أحداث ووقائع جعلت الثورة الليبية ثورة
العجائب والغرائب بامتياز،وهي أمور تطرح عالمات
استفهام كبرية.
لعل أهم وأبرز هذه األحداث التي أثارت استغراب
ودهشة العالم يف ثورة ليبيا،هو نبأ اعتقال سيف
اإلسالم القذايف،ثم ظهوره بعد ذلك بأيام،حرا طليقا يف
شوارع طرابلس،خاصة أننا نعلم بأن خرب اعتقاله جاء
عىل لسان أكرب مسؤول يف املجلس االنتقايل الليبي السيد
مصطفى عبد الجليل،الذي أكد يف اتصال للجزيرة معه،أن
اعتقال سيف اإلسالم خرب ورد إليه من «مصادر يثق
بها»،ولم يقف األمر عند هذا الحد،بل إن املدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو،أكد
هو اآلخر هذا النبأ،وهذا ما يثري أكثر من عالمة
استفهام،خاصة مع عدم وجود أي فيديو يؤكد بالصوت
والصورة صحة نبأ االعتقال من عدمها،فإذا كان
سيف اإلسالم قد اعتقل فعال،فمن حق جميع الليبيني
عامة،والثوار خاصة،ومن حق العالم أن يعرف،كيف
تمكن من الفرار من قبضة معتقليه؟وإذا لم يكن ذلك
قد حصل،فتنبغي محاسبة املروجني،املسؤولني عن هذه
األنباء الكاذبة،الغاية يف الخطورة.
ثاني «املفاجآت» التي ال تقل غرابة عن األوىل،تتعلق
باعتقال محمد القذايف،فبعد تبادل إلطالق النار بني
حراسه والثوار قرب منزله،جاء خرب اعتقاله هو وأفراد
من أرسته بعد محارصة وتطويق منزلهم من قبل
الثوار،ولكن املفاجأة،كانت أكرب عندما جاء خرب تمكن
محمد القذايف هو اآلخر من الخالص من قبضتهم،حينها
طلع محمود جربيل عضو املجلس االنتقايل الليبي،يف
ندوة صحفية،ليعطي تربيراته حول تمكن محمد

ليبيا األحرار
تطرد األمازيغ

عندما دخل الليبيون أمازيغ وعرب ل ِـ تحرير
باب العزيزية ،قامت إدارة قناة ليبيا األحرار ب ِـ
طرد األمازيغ من القناة! وكان السبب حسب
ماوصلنا غياب إقبال الناس عىل مشاهدة
الساعة األمازيغية املمنوحة حيث قيل بأنه قد
وصلهم مايقارب العرشة االف رسالة عىل الربيد
اإللكرتوني تطالب ب ِـ زيادة الربامج الناطقة
بالعربية عىل حساب الناطقة ب ِـ األمازيغية ،
النتيجة إلغاء الساعة األمازيغية اليتيمة تحقيقا ً
ل ِـ رغبة املشاهدين العنرصية! هنا نرى ما
يسمى ب ِـ أغلبية الديكتاتورية واملفهوم املشوه
ل ِـ الوطنية الزائفة التي لم تصل بعد إىل منرب
إعالمي كان يستوجب به بأن يكون منربا ً حرا ً
ويحمل فكر التعددية والحداثه ،ولكن ماسبب
هذه النكسة؟ وهل كان هناك إقتناع جوهري يف
األساس ب ِـ الحقوق األمازيغية يف اإلعالم ام كانت
فقط جزرة ل ِـ إستمالة األمازيغ وإشعارهم
بأنهم ليبيون مثلهم! أم هي فقط عقلية اإلدارة
وال يجب تعميمها ،هل مازال البعض ينظر لنا
بأننا بربر نحمل لهجة بربرية ركيكه ال تستحق
أن تكون يف اإلعالم؟ هل مازال هناك ترسبات
عنرصية عالقة يف عقليات البعض.
من املفرتض بأن تكون هذه الثورة الطوفان الذي
يأخد معه كل تراكمات وبقايا الفكر األوحادي
املدمر ،إذا استمرت هذه اإلجراءات العنرصية
فـ يجب بأن يكون ل ِـ الليبيني الناطقيني ب ِـ
األمازيغية قناة خاصة بهم تريض املشاهد
األمازيغي وتقدم له الربامج وباقي املتنوعات
بكل حرية و إستقاللية ،فهذا الوضع املع ّلق
والذي يصور تلك الساعة اليتيمة وكأنها هبة من
اإلدارة! وكأن حقوقنا اليوم سـ تتحول إىل فتات
يجعلهم يطالبوننا ب ِـ شكرهم والدعاء لهم! إن
األمازيغ شعروا بالسعادة عندما شاهدوا لغتهم
ول ِـ املرة األوىل عىل قناة ليبية ،واستبرشوا الخري
يف املستقبل ،مستقبل ال يف ّرق بني املواطنيني
الليبيني عىل أساس عرقي او لغوي او ديني ،وكلنا
نتمنى بأن يكون كالمي خاطيء وبأن املوضوع
ال يتعدى كونهم قد قرروا تغيري طاقم القناة ولم
يجدوا بديل ل ِـ الطاقم األمازيغي؟ أو بأن املوضوع
رسب لنا املعلومة (مذيعوا القناة)
إشاعة ومن ّ
وقع يف سوء تفاهم ،حتى نرى العكس سـ نبقى
نقول ونؤكد بأن حقوقنا يف كل وسائل اإلعالم
والتعليم الليبية حق غري قابلة ل ِـ التفاوض أو
النقاش أو اإلستفتاء ،يف الختام وصلني خرب
بأن إدارة القناة تسعى ل ِـ جلب طاقم أمازيغي
أجنبي! ننتظر بأن يكون الخرب مجرد نكته.
* ب ِـ قلم  :مهند بنّانه

القذايف من الفرار،حيث جاء عىل لسانه،بأن الثوار
املكلفني بحراسته،لم يكونوا مسلحني بالشكل املطلوب
ولم تكن لهم تجربة يف هذا املجال،اليشء الذي مكن
إحدى كتائب القذايف من تحريره’’.إوا لعب دراري هدا
مايش ثورة»،كما يقول املغاربة،كيف أن املعركة حامية
الوطيس،والثوار كلهم حماس وتشوق،وكلهم أمل يف
القبض عىل أحد أفراد عائلة القذايف،وبعد تمكنهم من
هذا الصيد الثمني،يفلت من أيديهم،بخطأ أو األصح
بمربر أنهم غري مسلحني بالشكل الجيد أو غري مدربني؟
ما الذي كان يمنع من تسليح املكلفني بحراسة محمد

القذايف ومنعه من الهروب،وملاذا لم يتم نقله إىل مكان
آمن؟هل تقنع تربيرات محمود جربيل،الثوار الذين
دفعوا أرواحهم وقاوموا الطاغية وزبانيته طيلة ستة
أشهر استعملت فيها مختلف القذائف والصواريخ
والرشاشات،وتمكن فيها الثوار األشاوس من السيطرة
عىل العديد من مخازن األسلحة،ثم يطلع جربيل ليقول
بأن الثوار لم يكونوا مسلحني بالشكل املطلوب؟أال
يمكن أن تكون صفقة ما أو مفاوضات ما قد تمت
من تحت الطاولة وبعيدا عن أعني الثوار املنشغلني يف

جبهات القتال؟؟
يتضح إذن أن أهم خاصية ميزت ثورة ليبيا،بل كل
ثورات الشعوب ضد الطغيان واالستعمار هي التضارب
والرتدد يف إعالن األخبار،ففي أيام عز الثورة واملقاومة،ال
يكون للناس وق ت للسؤال؛متى وكيف؟
ولكن بعد أن تهدأ األمور وينقشع الضباب،فأكيد أن
مجموعة من التساؤالت ستعود للواجهة،ألن هذا تاريخ
يصنعه األبطال ويستغله بعض املسرتزقني،وهذه
خاصية عامة وحارضة عرب التاريخ،وال تخص فقط
الثورة الليبية،إذ أن الليبيني بعد أن يتمكنوا من القضاء
عىل الطاغية نهائيا،سيعودون
للسؤال عما سبق ذكره وطلب توضيح
الثورة
بشأنه،وبشأن»بورنازيل»
الليبية،خميس القذايف الذي أعلن
عن مقتله يف أكثر من مرة،ليظهر
من جديد وهو حي يرزق،نافيا
نبأ مقتله،وكأنه’’فيه سبع رواح’’
عىل حد تعبري املغاربة،فخميس
القذايف من أكرب عالمات االستفهام
يف الثورة الليبية،عالمة استفهام ال
تقل أهميتها عن أهمية ما سبقت
اإلشارة إليه،ويف هذا الصدد يطرح
السؤال؛ملاذا ال يتم تصوير مثل هذه
األحداث املهمة،مع العلم أن آالت
التصوير متوفرة بشكل كبري.
يف اليوم األخري من الشهر املايض،طلع
سيف اإلسالم مرة أخرى،عىل قناة
الرأي بالصوت دون الصورة،ليهدد
بالزحف
ويتوعدهم
الثوار
والسحق،وليخاطب الليبيني ويقول
لهم بأن» أمورنا بخري وبأن النرص قريب،وأنه سيتم
تحرير الساحة الخرضاء من الجرذان واملتمردين»،ليس
هذا هو الغريب يف ثورة ليبية «غريبة األطوار»،ولكن
الغريب أن الساعدي القذايف طلع هو اآلخر،ويف نفس
اليوم،يف اتصال لقناة العربية معه،بنربة املؤمن التقي
الورع،الزاهد يف الدنيا وما فيها،متحدثا عما أسماه
رضورة اإلرساع لحقن الدماء،وأن القتال الدائر يف ليبيا
محرم رشعا،وليتحدث عن القرآن والسنة،وأن ضمريه ال
يسمح له بأن يحمل السالح يف وجه أي مسلم،فما بالك

إذا كان هذا املسلم ليبي،محاوال إيهام الناس بأنه بريء
من كل دم،وأنه لم يسبق أن ارتكب جريمة تذكر،يف حني
أنه متورط يف جرائم قتل بشعة،أشهرها توجيه بنادق
زبانيته للمتفرجني يف إحدى مقابالت فريقه مع فريق
خصم،ال ليشء سوى ألنهم كانوا يشجعون الفريق
الخصم لفريقه؟
هذه إذن من غرائب ثورة ليبيا املجيدة،شخص يهدد
ويتوعد وآخر يتحدث عن الصلح والتفاوض كأنه
الحمل الوديع،وعن استعداده لتسليم نفسه،إذا كان
ذلك سيحقن الدماء حسب زعمه.هو يعلم أن ذلك لن
يوقف القتال،ألن املطلوب األول هو والده وليس هو،رغم
تأكيده للعربية بأنه يتحدث نيابة عن والده،والغريب يف
موضوع الساعدي كذلك،أنه يف الوقت الذي أكد فيه عبد
الحكيم بلحاج املسؤول العسكري للثوار بطرابلس،أن
الساعدي عرض عليه استعداده لالستسالم،إذا توفرت
له ضمانات لسالمته،نفى هذا األخري لشبكة CNNهذا
النبأ نفيا قاطعا،فمن يصدق الليبيون ومعهم العالم؟؟
من يصدق الليبيون والعالم هو السؤال املؤجل إىل حني
استتباب األمور وانقشاعها وتمييز الحابل من النابل،يف
ثورة ال كالثورات،ثورة يؤكد فيها مصدر ثم ينفي
آخر،ثورة فيها نفي الخرب ونفي نفي الخرب،ثورة فيها
تهديد ووعيد وفيها دعوة للصلح والسالم يف نفس الوقت
ومن نفس العائلة التي أذاقت الويالت لليبيني طيلة أكثر
من أربعني سنة،واألصح من كل ذلك أن الثورة الليبية
ستدخل التاريخ من أبوابه الواسعة،إذ أنه قبل الدخول
يف تفاصيلها،يمكن القول عىل أنها أكرب مفاجآت وأهم
حدث لهذه السنة،فأكرب املتفائلني بالثورة،لم يكونوا
ربما يصدقون أن إله اآللهة وعظيم العظماء وقيرص
القيارصة،سيسقط بهذه الرسعة وبهذه الطريقة
املذلة،وهو الذي ال زال يحلم بزحف املاليني،حيث قال يف
كلمته الرابعة بعد سقوط طرابلس»سنقاتل من مكان
إىل مكان ومن مدينة إىل مدينة ومن واد إىل واد ومن جبل
إىل جبل،واملثري هنا،أن كلمة القذايف جاءت بعد حديث
ابنه الساعدي مع قناة العربية و الذي جاء فيه،بأنه
موكل من طرف والده للتفاوض مع الثوار بشأن الصلح
وحقن الدماء،وتلك غريبة أخرى من غرائب الثورة
الليبية ،التي من املؤكد أن أيامها القادمة ستأتي بجديد
ليبي غرائبي

* مصطفى ملو

الكونغريس العاملي األمازيغي يؤكد على ثقته يف املجلس الوطين اإلنتقايل بليبيا

تتبع العالم ومعه تنظيمات الحركة األمازيغية بشمال افريقيا والعالم
فصول ملحمة الشعب الليبي ضد نظام الطاغية القدايف ولقد أعاد انتصار
الثورة الليبية األمال لكل شعوب شمال افريقيا والرشق األوسط الطامحة
لدول مدنية ديموقراطية تتحقق فيها الحرية واملساواة و العدالة و كذا
اإلعرتاف املتبادل وإد نهنئ الشعب اللليبي وثوار ليبيا األحرار بمختلف
فئاتهم وانتماءتهم عىل انتصار ثورتهم ال يفوتنا أن نتقدم بأحر تعازينا
لعائالت شهداء الثورة الليبية املجيدة كما نغتنم هده اللحظة التاريخية
لنعلن ما ييل..
* نؤكد عىل ثقتنا يف املجلس الوطني اإلنتقايل وكذا كل ثوار ليبيا األحرار يف
بناء دولة مدنية ديموقراطية تكون يف مستوى تطلعات الشعب الليبي بكل
فئاته وإذ نسجل استنكارنا لبعض األصوات الشادة التي تروم الحفاظ عىل
سياسة القدايف اتجاه أمازيغ ليبيا فإننا واثقون من قدرة أحرار ليبيا عىل
وضع حد لكل السياسات اإلقصائية والعنرصية التي عان منها أمازيغ ليبيا
يف عهد نظام الطاغية القدايف.
 - 2نضع تنظيماتنا و تجربتنا النضالية السلمية رهن إشارة إخواننا
األمازيغيني بليبيا يف سبيل إقرار حقوق األمازيغيني الثقافية واللغوية
املرشوعة يف ظل الدولة الليبية الحرة بما يقطع مع عقود العنرصية والتمييز

التي عانى منها أمازيغ ليبيا يف عهد الطاغية القدايف ونظامه.
 - 3ندعوا كل مكونات الحركة األمازيغية بالعالم إىل مساندة الشعب الليبي
وأمازيغ ليبيا بما يقتضيه ذلك من إحرتام قراراتهم وتوجهاتهم مع تجنب
القيام بأي إسقاط لواقع األمازيغيني يف دول أخرى عىل الداخل الليبي.
 - 4نعترب انتصار الثورة الليبية انتصارا لكل شعوب شمال افريقيا وبخاصة
األمازيغ الدين عانوا من سياسة عنرصية لألنظمة الديكتاتورية بشمال
افريقيا لعقود طويلة.
 - 5نسجل بارتياح اإلستحضار املستمر يف ترصيحات قيادات الثورةالليبية ملبادئ الديموقراطية و للقيم الكونية لحقوق اإلنسان ما يدفعنا
للتفاؤل بمستقبل مرشق لليبيا الحرة.
 6نطالب بتتويج هذه الثورة الشعبية بدسرتة اللغة االمازيغية كلغة رسميةللبالد يف دستور ديمقراطي يرقى إىل تطلعات الشعب الليبي
اإلطارات املوقعة..
الكونكريس العاملي االمازيغي املؤتمر الدويل للشباب االمازيغي-املنظمة الوطنية املغربية حوار

احتاد شعوب مشال إفريقيا
رسالة إىل جمموعة اإلتصال الدولية حول ليبيا

أصحاب املعايل،
إنه لخرب مطمنئ أنكم ستقومون باإلنكباب عىل مستقبل ليبيا .وبإعتباركم
تمثلون املجتمع الدويل الذي لعب دورا فعاال ،إىل جانب الثوار ،يف إسقاط
ديكتاتورية القذايف ،سيكون من املرغوب فيه مصاحبة ليبيا الجديدة يف إرساء
دولة القانون التي ستكون مرجعياتها قيم الحرية والديموقراطية واحرتام
حقوق االنسان وحقوق الشعوب.
ان الخسائر يف األرواح البرشية ،التي أدى ثمنها الليبيون ،بكل مكوناتهم
الهوياتية ،من أجل التحرر من الطغيان ،وكذا مجهودات املجتمع الدويل،
خصوصا فرنسا وبريطانيا ،يمكن ،يف حال عدم التسلح باليقظة والحذر ،أن
تذهب سدى ،إذا وقعت السلطة يف يد أولئك الذين يترصفون بمنطق النظام
السابق ووفق ثقافته.
إن اتحاد شعوب شمال أفريقيا ،الذي أسس بمدينة طنجة(املغرب) يوم
23يوليوز ،2011وهو يتلقى نبأ اإلشتغال عىل صياغة مرشوع دستور جديد
لليبيا املستقبل ،الذي أسندت مهمته إىل جناح تابع للمجلس الوطني اإلنتقايل،
فإنه يدعو مجموعة اإلتصال الدولية حول ليبيا إىل إثارة انتباه أولئك الذين
سيقررون يف املستقبل الديموقراطي لهذا البلد من مخاطر :
 اعتماد الرشيعة املصدراملستقبيل للترشيع الليبي، إعادة تكريس تحقري هويات الشعوب املسماة "أقليات" .فأمازيغ نفوسة(غرب طرابلس) كان لهم فضل يف انتزاع العاصمة من القذايف .وسيكون من
الظلم الحجز عن الحرية التي انتزعوها ببسالة قوية.

 عدم اإلعرتاف باللغة األمازيغية والطوارقية ،كلغتني رسميتني إىل جانب اللغةالعربية.
إن منظمة اتحاد شعوب شمال إفريقيا مستعدة لوضع نفسها يف خدمة
الهيئات الدولية ،وخصوصا مجموعتكم املحرتمة ،مع إمكانية املشاركة يف أية
مهمة للمساعي الحميدة مع قوات الثوار الليبيني يف حال حصول أي خالف.
ونحيط فخامتكم علما بأن هدفنا ليس شيئا آخر سوى توحيد شعوب شمال
إفريقيا.
ونحن نضع أنفسنا رهن إشارتكم ،تفضلوا ،أصحاب املعايل ،بقبول التهاني
املسبقة التحاد شعوب شمال إفريقيا حول القرارات التي ستصدر عن
مؤتمركم القادم.
باريس 23:غشت 2011
عن مكتب اتحاد شعوب شمال إفريقيا
الرئيس :فرحات مهني
: Contact
mehenni.ferhat@gmail.com
unaptanger@gmail.com
Tel : +336 09 24 98 33
Adresse : 19 Avenue Suzanne Buisson 93140
France
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بداية هناية االستبداد العريب  :من البوعزيزي اىل باب العزيزية
مىت تعلنون حياة الشعوب ؟

تستمر الثورات العربية معلنة نهاية عرص
الديكتاتورية والحكم الفردي يف كل ارجاء العالم
العربي  ،فقد افتتح الشاب التونيس الشهيد
البوعزيزي بداية الثورة التونسية التي لم تنته
بعد  ،اذ اليزال الشعب التونيس يكابد ويناضل من
اجل تطهري البالد من بقايا النظام البائد ورغم
استمرار مجموعة من الوجوه السياسية املعروفة
بقمعها للحريات العامة وفسادها املايل يف احتالل
مواقع املسؤولية يف تونس اال ان ارصار الشباب
التونيس عىل التغيري الديموقراطي  ،وحرصه
الشديد عىل اتمام مسريته الديموقراطية التي
اعطى من اجلها دماء شهدائه االبرار سيجعل
تونس منارة ديموقراطية يف املنطقة املغاربية
وسيكون من املستحيل عودة الديكتاتورية اليها
اما الشعب املرصي فهومثله مثل الشعب التونيس
مايزال يناضل من اجل نظام ديموقراطي حقيقي
وعودة رسيعة للجيش اىل الثكنات ليفسح املجال
للسياسيني املرصيني لتقرير مصري بالدهم
السيايس بكل حرية ونزاهة ومصداقية اال ان
التخوف االرسائيل واالمريكي من صعود التيار
االسالمي ووصوله اىل سدة الحكم بمرص قد
تجعل البالد مفتوحة عىل رصاعات سياسية
مستقبلية قد تؤخر كثريا التطور الديموقراطي
يف مرص لكن عىل كل حال يبقى الشعب املرصي
واعي جدا ومتتبع بقوة للمسرية السياسية لبالده
ونضاله هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الثورة
كل اهدافها وسيواجه أي مسعى الحتواء او
االلتفاف عىل مطالب الثورة  ،عىل نفس املنوال
النضايل البطويل دحر الشعب الليبي الديكتاتور
معمر القذايف وازالمه  ،وطوى التاريخ املعارص
صفحة مظلمة يف تاريخ االنسانية  ،فرتة حكم
الطاغية معمر القذايف الذي حكم ليبيا بقوة الحديد
والنار وعاث يف ارضها فسادا ونهبا هو وعائلته
ومخابراته  ،لكن ارادة الشعب الليبي وتضحيات
ابنائه ودعم املجتمع الدويل كانت حاسمة  ،فلوال
تدخل حلف شمال االطليس بقيادة فرنسا التي_
باملناسبة ال بد ان تشكر عىل ذلك_ لكان نظام
الطاغية القذايف قد سحق مدينة بنغازي وجعلها
حطاما واطالال قبيل تدخل الناتو يف ليبيا وقصفه

ملواقع كتائب القذايف عىل مشارف مدينة بنغازي
يف يوم  19مارس 2011ولكن الضغط الفرنيس
وشجاعة ساركوزي والتي اعرتف له بذلك حتى الذ
معارضيه يف الداخل الفرنيس أي الحزب االشرتاكي
وزعيمته التي قالت بأن ساركوزي تدخل يف ليبيا
يف الوقت املناسب وارصار املجتمع الدويل وسواعد
الشعب الليبي استطاعت ان تحرر الشعب الليبي
من جحيم نظام دموي قتل الشعب الليبي ملدة
 42سنة واخر تقدم البالد وتطورها رغم ثرواتها
الطبيعية الهائلة ورغم قلة عدد سكانها ،فتحية
اىل الشعب الليبي البطل الذي نتمنى له كامل
االستقرار والرفاهية وان يعيد ليبيا اىل املحافل
الدولية كدولة مدنية ديموقراطية متشبعة
بحقوق االنسان والشعوب ،الشعب الليبي وقيادته
الجديدة مطالبة بتطوير البالد تنمويا واقتصاديا
وكذا بتطوير عالقاتها املغاربية والعربية والدولية
وطي صفحة الخصومات والقضايا املفتعلة التي
كان نظام القذايف يفتعلها لحشد التأييد الدويل ،
كما ان القيادة الجديدة مطالبة بفك كل العالقات
املشبوهة التي كان القذايف يربطها مع مجموعة
من التنظيمات االرهابية يف العاملية وان تكشف
للعالم اجمع تفاصيل العمليات والجرائم التي
قام بها القذايف يف حق مجموعة من الشعوب ،
فنظام الطاغية كما هو معروف ساند الجيش
الجمهوري االيرلندي وحركة ايتا الباسكية
وحركة بوكو حرام وجبهة البوليزاريو وكلها
تنظيمات ارهابية قامت بمجموعة من الجرائم يف
حق االبرياء يف العالم  ،فمساندة الغرب للمجلس
الوطني االنتقايل الليبي واحتضانه للمعارضة
الليبية سنوات طويلة يتوجب اخالقيا وسياسيا
ان يرد له الشعب الليبي الجميل  ،عرب اعطائه
االولوية يف الصفقات االقتصادية واعادة االعمار
والتي كان النظام السابق يعطيها للصني وروسيا
وفنزويال وهي من الدول االكثر معاداة اليوم
لتحرر الشعوب وكلنا نعرف موقفها اليومي من
الجرائم التي يرتكبها النظام الرسمي العربي
ضد شعوبه حيث تبقى دائما العقبة الكبرية يف
مجلس االمن الستصدار قرارات تحمل الشعوب
من التقتيل والقمع والتكيل  ،اما فيما يتعلق

احلكومة النيجرية تعرب عن انزعاجها من
األحداث اليت عرفتها ليبيا

أبدت الحكومة النيجرية منذ الوهلة
األوىل من إنهيار نظام أكرب طاغية
عرفته الجماهريية إنزعاجها من
األحداث الجارية هنالك ،وقام سعادة
الرئيس النيجري محمدو يوسف
بتأكيد ذلك يف أكثر من مناسبة.
وأنشغلت الصحافة النيجرية من
خالل هذه الفرتة بإصدار تهم مجانية
يف حق الشعب اآليريي األزوادي و
كانت أكربها تتعلق بدعم من اسمتهم
بزعماء التمرد السابق للقذايف و
نظامه.
وهاهي اليوم تستقبل نظام القذايف
عيل الرأس والعني ! وتستقبل جنرالته
وجيشه وأقرب أقرب الناس لهذا
النظام علنا.وقبل قليل طالبت
أمريكا رسميا النيجر بتسليم هؤالء
الخونة ،وهل ستستجيب لهذا النداء.
وعىل صعيد األحداث الجارية داخل
الجماهريية وصلتنا أنباء تفيد
إنتقام بعض الثوار من قبيلة الطوارق

بدعوى مساندة نظام القذايف املنهار.
وننتهز هذه السانحة لنطلب من
القيادة العسكرية للثوار ضبط
ترصفات أفرادهم وأن يحاولوا قدر
اإلمكان صون أرواح املواطنني العزل
األبرياء الذين ال حول لهم وال قوة اال
بالله العيل العظيم.
فمن املعروف لدي الرأي العام العاملي
اإلقليمي والدويل بأن القذايف كان
له والء من جميع القبائل واألعراق
والجهات ويعارضه ثوار من جميع
الجهات والقبائل.
ويذكر بأن القذايف هو من أفشل
جميع ثوار الطوارق ضد مايل والنيجر
بدعم من الجزائر عيل عكس ما
يصوره لنا اإلعالم الجزائري الليبي
من عداوة بعضهم البعض والجزائر
العدوة باألمس هي من تستقبل عائلة
القذايف اليوم !
www.azawad-air.com

بالدول العربية فال يمكن اال ان تشكر دولة قطر
واعالمها املتميز بقيادة قناة الجزيرة ودولة
االمارات عىل مواقفها التاريخية يف محاربة
نظام الطاغية معمر القذايف منذ البداية وساندت
الثورة الليبية باملال والسالح والدعم االعالمي
والديبلومايس  ،فالشعب الليبي مدين لهم بذلك
ال شك ونفس الشئ ينطبق عىل املغرب الذي
احتضن بعض فصائل املعارضة الليبية وساهم
يف الخفاء يف دعم نضال الشعب الليبي رغم ان
االعرتاف الديبلومايس باملجلس االنتقايل جاء
متأخرا اال ان الشعب املغربي يستحق من االشقاء
الليبيني رد الجميل وذلك اوال بقطع اية عالقة مع
جبهة البوليزاريو والعمل الجدي من اجل بناء
اتحاد مغاربي حقيقي فاعل ومندمج اقتصاديا
وسياسيا وماليا ولن يكون ذلك بطبيعة الحال
اال بتغيري النظام الجزائري ملنهجيته السياسية
املتبعة حاليا والتي تتسم بمعاداته لحقوق املغرب
يف سيادته الرتابية  ،فال عجب اذا ان نجد النظام
الجزائري يعادي الثورة الليبية ويشرتط عىل
املجلس الوطني االنتقايل محاربة القاعدة كرشط
العرتافه به  ،والحقيقة ان النظام الجزائري
ساهم بمرتزقة وسالح وعتاد اىل جانب القذايف
خوفا من انتقال الوهج الثوري اىل الجزائر ،
ولكن الشعب الجزائري ال شك انه مدرك جيدا ان
نظامه السيايس الحايل ال يمكن ان يستمر بهذا
املنطق السيايس البائد املبني عىل افتعال االزمات
الخارجية مع الجريان اوال ومع مجموعة من
الدول االخرى  ،اذ قريبا سيعلن الشعب الجزائري
عن ثورته هو كذلك ضد االستبداد والعسكرتارية
املسيطرة عىل مقدرات الشعب الجزائري.
كل هذه الثورات املستمرة والناجحة تعطي
امال كبريا لنا جميعا بانتصار الثورة السورية
وانتهاء عهد بشار االسد الذي قتل من السوريني
ما لم تقتله ارسائيل يف حربها يف غزة  ،والشعب
السوري قادر بمثقفيه الكبار ومناضليه الرشفاء
يف الداخل والخارج قادر عىل االنتصار عىل النظام
السوري الدموي الذي اتخذ من قضية فلسطني
ومن القومية العربية مربرا لذبح الشعب السوري
وانتهاك املحرمات واملقدسات يف احداث تعيدنا اىل

تاريخ التتار واملغول
وجرائمهم ضد بغداد
واملنطقة ،لكن يف
انغري بوبكر
راي املتواضع البد ان
يستعني املناضلون
السوريون باملنظمات الدولية وبمجلس االمن
واملجتمع الدويل ملحارصة نظام بشار االسد  ،الن
التعويل فقط عىل الداخل ومع رشاسة النظام
ومداهمته املستمرة لالحياء السكنية قد تجعل
فاتورة الحرية ثقيلة جدا  ،فمن الذي يمنع
املناضلني السوريني من املطالبة بحماية دولية
؟؟ فالنظام السوري يستعني بالخارج وخاصة
ايران كما يستعني بحزب الله وقد يستعني رسا
بارسائيل  ،فنظام بشار االسد للمناسبة احسن
بالنسبة إلرسائيل من أي نظام ديموقراطي جديد
محتمل بسوريا  ،اذ ينوب عنها ويحمل حتى عنها
التكاليف يف قتل الشعب السوري ويف تحجيم قوى
املقاومة الفلسطينية وجانبه مأمون الجانب
اذ لم يسبق له ان استعمل رصاصة واحدة ضد
ارسائيل  ،فلماذا ال تقبل ارسائيل وتدافع عنه يف
الرس وكل هذه املواصفات متوفرة فيه .
ان انتصار الشعبني السوري واليمني رهينيني
بكسب معركة الداخل أي باقناع الشعوب لالنخراط
فيها ولكن مرهونة اكثر بكسب الرأي العام الدويل
الذي من شأنه ان يقلب املوازين لصالح الشعوب
املضطهدة  ،اما التبجح باالستقالل والسيادة فلن
يعطي لهذه الشعوب سوى املزيد من الشهداء
واملعتقلني والجرحى وسريفع فاتورة التغيري
 ،هذه قناعة الشك ان الكثريين من الخريين يف
بلداننا لن يتفق معها لكن لالسف الشديد انها
ربما هي الصحيحة فاعطى ثمارها عىل االقل يف
بلدين مهمني العراق وليبيا وقضت عىل نظامني
ديكتاتوريني هناك .ولكن يبقى للشعوب حق
تقرير مصريها بالطريقة التي تراها واملهم يف كل
ذلك هو اسرتداد الشعوب لحقوقها وبناء انظمة
ديموقراطية تنقلنا من مرحلة الظلم والظالم اىل
مرحلة التطور والنماء.
* باحث يف شؤون التنمية والديموقراطية

اغتيال الزعيم األزوادي إبراهيم أغ هبنغا
لقد ثبت لنا بان الزعيم االزوادي إبرهيم أغ بهنغا تم اغتياليه
بشكل يشبه طريقة إغتيال مانو دياك رحمة الله عىل ارواحهما
حني زعم االطراف املتورطة يف إغتياله بأنه استشهد يف حادث
ملا كانت طائرته الخاصة تحاول االقالع من ساحة الشهداء و
أرض الحرية تينريي آيري.
أفادت مصادرنا بأن الزعيم إبراهيم أغ بهنغا وقع مع املجلس
اإلنتقاليالليبي مسودة والء و معلنا بتلكم املعاهدة انشقاقه
عن نظام القذايف وأن والءه للشعب الليبي و ممثليه ،ذلكم
األمر الذي ال ترغب فيه سيدةالصحراء الكربى و زعيمة شمال
افريقيا ( الجزائر ) .
وانشغل الزعيم يف فرتته االخرية بجمع اسلحة متطورة تمكنه
من مواجهة العدو و اعداد لخطة عسكرية جديدة يأمل ان
تكون أخر عمل عسكري يقوم به ابناء أزواد ضد املحتل الجديد
 مايل.و يف أثناء مروره بالجزائر رصدته أجهزتها الذكية و قامت
بمتابعته و من ثم ارسلت اليه رسول بخرب يفيد  :وجود عدد
غري معلوم من سيارات فيأزواد من جماعة ما و انطلق الزعيم
و معه عدد قليل من عنارصه فإذا باألمرفخ و خدعة مفربكة
من األجهزة الذكية لسيدتنا.
ويذكر مصدرنا بأن الذين إغتالوه اناس من بيض البرشة مثلنا

 ...انتهى الكالم.
ومن املعروف لدى الرأي املحيل األزوادي بأن إبراهيم هو الزعيم
الواحدالذي رفض اإلستسالم لإلتفاقيات الذل التي تحاول
الجزائر ان نصبح ارساها و أنه هو الوحيد الذي تجاوز الجزائر
و رفض ان يخضع إلمالتها املتكررة.
ويتسأل البعض فيما إذا كانت الجزائر تخدم نفسها بقيامها
بهذه االفعال أم لصالح مايل أم أإلثنني ؟
وعيل مستوى الحكومة العنرصية املالية ابتهجت و فرحت
بسماع متقل الزعيم األزوادي الذي اصبح لديها وسواس
يطاردها يف اليقظة و املنام .
ونرشت عيل موقعها الرسمي قبل اسبوعني من وفاة الزعيم
مقال تتهمه فيه باعداد لهجمة جديدة عىل معسكراتهم يف
الشمال و انه رسق اسلحة متطورة من ليبيا و ايضا جند عدد
من الشباب العائدين من ليبيا حسب املوقع الحكومي.
وقالت عيل لسان املتحدث باسمها  :انتهى عرص الحروب و أننا
اآلن سنعطي األولوية للتنمية و أعقب ذلك بقوله مات رئيس
املجرمني و هذا يعني نهاية االجرام عىل مستوي الدولة.
ووصلتنا تقارير تفيد نية الحكومة بإنشاء  33معسكر يف
الشمال  ...وهذا متناقض مع التنمية
حاولنا ان نجعل هذه املقالة خالية من التهم قدر االمكان.

منظمة إزرفان املغربية هتنئ الشعب اللييب
يف ظل موقف الصمت الرسمي الذي تنهجه الدولة املغربية حيال
ما يجري من تطورات يف ليبيا منذ السابع عرش من فرباير املايض
وهو ما ينظر إليه املجتمع املدني املغربي بنوع من القلق والريبة
التي يتقاسمها معه الشارع الليبي ،خصوصا إذا تم إستحضار
الرساميل املهمة التي تملكها أرسة القدايف عىل األرايض املغربية ،
والتي لم يحدد املخزن املغربي مصريها بل وتحاىش الحديث عنها
طوال هذه املدة،خرجت منظمة إزرفان املعروفة بخطها الراديكايل
و املساند لحركة العرشين من فرباير وكذا تورة الشعب الليبي
مند إنطالقتها لتعلن ويف رسالة موجهة إىل رئيس املجلس اإلنتقايل
الليبي عن تهانئها لثورة الشعب الليبي بمناسبة دخول الثوار
لطرابس وإسقاط نظم الدكتاتور القدايف وفيما ييل نص الرسالة
كاملة :

من رئيس منظمة إزرفان – املغرب
إىل السيد مصطفى عبد الجليل
رئيس املجلس الوطني اإلنتقايل الليبي
املوضوع  :تهنئة
تحية نضالية وبعد،
يسعدنا نحن منظمة إزرفان املغرب أن نغتنم فرصة االنجاز
التاريخي العظيم  ،الذي حققه ثوار ليبيا بإقتالع جذور اإلستبداد
والظلم والطغيان والعنرصية ،متمثلة يف نظام العقيد الذي جثم
هو وعائلته عىل صدور اللبني ردحا غري يسري من الزمن .
لنعرب لكم وعربكم للشعب الليبي البطل بكل مكوناته األمازيغية
والعربية ،عن تهانئنا لكم وتقديرنا لبسالتكم وتحملكم قبل
وابان الثورة  ،اليشء الذي مكنكم من قطف تمار النرص .إن
هذا اإلنجاز قد فتح الباب بدون شك عىل مرصاعيه أمام شعبكم

ليدخل نادي الشعوب الديموقرطية ليكون هو السباق إليه قبل
غريه من شعوب شمال افريقيا  ،لقد حقق الشعب الليبي مكسبا
ذا قيمة ال يضاهيها سوى قيمة األرواح والتضحيات التي بدلت
من أجله  ،كما أصبح بإمكانه الدخول إىل مرحلة التجديد وبناء
دولة املؤسسات  ،املحكومة بالحق والقانون يف إطار دستور مدني
ديموقراطي يساوي بني كل مكونات املجتمع الليبي من أمازيغ
وعرب ويعطي لكل حقه يف ضمان بقاءه وستمراره  ،بعيدا عن
منطق تفضيل وتقديس مكون عىل حساب آخر  ،عىل أساس الدين
أو العرق أو اللغة أو اللون  ،دستور نأمل جميعا أن يكون األول من
نوعه بدون منازع ،عىل مستوى شمال افريقيا وإننا لنقاسمكم
فرحة النرص عىل نظام الفساد  ،وختاما نتمنى لثورة الشعب
الليبي التوفيق والنجاح .

6

العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 134شتنرب 2961/2011

ليبيا ..معطيات يف املرحلة اإلنتقالية ،حتليل ورأي

* مقدمة
ها وقد حرر ثوار ليبيا االشاوس طرابلس ،وهم االن يطهرون الوطن
من بقايا ديكتاتورية القذايف املقيتة .ملحمة الستة اشهر ويزيد
ستكون خالدة يف وجدان الشعب الليبي البطل بما شهدته من تضحية
وفداء واقدام من اجل تحرير الوطن واسرتداده كريما عزيزا .وستكون
نرباسا للشعوب املضطهدة ومعلما يف درب الحرية والتحرر.
واليوم ،وليبيا مقبلة عىل مرحلة حاسمة يف تاريخها تعرب بها اىل
طور االستقرار والسالم والوئام وازدهار التشييد والتعمري ،نحو بناء
دولة دستورية ديمقراطية يعمها العدل والشفافية وتظللها العدالة
االجتماعية والرفاه ،وتسودها قيم حقوق االنسان واملواطنة والتعايش.
هذه املرحلة الحاسمة هي املرحلة االنتقالية التي بدأت مقدمتها
بتحرير طرابلس واتمام تطهري الوطن .املرحلة االنتقالية حرجة
ومؤثرة يف صياغة مستقبل الوطن وشكل الدولة املنشودة .وما
ستشهده من تفاعالت واحداث سيؤثر بالتأكيد عىل املستقبل ،ولكنها
متأثرة بفرتة االنتفاضة والتحرير .وبالتايل ،وكأي عملية سياسية
تاريخية ،فاملرحلة االنتقالية مرتبطة بما سبقها ومتصلة بما يعقبها،
مما يتطلب الفحص القريب والدراسة الواعية والتحليل املتأني للوصول
اىل استنتاجات وخيارات وبدائل ترشد صناعة القرار االسرتاتيجي
والتكتيكي .وهذا يستدعي تفكيك حالة فرتة التحرير اىل عنارصها،
لبيان تطورها ودورها وتأثرياتها املحتملة.
وكتوطئة تاريخية ،فانتفاضة  17فرباير بدأت سلمية لتتحول اىل
مواجهات عسكرية لردع ومقاومة استخدام القذايف للقوة املفرطة
إلخماد الثورة واالنتقام من الثوار ومناطقهم ،مما استدعى التدخل
الدويل واالقليمي لحماية املدنيني .فكان خيار عسكرة االنتفاضة
الوسيلة االوحد إلتمام جهد التحرير ،تحت ادارة املجلس الوطني
االنتقايل واملكتب التنفيذي واملجلس العسكري وتفرعاتهم الثورية
واملحلية واالدارية .ونتج عن حرب التحرير سقوط االف الضحايا
كشهداء وجرحى ومعاقني ،وترشيد االف االرس يف املالجئ بالداخل
والخارج ،وتدمري االف املساكن واملحال ،وتقويض البنية التحتية
املتهالكة اصال يف مناطق كثرية .اضافة ،اىل توقف عجلة االقتصاد شبه
الكامل ،وانعكاسه عىل مستوى معيشة االهايل وقدرتهم عىل تلبية
حاجياتهم االساسية.
فرتة التحرير شهدت وافرزت عدة ظواهر وعنارص يف املعادلة السياسية
واالجتماعية .والن العملية السياسية ،عمال وتحليال ومتابعة ،عملية
مركبة ومتداخلة املستويات ،فتجزئتها تفكيكا مطلوبة لالقرتاب من
فهمها ،ليعاد تجمعيها يف شبكة فكرية متناسقة نسبيا ،وفق رؤية
وتفضيالت وحسابات ترتاوح حسب منهجية املتعاطي معها .وهكذا،
فتفكيك املرحلة اىل عنارصها وشواهدها سيكون يف نقاط.
•االدارة السياسية للمرحلة
املجلس الوطني االنتقايل هو املمثل الرشعي والوحيد للشعب الليبي
والدولة الليبية ،حسب اتفاق ووفاق مجمل الشعب الليبي ،ليقود ويدير
امور الوطن والدولة اثناء فرتة التحرير واملرحلة االنتقالية نحو عقد
مؤتمر وطني يرشف عىل صياغة واعتماد دستور دائم وانتخابات.
وقد حظى املجلس باعرتاف ودعم كتلة دولية مهمة .وهكذا ،فاالتفاق
والوفاق الوطني مرشوط باإلدارة الرشيدة واالنتقال السلس اىل الدولة
املستقرة .الفرتة املاضية ،اوضحت نجاح املجلس الوطني واالنتقايل
ومكتبه التنفيذي يف ادارة صعوبات الفرتة رغم دقة وصعوبة الظرف،
إال ان بعض االصوات تصدح بالتململ وعدم الرضا :يف درجة الحزم
واالنضباط ،واملعايري يف طريقة االختيارات والتكليفات ،وقلة الشفافية
وخصوصا يف الجوانب املالية والتكليفات .غري ان طبيعة الظروف
املتغرية واملتسارعة وصعوبة التسويات السياسية بني االطراف تجعل
مجمل اداء املجلس ومكتبه التنفيذي مريض وايجابي ،بدليل استمرار
وارصار التوافق والوفاق الوطني عليهما.
الضغوط واملتطلبات ستزداد عىل املجلس االنتقايل اثناء الفرتة
االنتقالية ،بحكم تحرر الوطن ،وزيادة املهام وتعدد االطراف وتعقد
املواضيع ،والتي من بينها اعادة دورة الحياة يف حدودها املعقولة،
وتنظيم الثوار وتسليم االسلحة ومواكبة الحراك السيايس واالجتماعي،
واحتضان املناطق املحررة حديثا يف العملية االنتقالية ،وتطوير التواصل
واملتابعة مع املجالس املحلية والجهات االدارية ،وتدشني عملية
املصالحة الوطنية ،واملالحقة القانونية ملجرمي الحرب ،والتعاطي
البناء مع االعالم الحر...
مما يستوجب التفكري يف آليات اكثر كفاءة وكفاية ومشاركة تستوعب
التحديات والصعوبات واملنتظرات.
•املجالس املحلية
املناطق املحررة والثائرة شكلت مجالس محلية إلدارة االزمة والتصدي
لواجب االغاثة وللتواصل مع املجلس الوطني االنتقايل والتنسيق مع
املجالس العسكرية .املجالس املحلية لم تشكل باالنتخاب بل بالتنادي
من الفاعلني يف االنتفاضة ،واالن مع اتساع العدد والرقعة والحجم،
سيكون من اولويات املجالس املحلية ان تكون منفتحة وشفافة ،حتى
ال تتوالد املجالس املحلية يف املنطقة الواحدة ،مع رضورة التشديد عىل
وجود مجلس محيل لكل منطقة يراعي الجغرافيا والكثافة واملهام.
وهنا ،يجب التفريق بني مجالس محلية مشكلة يف مناطق ثائرة
ومحررة مبكرا ،واخرى انبثقت عن مناطق محررة الحقا ،الن فرز
املجالس يف االخرية جاء بمبادرات من الخارج.
عموما يجب التفكري يف آلية تستوعب الطاقات واآلراء املتنوعة داخل
املجالس املحلية عرب توسيعها وهيكلتها اداريا اىل مهام ووظائف.
•املجالس العسكرية
تشكلت املجالس العسكرية من شباب الثورة الذين حملوا السالح
لتحرير مناطقهم والدفاع عنها وللمساهمة واملشاركة يف تحرير
املناطق االخرى .لهذه املجالس العسكرية قيادات وكوادر مسلحة
ساهمت بدمائها يف الثورة ،وهذه املساهمة سترتجم سياسيا يف
استحقاقات ،يستوجب التفكري فيها :حصول الثوار عىل التقدير
املناسب ،ضم املجالس العسكرية يف كيان مركزي كالجيش الوطني
او الحرس الوطني ،وتجميع وتنظيم تسليحها ،واعادة تأهيل شباب
الثورة يف وظائف او تعليم او تدريب حريف او اقراض لألعمال ،تشجيع
قيادات وكوادر املجالس العسكرية الراغبني يف العمل السيايس او
االجتماعي باالنخراط يف االحزاب وتنظيمات املجتمع املدني.
تجربة املنطقة الرشقية ،وخصوصا بعد اكمال التحرير تماما ،تشري
بأهمية عدم تحول املجالس العسكرية او انشطارها اىل كتائب ورسايا،
بتسميات مختلفة او محددة الطبع او الصفة ،حتى ال تتطور إىل
مليشيات.
•الرسايا والكتائب
الحاقا للنقطة السابقة ،فمن املعلوم ان العديد من التشكيالت القتالية
تشكلت من الثوار خارج اطار الجيش الوطني ،يف اطار اتمام عملية
التحرير .وقيادة هذه التشكيالت -افرتاضا -تشرتك يف عضوية القيادة
العسكرية ،إال انها مغلقة وال تتبع إال قادتها .بعض هذه التشكيالت
مؤدلج ،أي تجمعها رؤية سيايس معني .وهنا ،موطن خطر مستقبيل،
يف حال عدم استجابتها بحل نفسها والذوبان يف الجيش الوطني الذي
سيعيد تشكيلها وتدريبها ،ويجري -بالرضورة -نقليات تضمن الضبط
والربط داخل مؤسسة الجيش الوطني املحرتف .وايضا ،مخاطرة
محاولة بعضها فرض اجندتها او تحقيق مكاسب سياسية باستخدام
القوة او التلويح بها .ويزداد الخطر يف حال حصول هذه التشكيالت عىل
تمويل وتسليح خارجي.
االيجابي ،ان هذه التشكيالت املسلحة تعلن ان رشط وجودها وبقائها

هو بقاء خطر الديكتاتور القذايف ،وبانتفاء هذا الخطر فهي مدعوة
وطنيا بحل نفسها وتسليم سالحها ،او االنضمام ملؤسسة الجيش
الوطني ،وفق برنامج وآلية تضعها املؤسسة السياسية بالتشارك مع
الجيش ،مع االستفادة من تجارب الدول االخرى.
•قيادات املرحلة ومراكز القوى
افرزت مرحلة التحرير قيادات وطنية ومناطقية جاءت نتيجة املبادرة
والتنادي والتزكية اوحتى املغامرة والتسابق .وهذا الفرز تجسد عىل
الواقع يف شخصيات قيادية تصدت ملواجهة االحداث ،وإن لم يكن كلها
بالرضورة من االكفاء إال ان سبق ثورتها وتضحياتها يعطيها االسبقية
يف القيادة .إال ان الشكاوي من تسلل انتهازيني ومغامرين تربز من حني
إىل اخرى ،مع عدم اهمال جوانب املنافسة والكيد السيايس و»القيل
والقال» .مما يجعل من االهمية بمكان التوضيح بأن هذه املرحلة
انتقالية ،بموازاة ايجاد آلية قانونية وادارية ملتابعة وتقييم االداء
واملحاسبة ،وتسحب الشكاوي من خانة التشكيك والتشهري والكيد إىل
ساحة العطاء واملسئولية الوطنية والقانونية ألطراف الشكوى.
ظهر جليا الدور الضخم الذي لعبه االعالم الفضائي واملال يف
خلق وتسويق شخصيات لتصبح مراكز قوى مؤثرة ،وبعض تلك
الشخصيات برز بصورة مفاجئة عىل ساحة العمل العام والسيايس
لتصبح شخصيات عامة .ونظرا ،لغياب او عدم توفر معلومات كافية
عن التاريخ السيايس او املهني لبعض تلك الوجوه ،يف ظل التعتيم
االعالمي لنظام القذايف عىل الشخصيات الوطنية ،والذي واكبه ارتباط
املواطن اللصيق باإلعالم كمصدر لألخبار واملعلومات ،اضحت الشهرة
واالنتشار مصدر مصدرا للقيمة.
الخلل مصدره ليس االعالم ،بل الخلط بني االعالمي والسيايس ،وبني
االعالمي والتكنوقراطي ،واالعالمي واملناضل ،وخصوصا عندما يتأثر
صاحب القرار وحامل املسئولية يف تحديد مواقفه من الشخصيات
بحجم الظهور االعالمي و ذربة اللسان ،دون العودة لتاريخه ومحصلة
قدراته .بل ان االمر وصل بالبعض للقول «ارحل اىل قطر او دبي ثم
انتحل صفة مناضل او محلل ،فانت بطل وطني».
وباملثل ،بالنسبة لرجال االعمال ،الذين قام اغلبهم بجهد وطني مشكور
ومشهود يف دعم جهد الثورة واالغاثة ،إال ان بعضهم القليل يحاول
غسيل امواله املنهوبه.
الخرب الجيد ان االثر االعالمي املصطنع بدأ يف التناقص ،وان الوقت
وحرية االعالم كفيلة بالباقي .خالصة ،هذه النقطة رضورة االحتياط
من اثر املال الفاسد واالعالم املضلل والنصب السيايس.
•االئتالفات والتنظيمات
تجمعت وتشكلت القوى املدنية املساهمة واملنارصة للثورة يف
ائتالفات عدة ،اغلبها تسمى بائتالف  17فرباير .وكان الئتالف 17
فرباير يف بنغازي كسب السبق يف ذلك .وهذه االئتالفات املتعددة تتفق
يف ان هدفها ،كقوى مجتمع مدني ،هو حماية الثورة ومنع رسقتها
وانحرافها ،إال ان بعض منها او اجزاء منها تحولت لجماعات ضغط
لها اجندتها السياسية الخاصة او انها تتبع رؤية او مجموعة معينة.
وال ضري يف ذلك ،إال ان الضري هو استغاللها ملصالح وقتية او ضيقة
او لتحقيق اهداف انية .والن الثورة جاءت من اجل مجتمع مدني حر
ومفتوح ،فلألئتالفات حق التواجد والعمل طاملا احرتمت رشوط العمل
السلمي ،وابتعدت عن التهييج الشعبي .توسع وتنوع املجتمع املدني
ينفي صفة احتكار الصوابية والحق عن تجمع بعينه دون غريه.
•معارضة الخارج
قادت املعارضة الوطنية املهجرية حملة معارضة النظام طيلة االربعة
عقود ،حافظت خاللها عىل شعلة النضال متوهجة ،رغم خطورة
معارضة النظام القذايف ،ورغم محاوالت النظام الثابتة لتصفية
املعارضة واملعارضني وارهاب ذويهم .انقسمت املعارضة يف السنوات
االخرية إىل معارضة جذرية وجناح اصالحي .وقد ساهما يف حشد
واطالق ودعم ودوام انتفاضة  17فرباير .واالن بدأت معارضة الخارج
يف العودة للعمل من داخل الوطن وترتيب شئونها ،أفراد ومجموعات،
لينخرطوا يف العمل امليداني والسيايس .شعرت اطراف من املعارضة
بعض املرارة من اهمالها وتصدر اطراف محسوبة -يف نظرها -عىل
النظام املنهار ملهام قيادية داخل الثورة (وهو شعور موجود لدى
معاريض وسجناء الرأي يف الداخل وقطاع من الشعب).
هذا التوجه رشع يف الخفوت -وخصوصا بعد مؤتمر روما -لوعي
القيادات العليا للمرحلة االنتقالية بهذا االمر ،لكن االمر يتطلب تطوير
آلية لالستفادة ومنح املساحة ملعارضة الخارج ،لتوفر كثري من
كوادرها عىل تراكم خربة يف العمل والحشد السيايس.
•املنشقون
متابعة من الفقرة السابقة .معارضة النظام السياسية اغلقت بابها
يوم  15فرباير  ،2011ليفتح باب الثورة عىل مرصعيه لكل ابناء الوطن
لالنضمام للثورة .بدأت املرحلة االوىل من عمليات انشقاق قيادات
النظام منذ االيام االوىل للثورة حتى قبيل اصدار القرار االممي بالتدخل
لحماية املدنيني ،ثم توالت عمليات االنشقاق مستمرة ومرتاوحة
حسب تطور االمور وظروف املنشقني .طبعا ،التشكيك يف والء ووطنية
املنشقني ،وخصوصا اوائلهم ،بددته مشاركاتهم املهمة والحاجة اىل
خرباتهم التكنوقراطية ومخرجات ادائهم يف الفرتة ،إال ان حادثة اغتيال
اللواء عبد الفتاح يونس ،اضاءت هذا املوضوع واثره يف االستقرار
املستقبيل.
طبعا ،ال يمكن الحد ان يمنح او يسحب الوطنية بحساب النوايا ،إال
انه من املستحسن ان يكون هناك معيار وتوازن ،وان تتم االستعانة
بالقدرات والكفاءات النظيفة منهم كمستشارين ال كسياسيني
وشخصيات عامة ،الن التجربة العراقية بينت خطورة اسلوب «اجتثاث
البعث».
•قيادات النظام
وهم قيادات وكوادر النظام وكتائبه ،والذين ال يخفى عىل الجميع
ارتباطهم بالنظام بدرجات خالل فرتة االثني واالربعني سنة جندهم
النظام لخدمته ،مع تورط بعضهم يف جرائم النظام ارهابا وفسادا.
وهؤالء قد يكونوا عامل عدم استقرار -كما هو الحال يف العراق -ملا
يحوزنه من اموال ونفوذ .وهذا يدعو اىل تحديدهم يف فئات حسب درجة
جرائمهم وخطورتهم مع املعالجة ضمن العدالة االنتقالية واملصالحة
الوطنية واالحتواء السيايس الذكي الذي يراعي معاناة الشعب ورأيه.
•املناطق او الجهات الغري ثائرة
هناك مناطق وجهات تأخرت يف التحاقها بالثورة ألسباب اهمها
الرتابطات القبلية والسطوة االمنية والعسكرية الرهيبة لكتائب القذايف،
الذي ارهبهم وبث فيهم الرعب والدعاية القاتمة من قبل :املنطقة
الرشقية /املنطقة الغربية ،الصفوفية القبلية ،مواجهة الناتو الصليبي،
الرتويع من االنتقام .هذه املناطق والجهات كلها مهمة إال ان بعضها
يحظى بأهمية لحجم السكان او املوقع الجغرايف .التعامل مع هذه
املناطق يتطلب الواعي واالحتواء الوطني مع تشجيعها عىل فرز قيادات
وطنية حكيمة ،وكذلك استيعابها يف العملية السياسية.
•القبلية
ليبيا مجتمع تقليدي محافظ ،تلعب فيه القبلية واملناطقية دورا ،ازداد
بغياب منظمات املجتمع املدني والسيايس وباستغالل نظام القذايف لها
طيلة فرتة حكمه ،مما جعل من القبيلة فاعل سيايس يسبق احيانا
العامل الوطني .ورغم ان النسيج االجتماعي الوطني متناغم يف
عمومه ،إال ان االنزالق للتناحرات القبلية خطر حاذق بكل ما تحتويه
الكلمة من عمق املعنى .فالواجب هو اعادة الصفة االجتماعية للقبيلة
وسحب املحتوى السيايس منها ،وهذا يستوجب محاربة أي محاولة

إلقحام القبيلة يف اللعبة السياسية ،الحتمال استغالل بعض املريبني
السياسيني لها.
•الرصاع الطبقي
ابانت ثورة  17فرباير عن نوع ما من االنقسام واالصطفاف الطبقي،
حيث لوحظ نجاح نظام القذايف يف استقطاب ذوي الدخل املحدود
وسكان املناطق الشعبية واصحاب الوظائف البسيطة لخندقه .هذه
املالحظة قد ال ترقى إىل الظاهرة لوجود كل فئات الشعب يف صف الثورة
والثوار ،ولكن االنتباه اليها مطلوب للحد من تطور الرشخ الطبقي.
•االسالميون والليرباليون
درج الكثري عىل تصنيف التيار السيايس الوطني للثورة اىل فسطاطني
رئيسيني :االسالميون والليرباليون ضمن الشعب الليبي املسلم .التياران
بهما املعتدل واملتطرف ،إال ان الهواجس من التطرف االسالمي اكرب
نظرا لألفكار الحدية واملتشددة عند بعض التنظيمات ،وللتخوف من
عدم القبول بالخيار الديمقراطي الشعبي .وهذه الهواجس تكرب إىل
مخاوف بسبب التأطر التنظيمي وانتشار السالح والحيازة عىل التمويل
بني حاميل هذه االفكار .طبعا ،يوجد يف التيار االسالمي جناح واسع
ومهم من الوسطيني والديمقراطيني ،عىل رأسهم «جماعة االخوان
املسلمني» بما لها من رصيد وحجم وتأثري ،يجعلها فاعال مهما يف
العمل السيايس ،ويف التخفيف من االستقطاب املجتمعي .دور االخوان
املسلمني بارز ومهم ،ولطمأنة االطراف االخرى يف الساحة السياسية
فاملنتظر من االخوان املسلمني تقديم النموذج املطمنئ لألخريني .ويف
التجربة الرتكية مدرسة مهمة ،ويف حنكة «اردوغان» و «غول» الكثري
لالستفادة منه لدى نظائرهم يف ليبيا.
اما الليرباليون او الديمقراطيون فتتوزعهم افكار شتى ومدارس عدة
وينقصهم االنتظام والتمويل ،ويسودهم العمل الفردي والنخبوي
وعدم وضوح الرؤية الجماعية ،وهم بذلك قوة مؤثرة ثقاقيا واعالميا
اكثر منها سياسيا .وهذا الفراغ والضعف القاعدي قد تمأله القوى
املحافظة االجتماعية والقبلية .مع اهمية عدم اهمال اصوات متطرفة
يف علمانيتها ،بروزها ليس بسبب حجمها بل بضجيجها العايل .إال ان
امكانية تكتل الديمقراطيني والليرباليون واردة بتوفر عنارص ودواعي
تكتلهم االساسية.
كما ان من باألهمية بمكان تحديد مهمة ودور اماكن العبادة واملساجد
يف العمل والدعاية السياسية.
•الدعم والتمويل والتسليح:
بسبب ظروف حرب التحرير والحاجة اىل االمداد واملؤن واالغاثة ،فتح
باب التربع والدعم عىل مرصعيه امام االفراد واملؤسسات والدول،
وطنيون واجانب .واالن يف هذه الفرتة االنتقالية وجب تنظيم هذا
القطاع بما ال يعيق تدفق الدعم والتمويل املطلوب ،وبما ال يقيد الحريات
والحقوق ،ولكن بما يضمن تحقيق املصلحة العليا يف االستقرار والسلم
االجتماعي واستقالل القرار السيايس.
ويعترب باب التسليح وتمويل الكتائب والرسايا من الخارج أمر حساس
يحتاج اىل اهتمام عن كثب .وهذا يتطلب اقحام املؤسسة العسكرية
والنظام املرصيف يف عمليات التمويل ملعرفة املصدر واملأل ،مع تقوية
حرس الحدود واملنافذ.
•مراكز االحتكاك
نتج عن حالة الثورة املسلحة ،وباألخص يف مناطق اجدابيا ومرصاتة
وجبل نفوسه والزاوية وزوارة ،احتكاكات ومواجهات مسلحة بني ثوار
املناطق الثائرة وموايل كتائب القذايف يف املناطق املجاورة لهم ،وبل تم
تحرير بعض املناطق بقوة ثوار املناطق االخرى او بمشاركة منهم.
هذه االحتكاكات افرزت مرارات يف نفوس البعض وايقضت حزازات
قبلية مما يتوجب االلتفات اليها ،حتى ال تتضخم وتستغل سلبيا من
فلول نظام القذايف .كما انه يجب عدم اغفال بعض اثار االحتكاكات
التاريخية وخصوصا يف املنطقة الغربية من الوطن.
•االمازيغية
االمازيغية احد مكونات الهوية الوطنية الرئيسية (االسالم والعربية
واالمازيغية) واملتحدثون باألمازيغية جزء اصيل وفعال يف الشأن
الليبي ،ماضيا وحارض ومستقبال مع باقي إخوانهم ورشكائهم يف
الوطن الواحد  .ولقد عاني املكون االمازيغي واملتحدثون باألمازيغية
اقىص رضوب االضطهاد املمهنج بغية تذويبهم وسلبهم خصوصياتهم
الثقافية واللغوية .فكان املتحدثون باألمازيغية معارضني اشداء لنظام
القذايف ،منخرطني يف الجهد الوطني النضايل إلسقاط نظام القذايف اثناء
مرحلتي املعارضة والثورة من اجل ليبيا تسع وتضم الجميع وتحرتم
الحقوق الفردية والجماعية وتكفل حق التعدد والتنوع يف الوطن
الواحد.
واالن ،مع اقرتاب الحق االمازيغي الليبي من تلبية استحقاقاته،
وجب رعاية هذا الحق ودرء انزالقه يف اتون التجاذبات االيديولوجية
واالستقطابات الحدية .وهذا يتطلب االنطالق من الفصل بني الشأن
الحقوقي واالمر السيايس ،مع بيان ان الوحدة الوطنية املزدهرة
تستوعب التنوع( .هناك مساهمة مهمة واساسية يف املوضوع جديرة
باالطالع وهي« :ورقة الشأن االمازيغي يف ليبيا» والتوصيات املقررة
من لجنة اإلعداد للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية ،واملعتمدة من
املؤتمر الوطني للمعارضة الليبية ،لندن املوافق  25و  26يوليو ،2005
والذي شارك فيه التجمع الجمهوري من اجل الديمقراطية والعدالة
االجتماعية ،التجمع اإلسالمي الليبي ،التجمع الوطني الديمقراطي
الليبي ،التحالف الوطني الليبي ،الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا ،الحركة
الليبية للتغيري واإلصالح ،الحركة الوطنية الليبية ،واملؤتمر الليبي
لألمازيغية ،ومجموعة مهمة من املستقلني).
فاملسألة االمازيغية الليبية لن تنتظر التأجيل مما يستدعى معالجتها
وطنيا ضمن توافق وطني واقرار دستوري وقانوني ومعالجة حقوقية
وسياسية.
•غياب املنظومة الفكرية
ثورة  17فرباير كانت ضد الطغيان والفساد والحرمان والتهميش،
ومن اجل الحرية والكرامة واملساواة والعدالة االجتماعية والرفاه .وهي
شعارات جميلة ولكنها عامة .وهذا يتطلب صياغات اكثر تفصيال
ملتطلبات واهداف وغايات الثورة للوصول اىل وفاق عام حولها .الن
غياب الصياغات والربامج التفصيلية العامة للثورة تجعل من االختالف
حول تفسريها قد يتحول إىل خالفات بدون مرجعية لحلها .وهنا ،يكون
دور املثقفني والفاعلني االجتماعيني والسياسيني مهم عرب الكتابة
والحوار واالرتفاع بمستويات الحوار نوعيا.
•الشفافية
يف باب الشفافية السياسية ،تتصاعد بني فرتة واخرى اصوات بغياب
الشفافية يف العمل السيايس وتأثره بالعالقات االرسية والقبلية
والتدخالت الحزبية .اما جانب الشفافية املالية ،فهناك احاديث عن
غياب الدقة يف االجراءات املالية ،وان ادارة «الشنطة» تنترش كظاهرة،
اىل جانب عدم ترشيد الرصف يف الفنادق والسفر.
قد تكون تلك االصوات مبالغة ،ولكن انعدام الشفافية يعطيها القوة،
مما يستوجب التأكيد عىل مبدأ الشفافية بحزم ،مع احالة أي خروقات
لإلجراءات القضائي ،ليكون بالغ وعربة.
•العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية
من تعريف ومفهوم العدالة االنتقالية هي املعالجة القانونية
والسياسية واالجتماعية ضد االنتهاكات املمنهجة والجسيمة
والجماعية لحقوق االنسان ،بما يعوض ماديا ومعنويا الضحايا،
ويساهم يف ارساء السالم االهيل والسلم االجتماعي واملصالحة الوطنية
والوئام املجتمعي وتحقيق الديمقراطية .والعدالة االنتقالية ،كمفهوم

دويل حديث نسبيا ،جاء نتيجة تجارب وخربات لويالت الحروب ومعاناة
االرهاب الجماعي يف مجتمعات تعيش حالة التحول نحو االستقرار
والبناء .فالعدالة االنتقالية هي موازنة حكيمة بني مقتضيات العدل
واملستلزمات السياسية.
فالعدالة االنتقالية جزء من املصالحة الوطنية ،التي يجب ان تقوم
عىل اسس من حب الوطن والتسامح والتعايش والتفكري يف املستقبل
واالجيال .وهذا ال يعني التجاوز والغفران عن جرائم القتل واالرهاب
والفساد بل تضمينها يف مجمل عملية املصالحة والبناء.
اهمية توضيح مفهوم ومصطلح العدالة االنتقالية كمفهوم كيل ،مهم
لضمان حسن الفهم والتفاعل ،فالعدالة االنتقالية تتضمن املتابعة
الجنائية للجناة من تحقيق ومحاكمة وعقاب ،ولجان الحقيقة،
وحقوق التعويض املادي واملعنوي ،وضبط االجهزة االمنية وتحديد
صالحيتها واساليبها ،مع تخليد ذكرى االنتهاكات ملنع تكررها ولتكون
عربة.
جهد العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية يجب ان يحظى بالعناية
الخاصة والعاجلة ،لضمان استتاب االمن ولتطمنئ القلوب املجروحة او
الخائفة ولردع الجناة ،ملنع ظواهر االنتقام والثأر واخذ القانون باليد
واالبتزاز والكيد .ويف تجارب الدول و»لجان الحقيقة واملصالحة» خربات
مفيدة».
•سيناريو قربص
قبيل االنتفاضة ويف بداياتها ظهرت عىل السطح احاديث ومخاوف من
انقسام الوطن ،إال انها تراجعت يف ارتداد كبري ملعطيات عمق الشعور
بالوحدة واللحمة الوطنية والتعاضد املجتمعي بني مناطق ليبيا اثناء
االنتفاضة .إال هناك حالة قربص الدولة الواحدة يف القانون الدويل،
ولكنها مقسمة إىل جزئيني(مع التنبه اىل الفرق بني الحالة الليبية
ةالقربصية ،ولكن كمثال) ،وكذلك حال دول فاشلة كثرية يف العالم
الثالث .يف الحالة الليبية ،ويف اسوء االحتماالت املتوقعة قد تعيش
ليبيا -ال قدر الله -فرتة عدم استقرار وخصوصا يف املنطقة الغربية،
مما يقسم ليبيا واقعيا إىل جزء رشقي مستقر واخر غربي غري مستقر،
بسبب نتائج حرب التحرير وتعقد اثارها وتداخل املكونات االجتماعية
والسياسية .هذه االحتمال بعيد الورود حسب معطيات الحال االن،
ولكنه يبقى احتمال ولو بعيد ،يجب االستعداد للتصدي له مبكرا قبل ان
يتطور سلبيا ،يف ظل استقطابات داخلية وخارجية ضعيفة لحد االن.
•مرص
مرص جار مهمة لها مشاكلها االجتماعية واالقتصادية الشديدة
(فقر ،انفجار سكاني ،طبقة فاسدة متنفذة ،امكانيات اقتصادية
وتنموية محدودة ،عدم استقرار سيايس ،مشكلة طائفية )..يف ظل
حصار واقعي ،منظور وغري منظور (رشقا باألرايض املحتلة وعازل
البحر االحمر املنيع ،وجنوبا بصحراء طاردة ،وشماال باملتوسط سد
اوروبا الحصني) .ولهذا لم يبقى امام مرص واملرصيني إال باب الهجرة
الجماعية الكبرية وتصدير االختناقات نحو الغرب ،أي ليبيا .عىل
مستوى التفكري االسرتاتيجي الدويل واالقليمي قد يكون هذا هو الحل
االسهل ملنع االنفجار املرصي ،ولكن ذلك سيكون عىل حساب ليبيا،
وباألخص رشقها ،االقل سكانا واالكثر ثراء بالبرتول.
السيناريو القربيص والهاجس املرصي مرتبطان ،والحل االنسب
سياسيا واقتصاديا وثقافيا هو تعميق االرتباط املغاربي (تفعيل اتحاد
املغرب الكبري) ،الذي بإشكاليته ال يوجد لديه نهم توسعي.
•الجزائر
املوقف الجزائري الرسمي من الثورة الليبية غري مريح وغري مريض عنه
من قبل الثوار ،ولكن ما اسباب املوقف الجزائري وما اثاره؟
يف عالم السياسة ،كما يف الحياة اليومية ،يمكن اختيار الحلفاء
واالصدقاء ولكن ليس الجريان .الجزائر جار اقليمي مهم ومؤثر،
وموقفها الرسمي ،جاء بناء عىل حسابات داخلية ومصالح خارجية.
وباستبعاد حسابات الجزائر الداخلية ،فمصالح الجزائر نظريا يجب ان
تكون مع الطرف االقوى والدائم يف ليبيا ،وهم الثوار وممثلهم املجلس
الوطني االنتقايل.
ربما تتخوف الجزائر من اثر فرنسا وقطر يف الثورة الليبية -وهذا
يفرس موقف الطوارق املتحفظ .وربما الخوف من الدور املرصي
القادم .إال انه من املهم التواصل مع الجزائر ومصالحتها وتطمئنها
وعدم إثارتها واستفزاز كرامتها الدبلوماسية والسياسية عرب توطيد
العالقات والزيارات وتعزيز التعاون من اعىل املستويات .وإال فتجربة
البوليساريو الطويلة قد تنتقل اىل بيتنا!
•قطر
لم تدعم دولة الثورة الليبية كما دعمتها قطر ،ولم يمتن الشعب الليبي
لشعب وقيادة كامتنانه لشعب قطر ودولته ،ولكن قطر ال تقع يف ليبيا.
الدعم واملساندة القطرية كانت فاعلة سياسيا وماليا واعالميا
وتسليحا ،إال ان اصوات تتسأل وتشتكي وتحذر من تحيز الدور
القطري وانه لم يكن متزن ،بتحبيذها وتفضيلها ألطراف وجهات ليبية
دون اخرى .وان قطر قد تدعم اسقاط القذايف ولكن ليس بالرضورة
عملية التغيري الديمقراطي .الدور القطري كان وسيظل مهم ،وجزء
من االهمية التقدير والعرفان .والسياسة الخارجية الليبية بحاجة اىل
االنفتاح التوسع االفقي ضمن سيادة ليبيا ومصالحها.
•افريقيا
ليبيا دولة افريقية بجدارة ،وال يمكن إال ان تكون افريقية كما هي
متوسطية ،إال ان استغالل القذايف الفريقيا وتوريط مرتزقة و دول
افريقية يف الحرب اىل جانبه له اثار سلبية يف عقول وعواطف الشعب
الليبي ،مما يدعو للعمل دون اتساع جفوة التباعد بني ليبيا وعمقها
االفريقي املهم ،وخاصة الدول الجوار والدول التي بها استثمارات ليبية
والدول املؤثرة يف افريقيا كجنوب افريقيا ونيجرييا واثيوبيا والسنغال
وغانا...
•االعداد للمرحلة الدولة
املرحلة االنتقالية الفاصلة بني مرحلة الثورة املؤقتة إىل مرحلة
دولة الدستور الديمقراطي واملؤسسات والقانون ،ستشهد حوارات
ساخنة ومجادالت جادة ومشاحنات مغرضة وعروض مغرضة حول
محتويات الدستور ،وشكل الدولة ونظام الحكم (ملكي ،جمهوري،
رئايس،برملاني ،او مختلط) ،ومدي مركزية الدولة او درجة المركزيتها،
او فيدراليتها وارتباط الواليات والبلديات باملركز ،والنظام واالسلوب
وطريقة االقرتاع (فردي او القائمة ،النسبي او املختلط) ،والتقسيمات
السياسية والدوائر االنتخابية ،وتشكيل االحزاب ورشوطها ...تناول
هذه املواضيع مهم ولكن له تداعيات يف حل بقاء العسكرة وعدم رسوخ
املجتمع املدني وضبابية اخالقيات الحوار ومهنية االعالم.
•االعالم
حرية االعالم تحتوي املسئولية ،وذلك يشمل االبتعاد عن التشهري او
الحث عىل الكراهية والعنف ،ومن ذلك وجب تحديد خطوط املسئولية
قانونيا ،وتقييد النرش باسماء مستعارة يف االمور التي ال تتعلق بتناول
االشخاص وحياتهم.
ما سبق هو عبارة عن تجمبع وترتيب الفكار واراء بهدف لفت النظر
إليها ،وهي ليست نهائية بل متغرية وقبالة للنقد والتطوير حسب
الظروف واالضافة النقدية.

* ابراهيم قراده /ادرار نفوسه
igrada@yahoo.co.uk
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حممد احلناش خارج التغطية

قرأت حوارا أجراه الصحفي عبد العيل التلمساني عن
جريدة العلم يف عددها  ،22019الصادر بتاريخ 06
يوليوز  2011يف الصفحة  ،5مع أستاذ اللسانيات محمد
الحناش ،الخبري يف هندسة اللغة العربية ،املستشار
العام لجمعية حماية اللغة العربية بالشارقة ،املستشار
ملجلس أبو ظبي للتعليم (سابقا) ،املستشار العلمي لدى
عدة جهات يف العالم العربي وخارجه يف مجال الهندسة
اللسانية ،الخ.
وأنا اقرأ إجابات األستاذ املهندس اللغوي واللساني
يف لغة الضاد اسرتعى انتباهي الكم الهائل من الحقد
الذي يختزنه هذا األستاذ اتجاه اللغة االمازيغية
واالمازيغ الذين وصفهم بالرببر يف مستهل إجابته عن
سؤال الصحفي الذي حاوره ،مدعيا أن هذا املصطلح
‘ القدحي’ يطلقه عليهم املؤرخون العرب واملسلمون
 ،دون أن يشري إىل أن هذا املصطلح كان يطلقه اإلغريق
عىل كل من كان ال ينتمي إىل الحضارة اإلغريقية،
وكان اإلغريق ينطقون هذه الكلمة :بربروس وال أظن
أن هذا املهندس اللغوي واللساني يجهل أن حتى العرب
كانوا معنيني بهذا املصطلح إبان الحقبة اإلغريقية.
وأشار األستاذ املحرتم إىل أن اللغة االمازيغية التي
يشملها الرتسيم يف الدستور الجديد هي «اللغة املخربية
التي صنعت يف املعهد امللكي للثقافة االمازيغية يف
الرباط» التي» ال تمثل كافة اللهجات» التي تفوق «ستني
لهجة» حسب رأيه أو قناعته.
اسأل األستاذ الكريم بصفته أستاذ ومهندس اللغة
العربية ،كما عرف نفسه ،فيما إذا درس تاريخ تقعيد
اللغة العربية ولغات أخرى يف العالم .واسأله أيضا فيما
إذا كان يعرف عدد اللهجات التي تتكون منها اللغة
العربية ،واسأله أخريا :ملـن يـرجع تقعيد وتنميط لغة
ما ؟ أليس لذوي الشأن ،من متكلمني لهذه اللغة بمختلف
لهجاتها؟ ولعلماء ومختصني متمكنني من اللغة املراد
تقعيدها وتنميطها؟
أرى أن األستاذ ينرش مغالطات كبرية عن االمازيغية،
ال ليشء ،إال ألنه معاد لها ألسباب تخصه ،إنه يجانب
األسلوب العلمي بخصوص األمازيغية بشكل فضيع.
يقول هذا األستاذ الفاضل إن األمازيغية املدسرتة هي
أمازيغية مخربيه صنعت يف املعهد امللكي للثقافة
االمازيغية.
لم أفهم ماذا جرى ألستاذنا .أظن انه يريد أن يتم تقعيد
االمازيغية يف مقر جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة
أو يف مجلس أبو ظبي للتعليم ،وأظن أيضا انه يجهل انه
يوجد يف املعهد امللكي للثقافة االمازيغية خرية الباحثني
املغاربة االمازيغيني من جميع أنحاء املغرب العزيز،
العارفني باللغة االمازيغية بجميع لهجاتها.
وجاء يف النقطة الثانية من رده عىل سؤال الصحفي:
«إن اختالف اللهجات االمازيغية يف مخارج األصوات
وصفاتها ،ورصفها ونحوها ...يعطل التفاهم بني
الناطقني باالمازيغية ،فكيف تم ترسيم هذه االمازيغية
التي تختلف يف أصولها ويف شكلها ويف مضمونها»....
إن األستاذ يحمل هما هو يف غنى عنه ،ليرتك هذا
ألصحاب االختصاص ،فإذا كان  ،كما جاء يف التعريف به،
مهندس يف اللغة العربية  ،فان لألمازيغية مهندسوها،
وهم كثريون ينتمون إىل مختلف املناطق املغربية ،والذين
لهم دراية كبرية بخصوصيات اللغة االمازيغية بمختلف
لهجاتها التي ال تختلف عن بعضها من ناحية املعجم إال
بنسبة ما يقارب  .25%إنني ال أفهم ملاذا يحرش السيد
الحناش نفسه يف مجال يجهل خباياه ،ويتحدث عن لغة
ال يتكلمها وال يعرف خصوصياتها.
فكل لغات العالم تحتوي عىل مكونات مختلفة شكال
ومضمونا ورصفا و ..أال نجد يف اللغة العربية كلمات
مرادفة ألخرى؟ أو كلمات تنطق بشكل مختلف؟ وال أظن
أن األستاذ يجهل هذا األمر ،فحتى الفقهاء يف املساجد
يتحدثون عن القراءات السبع ،وهذه االختالفات التي
يتحدث عنها األستاذ الحناش بخصوص االمازيغية
توجد يف جميع اللغات بدون استثناء.
وإذا حاولنا إخضاع معجم اللغة االمازيغية ملا يريده
هذا األستاذ الفاضل فإننا سنكون مجربين من إعادة
النظر يف جميع معاجم اللغات  ،وفيما يخص بنية
الجملة يف االمازيغية ،ال أظن انه اعتمد يف أحكامه عىل
بحث يف هذا املوضوع ،وذلك بناء عىل ما جاء يف رده عىل
الصحفي بخصوص النحو والرصف وبنية الجملة يف
اللغة االمازيغية وأصول الكلمات التي تكون معجمها
وأشكال هذه الكلمات ومضمونها .إنه عىل ما يبدو لم
يأخذ عناء البحث والتنقيب ولو بشكل سطحي ،يف هذه
اللغة الغنية والثرية والجميلة.
لم أكن أتصور أن رجل علم ،و باسم العلم ،يعطي لقراء
جريدة العلم هذه املغالطات التي ال تمس سمعة صاحبها
فقط ،بل تمس حتى الجريدة نفسها.

أما يف النقطة الثالثة فأكد أستاذنا الفاضل قائال« :أن
تبني حرف تيفيناغ يف كتابة االمازيغية ،سيكون احد
أسباب اضمحاللها مع مرور األيام ،الن هذا الحرف
الذي استنبط من نقوش قديمة فينيقية وهريوغليفية
وغريها ،ال يسعف حتى االمازيغ أنفسهم يف تعلمها».
اطلب من األستاذ أن يعطينا معنى هذه الرموز يفالكتابة الفينيقية والهريوغليفية الفرعونية إن كان
صادقا فيما يقوله.
 يكون األستاذ قد اختلط عليه األمر ،أو ال يعرف أنالحروف الالتينية واإلغريقية هي التي تجد أصولها يف
النقوش القديمة الفينيقية والهريوغليفية املرصية ،واذا
كان يقول بعكس هذا ،فليثبت ذلك.
حتى ما يسميه بالحروف العربية ،وال أظنه يعرف
أصولها ،فهي من أصول فينيقية ،حيث أن العرب
أنفسهم استعاروا هذه الرموز التي يسميها الدارسون
بالحروف املسمارية التي كان يستعملها البابليون يف
كتاباتهم القديمة ( انظر األلواح املحفوظة لحد أالن،
وبالخصوص يف املتاحف العراقية ،إضافة إىل بعض
التحف واملنحوتات التاريخية القديمة)
والرموز الهريوغليفية املرصية أو الفينيقية التي نسميها
اليوم بالحروف ،والتي تعرب عن أصوات ،كانت يف الحقب
املاضية تعرب عن أشياء بعينها.
فلنأخذ أمثلة من الفينيقية  :حرف األلف ( أ) ،كان ينطق
‘ ألف’ ،ويعني يف الفنيقية « الثور» وحرف الباء ،وكان
ينطق بيت وكان يعني « البيت» ،وحرف النون ،وكان
ينطق « نون» ويعني « السمك» ،وحرف الالم ،وكان
يعني « اللمد» ،وحرف امليم ،وكان يعني « املاء» الخ.
فإذا حذفنا من األلف – باء العربي الحروف املسمارية
البابلية والفينيقية كم سيتبقى من حرف للعربية؟
أتمنى أن يجيب األستاذ بعد أن يقوم ببحث يف املوضوع.
ليعلم األستاذ ،وذلك حسب الباحثني االمازيغ يف
تاريخ الكتابة بحرف تفيناغ ،أن هذا األخري منذ بداية
استعماله ،كان يعرب عن أصوات وليس عن أشياء بعينها
كما كان الشأن يف اللغات السالفة الذكر ،وهذا الحرف ال
يستمد أصوله ال من النقوش الفينيقية القديمة وال من
النقوش الهريوغليفية  ،وحتى وإن وجد حرف أو اثنان
من أصول احد الرموز السالفة الذكر ،فهذا يدخل يف
الناذر ،والناذر ال حكم له.
يف النقطة الثالثة دائما قال أستاذنا الكريم »:كلنا نريد
تعلم االمازيغية ألنها جزء من هويتنا ،لكن تفيناغ
تمنعنا من ذلك ،لذلك نقرتح عليهم تبني الحرف العربي
الذي سيدخلهم يف تاريخهم الطبيعي الذي هو عروبة
املغرب».
أظن أن أستاذنا قد فقد البوصلة ،وأصبح يخبط خبط
عشواء ،أتمنى أن يجيب عن السؤال التايل دون التواء:
عندما فرضت علينا فرنسا اللغة الفرنسية ،هذه اللغة
االستعمارية ،هل طالبنا فرنسا أن تدرس لنا الفرنسية
بالحرف العربي ؟ سيجيب،وأنا متيقن من هذا ،بأننا لم
نطالب فرنسا االستعمارية بهذا.
إذا لم نفعل هذا مع هذه الدولة االستعمارية فلماذا تريد
أن نتعلم االمازيغية بحرف غري حرفها األصيل واألصيل،
هذا الحرف الذي يناسب االمازيغية ،لغتك األم ،خصوصا
وأنها من هويتك كما تقول ،كما أن حرف تفيناغ حرف
مواطن مثله مثل االمازيغية ،وليس حرفا مستوطنا
وافدا.
ولحرف تفيناغ داللة كبرية يف الهوية الوطنية للمغاربة
بحكم انه حرف قام االمازيغ بإنتاجه وتطويره
عرب العصور ،إنه حسب الدارسني ،قد عارص الرموز
الهريوغليفية والفينيقية والبابلية ،هذه الرموز التي
تمثل الرموز األمهات للحروف اإلغريقية والالتينية
والعربية كما سبق الذكر.
فالدخول إىل التاريخ الطبيعي لالمازيغ هو استعمال
حرف تفيناغ -الكنز الذي نفض عليه امازيغيو القرن
الواحد والعرشين الغبار الذي حجبه عن األعني ملدة
طويلة كادت تدخله يف خرب كان.
إن تلقني االمازيغية بهذا الحرف-الكنز يشء يكتيس
أهمية كربى ألن تعلم األمازيغية بهذا الحرف أو أي لغة
أخرى يكون أسهل بكثري من استعمال أي حرف آخر،
خصوصا وان الكتابة بهذا الحرف األنيق يف مظهره،
كتابة فونولوجية وليست تاريخية كما هو الشأن يف
العربية والفرنسية وغريهما ،فاألطفال يتعلمون الكتابة
بحرف تفيناغ برسعة فائقة ،وإذا أراد األستاذ أن يتيقن
من هذه املسألة  ،فما عليه إال أن يرافق قافلة تفيناغ
يف إحدى جوالتها  .وتجدر اإلشارة إىل أن قافلة تفيناغ قد
جالت يف إرجاء الوطن طوال وعرضا منذ سنة ،2004
وهي تعنى بإدراج وإرساء اللغة والثقافة األمازيغيتني
يف منظومة الرتبية والتكوين.
يقول األستاذ بأنه ال يستطيع تعلم األمازيغية ألن

حرف تفيناغ يمنعه من ذلك ،وكأنه فعال له رغبة
أكيدة يف تعلمها ،أليس موقفه من األمازيغية ومن حرف
تفيناغ هو الذي يمنعه من تعلم هذه اللغة الرائعة؟ وهو
يعرف انه للتمكن من إتقان شيئ ما يجب بادئ دي بدء
أن نحبه ،الن كره اليشء ال يساعد يف التعامل مع هذا
اليشء بشكل إيجابي ،واملشكل أن أستاذنا الفاضل  ،ال
يكره األمازيغية فحسب ،بل يحقد عليها ،إنني أطمئنه
انه لن يتعلمها ولو حاول ذلك ،وأنا متيقني من انه
لن يحاول أبدا ،وما قوله اآلنف الذكر إال تغليط للقراء
وتحريض عىل االمازيغية وعىل حرف تفيناغ اللذين هما
يف غنى عنه وعمن يسري يف نهجه.
وجاء يف قوله أيضا « والعديد من الدول العربية التي
يوجد فيها مثل هذه االمازيغيات ،مثل سلطنة عمان
التي تكتب لغة الجباليا والحرسوسية والشحية بالحرف
العربي ،علما أن هذه اللهجات تعد أصوال تاريخية
لالمازيغية املغربية بحكم انحدار االمازيغ من الجزيرة
العربية حسب ابن خلدون ،وتكفي مقارنة صوتية
بسيطة بني كلمة شحي وشحوح يف الخليج العربي
وشلحي يف املغرب ليتبني أن أصل تشلحيت والشلوح من
الجزيرة العربية».
يوجد يف االمازيغية مثل رائع ينطبق عىل األستاذ بشكل
كبري ،وهذا املثل هو« :انه يتمسك بعروق الضباب».
كلنا نعرف انه ليس للضباب عروق ،ومن يرى عكس هذا،
فهو واهم ،فاألستاذ ،عوض أن يقنع القارئ بدراسة
ومقاربة لسانية علمية ،راح يقدم براهني واهية ،وهذا
ال يمكنه أن يقنع إال فئة ليست لها دراية باملوضوع.
أن أمثال هذا األستاذ املحرتم كثريون ،وهم يمتازون بفن
التغليط  .وأتذكر واحدا من هؤالء ،هو مغربي ،التقيت به
أثناء تواجدي بالكويت  ،وكنت اعتزم زيارة العراق يف
أواخر شهر يناير وأوائل شهر فرباير  .1990عندما علم
بهذا نصحني أن ازور شمال العراق حيث يوجد األكراد،
مؤكدا انه اكتشف خالل زيارته لهذه املنطقة أن سكانها
يتكلمون االمازيغية وان نساءها يلبسن مثل النساء
االمازيغيات باملغرب.
وخالل تواجدي بالعراق ،رغبة مني يف معرفة لغة وبعض
جوانب ثقافة األكراد الذين « يتكلمون االمازيغية»
حسب ادعاء الشخص الذي نصحني بزيارة منطقة
كردستان.
وأنا أزور كال من اربيل و صالح الدين وسريي – راش
و شقالوة واملوصل حيث أمضيت أربعة أيام ،حاولت
التواصل مع األكراد الذين أفادوني بأشياء جد مهمة يف
املجالني اللغوي والثقايف  .وقد علمت أن اللغة الكردية
املعيارية الرسمية تدرس لجميع العراقيني بدون استثناء
ومن خالل ما تعلمته من اللغة الكردية ،الحظت أن هذه
األخرية تدخل يف دائرة اللغات الهندو – أوروبية وليس
يف الدائرة العربية كما يدعي بعض املغالطني.
أما فيما يتعلق باللباس عند النساء ،فهن فعال يلبسن
لباسا يتميز بالطول وبالزخرفة ،ولكن ال عالقة له
بالنموذج املغربي.
وال أظن أن األستاذ الحناش قد قام بعمل من هذا النوع
يف سلطنة عمان التي زادها إىل مجموع الجهات التي
افرتضها بعضهم عن جهل أو بنية مسبقة ،كمواطن
أصلية لالمازيغ يف مختلف بلدان الرشق األوسط .يف
نظر هؤالء ،كل جهات العالم يمكنها أن تكون مواطن
أصلية لالمازيغ إال إفريقيا الشمالية ،موطنهم الحقيقي
والوحيد.
يف سنة  1982وجدت نفيس اقرأ أطروحتني ملؤرخني
احدهما مغربي عروبي يقول « الرببر أبناء عمومة
للعرب» واألخر أوروبي يقول « الرببر أبناء عمومة
االبريين اإلسبان» اليشء الذي يطرحه حتى ألبري كامبس.
وهاهو األستاذ الجليل محمد الحناش ينسب االمازيغ ،
كغريه ،إىل الجزيرة العربية ،ولكن ليس إىل اليمن ،بل وجد
لهم موطنا آخر وهي سلطنة عمان ،فهنيئا لالمازيغ
باملوطن الجديد الذي اكتشفه لهم السيد الحناش..
يف النقطة الرابعة من جواب األستاذ الحناش عىل سؤال
محـاوره أشار إلـى أن « االعرتاف بالحسانية لغة
رسمية يف الدستور املغربي الحايل من شأنه أن يقوي
الروابط بني مختلف مكونات الشعب املغربي من شماله
إىل جنوبه».
إن أهم العنارص التي يمكنها أن تقوي الروابط داخل
الوطن لشعب ما هو التاريخ املشرتك واملشاريع
املستقبلية التي يطمح الشعب بكافة مكوناته البرشية
إىل تحقيقها ،واالعرتاف املتبادل بني املجموعات البرشية
املكونة للشعب فيما يخص اللغة والثقافة وكل ما من
شأنه أن يميز بني هذه املجموعات ،واالبتعاد عن التنايف
واإلقصاء املتبادل ،ألن هذا يعرقل االنسجام أو يقيض
عليه ،ويقتل الدينامية الجماعية عىل مستوى الوطن.
إن تصدير الدستور الجديد يحتوي عىل نقلة نوعية رغم

اجتمعت بعض فعاليات و جمعيات الحركة األمازيغية
وبعض األحزاب السياسية بالرباط بدعوة من جريدة
العالم األمازيغي ،وذلك يومه األربعاء  6يوليوز ،2011
قصد تبادل األفكار واآلراء بشأن التحديات اإلجرائية و
الرهانات املستقبلية ملا بعد ترسيم اللغة األمازيغية يف
الوثيقة الدستورية الحالية.
وقد انصبت كل املداخالت حول مسألة تقييم الوضعية
الحالية ،والتدابري الواجب اتخاذها لضمان إصدار
قانون تنظيمي ،وفق املادة الخامسة من الدستور،
يقر الحقوق املرتبطة بالقيمة القانونية لرتسيم

اللغة األمازيغية ،بمنطق تراكمي ،أخذا بعني االعتبار
املكاسب املحققة.
كما تم الرتكيز عىل االوراش املستعجلة و خصوصا منها
تلك املرتبطة بالتعليم واإلعالم والفضاء العمومي ،التي
يجب أن ينصب حولها االهتمام يف أفق تقديم مشاريع
تقر الحقوق اللغوية والثقافية وتضمن اإلنصاف.
وارتباطا بتلك التحديات والرهانات تناول املجتمعون
املشهد الحزبي واالستحقاقات االنتخابية ،ملا لها من
تأثري واضح عىل مستقبل ترصيف و أجرأة مضامني
الدستور خصوصا تلك املرتبطة بقضايا اللغة و الثقافة

و الهوية.
كما اجمع املجتمعون عىل رضورة قيام كل مكونات
الحركة األمازيغية بدورها كل من موقعه ،بالدور
املنوط به ،يف إطار تكاميل ،يحرتم خصوصيات و
التزامات واستقاللية كل طرف من األطراف سواء منها
السياسية أو املدنية.
الهيئات و الفعاليات السياسية و املدنية املجتمعة:
الدكتور محمد الشامي عن كونفدرالية الجمعيات
األمازيغية بالشمال  -السيد عدي السباعي والسيدة
فاطمة ضعيف عن حزب الحركة الشعبية  -السيد

بعض النقائص التي توجد
فيه ،والتي أتمنى أن تزول
يف التعديل املقبل عندما
يكون السيد الحناش ومن
لهم نفس أفكاره قد اقلعوا
عن هذه األفكار املتحجرة
املوروثة عن األنظمة
العربية ذات االديوليوجة
األحادية النظرة التي
تقيص كل اختالف ،سواء
كان لغويا أو ثقافيا أو
فكريا  ،الخ .أو يكونوا
قد أصبحوا غري فاعلني احــمــد حــطـــاب*
بحكم التحوالت الكربى
التي يعرفها املغرب.
أتمنى أن يغري األستاذ الحناش موقفه حتى يستطيع
مواكبة التحوالت الهائلة التي يعرفها وطننا ،وإال فان
التاريخ سيتجاوزه كما نراه يتجاوز األنظمة العربية
التي تتلمذ السيد الحناش عىل يدها.
أما يف النقطة الخامسة فأثار انتباهي قوله « لم
تكتسب االمازيغية يوما صفة الرسمية يف املايض،
علما أن املغرب عرف مملكات امازيغية حكمت املغرب،
وحافظت عىل وحدته العربية».
إنني استغرب من هذا األستاذ الذي يربع يف التغليط،
وكأنه ال يعرف أن اإلمرباطوريات االمازيغية ،التي سماها
باململكات ،كانت ذات طابع إسالمي وليس عربي ،ولم
تكن العربية لغة رسمية ،عرفا طبعا ،إال لبعض منها،
أما البعض األخر فكانت االمازيغية ،بالعرف دائما ،ألنه
يف عرص اإلمرباطوريات االمازيغية لم يكن هناك دستور
مكتوب باملفهوم املعارص.
وحتى يف اململكات ما قبل اإلسالم ،كانت لغة اإلدارة هي
لغة املستعمر ،وكانت هذه اللغة بمثابة اللغة الرسمية
باملفهوم املعارص ،لكن لغة التواصل بني أفراد الشعب يف
الحياة اليومية هي اللغة االمازيغية مثل ما كان الشأن
باألمس القريب يف املغرب ،حيث أن األغلبية كانت ال
تتكلم إال االمازيغية ،عكس ما هو مالحظ اليوم ،وأظن
أن األستاذ يعرف السبب جيدا.
وجاء يف رده عىل سؤال محاوره« :االمازيغية لتصبح لغة
جميع من يتكلمون بها يف املغرب..فأنني اعتقد أن هذا
يتطلب قرونا من العمل الدءوب لتصبح كاملة األهلية
للدسرتة الكاملة»...
انصح األستاذ أن يتصل باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
لكي يطلع عىل اإلنجازات الهائلة التي قام بها هذا
املعهد الفريد من نوعه بفضل نوعية األساتذة الباحثني
واملختصني يف مختلف املجاالت الخاصة باالمازيغية
لغة وثقافة وحضارة ،هؤالء الباحثني الذين أنجزوا ،يف
ظرف عرش سنوات ،أعماال لم تنجزها املجاميع العربية
خالل قرون ...وما املطالبة ،يف الفقرة األوىل من الفصل
الخامس من الدستور الجديد ،بحماية العربية وتطويرها
وتنمية استعمالها اال دليل من ان اللسانني العاملني
من اجل تطويرها منذ سنني ،إن لم اقل منذ قرون ،لم
يفيدوها يف يشء ،بل من املرجح أن يكونوا قد استفادوا
هم عىل حسابها.
أتمنى أن يطلع األستاذ املحرتم عىل انجازات املعهد
امللكي للثقافة االمازيغية ليتفادى مثل هذه األخطاء
القاتلة التي تشوه سمعته العلمية ،كما أتمنى أن يكون
له موقف ايجابي من اللغة االمازيغية حتى ال يكون يف
الطرف االمازيغي من يكون له نفس موقفه السلبي.
إن املغرب وطن لجميع املغاربة إال ملن تنكر ملغربيته،
واألمازيغية والعربية لغتان لجميع املغاربة إال من كان
غري مغربي.
فلنعمل جميعا من اجل حماية وتطوير وتنمية استعمال
هاتني اللغتني اللتني تمثالن ثراءنا الثقايف والحضاري،
وتميزاننا عن عدد من البلدان العربية التي أقصت اللغات
والثقافات الغري عربية ،فأصبحت اآلن يف وضع ال تحسد
عليه ،ولدينا يف هذا املجال :السودان ومرص ولبنان
وسوريا والعراق و ...إن السلم اللغوي والثقايف يضمن
السلم االجتماعي والعكس صحيح.
* أستاذ اللغة الفرنسية بالتعليـم الثانوي التاهييل
رئيس فدرالية الوداديات والجمعيات ملدينة وجدة
رئيس جمعية زيري للثقافة والتنمية.
املؤطر الرتبوي لقافلة تيفيناغ التي تعنى بتدريس
اللغة االمازيغية عىل الصعيد الوطني.
فاعل جمعوي يف مجال إدراج وإرساء تدريس اللغة
والثقافة االمازيغتني يف منظومة الرتبية والتكوين.

اهليئات و الفعاليات املدنية و احلزبية املجتمعة لتدارس آفاق و حتديات ما بعد دسترة اللغة األمازيغية

عبد الله بوشطارت عن الحزب الديمقراطي األمازيغي
املغربي  -السيد عبدا لله حتوس عن املرصد األمازيغي
للحقوق و الحريات  -الدكتور نجيب الوزاني عن حزب
العهد الديمقراطي  -األستاذ أيت باحسني الحسني
والسيد عماد املنياري عن الجمعية املغربية للبحث
والتبادل الثقايف  -األستاذ شاكر أشهبار عن حزب
الشعب (حزب التجديد و اإلنصاف سابقا)  -األستاذ
عامر الحسني عن حزب العمل -الدكتور والحاج لحسن
السيد املاعوني حسن-السيد رشيد الراخا-السيدةأمينة ابن الشيخ.
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La sociaLisation de La Langue amazighe: une
étape essentieLLe à son déveLoppement

«Si
on
avait écrit
en basque
autant de
livres qu’en
latin, franou
Mouloud LOUNAOUCI* dçais
’autres
langues
étrangères, l’euskara serait aussi riche et
aussi adapté que ces idiomes... s’il n’en
est pas ainsi, c’est de la faute des basques
eux-mêmes et non de l’euskara»
Axular (1556 – 1664)
«Il est communément reproché à notre
langue de ne pas avoir de mots scientifiques et, de ce fait, d’être pauvre, du
moins dans ce domaine... [...] si le basque
imitait ceux qui, en latin, ou tout autre
langue, acceptent volontiers les mots
grecs, son discours serait tout aussi adhoc
que scientifique»
Mogel (1802)

* Introduction
Depuis la dernière constitution, Le tamazight est désormais langue officielle au
Maroc. Ce nouveau statut permettra, il
faut l’espérer, d’impliquer plus de monde
dans la recherche et le développement de
la langue.
Jusque là, et il faut se l’avouer, trop
peu était acteur de la revendication. La
légalité constitutionnelle, par la sécurité qu’elle assure, permettra d’élargir le
centre d’intérêt et de drainer un nombre
de militants de plus en plus grand, car
dans une première étape, il faudra que
chacun consacre un peu plus de son énergie, de son argent et de son temps. Le prix
de l’irréversibilité des acquis a son coût.
Nous l’avions dit dans notre précédent
article, trop d’adversaires de l’amazighité
sont aux aguets et ils profiteront de toute
absence de vigilance. Tous les Marocains,
indépendamment de la communauté linguistique à laquelle ils appartiennent,
sont donc interpellés pour mettre en
échec les pourfendeurs de la justice et
du droit linguistique afin de renforcer la
stabilité du pays qui passe, naturellement
par l’inter-tolérance.
* Militantisme actif anti-amazigh
J’ai souligné dans une précédente communication, combien le paysage linguistique nord-africain pose problème.
1/ nombre relativement important des
langues qui s’y parlent même si on est
loin de la complexité des pays d’Afrique
noire.
2/ langues « refuge » où s’emmagasinent
toutes les passions
3/ langues véhiculaires de projets de
société parfois antagonistes
C’est ainsi que le plurilinguisme, loin
d’être perçu comme une richesse par de
nombreux locuteurs de la langue dominante, est appréhendé comme un handicap. S’ensuivent alors un certain nombre
de réactions.
* Actions prosélytiques
Lors d’un colloque auquel j’ai participé il
y a quelques années, un collègue nous asséna avec force détails que cette diversité
est un obstacle à l’unité nationale voire à
la propagation de l’Islam. Il ne s’agit bien
entendu pas d’un cas isolé. Jusqu’à une
époque très récente, les plus hauts responsables des Etat nord-africains considéraient que toute langue qui viendrait
faire de l’ombre à la langue officielle
doit être combattue et si possible bannie. D’où le prosélytisme linguistique qui
accompagne le prosélytisme religieux,
puisque la langue arabe a été décrété
sacrée. Deux prosélytismes à mettre, bien
entendu, à l’actif des tenants du pouvoir
idéologique jusque là au pouvoir.
* La diversité perçue comme désintégrative et anti-économique
D’autres encore voient l’émergence de la
langue amazighe comme frein à l’économie nationale et handicap à la cohérence
politique de notre société. Considérée
comme langue archaïque, cette langue
est présentée comme incapable de transmettre le savoir et inefficiente dans le
monde des affaires. La langue arabe, par
contre, ne souffrirait que d’un retard lié
aux aléas de l’histoire. Il suffirait, donc,
de mettre les moyens pour lui redonner
la force et la vigueur qu’elle avait antan.

Du point de vue de la cohésion nationale, il était « définitivement » dit que le
peuple est « un » dans son unicité et qu’il
ne saurait y avoir de communauté différente qui viendrait perturber cette communion décidée.
* L’euthanasie du tamazight comme
œuvre de salubrité publique
On a jusqu’à des temps très récents, dénié au tamazight la capacité de créer et
de distribuer les richesses faisant de lui
une langue congénitalement tarée et incapable d’évoluer. En quelque sorte, une
scorie linguistique Son euthanasie était
donc une œuvre de salubrité publique,
une action citoyenne.
* Accomplissement de l’Etat
La construction des Etats nord-africains ne serait pleinement réalisée que
lorsqu’auront disparus l’arabe dit dialectal, cet enfant « naturel » de l’arabe littéral dont il faut avoir honte et ces parlers
locaux que sont les dialectes amazighs.
On aura ainsi reconstruit la tour de Babel
et on aurait, enfin, mis fin à la malédiction.
* Facteurs négatifs à l’implantation de la
langue
La langue amazighe est aujourd’hui menacée pour plusieurs raisons. Nous en
citons quelques unes sans prétendre à
l'exhaustivité.
1/ Emploi restreint dans la communication quotidienne et dans la vie professionnelle. Les institutions étatiques
avaient mis, en effet, tout en œuvre pour
uniformiser le champ linguistique (média, administration, écoles, casernes…)
pour assurer une substitution insidieuse
mais efficace par l’arabe.
2/ Une absence du marché du travail
qui entraîne une attitude défavorable
vis à vis de la langue. La motivation instrumentale n’existant pas, le locuteur a
tendance à s’éloigner de sa langue et à
couper conséquemment la transmission
inter-générationnelle.
3/La situation diglossique avec son corollaire, l’idéologie diglossique, conduit
à l’auto-dévalorisation, à la haine de soi,
annihilant toute fierté et loyauté linguistique.
Aracil et Ninyoles ( sociolinguistes catalans) définissent la diglossie comme «
rapport conflictuel entre deux langues
dans lesquelles l’une domine politiquement l’autre ; les formes et les moyens
de domination vont de ceux franchement
agressifs à ceux plus tolérants politiquement mais dont la force répressive serait
de nature idéologique ».
4/ Une politique d’assimilation excluant
toute diversité. Il faut former un bon citoyen nationaliste respectant les « valeurs
normes » décidées par le pouvoir en place.
Pour ces raisons, rien ne doit distinguer
l’amazighophone de ses autres compatriotes. Dans tous les pays nord-africain
existent de nombreux textes coercitifs
pour décourager les récalcitrants.
5/ La prégnance de l’arabe et du français, qui sont les langues de l’ascension
sociale, et contre lesquelles le tamazight
livre un combat inégal.
6/ L’exode rural et la citadinité qui
conduisent à un oubli volontaire de cette
langue « paysanne » avec toute la connotation que cela induit, principalement les
questions d’aliénation. Il est de bon ton
de parler des origines amazighes du père
et de préférence du grand-père comme
pour mieux se prémunir de cette contagiosité.
7/ L’absence d’organisme de « normativisation » qui fait croire que la langue
amazighe est asyntaxique. Il ne s’agirait
par conséquent que d’un jargon primaire
d’une société retardée.
* L’aménagement linguistique du tamazight : une nécessité vitale
Dans un monde où tout s’accélère, il me
semble évident de dire qu’une langue
ne peut survivre dans l’oralité. L’aménagement du tamazight, aussi bien au
plan interne qu’externe, relève donc de
l’urgence.
Malgré tous les facteurs négatifs, dont
nous avons parlé plus haut, il faut souligner la prise de conscience identitaire
et linguistique très avancée. La contestation/revendication a fait avancer subrepticement la question avant même

que l’Etat la prenne enfin en charge (la
vigilance s’impose toutefois à tous). Bien
qu’il y ait des avancées notables, la tache
demeure longue et laborieuse parce qu’il
faut tenir compte des forces d’inertie qui
ne manqueront pas de voir le jour.
Il existe aussi des réseaux informels
d’aménagement linguistique dont les efforts ont eu une importance capitale. Des
individus et des groupes auto-constitués,
se sont substitués, depuis déjà quelques
années, aux institutions officielles, et ont
démarré l’aménagement du tamazight, au
moins dans sa partie descriptive.
Mais malgré la bonne volonté des uns et
des autres, sans la participation clairement affichée de l’Etat, les moyens tant
financiers qu’humains étant colossaux,
les spécialistes et amateurs de la langue
ne peuvent qu’assurer un sursis et prolonger l’agonie. Ceci a été une bonne
chose en soi. Leur abnégation et leur espoir frisant parfois l’utopie a été payante
puisque cette langue tant décriée est
langue officielle au Maroc.
Ce nouveau statut sera, à n’en pas douter,
le déclic d’une évolution rapide. Le tamazight, n’étant plus tabou, les adversaires
d’hier en réclameront, aujourd’hui, la paternité même si elle ne sera que conjoncturellement assumée, principalement en
périodes électorales. Ce comportement
est déjà en soi, une victoire.
Cette levée des tabous va permettre
l’élargissement des domaines d’utilisation du tamazight. Des secteurs, qui
furent interdits, déjà partiellement
conquis (associations, enseignement,
conférences, séminaires, média…) vont
se développer d’autant plus vite qu’ils
seront pourvoyeurs de dividendes tant
matériels que symboliques.
Cette utilisation de plus en plus large doit
amener une élaboration linguistique de
plus en plus riche et de plus en plus rapide car il ne faut pas perdre de vue que
dans toute situation « polyglossique » les
acquis ne sont jamais définitifs.
Une situation politique défavorable peut,
en effet, tout faire régresser et anéantir
des décennies de lutte et de travail. Il
faut se méfier de ce que J. thiers appelle
la fable d’identité actuellement en vogue
dans nos contrées qui consiste en le triptyque: arabité, islamité, amazighité, ce
dernier segment pouvant disparaître plus
vite qu’il n’est apparu.
Les propos d’A. Basset « les Berbères
se couvrent d’un vernis étranger et s’en
contentent. Ils imitent mais ne s’assimilent pas » semblent, aujourd’hui, avoir
atteint leurs limites.
Les facteurs de résistances du fait amazigh, à l’usure du temps et aux pressions
étrangères, liés aux modes d’organisation
politique (assemblées de village), économique (production auto-vivrière) et
sociale (communautaire) ne jugule plus
l’effet envahissant et dévastateur des
médias modernes (par les temps présents, la télévision nous poursuit jusque
dans nos chambres à coucher).
Ainsi donc, le cliché de « langue éternelle ayant résisté aux vicissitudes de
l’histoire » est à mettre, précisément,
aux oubliettes de l’histoire. En tant que
locuteurs, nous restons seuls maîtres de
l’avenir de notre langue.
* Que faire aujourd’hui?
De nombreuses actions peuvent être
envisagées pour socialiser la langue amazighe.
1/ Créer un organisme de normativisation : véritable centre d’aménagement
linguistique
Cela permettrait de mettre fin aux nombreux travaux de « bricolages lexicaux et
syntaxiques » qui foisonnent sur le marché linguistique et qui sont encouragés
par les institutions officielles par l’octroi
de subventions (pratiques utilisées, en
son temps, par le général Franco pour
contrer les catalanistes).
Ce centre sera à l’origine de normes linguistiques et à la mise en place d’une codification orthographique. Il permettrait
de régler le difficile problème de modernisation de la langue par la création d’un
centre de terminologie qui sera le véritable poumon de cet organisme puisqu’on
y déciderait du choix des termes à créer
ou à emprunter, de la méthode de mise

à disposition des utilisateurs et de l’évaluation de leur impact.
Pour ce qui est des néologismes, il lui
appartiendra d’éviter les deux écueils
extrêmes que sont la « purification » qui
étouffe la langue en la rendant hermétique (avec effet repoussoir) et « l’universalisme » qui ôte à la langue son âme.
Il aura, donc, pour charge de trouver la
voie médiane. Pour cela, Il serait bon
de s’inspirer de l’exemple du basque. Il
est sûr qu’un discours lourd et verbeux
risque d’étouffer l’activité créatrice. Sans
oublier que la modernisation du tamazight doit se faire conjointement avec
les centres des autres pays amazighophones. Dont le souci d’avoir une langue
unifiée, il faut aller vers la construction
d’un centre de référence terminologique
nord-africain.
2/ Multiplier et encourager la création
d’association culturelles qui constituent
un véritable rempart à la glottophagie
puisqu’elles participent au développement de la fierté linguistique et stabilisent la loyauté des locuteurs envers leur
langue.
Ces associations (déjà fort nombreuses)
influent sur les opinions et sont les véritables fantassins du centre d’aménagement dans la mesure où c’est à travers
elles que se font (pour une grande partie)
la propagation de la norme et son évaluation (avec le système éducatif, cela va
sans dire).
Ce sont, aussi, les associations qui sont la
courroie de transmission des néologismes
en direction des citoyens (UZEI, le centre
de terminologie basque avait à l’origine
statut d’association à but non lucratif).
3/L’amazighisation de l’environnement
(toponymes, enseignes, publicité…) est
aussi une action déterminante de socialisation de la langue. L’environnement
culturel influe toujours positivement sur
les réflexes linguistiques. Il rappelle à
chaque instant que nous sommes en pays
amazigh dont on doit respecter la culture
et la langue.
4/ L’enseignement reste bien évidemment le fer de lance de toute politique
linguistique. Le nouveau statut octroyé
par la constitution a pour corollaire
l’enseignement obligatoire pour tous les
citoyens. Nous savons que l’enseignement
facultatif ne donne que l’illusion d’une
victoire et qu’il finit par user la veine revendicative pour arriver à terme à un désintéressement de ses propres locuteurs.
5/ Les médias et l’édition ont un impact
d’une importance réelle quand on sait
leur rôle glottophagique lorsqu’ils sont
otages de la seule langue dominante.
Dans un autre contexte, ils pourraient
être les meilleurs instruments de diffusion du tamazight. Télévision, radios,
livres, journaux et périodiques participent, en effet, à l’élaboration d’un nouvel imaginaire à l’origine de nouvelles
habitudes linguistiques qui agissent, à
leur tour, sur les opinions et les attitudes.
Ainsi se développe un lectorat lucratif qui
par effet dialectique enrichie la production. .
6/ La réécriture de l’histoire permettrait
d’avoir un regard sur son passé tel qu’il a
été et non tel qu’il est fabriqué à des fins
idéologiques. La construction de mythes
fondateurs propres sera source d’un imaginaire social autre que celui qui a été
induit jusque là et permettra une désaliénation de la communauté nord-africaine
actuellement totalement formatée aux
canons arabo-islamiques. Une meilleure
affirmation de soi nous éviterait, enfin,
de fonctionner aux marges de l’histoire.
Faire connaître nos hommes de culture
quelque soit la langue d’utilisation (latin,
arabe, français), nos hommes politiques
quelque soi leur bord et de religion
quelque soit leur culte nous conforterait
dans l’idée que nous avons participé à la
construction de l’histoire de l’humanité.
Cette valorisation participe à la stabilisation de la fierté identitaire et donc à la
pérennisation de la langue.
7/ Définir une aire de dominance linguistique
Nous avons déjà dit qu’en matière de politique linguistique le temps d’implantation est important mais qu’il est malheureusement relativement long.

Il faut donc prévoir une utilisation rapide
partout où cela est possible, c'est-à-dire
des aires où la demande sociale est forte
et où les moyens sont disponibles. Il est,
alors, normal que dans ces territoires le
tamazight soit dominant. C’est à partir de
ces zones que cette langue se répandra
par effet « boule de neige ». Toute langue
a, en effet, une dynamique propre. Par
le transfert linguistique, cette diffusion
progressive va augmenter le nombre de
locuteurs qui consolideront et élargiront
l’implantation du tamazight.
8/ Multiplier les travaux sur les attitudes
linguistiques
La représentation mentale qu’on a de la
langue détermine, comme nous l’avons
signalé plus haut, nos attitudes et nos
opinions. Une meilleure connaissance
de l’imaginaire linguistique permettrait,
à tout moment, aux « aménageurs » de la
langue de se corriger et d’influer, alors,
favorablement sur ces attitudes.
Le développement d’une langue dépend
du comportement global de la communauté linguistique. Plus une langue est
perçue comme valorisante par le statut
qu’elle octroi plus elle gagne le cœur de
ses locuteurs qui deviennent alors ses
propres militants.
9/ Adapter la langue aux différentes situations de communication
Ces problèmes de communication sont
le résultat de changements socio-économiques ou socio-politiques et non
pas seulement linguistiques. Il est clair,
qu’une langue qui n’est pas cotée sur le
marché linguistique c’est à dire qui ne
permet pas d’accéder à des dividendes
matériels ou symboliques a des chances
très limitées en matière de communication. Le facteur politique influe, également, pour une large part sur la pratique
langagière. Aujourd’hui, le tamazight
n’est plus seulement lange de cœur, elle a
été élevée au rang de langue officielle. A
lui seul, ce nouveau statut peut lui redonner toute sa vitalité dés lors que tous les
secteurs de la vie publique lui sont, théoriquement, ouverts.
10/ Lutter contre les préjugés
Hausenblas a analysé différents préjugés que l’on a sur les langues. Qui d’entre
nous n’a pas, un jour, dit d’une langue
qu’elle était un jargon ou un baragouin.
Qui n’a pas porté de jugement sur l’agressivité de l’allemand, la rugosité du russe,
la fluidité de l’Italien…? L’accent luimême est jugé comme rural, paysan, grotesque. Toutes ces appréciations relèvent
d’une conception anthropomorphique
de la langue. Le locuteur amazigh, qui a
toujours était dominé ne peut parler, par
conséquent, qu’une langue décadente.
Encore une fois, ce nouveau statut, par
la fierté linguistique qu’il induira, sera
source d’une autre perception du tamazight autrement plus valorisante.
* Conclusion
Si le nouveau statut dont bénéficie le tamazight est important (voire fondamental) pour son développement, l’implication de ses locuteurs dans sa diffusion est
dans un premier temps, un acte militant.
Chaque utilisateur est, par devoir, tenu
d’être son ambassadeur, d’abord en en
faisant son propre instrument d’expression. Tous les champs langagiers doivent
être ciblés et occupés pour que son emploi devienne naturel. Le reflexe qui
consiste à parler une autre langue, sous
prétexte qu’on risque d’être incompris
doit être banni. Les amazighophones ont
fait l’effort d’apprendre l’arabe, les arabophones doivent faire le même effort
pour parler tamazight. Les passerelles
linguistiques ainsi installées permettront
une meilleure soudure entre les deux
communautés nationales. Mieux, toute
l’Afrique du Nord doit être concernée.
L’apprentissage par tous du tamazight, de
l’arabe mais aussi du français est un important facteur de cohésion. La stabilité
de la région est à ce prix.
* Tizi Ouzou le 28 août 2011
Universitaire et Membre fondateur du
Mouvement Culturel Berbère, Algérie et
Membre fondateur du Congrès Mondial
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IntervIew au mIlItant touarègue moussa ag acharatoumane,
membre fondateur et chargé des affaIres extérIeures
du mouvement natIonal de l’azawad
* Pourquoi avoir crée, vous les jeunes touaregs, ce mouvement politique M.N.A ?
** Nous avons décider de crée se mouvement après une très large et grande consultation entre les jeunes issu de ce milieu et la
nécessité de donner un nouveau souffle à la
lutte de notre peuple, d’où est née cette initiative de créer le M.N.A. La remarque, du
fait que nos différentes rebellions, luttes ont
toujours manqué d’un appui politique qui
puissent porter et diffuser les revendications
de notre peuple. A travers la création de ce
mouvement, nous voulons donner une nouvelle orientation à la lutte de notre peuple
enfin atteindre les objectifs fixé tout en privilégiant la lutte diplomatique et démocratique, et tout en gardant en vue les autres
méthodes si besoin l’impose .
Le Mouvement National de l’Azawad est le
fruit des échanges fructueux et le prolongement de la lutte qui vise à recouvrir les
droits de la communauté. Il est un espace
de réflexion, d’échange et de revendications
des droits fondamentaux et de défense des
valeurs culturelles des populations issues de
ce milieu. En Effet ce mouvement a pour objectif de renforcer les relations humaines et
sociales entres les communautés de l’Azawad
en poursuivant son objectif principal à savoir
le droit à l’auto-détermination du peuple
de l’Azawad. Il adopte une action politique légale dans un esprit démocratique et
condamne la violence sous toutes ses formes
quand cela ne saurait être justifié.
* A quoi est dû le fait que la question touarègue ne soit pas présente sur la scène public
internationale ?
** Cela peut se présenter sous plusieurs
facteurs dont justement ce manque de projet qui réponde justement aux besoins de la
communauté en reflet aux vraies réalités sur
le terrain.
D’autre part, le Mali et le Niger se sont
toujours arrangé à maintenir cette question dans le silence. qu'il n'ai pas d’échos
au niveau international même régional. Le
manque de cadres engagés (intellectuels)
au sein des mouvements passé aussi a permis
cette étouffement, car la pluspart de ceux
qui étaient dans les montagnes et luttaient
contre vents et marrés étaient généralement
non scolarisés. Dans la région, les touaregs
n’ont jamais bénéficié d’un alliée qui puisse
les soutenir comme il le faut, car d’autres
pays comme l’Algérie, la Libye, la Mauritanie en un moment donné ont accueilli nos
populations qui fuyaient les massacres dont
ils étaient l’Object au Mali et au Niger. Ces
deux pays nous ont ouvert leurs portes et
d’autres touaregs aussi sont venu au Maroc
mais une toute petite minorité comparé au
grand nombre qui ont fui les massacres. Pendant ces périodes difficiles, nous n’avons eu
d’échos dans le monde, aucun pays ne s’est
levé pour dénoncer ses massacres. Les Etats
Nigérien et malien ont interdit et fermer
aux étrangers la zone, tout cela n'a pas aidé
les touaregs et ils ont continué à maintenir
la question dans le silence, car peu de gens
savai ce qui se passait dans la région. Ces
massacres ont eu lieu dans le silence total de
la communauté internationales. Aujourd’hui
très peu de touaregs ont accès aux institutions international pour exprimer ce qu’ils
vivaient. Aucune assise, aucune consultation
sur nos problèmes, tout cela ne nous aide pas
et continue de nous isoler au plan international depuis bien longtemps.
* Est-ce que les touarègues sont engagés au
sein des milices du dictateur M.Kadhafi ?
** Cela est de la pure désinformation, car
les touaregs ne sont pas des gens qui s’enroulent dans des guerres juste pour le plaisir
de l’argent. Il est vrai que depuis quelques
mois maintenant nous assistons à cette
contre-campagne qui vise les touaregs en
nous faisant passer pour des mercenaires qui

sont acquis à la cause du dictateur Kadhafi, ce qui n’est pas
du tout vrai.
Premièrement, ce qu’il ne faut
pas oublier et que beaucoup
de gens ne savent pas ; c’est
que les touaregs qui sont en
Libye dont l’origine est soit
Azawadien (Nord Mali) ou de
l’Air/Azawagh (Nord Niger)
sont partie depuis les années
1963 suite au massacre perpétré contre le peuple touareg
par l’armée malienne, ensuite
après les grandes sécheresses
des années 1973/1985. Durant ces périodes, beaucoup
de touaregs ayant perdu tout
ce qu’ils avaient comme assise
économique (Cheptel), était
obligé d’aller chercher une vie
meilleure ailleurs. Une grande
partie de nos parents ont immigré vers la Libye ou M. Kadhafi était encore au pouvoir. La
plupart de nos jeunes ont été
enroulé dans l’armée libyenne
par la suite. Naturalisés citoyens Libyens au
même titre que les autres. Donc on ne peut
pas traiter ces gens de mercenaires, loin de là
se sont des citoyens Libyens qui sont là bien
avant cette guerre. Certains Etats, notamment Malien et Nigérien, font passer par les
médias occidental des messages qui laissent
à croire que les touaregs sont des mercenaires, Pour, quelque part, délégitimer la
lutte ou la cause des touaregs dans ces pays
qui reste une équation non résolue jusqu a
aujourd’hui. Nous avons fait plusieurs communiqués et pas mal de nos leaders en ont
parlé pour démentir ces dits qu’on trouve
exagérés et déplacés. Nous ne sommes pas
des mercenaires et ne le seront jamais.
* Quelles sont les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés actuellement
les populations touarègues ?
** Les problèmes auxquels les touaregs
sont confronté sont de plus en plus nombreux et d’ordre politique, économique et
environnemental. Le plus grand problème
que nous avons est bel et bien celui qui nous
oblige depuis 50 ans à reprendre les armes
dans les Etats Malien et Nigerien, à savoir
le non respect de nos droits fondamentaux.
Cette situation qui nous conduit à des rebellions chroniques qui aboutissent généralement sur des accords de paix entre touaregs
et les pouvoir centraux (Pacte National en
avril 1992 et les accords d’Alger en 2006).
Force est le constat du non respect des ces
accords qui sont oublié dès que les touaregs
déposaient les armes. Les Etats ne prennent
plus la peine de les mettre en oeuvre, pire
d’autres se permettent de faire des campagnes mensongères pour dire à l’opinion
international que les accords ont été appliqués. Actuellement, la multiplication des
sécheresses qui continue à décimer le peu de
troupeau dont on dispose, ce qui se traduit
par une pauvreté accrue des touaregs, et qui
pousse beaucoup de nos parents vers l’exil.
En plus de cela nous avons les nouveaux
phénomènes dont le trafique de tout genre,
le terrorisme qui est entrain de s’installer
à grand pas sur nos terres dans l’Azawad
(Nord Mali) et l’Air/Azawagh (Nord Niger).
En plus de cela, nous avons en face de nous
des Etats qui ont du mal à tenir leurs engagements par manque de bonne volonté, ce
qui engendre tous les autres problèmes.
* Qu’est ce qu’il faut faire pour les surmonter ou du moins les atténuer ?
** Aujourd’hui surmonter cela, passe forcement par la reconnaissance des droits fondamentaux des touaregs sur nos terres. Car
nous (Touaregs) avons toujours eu des revendications claires quand à notre destinée,

malheureusement, ils ont toujours fait semblant de ne rien voir ni entendre et c’est ce
qui rend la question difficile. Aujourd’hui, je
pense qu’il est vraiment temps que le monde
apprenne à écouter les touaregs, ce qui se
traduit par la prise en compte de ce que
les touaregs réclament n’est autre que bien
vivre chez soi, sur nos terres en respect de
nos droits les plus fondamentaux.
* Y a-t-il des relations entre les touarègues
et les combattants de l’AQMI ? selon vous,
comment peut-on faire face à ce danger que
représente AQMI et qui s’est installé au sein
de votre territoire ?
** Sur cette question aussi il y a beaucoup
de non dits, dans le sens ou il y a qu’un seule
interlocuteur, c'est l'Etat malien ; quand aux
touaregs, ils sont tout simplement ignorés,
on leur demande pas grand choses et les
spécialistes du monde entier et les Etats ne
pensent qu’à jeter la faute sur nous. Ce qui
blaise dans cette histoire, c’est cette campagne dont les touaregs sont victimes, qui
cache surement des intentions politiques
inavouées au grand jour. Au Mali nous avons
eu l’habitude d’entendre des choses non
agréables: terroristes, bandits armées, trafiquants de tout genre, des apatrides, des
étrangers etc…, ce qui est non seulement
triste mais condamnable en plus qu’un pays
traite de la sorte ceux qu’il appelle quand
il a des intérêts aux yeux des maliens. Ces
terroristes se sont installés dans le désert
touareg avec la complicité de l’Etat malien.
Nous ne pouvons comprendre le fait que

les casernes de l’armée regulière malienne
dans l’Azawad soit à quelques kilomètre des
terroristes d’AQMI et qu’il n'ai jamais une
attaque contre se groupe. Ils (AQMI) font
leurs opérations au vue et au su de l’armée
malienne qui ne bouge pas d’un doigt, par la
suite on vient accuser des pauvres populations nomades/éleveurs d’être des alliée de
ces groupes…
Chez nous, on pratique un Islam très modéré
et l’extrémisme est exclu dans nos moeurs
et us. Nous avons toujours été un peuple
accueillant et tolérant, des hommes libres
qui ne pensent qu’a faire du bien a qui aura
besoin d’eux, vouloir nous confondre à ces
gens là est tout simplement exagéré. Nous
ne sommes et ne serrons jamais ce que les
autres veulent faire de nous, nous resterons
toujours ce que nous sommes pour de vrai,
des hommes libres dans un environnement
paisible.
Pour résoudre cette question, il faut à mon
avis reconnaitre aux touaregs leurs droit
à l’auto-détermination. Cette liberté leur
permettra d’acquérir une force dans le cadre
de la gestion de leurs affaires internes qui
sera une manière de donner une force et
une liberté à ce peuple dans le désert qui
se traduirais par une sécurisation de tout le
Sahara, car seuls eux en sont capable et ont
intérêt à le faire. Cette option est la seule
voix réelle et viable pour nous les touaregs
et le reste du monde.
* Est-ce que l’auto-détermination du peuple
touarègue pourrait résoudre le conflit entre
touarègues et les Etats de Mali et Niger ?
** Les touaregs depuis la nuit des temps
ont toujours été des hommes qui vivent justement dans cette liberté, cette perte nous
avons beaucoup fait de mal et explique aujourd’hui tout ce qui nous arrive a nous et à
nos terres. « Nous (Touareg) avons toujours
été protégé par le désert de la même manière
que nous le protégeons » aujourd’hui les
touaregs et le désert sommes tous les deux
de plus en plus menacés . Il est clair que personne ne pourra mieux sécuriser cet espace
désertique que les touaregs qui ont appris
à parcourir les 4 côté pour en connaitre les
dangers et les difficultés. Nous avons toujours réclamé cette auto-détermination,
nous savons toujours qu'elle reste la seule
solution viable et durable à nos maux. Aujourd’hui nous continuons ce même combat
que nous ne cesserons qu’aux résultats escomptés par notre peuple, à savoir retrouver
cette liberté perdue depuis un demi siècle.

* interview réalisé par Rachid RAHA

condoléances à propos
de la disparition de Ibrahim Ag Bahanga
L’Azawad vient de perdre incontestablement un de ses plus
braves fils, suite à un accident
de voiture survenu dans l’après
midi du 26 aout 2211 pas très
loin de sa base de Tinassalak,
en la personne d’Ibrahim AG
Bahanga.
Ibrahim en partant laisse derrière lui des frères, des sœurs,
des amis et des compagnons
qui sont prêts à mener à bien le
flambeau de la lutte pour le bien
êtrede notre peuple, comme il
l'a toujours bien fait durant toute sa vie.
Ibrahim nous a laissé un chemin à suivre:
«croire en nos idées, persévérer sur le chemin du respect de la parole donnée jusqu’à la
mort», c'est une leçon à assimiler par tout jeune
de l’Azawad, afin de prendre conscience de nos
responsabilités pour une meilleure conduite de
la lutte vers les résultats escomptés pour notre

peuple.
Cette mort est une grande
perte, loin de nous abattre,
elle nous donne un nouveau
souffle; une nouvelle vie;
une raison de plus pour persévérer dans la lutte pour le
respect de nos droits spoliés
et celui de la justice pour
tous.
Nous présentons nos condoléances les plus attristées
à l’ensemble du peuple de
l’Azawad et en particulier à
la famille du défunt.
Que son âme repose en paix, que Le Bon Dieu
lui accorde Sa Clémence et Sa Grâce afin de lui
ouvrir les portes du paradis.
Amin !
Chargé à la communication
Augasten AG Ahmed condoléances
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afus n tmlla mnck ad tlit amarg

neÆni akd tmnäawt
Jaj n tgrawin tisertanin ur nviy ad nsawl xf
tmnäawt nsers timsirin n umzruy nnv xf usga,
slawan tinna da ttannayv nkki gant ataras n tsrtit
tamirant.
Ad nbdr vas amsasa n “aix les bains”. amsasa
ya wanitin ifel d aÏïas n idrizn xf tudrt n
ufgan amaziv s umata. Tasuta n imazivn d iwalan
azarug frkn mas “aix les bains” Ur igi amr
ya umxuxd*, Am nenna msasan digs xf tukkeräa n apmad awlay
imurn n iwdan aÆ mas llan. Mqqar Inucceg warraw amaziv dffir wya, iwala nn tavnsa v igr adlsan d usrtan
da ttvima tvarast s ar tmussun tga imazivn d tmdrust v
tmazirt nnsn, avuln ar ssuturn imurn nns s ufra, ëajan imal d
ubrimal awrimil bbin d ca.
Tigira yad ittufka ya uzgen n umur. Tamazivt tga tunãibt.
ivëud uya I qqap imavnasn, maca Amgrad wiss 5 ikrf tt. S
manaya la tvimant tiddas n usrus n umgrad a wanitin is tnt
nsmutg mad arap ?. Ad ur nettu mas tamnäawt tbder vas ils,
ur tbdir tamagit tamazivt. Yuccel ad nsqsa : Mad rajan imazivn sg usenãeb n tmazivt ? wad ayd igan asqsi akswat. qqap
imavnasen DA ttinin aqqa apïÏu n tutlayt sya vr dat ur ivey
ad yili min usenãeb nns g tmnäawt !! tawingimt a, ur nzmer ad
sis nfls idv ur ipäi tutlayt tamazivt tasutin ad izrin
amr avrf amaziv s ixf nns di tmuëa nns ottanin. wiss nna sis
isawaln ssqedcen tt ku yass di maëËa ipricen n tudert.
Amzruy ayd igan inigi xf uya. Ur djin tsvawsa tmazivt I ca
n tmnäawt. sul tdder zg ammi ilula ufgan.
V yat tmnaät nevni tuca tmnäawt tamaynut ya umgrad I tsdnan.
Isemsasa usaäuf argaz d tmvart g ilan akæ mas llan g umgrad
wis 19. tuva tawtemt tamazivt d agaruj n tskla d tçuri d
tvrma n imazivn. Tuva tamvart d tarselt n uxam amaziv. Nttat
d tanelmadt, nttat d tanmhalt, nttat d tisit n tvrma…maca äart
ma tswa v ivbula n tadyulujit tanselmt isgåasn xf wiyyaä
tavul s wadda. Ur nn gis yukz urgaz vas tafkka nnes. Nzmer
ad nini iv iherc uzn n ugdud, is as tga tmäawt asafar.? Is
tvey tmnäawt ad tsenfl ma yilal jaj n unlly n urgaz ??
Aëaoa n imgrad 5 d 19 la yav isduy pma ad tn d nsers nzzri
tn s yat tvarast tuvdimt mc nra ad ur tqqim tmnäawt tga vas
ya utacir** ur sar ilin atig. Amgrad wis 5 illa gr ifassen
nn ufna n imazivn. Wis 19 illa gr ifassn n uvrbaz d urgaz d
ugdud s umata…azemz n tgrawla tadlsant ywä.
ikcm nn umalu s taddart nns ,iga mad
nn izrin s rrmuyt zund ku ass ,ikks
irckikn¹ nns zzummanin nttni d kra n
tqqacr qqurnin s warras d ugdëuë,
yagwl ahddun nns irkukan v tgust
ivjdm s iv äënt tillas, ar dav ittqql
s tmvart nns ad as d tssnu kra ur issn
mad iga is d imensi nv d imekli, ntta
ur issn vas ad nn s is yadd uwëumi lli
ibbin ilawan v udis nns.
lliv icca iççl ifnza bbaqqinin s
tkrrayt d gar twwuri ann isala, ar
ittall amadir ass ar d nn taggw tafukt
,yan imik inzl uwnzway² aqbur lli d yufa
dar babas , ad issfld i invmisn n
ddunit , ad s isn isttu winns , d mad
issallan d mad dav isbbaqqin ixf nns
f imadann…
zund akkw tawjiwin ,tgiwr v tama
nns tqqnOa s urgaz nns waxxa as iga
amçluï, ismuntn uzmz d ubbic n uvrum
,tkwti d is d tizi ad g wass av ad
zzrayn tanïïuft³ n ttirsi v unzway
,tssn is d maya nn ad akkw yiwin tivraä
nns d kra-d irur igan adrim,kun ass
ar ittwarga s man ass ar ad as täããa
twanza d man agmar ar ad as tt id yawi
is d ‘amellal’ ulla ‘akiïaë’ nv d ’açrwal’.
ildi d yat tuwriqqt ikwmmcn v upbu
nns, ifsi tt tktar s kra n iskkiln zund
içakkwn g kra n waddal nv dd ikrrajjn
lli skarn ïïlba g iskkirn, ar tt
ittmnid s umzalal n tifawt n yat tccumOit
ihban, yuti gis mav tnsa s waäu mav
tssisfiw.
ig nn imzgan v uwnzway, alln v tuwriqt,
lliv yunni uïïun lli xf ibbi.
waxxa iga umalu g willi sul ur flsnin s
kra lli mmu tinin tawnza d is rad as tml
tudrt azmummg nns kra n wass ;tanna s nn iga
afus s iv as trur,taggurt nna s nn iga
aäaë s iv d fllas tqqn, iwint ijijwn,yan
imik s iv d iwin imzgan nns avmis v
unzway mas-dd uïïun n ’’ukiïaë’’ lli xf
ibbi ad s tt yiwin. amalu ur ifls

Tira
TNGI-D TIDI V IÇURAN
WIN UL
IËMI TIRRA V WAÄAN
YUCKA YAS
UMPAS N USKKIL
IRWI YAS WAMMAK N
TGURI
TNGI-D TIDI
TMIN D IXSAN
TNGI
TSLIL TAVSSA
TSSKRM ILM
TAÆI
TLKM AWRZ
TSDU F USKATTU N
UMZRUY
TRÇM TUGNA N TMKTIT
ILIP AS TIFRAS
TDDU...TNGI... TNGI
NNIV-D NIT: YUDA
YUDA HA NN TUDRT

IYI
TUMMLSA
YUDA HANN TMÄLT IYI
V-TAÄÄINGA
AD KA UR TNGIT F
UMYA
RÇM I WSKATTU
RÇI-T
UV SSFUÄN AMZRUY
TASIT IZMMUÇÇAL N
TÇIÄAR
AD TNGIT F IMAN
AR-D GIGI TZUT
* XADIJA
ARUHAL

I Tazzanin
Ala layda lala
Wala layda lali
Iv ddiv a tazzanin
Inyat idda igllin
YafuD ur sar-d urrin
Bab n tirra s urin
Ala layda lala
Wala layda lali
Iv ddiv a tazzanin
Amïïa uhu v tiwallin
Tumrt s tivallin
Asnfu v tigurwin

valx bdda is-d
tayri
iv a nttida ddu
tifawt n itran
d iznçarn n wayur
sxawsax afus nk g
ufus inu
fad issanx is-d
afra-ad
nttan akæ ad svawsax g
tudertt inu
yat tvssa av nmun
mklli imun wamud d
wakal
f usga nk
ur sul ïïafnt tkããaä
idis
ula imïïawn tiggas
tzmzrt ul inu
v igiwal n isiä
s yat taguri
s yan umussu ifulkin
tgt iyin d agäiä
isllvan s ussuslm n

uçawan
iv ukan biddn
isdaqqarn n tayri nk
rad nvn ixfawn nnsn,
iskkiln
rad biddn izmaz
rad izwu usara nu
isyafat inu
ur jjun tn valx s unuflad
ar kiv saqsax ixf inu
is-d tayri ayad nvd
anufl
mnck ad tlit amarg
a yargaz ifkan i
tudrt inu avwmay
ig as taäfi
ig as
atig
* xadija
ikan

iv ddiv
Ala layda lala
wala layda lali
Iv ddiv a tazzanin
Allat tizrrarin
Izlan d turarin
S ilsawn fulkinin
Ala layda lala
Wala layda lali
Iv ddiv a tazzanin
Alsat i taganin
Tnnam i targanin
Tamayt s turawin
Ala layda lala
Wala layda lali

tiwargiwin n umçluä
imik iga umalu wayyaä ar
ixf nns, ifssta ur immass,
tffvn iäaëën nns acwari,ur
imik ibbaqqi d gis wawal
t sul uman ijijwn lli zwarnin
,ntta !,ntta ? labla nttann ??
;inna as yan ixf : «tudrt ur ad
iqqs i yat tvuyyut tumç
s tt inn ikk yan snat tikkal,ur
akkw asarag, tggwt tmvart
jju gis nçëa ula nmäi gis yat
nns,is akkw illa mad innan
immimn, rad akwiv d kra n
nnid n wass ann lliv iffu, mas
lbaë ad suv yan snat rvanin,
as ssfldn waddjaën lli nn
sstuv s isnt tiguäiwin lli
fllas yaggugn.
flla tzzri tudrt, ad pucv
tadgg wat ann ur ssnn mad tn
ddu tifawin tiçggwavin,
yavn ula mani tn yuman, rksnt asn
maxxn ad akkw ur flv taxccant
tfrayin, ur asn iga vaya nn
Abdallah Amennu
ad ?».
tumrt nv d tamttant.
ånn dln s yan waddal ismun tifggiwin tzdi ka di timvilt nns isggwasn aya
nnsn,azmz iggut aya d ur tn ismun yan d, irwas is d nttat ad yyi iswwëän
isi,assa d gan dav yan iman,isggwasn tivawsiwin inu, ur sul gis kra n ufulki
ad tççiäë i unufl nns d tassast n d mnck ad lan iwerzan nns, tg kullu taqqurt
ukksmup igan argas nns.macc waxxa d d ismummuyn, zund agaywar, tumvarin n
mka nn ismuntn ubbic n uvrum lli d ittawi middn ar d gisnt tkkat tujjut xtta d inu
a var aäu n uçalim ad d gis yaçn d waggu
d aynna mmu yufa igl d sis s taddart.
tadggwat ar asn täããa twnza ku yan ibbi n unwal ,d ur akkw sul gis mad ittawin
gis wawal, agwln alln s ignna g usarag f tiïï i yan.
Ad d yawi yan mav ad tssa tasa
iggi n yan ugrtil n uççmay, ccukkan itran •
d ssudun tiwargiwin ,tbidd asn tizi d ul nns mapdd imççik sul ilint flla
ass ad lliv gan igldan, iftu unlli n ku yan tmitar n wafulki (inna as-t ixf nns).
gitsn iks v twargit urta qqnt wargliwn issnta ar isnuv g ignwan yat tudmt
n walln nnsn :« ma rad skrv s vayd d n tamllalt içiln ar d sis täããa zund
udrim lli d flla iffin zund tamda iv taziri n gr n itran,
yini d ixf nns : gar tawuri fikiv tt i
d tngi f wakal irufan ?»
ad ig ufgan wayya isnqqi ixf nns, ad uwrwass, ur sar sul nkkrv azgagn tizi
svev kra n ibergmmi icwan,sul wada lli tnkkr zzalt s uvyul ,ur issn umalu
mmu ssutln urtan n waddagn d waäil,igutn s iv t yiwi iïïã ,ikcm d twargiwin
as ijddign g kra igatt ikwlan, svev mmimnin.
awd kra n tmubil tatrart igan mmu twallin, ‘ddaxx ‘,’ddaqq’, ddax… ar isduqqur
lsv timelsa n mddn buvrnin ;ssfruv kra taggurt n tgmmi urta d uggan iënëaãn
alïïaë ittyagaln f umggëä inu,ad d sul n tafukt, iduy-d umalu ntta d tmvart nns
ur ssutulv i tswak iv nn çëiv kra n irëag gisn iïïã ann irks d tamimt n
twargiwin aäfuänin.
mad iyi iäfarn kra n tmuzunt.
isgg wasn ad yyi gan v imawwen nnsn ik wti-d is d tizi lli-v ad tid
islay usmun nns ad munn s dar tuwwri .
;vikk ad iga bnadm wayya ?

Iv ddiv a tazzanin
Asnimmr s tavrarin
Iv tufam tifawin
Tililli v tavamin
Ala layda lala
Wala layda lali
Ur yafuD umdyaz
Iddr gan amghlul
Issn lan asnflul
Ur yaggug abaraz
* Farid zelhud

inna i tmøart:
-ttfu,d gar tffu yuda av g gar
tudrt!
trar as:
-aggw nn s usmun nnk iv rad akkw ur
tddut tnit as t.
inkr s kra bzziz ar isblbis v
tillas ar isiggil mas issisfiw
ildi d yan uluqqid isuqqs i yat
tuwriqt lli yufa v tama nns imzalal sis
a lliv nn yugga s umeddakkwl nns, yini as
ma s rad ur iddu ass ad dar tuwwuri.
inna as umeddakkwl nns:
- is gik ihnna uzmz aa..!?
-ihnna is-ka gi kra n imik n waïïan, ur ad
iyi yajj ad ftuv assa dar tuwwuri.
-manik zOma ur ad nmun assa?
irar as umalu:
-uhu var ddu kiyyi ad ak yaws bab n
ignwan.
ur adlli ira ad as yini mad fllas
igguran, iqqn nn fllas tiflut,yurri d
inna d ixf nns: «maxx wanna ibuvrn inufl ad
inkkr akud lli tnkkr zzalt s uvyul?».
yurri idl s ufëãaä, igwn ar azal inkr
d ijjawn iïïã ur jjun d nttan ad igwnn ar
akud ann g tudrt nns.
lliv ëçmnt walln nns tavawsa zwarn s iv tt
id ikwti; tawriqqt n ttirsi acku urta
jju yumn ixf nns ur issn izd tawargit nv
d tidt av illa!
Icabba apbu nns ur tt yufi,yaggw nn ddu
tgrtilt d ddu trckikin nns,ur yufi
amya ilmma isaqqsa tamvart:
-ur tçëit tawriqqt lli rad av ikkis
v tkrfa?
tnna as d: maxxn ur gis tmkknt?
ar itkka tigmmi s tizzla zun d kra
uwnafal nna ittllit s unlli lli as ijlan,
aylliv ilkm avgwmmi, imik ar ittmnid
yan ugzzum n yat tuwriqt ijdrn s takat
yagur d sul gis imik.
ikwti d nit izd nttat ammu isuqqs lliv
nn yugga s usmmun nns n gar tawwri.
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RÉFLEXION

« Libye libyenne » ou « Libye arabo-musulmane » ?

Les prémices d’une « crise berbère ».
* Lahoucine Bouyaakoubi - Anir

Dans l’historiographie amazighe contemporaine,
l’appellation « crise berbère » renvoie au débat
déclenché, en 1949, au sein du mouvement national algérien autour de l’avenir de l’Algérie et de la
place accordée à l’identité « berbère ». En pleine
lutte contre la colonisation française, deux grandes
tendances s’affichaient : celle qui appelait à une «
Algérie algérienne » et l’autre, de Messali Lhadj,
(1898-1974) qui prônait une «Algérie arabo-musulmane ». Au moment où la première croit à la
démocratie, à la diversité et à l’égalité de toutes les
composantes de la société algérienne, la deuxième,
quant à elle, ne voit en l’Algérie libérée qu’un pays
où seul l’arabe est la langue officielle et l’islam est
la religion de l’État. En conséquence, si la revendication amazighe trouve toute sa place au sein de la
première tendance, elle n’est perçue par les leaders
de la deuxième que comme une pure invention coloniale dont le but est de diviser le peuple algérien.
Pour cela, lutter contre le « berbère » en Algérie (et
ultérieurement au Maroc) est devenue, en quelque
sorte, la suite de la lute contre le colonisateur. Ce
conflit a largement dépassé un simple débat idéologique et politique et finit par l’assassinat de plusieurs teneurs du discours de l’«Algérie algérienne
». Parmi les victimes, je cite à titre d’exemple, Ali
Rabia assassiné en 1952, Amar Ould Hammouda,
Mbarek Ait Menguellet et Ouali Bennai, tous éliminés en 1956. Un an plus tard, Aban Ramdan,
grande figure nationaliste algérienne, trouve le
même sort en 1957 .
Ce rappel historique est très important pour comprendre le débat actuel au sein du CNT (Conseil
national de transition), autour de l’amazighité de
la Libye post-Kadhafi. Si tout le peuple Libyen
a souffert de la dictature du « Roi des rois de
l’Afrique », la souffrance des Amazighs de ce pays
est double du fait qu’ils sont Libyens et en plus «
Barbar », selon le terme du tyran de Tripoli. Mal vus
par le « Guide de la révolution », ils sont interdits de
parler l’amazighe, d’avoir des prénoms issus de leur
culture ou de chanter et danser dans leur langue.
Même l’Adrar n Infussn est privé de son nom amazigh. L’auteur du “Livre vert” l’a baptisé « al-jabal
al-akhdar (la montagne verte) et quelques fois, «
al-jabal al-arabi), la montagne arabe. De ce fait,
défendre l’amazighité sous le règne de Kadhafi est
tout simplement un crime et ne mène qu’à la prison (ex. les frères Mazigh et Madghis Bouzkhar,
ou le chanteur Abdellah Achini) ou à l’assassinat
(ex. Saïd Sifaw el Mahroug, assassiné en 1994). En
revanche, ceux qui ont échappé à ce triste sort se
trouvent chassés de leur pays et vivent l’exile, loin
de leurs familles (ex. Fathi Ben Khlifa, Othman Ben
Sassi ou Mohamed Oumadi). C’est dans cette double
souffrance de 42 ans où se trouvent les raisons de
la participation massive des Amazighs de Libye
(Zwara, Ifran, Lanut, Jadu….) à la révolution, dès
ses premiers jours. Leur rôle déterminant dans la
chute de Tripoli et dans la mainmise sur Bab al Aziziya n’a pas besoin de preuves. Ils se sont ainsi imposés comme élément central dans tous les enjeux
autour de la Libye de demain. Pour cela, le fait que
leur souffrance est double, l’objectif de leur lutte
est aussi double : se débarrasser de la dictature de
Kadhafi et avoir une pleine reconnaissance de leur
identité amazighe. Le deuxième objectif se réalise
déjà par les militants eux-mêmes. En attendant
la chute de Kadhafi, chaque zone amazighe libérée voit la naissance d’associations amazighes et la
mise en place de cours de leur langue (Ass : Tanit,
Tira, Ifri, Tiwatriwin). Aussi, des centres culturels
s’ouvrent et des publications voient le jour comme
Tilelli ou Tamellout) . Les documents émanant du
mouvement amazigh libyen en effervescence sont
écrits en deux langues : l’arabe et l’amazighe, dans
son alphabet tifinnagh. Cela prouve incontestablement que, pour la région Ouest de la Libye, la
revendication amazighe se situe au cœur du combat
armé pour une Libye libre. Dans un texte intitulé
Comment le mouvement amazigh libyen voit la Libye de demain, publié le 12 aout 2011, il est clair
que les Amazighs de ce pays n’aspirent qu’à un État
moderne, laïc, démocratique, libre, décentralisé,
respectant les droits de l’Homme et reconnaissant
l’amazighe, à côté de l’arabe, comme langue officielle . En un mot « Une Libye Libyenne ».
Au sein du CNT, une autre tendance veut imposer
une Libye arabo-musulmane. Comme ce fut le cas
auparavant, qu’il soit au Maroc ou en Algérie coloniale, l’unité affichée contre un ennemi commun
cache les divergences et les stratégies de domina-

tion des uns et des autres. Les dernières déclarations anti-amazighs de Fathi Tarbal, membre du
CNT, le prouve et nous rappelle la « crise berbère
» de 1949 en Algérie et la propagande nationaliste autour du dahir de 1930 au Maroc. Les deux
visaient l’exclusion de l’amazighe dans tout projet
d’avenir. Le site de tamazgha.fr rapporte que : « Les
faits se sont déroulés le 6 août 2011 lors d’une réunion du CNT consacrée au débat sur la déclaration
constitutionnelle du CNT pour le futur État libyen.
Monsieur Tarbal s’est livré à une attaque en règle
contre Imazighen sur qui il porte de graves accusations et menaces » . Il est judicieux de remarquer
que malgré un intervalle de 71 ans (1949-2011)
et dans un contexte complètement différent, le
combat des Amazighs est toujours le même ; tantôt contre le colonisateur étranger, tantôt contre
les dictateurs de leur Etat-nation et enfin contre
quelques « rebelles», qui prétendent aspirer à la
liberté et à la démocratie. Une lutte éternelle et
sans fin. Le projet de constitution de la Lybie libre,
dévoilé en pleine lutte contre Kadhafi, montre
la nature des rapports de force au sein du CNT et
entre les composantes de la société libyenne. Il
ne paraît pas donner aux Amazighs la place qu’ils
méritent, malgré leur sacrifice pendant la lutte.
L’article 1 stipule que l’arabe demeure la langue
officielle du nouvel État et pour les Amazighs, il
ne signale qu’une phrase déclarant le respect des
droits linguistiques de plusieurs minorités, comme
les Amazighs, les Touaregs et les Tabous .
Contrairement à la « crise berbère » de 1949, qui
est apparue dans un contexte défavorable à l’amazighité, vue la domination du panarabisme fleurissant et présenté comme symbole de lutte contre
la colonisation, cette nouvelle « crise berbère », à
“la libyenne”, vient dans un contexte plutôt en faveur de la démocratie et du respect de la diversité.
D’autant plus que la lutte pour la démocratie dans
ces pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient est
aussi une lutte contre des régimes panarabistes.
Ainsi, depuis la chute de Saddam Hussein (Iraq) en
2003, la tombée de Ben Ali (Tunisie), et de Moubarak (Égypte), (et probablement de Bachar elAssad (Syrie)) est à la fois une chute des régimes
dictatoriaux mais aussi un déclin de leur idéologie panarabiste, au nom de laquelle, les droits des
Amazighs et d’autres peuples minorisés, furent bafoués. Dans ce contexte, les Amazighs Libyens, les
armes encore à la main, doivent profiter, d’un côté
de leur rôle important dans la chute de Kadhafi,
et d’un autre côté de leur élite culturelle et politique instruite, convaincue et composée de militants ayant un capital symbolique en tant qu’exilés
politiques de longue date. Parmi eux, quelques uns
siègent au sein du CNT et participent aux débats
sur la forme à donner à la Libye de demain. Dans
ce sens, l’enjeu autour de l’amazighité est considérable. Il est étroitement lié à la place que les nouveaux dirigeants veulent donner à leur pays au sein
de l’Afrique du Nord. Dans ce sens, la revendication
amazighe en Libye profitera certainement de la décision marocaine qui reconnait l’amazighe comme
langue officielle. Ainsi, le soutien marocain au CNT
dès les premières heures, notamment au sein de
l’ONU, pourra-t-il avoir de l’impact sur les choix à
faire au sujet de l’amazighité de la Libye de demain
? Par rapport au voisin de l’Ouest (l’Algérie), qui
ne donne à tamazight que le statut de langue nationale, la reconnaissance de tamazight comme langue
officielle en Libye permettra au CNT d’un côté de
consolider l’unanimité nationale interne et d’un
autre côté de gagner la sympathie des Amazighs de
Kabylie en lutte, pendant des décennies, contre un
régime qui, au lieu de soutenir les rebelles libyens,
accueille des membres de la famille de Kadhafi.
Cela isolera d’avantage l’Algérie dans son entourage en plein changement et probablement l’incitera, malgré elle, à reconnaître tamazight comme
langue officielle. Sur le territoire de la Tunisie, le
voisin aimable, l’installation des camps de réfugiés
libyens étaient aussi l’occasion de tisser des liens
forts entre les Amazighs des deux pays. Entre la
souffrance de quitter le pays natal et la chaleur de
l’accueil des « frères tunisiens », ces campements
ont vu la mise en place d’une petite expérience
d’enseignement de l’amazighe. Cette coopération
pourra être le début d’une union de deux peuples
ayant réussi à renverser leurs régimes non démocratiques. Pour toutes ces raisons, la Libye de demain à donc tout intérêt à renoncer au panarabisme
et reconnaître pleinement son amazighité afin
d’être une Libye d’abord libyenne.
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Lettre du congres mondial amazigh
Au Conseil National de Transition
de la Libye

En tant que militants du Congrès Mondial Amazigh engagés dans le combat pacifique pour les
libertés démocratiques, la diversité multiple
et la pluralité de nos pays respectifs ainsi que
pour le recouvrement de la personnalité de nos
peuples annihilée par les pouvoir despotiques et
dictatoriaux, nous vous apportant notre soutien
indéfectible et inébranlable. De même, comment
passer sous silence l’atrocité et le comportement
abject des dirigeants arabes de Bahreïn, du Yémen et de Syrie à l’endroit de leurs peuples.
Notre lutte s'inscrit dans un cadre de l'unité une
et indivisible à l'instar des autres pays de par le
monde où le vivre ensemble dans la diversité du
fait de l'histoire et de la formation des peuples
à travers les temps et les âges qui ont connu des
brassages et des mutations sans se renier, mais
tout en s'inscrivant scrupuleusement dans l'unité une et indivisible de la nation. Le Congrès
Mondial Amazigh réitère, tout en suivant avec
attention l’évolution de la nouvelle Libye démocratique, républicaine, sociale et ouverte sur
l’universalité, sa solidarité entière et son indéniable admiration à la révolution libyenne qui
s'est soldée par la victoire du peuple sur la tyrannie qui a prit par la manigance, la forfaiture
et la force de la baïonnette les destinées de la
Libye sœur.
Le martyr dont souffrait la Tunisie, l'Égypte, et
la Libye est ,dans une certaine mesure, comparable à celui des autres pays d'Afrique du
nord <Algérie, Le Maroc et la Mauritanie> qui
luttent encore pour un même objectif d'égalité
et de liberté confisquées, depuis l'avènement
de leur indépendance respective, par une bourgeoisie compradore conjuguée avec l'impéritie
et un système dominé par une escouade et un
diadoque corrompu et incapables d'avoir des
perspectives qui les engagent dans un développe
ment socioéconomique et culturel en faisant
corps avec le peuple. Mais frappés d'autisme
et de cécité, ces derniers et leurs attenants ne
voient pas le réveil de la citoyenneté est l’histoire déjà en marche.
Comparativement aux autres nations de par
le monde qui se sont élevées dans la douleur,
des fois, au rang de nations démocratiques et
ouvertes sur l'universalité; la Libye a, de notre
point de vue, dans un premier temps la mission
d'abattre les séquelles de la dictature sous toutes

ses formes, de combattre toute intolérance et
tout dénie ainsi que d'unifier le peuple dans le
respect de sa pluralité et de sa sensibilité sans se
replier sur une quelconque idéologie en dehors
des libertés individuelles et collectives et du
bien être de la cité
Comme la victoire Tunisienne et Égyptienne
que nous saluons, celle du peuple libyen frère
constitue une défaite sans appel contre le mal
qui l'a gangrené durant plus de 42 ans. En cette
circonstance, nous saluons le courage et l'engagement sans faille de nos frères et sœurs révolutionnaires libyens (nes) qui se sont soulevés
(es) comme une seule personne contre l'arbitraire. Elle est à la fois une source de bonheur
et de liberté retrouvée pour nous les nord-africains et elle constitue une inspiration pacifique
aussi bien pour ses frères et sœurs que nous
sommes que pour le Yémen, Bahreïn, la Syrie et
les autres pays du Proche orient et d’Afrique qui
suivront indéniablement.
Frères et sœurs libyens; la première étape est
gagnée au prix d'un lourd tribu tant humain que
matériel; qu'à cela ne tienne pour la liberté de la
Libye et de son peuple d'hommes libres au passé
millénaires; il vous reste celles de l’émancipation citoyenne, de la justice, du bannissement de
l'intolérance et de celle du vivre ensemble dans
la différence, la pluralité et la diversité sans prédominance aucune au sein de la nation libyenne
unie et indivisible avec toutes ses composantes.
Vous êtes condamnés à réussir cette deuxième
étape de vote révolution et à entamer celle du
développement socioéconomique. Tout échec,
qui vous est interdit, est savamment attendu par
les falconidés et les fossoyeurs ; et c’est pour ça
que nous nous autorisons à être plus exigent envers vous qu’avec d’autres.
Après nos meilleurs vœux de réussite pour le
peuple libyen frère et pour vous, sachez que nous
sommes sensible à tout ce qui vous touche et que
votre cinglante victoire que nous saluons et partageons, nous vous souhaitons plein succès dans
votre tache ardue mais pas impossible.
Fraternellement votre
P/ le Congrès Mondial Amazigh
Madjid Ait Mohamed (Alger)

Mouvement culturel
amazigh de Libye

Le moment est venu pour construire le
nouvel Etat libyen moderne et libre. La
conscience intellectuelle qui aspire à la
démocratie et au respect de la diversité
doit émaner des valeurs humaines universelles comme la reconnaissance et le respect de l’autre, le dialogue et la tolérance
afin que nous puissions construire une entente nationale et travailler pour l’intérêt
de tous.
Afin de construire prochainement un Etat
démocratique qui respecte la liberté, la
dignité et l’égalité, nous pensons que le
respect des Droits de l’homme est incontournable. Afin de contribuer au débat sur
la réalisation de ce projet, nous proposons
notre conception concernant la prochaine
constitution d’un nouvel Etat libyen démocratique, unifié et libre.
1- La langue amazighe en tant que patrimoine de tous les libyens sans exception,
et la langue arabe, sont les deux langues
officielles de la Libye. Elles jouissent des
mêmes droits et des mêmes privilèges
quant à leur utilisation au niveau de toutes
les institutions de l’Etat. L’Etat travaillera
à la protéger, à la perfectionner et à assurer son utilisation dans tous les domaines.
L’Etat veillera aussi à enseigner les langues
étrangères les plus utilisées dans le monde
afin d’accéder à la science et à la modernité, de s’ouvrir sur les autres cultures et
civilisations.
2- Après la libération et la stabilité de la
Libye, les symboles de l’Etat doivent être
conformes aux dimensions identitaire, his-

torique, culturelle et intellectuelle de la
Libye.
3- La Libye est un Etat laic démocratique
et souverain, avec un régime constitutionnel et parlementaire basé sur la séparation
souple et équilibrée des pouvoirs (législatif, judiciaire et exécutif) et la décentralisation.
4- Il est interdit de constituer des partis
politiques sur une base religieuse, régionale, ethnique ou tribale. Et de manière
générale, sur toute autre base discriminatoire ou contraire aux Droits de l’homme
tels que reconnus universellement ;
5- Garantir l’égalité des libertés et des
droits politiques, civiques, économiques,
sociaux et culturels pour tous les libyens
(hommes et femmes). L’Etat veillera à
garantir et à protéger l’égalité des chances
et le droit à la vie comme premier droit de
tout être humain. Donner et garantir les
mêmes chances aux personnalités, coalitions et courants politiques afin d’exprimer
librement leurs idées et conceptions dans
le cadre d’un dialogue serein, pacifique,
démocratique et conforme à la loi aussi
bien au niveau des droits que des devoirs.
6- Garantir la liberté d’existence sous
toutes ses formes -intellectuelle, d’opinion, expressive- à travers toutes les
formes de création, de diffusion et d’édition.
Vive la Libye - La Libye libre
Long live Libya - Libya free
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Le Congrès MondiaL aMazigh et La Libye

Dernièrement,
sur facebook
se sont multipliés les commentaires de
la
relation
problématique entre
le
Congrès
Mondial Amazigh (CMA)
et le colonel
Gadhafi, dont
Par Rachid RAHA*
beaucoup
de monde se
demande ce qu’il a fait cet ONG pour la
Libye. La vidéo de l’ancien président Lounès Belkacem a fait le tour des sites web où
celui-ci exhortait publiquement son admiration pour le sanguinaire dictateur libyen,
qui l’avait reçu, à côté d’autres membres en
2005.
Il n’est jamais tard de clarifier une fois pour
toute la position du CMA et de certaines de
ses dirigeants de la complicité néfaste qu’ils
ont eu avec le régime libyen et qui a malheureusement terni l’image de notre ONG
à l’échelle internationale ; une ONG créée
dans le but de défense des droits de peuple
amazigh dans le monde et non pas dans le
but de défense des intérêts des dirigeants
dictatoriaux de notre espace nord-africain.
Certains militants amazighs avaient formulé un certain commentaire comme quoi
M. Belkacem s’est converti en dictateur au
sein du CMA depuis qu’il avait rendu visite
à Mouammar Gadhafi. Mais, normalement,
on s’est rendu compte depuis qu’il avait reçu
en secret l’invitation de la part de celui-ci
juste avant le tenue de VI-ème congrès général du CMA à Nador en août 2005 sans
qu’il le déclare publiquement à l’assemblée générale. Et ce monsieur avait fait
tout pour se faire réélire à la tête du CMA
afin d’être reçu par le dictateur en tant que
président du CMA, violant définitivement
le pacte orale de congrès de Tafira de l’idée
de l’alternance sur la présidence du CMA.
Alors, une semaine juste après la rencontre
de Nador, tout le monde se surprend de la
visite spectaculaire de celui-ci à la tente
généreuse du dictateur, et qui s’est ensuivie
avec la visite d’une délégation plus ample de
membres du Bureau Mondial, que j’ai personnellement boycotté. Un groupe de personnes qui se sont restés fidèles entre eux et
qui ont essayé de mettre mains basses sur les
instances du CMA, en violant les décisions
de nos instances (comme le CF de 23 février
2008: voir notre appel au http://www.
cmamazigh.com/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=48:appel&catid=3
4:cma&Itemid=54 ) et en faisant le jeu du
pouvoir marocain de diviser le CMA avec le
spectacle folklorique de Meknès fin octobre
2008. Une division voulue et qu’ils continuent à entretenir à le faire en appelant à
une nouvelle rencontre illégale fin de ce
mois et début octobre à la ville tunisienne
de Djerba. Une nouvelle tentative pour eux
de se blanchir de leur complicité manifeste
avec le dictateur déchu et avec ses fils après
la réussite de la révolution libyenne où le

rôle des rebelles amazighs a été fort déterminant.
Et le scénario se répète, et juste après leur
rencontre théâtrale de Meknès, où Mr. Belkacem s’est autoproclamé président à vie
du CMA, celui-ci et ses complices de toujours se rendent une 3ème fois en Libye,
attirés par l’odeur des pétrodollars de la
Fondation de Seif El Islam, fils de Gadhafi
(http://www.kabyle.com/kaddafi-international-foundation-re%C3%A7oit-lecongr%C3%A8s-mondial-amazigh%C3%A0-tripoli-4983-290809.html).
Cette fois-ci, la dite visite, à la différence
des autres, n’est pas passée inaperçue de
l’opinion publique et elle avait déclenché un
tollé de critiques dont celle du CMA légitime et légal. A ce propos, et en tant que
président du CMA à l’époque, j’avais adressé un courrier de protestation (en arabe) au
fils de dictateur avec accusé de réception,
datée du 13/08/2009.dont voici le contenu
intégral :

« Lettre ouverte à Monsieur Saif El Islam El
Kadhafi
Président de la fondation Kadhafi pour les
associations de bienfaisance
Azul, bonjour
Suite à ce qui a été diffusé sur un site Internet affirmant que vous avez adressé une
invitation à Monsieur ‘Belkacem Lounes’, le
considérant ‘président’ du Congrès Mondial
Amazigh.
Nous vous adressons cette lettre, Mr. Saif El
Islam Kadhafi, pour éclaircir certains points
et éclairer l’opinion publique amazighe et
internationale. Nous vous informons que les
amazighs ont coupé toutes les relations avec
la Libye, et cela suite aux déclarations racistes faites par votre père ‘Maamar El Kadhafi’, des déclarations dont il ne rate aucune
occasion pour menacer d’extermination les
amazighs de Libye, et cela en violation de
toutes les conventions internationales de
respect des droits de l’homme. Ses positions de haine, cette attitude et ses menaces
d’extermination de son peuple ne sont pas
de cet ère.
Partant de là, nous estimons que votre père
a dépassé toutes les limites et violé tous les
protocoles, et tout dialogue avec lui, ou avec
son système, ne sera possible que sous certaines conditions :
premièrement, répondre favorablement aux
revendications du mouvement amazigh authentique libyen,
deuxièmement, découvrir la vérité sur ce
qui est arrivé au militant ‘Said Sifaou’ et aux
autres militants amazighs ;
et troisièmement, présenter des excuses
officielles de la part de votre pére Mouamar
El Kadhafi sur ce qu’il a affirmé et de toutes
les violations subies par le peuple amazigh
libyen.
De l’autre coté nous vous informons que
Mr. ‘Belkacem Lounes’, l’ex-président du
Congrès Mondial Amazigh, n’a aucune relation avec cette organisation et que des poursuites judiciaires sont en cours contre lui, et
cela dans les affaires suivantes :
Usurpation et utilisation illégale du nom
‘Congrès Mondial Amazigh’
Demande de vérifications financières au

sein des banques françaises et des malversions constatées.
Ouverture d’une enquête sur l’utilisation
de notre organisation pour des fins illégales
comme l’émigration clandestine vers l’Europe.
Veuillez accepter nos salutations les plus
distinguées.
Rachid RAHA
Président du Congrès Mondial Amazigh ».

Mais la critique la plus dure et la plus méchante est sans aucun doute venait d’un certain militant résidant en France, le dénommé
Mohamed Amnay que vous pouvez consultez
encore sur ce site : http://ageddim.jeeran.
com/archive/2009/10/957709.html .
Effectivement, lorsque Gadhafi avait appelé
à l’extermination des imazighen, on était
les premiers et presque les seuls personnes
au monde à organiser un sit in de protestation devant le consulat de Libye à Rabat, le
20 avril 2007, du fait qu’il avait soudoyé
tous les pays occidentaux par le pétrole du

Sitin a rabat le 20 avril 2007
peuple libyen qu’il extorquait. Il s’en est
suivi une autre organisée à Paris à l’appel de
l’association de Tamazgha lors de la visite de
Gadhafi en France où des membres de notre
ONG ont pris part. Ce dernier sit in avait
déclenché l’ire de dictateur qui s’est soldée
par l’échec d’achat d’armements français…
De même, lorsque Gadhafi avait emprisonné
les frères Bouchkhar et les chercheurs de
l’Ircam, le CMA était l’un des premiers à
réagir, à côté de Congrès Mondial de la Jeunesse Amazighe, présidé par le très actif militant Said El Ferouah, à organiser le sit in
du 6 janvier 2011, interdit par les autorités
marocaines. Et une fois déclenchée, la révolution le 17 février, le CMA était aussi l’une
des premiers organisations à soutenir la révolution, et devant la répression sanguinaire
de Gadhafi à ce valeureux mouvement des
jeunes du 17 février, le CMA avait appelé
, à côté d’autres ONG marocaines, au sit in
du 22 février 2011, violement réprimé par
les autorités marocaines, qui étaient restés
complices avec la dictature libyenne jusqu’à
la dernière minute, c’est-à-dire jusqu’à
la victoire de la bataille de Tripoli. Une

complicité qui avait permis, sans l’oublier,
l’interdiction de la présentation du livre
du notre journaliste Said Bajji sur la vie de
Said Sifaw que nous avons voulu organiser
le 18 juin 2009. Un autre événement de
notre perpétuelle solidarité avec nos frères
et sœurs libyens était notre présence lors de
la conférence Mondiale contre le Racisme
des Nations Unies à Genève en avril 2010
où on a attaqué directement les propos de
génocide du l’autoproclamé « roi des rois
d’Afrique ». En fin de compte, ce souhait de
menace d’extermination des imazighen n’est
pas restée lettre morte, le dictateur a essayé
de le matérialiser avec le déclanchement
de la révolution et que heureusement il n’a
pas pu le concrétiser du fait que les rebelles
amazighs étaient plus forts et plus déterminés que ses milices et ses mercenaires.
Mais ce qui nous étonne le plus actuellement et de manière profonde et triste, c’est
la complicité de certains militants libyens
qui connaissent tous les détails de nos dé-

marches et initiatives, et qui connaissent
aussi toutes les magouilles de la mafia de
‘Belkacem & compagnie’ et qui continuent
à s’engager à ses côté pour porter atteinte
à la crédibilité de notre jeune organisation,
et de ce fait ils continuent à contribuer à
l’enfoncer dans la division, faisant le jeu de
nos régimes dictatoriaux amazighophobes,
comme le cas de Mr. Fathi Ben Khalifa. Au
lieu d’arrêter de travailler avec ces ‘baltajia’
de la cause amazighe et de leur demander
de restituer au peuple libyen les pétrodollars qu’ils ont reçu de sanguinaire Gadhafi,
ils essayent de les blanchir de leurs complicités avec nos bourreaux de Tamazgha .
En définitive, le CMA, qui lutte acharnement pour son autonomie, et les militants
nobles amazighs de monde seront toujours
de côté de nos compatriotes amazighs de la
Libye dans leur aspiration légitime à un état
civil démocratique, qui inscrirerait dans sa
nouvelle constitution la langue amazighe en
tant que la langue officielle.
*R. RAHA est actuellement vice-président
du CMA.
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العامل االمازيغي

معطلو إقليم الدر يوش نسفوا املهرجان
اخلطايب حلزب االستقالل بدار الشباب
الدريوش مبناسبة ذكرى معركة أنوال

كما كان متوقعا قام معطلو إقليم الدريوش بنسف املهرجان الخطابي
لحزب االستقالل يوم الجمعة  22يوليوز  2011بعد أن حصلوا عىل
ترخيص مكتوب من السلطات املحلية الستغالل قاعة دار الشباب ملثل هذه
األنشطة الحزبية علما منا أن مثل هذه األنشطة ال يسمح بها القانون،
وجاء هذا النسف عىل اثر التاريخ األسود لحزب االستقالل بالريف و عىل
عدائه التاريخي ألبناء الريف و ردد املعطلون مجموعة من الشعارات
املناوئة للحزب و املطالبة برد االعتبار للريف و ملنطقة أنوال بالخصوص
و عدم اسرتزاقهم عىل دماء شهداء جيش التحرير بالريف و تم فضح كل
املؤامرات التاريخية للحزب يف املنطقة .
وبعد أن نفذ صرب أتباع حزب االستقالل وعدم تنفيذ برنامجهم قاموا بنعت
املعطلني بأبشع النعوت كما قاموا بتنظيم مسرية شعبية غري مرخص لها
تجاه عمالة الدر يوش حيث قاموا بكرس احد أبواب العالية و صعدوا فوق
السور و دخلوا يف صدام مع القوات املساعدة املكلفة بالحراسة و هناك تم
سب مسؤويل اإلقليم عىل رأسهم عامل اإلقليم .
هذا و قد استنكر املجتمع املدني بالدريوش هذا الترصف الشنيع لهذا
الحزب الدخيل وأن أهداف هذا الحزب هو خلق البلبلة و الفوىض باملنطقة.

أمازيغ طنجة
حيتفلون مبعتقلي  20فرباير

* تغطية :محمد ازناكي
احتضن مقر «جمعية ماسينيسا الثقافية» بطنجة حفل شاي عىل رشف
املناضل أحمد العزوزي ،الذي أصدرت محكمة االستئناف بذات املدينة،
يوم الخميس املنرصم ،حكما بربائته من كل التهم املوجهة إليه برفقة 21
معتقال آخر ،مما أضحى يسمى ب»مجموعة ال  »21التي تم اعتقالهم يوم
 22ماي املايض عىل اثر املسرية السلمية التي كانت قد دعت إليها «حركة
شباب  20فرباير» والتي عرفت تدخال عنيفا لقوات األمن التي تم استقدام
عنارصها العسكرية من الصحراء.
وقد نظم هذا الحفل بتنسيق بني شبيبة الحركة األمازيغية بطنجة وجمعية
ماسينيسا الثقافية ،بحضور العديد من الفعاليات األمازيغية وعضوي
هيئة الدفاع ،األستاذين أنور البلوقي وعالل املوساوي.
الحفل تميز برسد املناضل أحمد العزوزي لظروف االعتقال ومعاناته،
وبقية اإلخوة معتقلني «حركة  20فرباير» السابقني ،من سوء األحوال
بالسجن املحيل ،وقبلها يف «ضيافة» مفوضية الرشطة ،كما تناول الكلمة
كل من املناضل الشاب عبد الرحيم بنعمر باسم «شبيبة الحركة األمازيغية»
والسيد عبد السالم بلخدة باسم «جمعية ماسينيسا» ،عربا فيها عن اعتزاز
مناضيل الحركة األمازيغية بصمود العزوزي وكل مناضيل «حركة شباب
 20فرباير» الرشفاء بطنجة ،كما عرب عن شكرهما للسادة األساتذة أعضاء
هيئة الدفاع ولكل اإلطارات الحقوقية والسياسية واملجتمعية واإلعالمية
التي دعمت املعتقلني ال  21يف محنتهم مع السياسيات املخزنية املرفوضة،
كما عرف حفل الشاي هذا تناول الكلمة من طرف كل الحضور الذين
عربوا عن سعادتهم بإصدار حكم الرباءة يف حق متهمي  22ماي وعربوا
عن تهنئتهم لكل املعتقلني وعائالتهم وحذروا فيها املخزن من أي محاولة
للعودة باملغرب اىل ما قبل ال  20من فرباير .2011
وتحفل االستقبال تخللنه أجواء موسيقية ملتزمة بصوت الفنان املناضل
كمال بليدو الذي أمتع الجميع ببعض الغاني األمازيغية امللتزم للفنان
الكبري خالد ازري .وقد انتهى الحفل بمنح املناضل أحمد العزوزي تذكار
رمزي عبارة عن صورة له مع تعبري جماعي باالعتزاز بصموده ونضاله
سلمته له املناضلة فاطيمة املختاري باسم اإلطارين املنظمني لحفل الشاي.

احلراك الشعيب ومستقبل األمازيغية
استمرارا لربنامج أنشطتها الثقافية نظمت جمعية تانكرا للثقافة والتنمية بتني-
إغري يومني ثقافيني بقاعة اجتماعات بلدية تني-إغري ،وذلك يومي الثالثاء واألربعاء
 06و  07شتنرب  ، 2011وقد تم تنظيم ورشات تطبيقية تحت عنوان»:مدخل إىل
اللسانيات األمازيغية»من تنشيط األساتذة والطلبة الباحثني:ذ .رجب ماشيشيذ.
عيل درويشذ .حسن لكاغ (انكمار).ذ.عمر عبيبيذ .الحسني أيت با ذ.سمري
امزاورو ....،وأمسية ختامية عرفت مشاركة مجموعة Lulan -d:ومجموعةTala:
ومجموعة Itran-clan:ومجموعة Angmar:ومجموعةTasuta n tedgh°t I:
 whidusومجموعة El –badraoui:ومجموعة Najib ،...:باإلضافة إىل سكيتشات
وقراءات شعرية
وتحت شعار ":الحراك الشعبي ومستقبل األمازيغية:أية قراءات؟ "" Amhrdad
 "? agdudan D imal n tmazivt : Matta tannayinنظمت جمعية تانكرا للثقافة
والتنمية بتني-اغري،أياما ثقافية ،وذلك يوم األحد واالثنني  28و 29غشت 2011
املوافق 15و 16تام-يور  2961بقاعة اجتماعات بلدية تني-إغري ،وعرفت األيام
تنظيم ندوة سياسية تحت عنوان" :موقع تني-اغري يف قلب رياح التغيري"من
تأطري  :ذ .كريم باقشيش (صحفي و ناشط أمازيغي  -واشنطن) .وذ .احمد
صدقي (فيدرالية الجمعيات التنموية -تني -اغري) .وذ .عبد العزيز زعام (منظمة
تاماينوت  -فرع تني -اغري) .وذ .محمد العثماني (جمعية اطاك املغرب  -فرع
تني -اغري) .وذ .محمد الزر كوني (الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان -فرع تني-
اغري) .وذ .مصطفى سالمات (جماعة العدل واإلحسان) .باإلضافة إىل ندوة فكرية
تحت عنوان" ترسيم اللغة األمازيغية وسؤال األجرأة والتفعيل "من تأطري :ذ .رجب
ماشييش (طالب باحث يف اللسانيات األمازيغية) .ذ .زايد اوشنا (أستاذ وباحث
امازيغي) .ذ.عدي السباعي(حزب الحركة الشعبية) .ذ.عبد الواحد درويش( حزب
الحركة الديمقراطية االجتماعية) .ذ .حسن عدنان(حزب التقدم واالشرتاكية).
ذ.عيل موساوي(حزب العدالة والتنمية) .ذ .خالد الزيراري (الكونكرس العاملي
األمازيغي).

من اجل إطالق الفوري للمعتقلني السياسني االمازيغ
الفعاليات االمازيغية الدار البيضاء
استمرارا للسياسة االقصائية للدولة املغربية املمنهجة ضد اإلنسان
االمازيغي بصفة عامة و املعتقلني السياسيني االمازيغ بصفة خاصة،
وبعد إطالق رساح مجموعة من املعتقلني السياسيني واستثناء معتقيل
الحركة االمازيغية كل من حميد أعضوش ومصطفى أوسايا ،ندعو كافة
الضمائر الحية للحضور بكثافة يف الوقفة التضامنية املزمع تنظيمها أمام
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالرباط يومه األحد  25شتنرب 2011
عىل الساعة  10صباحا للمطالبة باإلطالق الفوري للمعتقلني السياسيني
للقضية االمازيغية القابعني بسجن توالل السيئ الذكر بأمكناس.

أخــــــبــــــــــــــار
لقاء حول النهوض باإلعالم اجلمعوي باملغرب

نظم منتدى بدائل املغرب وبوابة املجتمع املدني مغرب مرشق «جسور» اللقاء
الرابع حول النهوض باإلعالم الجمعوي باملغرب ،وذلك يومي  16و 17يوليوز
بمدينة الناظوربمشاركة مجموعة من الفاعلني الجمعويني واالعالميني يف
جهات الرشق والشمال.
ويمثل هذا اللقاء املحطة الرابعة من سلسلة ست لقاءات ستعقد يف جميع
جهات املغرب .حيث عقدت اللقاءات السابقة يف كل من الرباط وزاكورة
وتطوان ،وذلك من اجل :
•تقديم مقرتحات وتوصيات من اجل إصالح إعالمي يضمن حرية التعبري
والرأي و إقرار إطار قانوني يسمح بوجود االذاعات الجمعوية .
•تقييم تطلعات و احتياجات املجتمع املدني فيما يتعلق باإلعالم و التواصل.
وسيعزز هذا املرشوع  ،من خالل أنشطة التشخيص والرصد واملرافعة ،دور
منظمات املجتمع املدني يف االقرتاح واملرافعة للنهوض باإلعالم الجمعوي بما
يضمن التعددية و انفتاح اإلعالم عىل اإلذاعات الجموعية .كما يهدف أيضا إىل
تقوية قدرات الفاعلني الجمعويني التقنية واملعرفية لخلق و تنشيط إعالم
جمعوي و ذلك من خالل برنامج التدريب و التكوين بمساهمة وتأطري فاعلني
وخرباء وطنيني ودوليني.

اكتشاف  14حالة جديدة لداء
اجلذام مبيسور

يعود مرض الجذام من جديد ليحتل مكانة مقلقة يف املؤرشات الوبائية باملغرب منذ
سنة  2009أي يف ظل اإلدارة الحالية لوزارة الصحة وبخاصة بعد ظهور  14حالة
جديدة من داء الجذام يف نهاية شهر غشت املايض يف إقليم ميسور وهو ما يؤكد عودة
املرض من جديد للتفىش بشكل ملفت للنظر يف عدد من املناطق وبخاصة يف بؤره
وجيوبه املعروفة بمناطق املغرب غري النافع الذي يعرف فيه هدا املرض انتشارا
ملحوظا و باألخص يف املناطق الجبلية الريفية ويصيب الفئات الفقرية واملعوزة من
السكان.
وجدير بالذكر أن بالدنا كانت سجلت يف نهاية القرن املايض نتائج هامة عىل مستوى
استئصال الجذام بحيث تراجع املرض يف السنني األخرية بشكل كبري ،بحيث انتقلت
عدد الحاالت يف املغرب من  9371حالة الجذام سنة  1960إىل  1036حالة سنة .1991
ومنذ سنة  2009وبسبب الرتاجعات الخطرية التي عرفتها املنظومة الصحية عىل كل
املستويات الوقائية والعالجية والتدبريية وبخاصة مع إزاحة الكفاءات من مناصبها
وتويل املسؤولية من قبل عنارص تفتقد للتجربة والكفاءة والقدرة عىل تنفيذ الربامج
الصحية تم تسجيل  44حالة جديدة ويف غشت  2011سجلت  14حالة مرض جذام
جديدة يف إقليم ميسور بسبب ضعف وغياب الخدمات الصحية وضعف التأطري
وأحيانا التسيب واإلهمال التام لحقوق املواطنني يف الرعاية الصحية وتراجع الخدمات
الوقائية واستمرار الوزارة يف نهج خطاب الصالونات والشعارات الفارغة واالكتفاء
بأولوية الصفقات يف برامج واستتمارات ال عالقة لها بالحاجيات الصحية والطبية
الرضورية واألساسية للمواطنني واملرض.
ويعد املغرب من أكرب البلدان امللتزمة بمحاربة واستئصال هدا الداء الفتاك وبنت
إسرتاتيجية شاملة ومندمجة للوقاية وتشخيص وعالج املرض وحققت بذلك نتائج
مهمة سجلتها املنظمة العاملية للصحة بإيجاب .وجدير بالذكر أن الجذام مرض معد
ومزمن ينتقل عرب رذاذ األنف والفم ،أثناء املخالطات الحميمة واملتواترة مع حاالت
لم تُعالج ويصيب هذا املرض ،أساساً ،الجلد واألعصاب املحيطية والغشاء املخاطي
والجهاز التنفيس العلوي وكذلك العينني ،فضالً عن بعض املواضع األخرى .بإمكان
الجذام ،إذا لم يعالج ،إحداث تلف مرحيل ودائم للجلد واألعصاب واألطراف والعيون.
وتعمل منظمة الصحة العاملية عىل توفري العالج من هذا الداء منذ عام  1995باملجان
للمرىض يف كل أنحاء العالم ،بما فيها املغرب ،واعتمدت جمعية الصحة العاملية ،يف
عام  ،1991قرارا ً بشأن التخ ّلص من الجذام كمشكلة صحية عمومية بحلول عام
.2000
ويف هدا اإلطار و بظهور  14حالة جديدة بمدينة ميسور علينا أن ندق ناقوس
الخطرحول عودة هدا الداء الفتاك إىل التفيش يف أوساط املواطنني وما يمكن أن
يخلفه من أثار اجتماعية ونفسية خطرية عىل املرىض وأرسهم وبالتايل من الواجب
والالزم اعادة ادراج مرض الجدام ضمن االشكاالت الصحية دات األولوية والخدمات
والربامج الصحية الوقائية العامة .عالوة عىل ذلك ،مواصلة االلتزام السيايس
وتوفريكل االمكانات املادية والبرشية واللوجستيكية الالزمة للربنامج الوطني،
من ممرضني وأطباء مختصني ومختربات جهوية متخصصة للكشف والتشخيص
والعالج املبكر قبل ظهور املضاعفات من أجل التخلص النهائي ومكافحة داء الجدام
وتفعيل اجرءات تنفيد الربنامج الوطني ملحاربته عىل املستوى املحيل والجهوي
والعمل عىل توفري وضمان الرعاية الطبية والعالجية والدعم واملساعدة االجتماعية
والنفسية للمصابني وعائالتهم ،وضمان حصول جميع املرىض عىل خدمات املعالجة
بدون انقطاع وبشكل مجاني وذلك بوضع نُظم مرنة ومناسبة لهم بغرض تزويدهم
باألدوية؛ وتحسيس املواطنني وبخاصة يف املناطق النائية بالتعامل مع املرض بنوع
من الجدية بزيارة الطبيب من اجل القضاء عىل املرض يف مراحله االوىل .كما يجب
مراقبة أداء خدمات املعالجة املتعدّدة األدوية ،وجودة رعاية املرىض والتقدّم املحرز يف
سبيل التخ ّلص من املرض من خالل النُظم الوطنية لرتصد املرض وتوفري الدعم املايل
للربنامج الوطني ومتابعة تنفيذه وتقييم أدائه ونتائجه
* الشبكة املغربية للدفاع عن الحق يف الصحة – الحق يف الحياة
رئيس الشبكة عيل لطفي
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من هنا وهناك
• أمازيغ الصحراء

موازاة مع لقاء مايسمى باملفاوضات بني املغرب و «البوليساريو»
بضاحية نيويورك وتحت رعاية األمم املتحدة دون إرشاك االمازيغ
طبعا ،اجتمعت فعاليات امازيغية تنتمي إىل الصحراء مع ممثل
امازيغ كناريا ،بأحد مدن الصحراء ،وتضمن اللقاء املشاورات بني
الطرفني حول واقع االمازيغية يف منطقة شمال إفريقيا والصحراء
بالخصوص ،كما ناقش مستجدات الساحة السياسية يف املنطقة
واستبعد كال الطرفني قيام دولة عروبية يف الصحراء ،واتفق عىل
املزيد من التنسيق والتكتل من اجل تبادل األفكار والخربات ،من
اجل مرشوع بناء اتحاد مغاربي يأخذ فيه االمازيغ مكانتهم
التاريخية ،ويف ظل وحدة و تعايش سلمي بني شعوبه.

• الحاج بلعيد

نظم الفرع الجهوي للنقابة املغربية للمهن املوسيقية ألكادير،
بمساهمة من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية واملجلس البلدي
واملجلس اإلقليمي لتزنيت ،واملديرية الجهوية لوزارة الثقافة
الدورة التاسعة ملهرجان جائزة الحاج بلعيد للموسيقى تحت
شعار « :األغنية األمازيغية بني الوطنية والعاملية» وذلك يومي
 28/29يوليوز  2011بتزنيت.
وتضمنت فقرات هذا املهرجان ،ندوة يف موضوع شعار املهرجان
شارك يف تنشيطها كل من :ذ .أحمد عصيد ،ذ .لحسن حريا ،و ذ.
إبراهيم املزند ،ولقاءا مفتوحا مع الفنان الرايس الحسني الباز
ومجموعة من الفنانني واملهتمني.
وعىل مستوى األنشطة املوازية تم تنظيم معرض للمؤلفات
وبعض املنشورات األمازيغية وتوقبع األرشطة واإلبداعات األدبية.
هذا باإلضافة إىل سهرات موسيقية بالساحة الكربى بتزنيت،
بمشاركة :فاطمة تابعمرانت  -حسن أرسموك  -مجموعة تودرت
 مجموعة إماراين وأحواش تزنيت ،وتخلل هذه الحفالت الفنيةتسليم الجائزة التاسعة للفنان الرايس الحسني الباز أحد رواد
األغنية األمازيغية الحديثة وأبرز املساهمني يف تجديد وتطوير
أغنية الروايس.
ويف الجانب االجتماعي تم تكريم أحد شعراء أجماك الرايس موح،
تقديرا لعطائه الفني واإلبداعي يف مجال األغنية األمازيغية صنف
أحواش.
وتهدف جائزة الحاج بلعيد للموسيقى إىل التعريف بالرتاث الفني
املوسيقي واملحافظة عىل أصالة األغنية األمازيغية وتكريم
روادها ،واملساهمة يف تشجيع املواهب الصاعدة.

• أزطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

كما كان مقررا وكما أعلنت عنه اللجنة التحضيرية ،تنفيذا
لمقرراتها التنظيمية ،عقدت الشبكة االمازيغية من اجل المواطنة-
ازطا امازيغ-مؤتمرها الوطني الثالث أيام  8-9-10يوليوز 2011
باكادير تحت شعار «  33قرنا من تاريخ االمازيغية 55 ،سنة بين
التهميش و اإلقصاء،من اجل مغرب فيدرالي علماني».وبعد تداول
ومناقشة المؤتمرات والمؤتمرين لمجمل النقط المدرجة بجدول
أعمال المؤتمر ،انتخب المؤتمر لجنة وطنية مكونة من  33عضوة
وعضو ،وقد اجتمعت هده األخيرة في دورتها األولى وانتخبت
بدورها مكتبا تنفيذيا مكونا من  15عضو/ة ،وهما جهازين
مكلفين بتدبير و تنفيذ مقررات وتوصيات وخالصات المؤتمر طيلة
الثالث سنوات المقبلة

أيام ثقافية أمازيغية مبيضار

أنديش إيدير ،سيفاو شماليل
كان موعد الجماهري امليضارية والريفية مع أيام ثقافية إبتداءا من الثاني
عرش إىل الرابع عرش من الشهر الجاري ،من تنظيم جمعيتي ثيفاوين
للثقافة والتنمية والشباب األمازيغي للمبادرات والتنمية املشرتكة ،تحت
شعار "األمازيغية األن ...ويستمر النضال" ،رسالة غري مشفرة من
الجمعيتني لتأكيد اإلستمرار يف النضال من أجل اإلستجابة لكفافة مطالب
الحركة األمازيغية
وتجدر اإلشارة أنه يف اليوم األول أطر كل من األستاذين رشيد الغرناطي
وصالح لوليشكي لورشة تكوينية يف اللغة األمازيغية وهما صاحبا
التخصص باعتبارهما خريجا مسلك الدراسات األمازيغية بوجدة ،يف اليوم
الثاني سيستمر التألق مع عرض مرسحي من طرف مجموعة
ج ت س) التي قدمت من القبيلة الريفية آيث أوليشك ،تحت عنوان ثاسغاث
ن تمغاث ،عرض تناول وضع املرأة يف املجتمع الريفي مع استحضار أهم
ما تعيشه من مشاكل أرسية ،وأخريا كان موعد امليضاريني
مع أمسية فنية و شعرية نشطها كل من إدريس معاش ،نوري ،سمري
أراجي ،محمد الفاريس ،ماسيور ،ماسني ،شكري و شعراء كعبد الحميد
اليندوزي ،عبد الحكيم وعمر الوسطاني ،وابراهيم ملويل.
كما نظم معرض للكتاب األمازيغي عىل هامش األيام الثقافية ،وملصقات
عاشت يف الفرتة األخرية و كالعادة يومي السبت و األحد  16و  17من شهر لشهداء القضية األمازيغية بثامزغا ،لتختتم بهذا األيام الثقافية التنويرية.
يوليوز  2011ما كان يسما سالفا ب "موسم كناوة" عىل إيقاع الكنربي وتجدر اإلشارة أنه منذ تأسيس جمعية ثيفاوين يف العام املايض ،شهد
والقراقب مصحوبة باألهاجيزالتي تحكي تاريخ الوجدان ،وتخلق جو ميضار مجموعة من األنشطة املتعلقة باألمازيغية كقضية وهوية وثقافة
الحرضة واإلنفالت من الواقع وهجره.
مهرجان يرفع شعار "حتى ال ننىس الثرات "...يف جو من اإلنسجام واإلحرتام
بني جميع مكونات هته الباقة الفنية الرتاتية التي نضمتها جمعية "فوروم
بدعم من املعهد امللكي األمازيغي أقامت رابطة «تريا للكتاب باألمازيغية»
ي�وم  10يوليوز  2011بمقر دار جمعية «إليغ» يوما تكوينيا ثانيا لفائدة
املبدعني و املبدعات الشباب يف مجال القصة القصرية االمازيغية و يعترب
تتمة للي�وم التكويني األول الذي قامت به الرابط�ة يوم  05يونيو 2011
لفائدة ه�ؤالء املبدعني و املبدعات بتأطري و إرشاف من األس�اتذة محمد
أكوناض و عياد ألحيان و محمد أوسوس و الحسن زهور.
تمي�ز هذا الي�وم التكويني الثان�ي بقراءة نماذج م�ن القصص اإلبداعية
لهؤالء املبدعني و املبدعات و التي أبدعوها خالل املدة الفاصلة بني اللقاء
األول و ه�ذا اللق�اء الثاني و تعترب ثم�رة اللقاء األول و ال�ذي ارتكز عىل
الجانب النظري و التطبيقي يف كيفية كتابة القصة القصرية.
و كانت عدد النصوص القصصية املش�اركة  13نصا قصصيا إبداعيا  ،و
كازابالنكا" برشاكة مع جمعية" شتوكة أيت باها" والتي عرفت إيقاعات تم تقييم هذه النماذج بطريقة يتم فيها قراءتها عىل ش�كل مجموعات،
كناوية  100يف  100مغربية من كناوي طنجة اىل كناوي لكويرة .ومهما كل مجموع�ة مكونة من نص�ني أو ثالثة ليتم إبداء املالحظات يف مكامن
اختلف لون لكناوي أو جنسه،يبقى هذا الفن الراقي دائما موروت مغربي القوة و الضعف فيها عىل مستوى الشكل الفني و اللغوي.
و أبانت القصص اإلبداعية عن مس�توى فني يعد باالستمرارية والتمكن
ضارب يف القدم.
من تقنيات الكتابة القصصية .
اللجنة املنضمة :املجري وماجي ،فوروم كازابالنكا

مهرجان كناوة «احلي املحمدي»

اليوم التكويين الثاين يف جمال القصة القصرية
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نافذة

العامل االمازيغي

«يلقبونن�ي بالكاهن�ة ،تمام�ا كم�ا كان
الرومان يلقبون أجدادنا بالربابرة ،نحن يف
هذه األرض نحارب الرببرية ،عىل أية حال،
وداع�ا يا تج�ار العبيد ،س�أترك التاريخ يف
قلب أطفايل وأحفادي ،وسأترك األمازيغية
يف قل�ب ش�مال إفريقيا».امللكة األمازيغية
تهيا.
*بداية نش�أة العداء لألح�زاب األمازيغية
وترويج الته�م الباطلة من ط�رف القوى
الرجعية.
يب�دو يل،أنن�ا لو خصصن�ا كل دقيقة وكل
ثاني�ة من وقتنا لفض�ح ترهات وخرافات
بعض الناس فلن ننتهي من ذلك،فموضوع
مقالن�ا هذا ع�ن الح�زب األمازيغي،ليس
بموض�وع جديد،ب�ل يع�ود إىل ف�رتة ال
ب�أس به�ا م�ن الزمن،وتحدي�دا عندم�ا
أعلن األس�تاذ أحم�د الدغرني عن إنش�اء
الح�زب الديمقراط�ي األمازيغ�ي ،حينها
تعالت أص�وات املضللني واالس�تئصاليني،
أع�داء كل م�ا يمكن أن تش�تم منه رائحة
األمازيغية،م�ن املس�تفيدين م�ن الوضع
القائم واملجاهدين يف س�بيل أن يبقى هذا
الوض�ع عىل م�ا ه�و عليه ،مخون�ني هذا
الح�زب ،ومتهمني إياه بالعرقية والس�عي
لزرع التفرقة يف صفوف الش�عب الواحد،
وغريها من النعوت واألوصاف واالتهامات،
وكل ذل�ك للحيلولة دون قي�ام هذا الحزب
ال�ذي أعلن من�ذ أول يوم من نش�أته بأنه
حزب مغربي لكل املغاربة وبدون استثناء،
والذي لم يرد يف قانونه األسايس ولو نقطة
واحدة تؤكد تلميحا أو ترصيحا بأنه حزب
خاص باألمازيغ.
بعد ه�ذه املرحل�ة ،وبعد تمرير ما س�مي
بالدس�تور الجديد،وبع�د أن تأك�د لنف�س
األص�وات التي حاربت بكل م�ا أوتيت من
قوة الحزب الديمقراط�ي األمازيغي تحت
ته�م وذرائ�ع واهية،قل�ت بع�د أن تأك�د
له�ذه األص�وات ب�أن النش�طاء األمازيغ
ل�ن يقف�وا موق�ف املتفرج،ول�ن يكتف�وا
باملش�اهدة م�ن بعيد،كم�ا ل�ن يرض�وا
بالك�ريس الش�اغر،خاصة بع�د التق�دم
الطفيف والنس�بي الذي حققت�ه القضية
األمازيغية،وبع�د تروي�ج بع�ض األخب�ار
ع�ن ني�ة بعض النش�طاء إنش�اء أحزاب
أمازيغية،تعال�ت هذه األص�وات من جديد
لتته�م وتخ�ون وتبخس،مصورة نفس�ها
للمواطن�ني ع�ىل أنه�ا وحده�ا الحريصة
عىل وح�دة الوط�ن واملواطن�ني ومحاولة
إيه�ام الن�اس ب�أن وطنيته�ا أكث�ر م�ن
وطني�ة غريه�ا،وكل ذل�ك يف الحقيق�ة
لي�س غرية ع�ىل الوط�ن واملواطن�ني كما
س�نرى،بل عمال عىل إبعاد األمازيغية من
دوائ�ر صن�ع القرار،وإبعاد كل منافس�ة
سياس�ية قد ته�دد مصالح تل�ك األصوات
الش�اذة واملنافق�ة الت�ي س�يطرت ع�ىل
الس�لطة والثروة واإلعالم طيلة عقود من
الزمن،خاص�ة وأن أصحاب هذه األصوات
يعلم�ون علم اليق�ني مدى الش�عبية التي
تحظ�ى به�ا الحرك�ة األمازيغي�ة وم�دى
رسعة انتش�ار فكرها التنويري يف مختلف
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احلزب األمازيغي ال يعين بالضرورة حزبا عرقيا
املناطق،مما تعتربه ه�ذه األبواق الرجعية
الرافضة ألي تغيري تهديدا حقيقيا لها.
*األح�زاب األمازيغي�ة ال تعني بالرضورة
أحزاب عرقية.
األمازيغي أو األمازيغية صفة،كما العربي
والعربي�ة صف�ة والفرن�يس والفرنس�ية
صفة،وه�ذه الصف�ات ال تحم�ل مدل�وال
عرقي�ا كما يروج البعض،وإال فإن كل من
يق�ول أنا أمازيغي س�يتهم بالعرقية،وكل
من يقول أنا عربي كذلك،والفرنيس عندما
يس�أل م�ن تك�ون؟ ويجيب بأن�ه فرنيس
فس�يتهم بالعرقية؟نف�س ال�يء يمكن
أن يق�ال بالنس�بة لألح�زاب األمازيغي�ة
أو غريه�ا،إذ أن الع�ربة تك�ون بس�لوك
وممارس�ات ه�ذا الح�زب أو ذاك ولي�س
باس�مه،فكم م�ن ح�زب ال يحم�ل صفة
العرب�ي ومع ذلك فس�لوكاته وترصيحاته
وبنيت�ه البرشي�ة تؤك�د ع�ىل أن�ه أك�رب
األحزاب،لي�س عرقية فحس�ب،بل عائلية
أيضا،وس�نتطرق يف هذا الس�ياق لنموذج
حزب االستقالل.
بالنظ�ر إىل مجموعة من الدول،س�نالحظ
أنه�ا تتوفر ع�ىل عدد م�ن األح�زاب التي
تحم�ل أس�ماء مم�ا يعت�ربه املضلل�ون
عندنا،دالئل كافي�ة إللصاق تهمة العرقية
والعصبية والقبلية بأصحابها،فإذا انتقلنا
فق�ط إىل الج�ارة إس�بانيا،التي ال نعتق�د
بأنن�ا أكث�ر ديمقراطي�ة منها،فس�نجد
مجموعة من األح�زاب الكطاالنية؛كحزب
التحالف الديمقراطي لكطاالنيا،واليس�ار
الجمه�وري لكطاالنيا،والح�زب الوطن�ي
الباس�كي،وحزب العم�ل القوم�ي
الباس�كي،والحزب الش�يوعي ل�ألرايض
الباس�كية،ويف الع�راق توج�د أح�زاب
الديمقراط�ي
كردية،أهمها؛الح�زب
الكردس�تاني،وحزب اإلتح�اد الوطن�ي
الكردستاني،وحزب كادحي كردستان،ويف
إيران توجد جمعية بعث كردستان والحزب
الديمقراطي الكردستاني،ويف تركيا يوجد
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني،وحزب
عم�ال كردس�تان الرتكية،والح�زب
االش�رتاكي الكردس�تاني،وحزب العم�ال
الكردس�تاني الذي أسس�ه الزعيم الكردي
ع الل�ه أوجالن،ويف س�وريا يوج�د الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني والح�زب
الديمقراط�ي اليس�اري الكردي،ولس�نا
هن�ا نقارن ه�ذه األح�زاب الكردي�ة ذات
التوجه�ات االستقاللية،إلنش�اء دول�ة
كردية مس�تقلة،مع األح�زاب األمازيغية
يف حالة نش�أتها،ألن هذه األخرية ليس لها
م�ا س�تنفصل عنه أو تس�تقل عن�ه،وألن
األمازيغ ليس�وا بحاجة مل�ن يتزايد عليهم
يف ح�ب الوط�ن ووحدت�ه من ش�ماله إىل
أق�ى جنوبه،وحت�ى ال نن�ى يج�ب أن
نذكر بأن�ه حتى يف إرسائي�ل توجد أحزاب

مصطفى ملو
وتيارات سياس�ية عربية ال تخفي هويتها
العربية،وأش�هر ه�ذه األحزاب؛التجم�ع
املع�روف
الديمقراط�ي
الوطن�ي
باس�م»بلد»،الذي رغ�م كون�ه ال يحم�ل
اس�ما يدل ع�ىل عروبت�ه،إال أنه من أش�د
املطالب�ني باالعرتاف بالع�رب اإلرسائيليني
كش�عب وكقومية لها حقوقها السياسية
والثقافية،أم�ا أه�م التي�ارات العربي�ة يف
إرسائي�ل فهي؛التي�ار العرب�ي اإلرسائييل
ويتك�ون من ع�دة أح�زاب أبرزها؛الحزب
الديمقراط�ي العرب�ي ال�ذي أسس�ه ع
الرحم�ان الدواوش�ة س�نة ،1988والتيار
القوم�ي الوطني الذي يس�تمد مبادئه من
حرك�ة القومي�ة العربية،أم�ا أصغر حزب
عربي يف إرسائي�ل فهو؛حركة التغيري العر
بية.
الحقيقي�ة
العرقي�ة
*األح�زاب
باملغرب(حزب االستقالل ).
ي�راد للمغارب�ة دائم�ا أن يصدق�وا
األكاذي�ب،وأن يبق�وا منش�غلني بقش�ور
األمور ب�دل مناقش�ة جواهرها،ويتم ذلك
إم�ا بتوجي�ه أنظاره�م إىل قضاي�ا بعيدة
عنه�م وال تهمه�م يف يشء،أو باخت�الق
أعداء وهميني لهم،حتى ال يبقى لهم وقت
ملواجه�ة ومجابه�ة أعدائه�م الحقيقيني
واملطالبة بمحاس�بتهم،فعوض أن يطالب
املغارب�ة بح�ل األح�زاب القائم�ة فعلي�ا
ع�ىل العرق،والتي يعترب حزب االس�تقالل
الفايس،النم�وذج الراس�خ والص�ارخ
لها،نج�د املضلل�ون يوجه�ون أنظاره�م
للحك�م ع�ىل أح�زاب أمازيغي�ة لم تنش�أ
بعد،وتؤكد ع�ىل أنها أحزاب ل�كل املغاربة
كالح�زب الديمقراط�ي األمازيغي،عكس
ح�زب االس�تقالل ال�ذي يمث�ل أخطبوطا
عائليا،و يف هذا السياق فقد تطرقت مجلة
أوال ملناقشة هذا املوضوع،حيث خصصت
مل�ف عددها الس�ادس لحزب االس�تقالل
بعنوان؛االس�تقالل حزب أم مافيا عائلية؟
حيث تمت اإلش�ارة إىل أن هذا الحزب حتى
وإن بدا خارجيا،بأنه ليس حزبا آلل الفايس
فق�ط،إال أن�ه داخلي�ا يتضح بأن�ه حزب
العائل�ة الواحدة،حيث املراكز الحساس�ة
داخله ال يتوالها إال الفاسيون،إذن إذا كانت
تهم�ة «العرقية»،تس�توجب الحل،فه�ذا
أول ح�زب يج�ب أن يح�ل،وإذا كان الحل
يرك�ز ع�ىل االس�م؛أي اس�م الحزب،فهذا
الح�زب يج�ب أن يح�ل كذلك،ألن�ه قائ�م
ع�ىل جماج�م املقاوم�ني واملجاهدي�ن
الحقيقي�ني الذين ح�رروا الوطن وحققوا
ل�ه اس�تقالله،ليأتي بعضه�م م�ن كتاب
اللطيف يف مس�اجد فاس،وكتاب القصائد
الش�عرية يف قصورها،ليقوموا باس�تغالل
املط�روح
اسم»االستقالل»،والس�ؤال

هو؛م�ادام االس�تقالل ق�د تحق�ق فلماذا
يستمر هذا الحزب يف حمل هذا االسم؟هل
يسعى إىل تحقيق اس�تقالل لم يتحقق بع
د؟؟
*األح�زاب القائم�ة ع�ىل اس�تغالل
الدين(حزب العدالة والتنمية).
قل�ت س�لفا ب�أن الع�ربة يف األح�زاب
بالترصفات و السلوكات ال باألسماء،فكما
ح�زب االس�تقالل يحم�ل «اس�ما
محايدا»،ورغ�م ذل�ك فه�و ح�زب عرقي
وح�زب العائل�ة الواحدة،فنف�س ال�يء
يقال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية،الذي
رغ�م أن�ه يحم�ل ه�ذا االس�م الخ�ايل من
أي�ة دالل�ة ديني�ة،إال أنه حزب إس�الموي
بامتي�از،ال أق�ول حزب�ا دينيا،ب�ل حزب�ا
قائما عىل اس�تغالل الدين،وه�ذا ما تبينه
مجموعة من ترصفات وسلوكات ومواقف
أعضائه،ولع�ل أخريها ه�و التدخل إلعالن
الهوي�ة اإلس�المية للمغرب،ب�ل والتهديد
بالن�زول إىل الش�ارع يف حال عدم دس�رتة
الهوية اإلسالمية للمغرب،محاولة من هذا
الحزب إيهام الناس واس�تغالل عواطفهم
وتقديم نفس�ه بأنه ال�ويص الرشعي عىل
الدي�ن والغيور األول عليه،ه�ذا فضال عن
محاول�ة دغدغ�ة مش�اعر املواطن�ني يف
كل مهرج�ان خطابي لهذا الح�زب بآيات
قرآنية واس�تعمال أسلوب القسم كوسيلة
لإلقناع،بل إن األمني العام لهذا الحزب أكد
يف أحد ترصيحاته بأن ما يس�ميه بالخوف
من الله هو ما من شأنه أن يجعل من رجل
السياسة إنسانا صالحا ومصلحا(ويا للع
جب).
إذا كان قانون األح�زاب يمنع قيامها عىل
أس�اس ديني فحزب العدالة والتنمية أول
ما يجب أن يحل،بل معه أغلب األحزاب إن
ل�م نق�ل كلها،ألننا نعتق�د جازمني بأن ال
أحد من هذه األحزاب س�يقبل يف عضويته
يهوديا أو مس�يحيا،فما بال�ك إن كان من
امللحدين؟وحت�ى إن قبل�ت بعضوي�ة غري
املس�لمني-وإن كانوا مس�لمني عىل الورق
فقط،-فمس�تبعد ج�دا أن تقب�ل يهودي�ا
أو مس�يحيا أو ملحدا كأم�ني عام لها،وال
نعتق�د أن األح�زاب األمازيغي�ة يف حال�ة
نشأتها،و التي ستتبنى العلمانية،ستنهج
نفس ه�ذا النهج العن�رصي اإلقصائي يف
ح�ق مغارب�ة ذنبه�م الوحيد أنهم ليس�وا
«مسلمني».
أما إذا كانت تهمة العرقية تستوجب الحل،
فأغلب ه�ذه األحزاب يج�ب أن تحل،ليس
ألنها قائمة عىل أس�اس عرقي،بل األخطر
من ذل�ك أنه�ا كان�ت تتبن�ى إيديولوجية
التعري�ب الهادف�ة إىل مح�و ثقاف�ة ولغة
وحضارة شعب و»عرق» بأكمله.
*النظام املغربي؛ نظام طائفي عرقي.
دع�اة الوطني�ة وزاعم�و الغ�رية ع�ىل

أمازيغ مشال أفريقيا يطالبون باإلعتراف الرمسي باألمازيغية بشمال إفريقيا
يف أعقاب ندوة طنجة املنعقدة يف الفرتة املمتدة ما
بني  27و 29أبريل  ،1958والتي عربت فيها ثالثة
أحزاب سياسية كربى عن رغبتها يف إنشاء اتحاد
فدرايل لشعوب شمال افريقيا ،بعد استقالل
الجزائر التي الزالت آنذاك تخوض حرب التحرير.
وعيا بالتحوير الذي طال الجوهر األسايس
لهذه املبادرة عرب مرحلتني ،األوىل بتاريخ
10يونيو 1988بزيرالدا ،والثانية 17فرباير
 1989بمراكش ،من خالل منظمة تحمل
اسم " اتحاد املغرب العربي"؛ التي أبانت
عن عنرصية تجاه األمازيغ بمحتويات
مبهمة عرقلت كل محاوالت توحيد
شعوبنا وأراضينا .ولإلشارة يجب التذكري
بأنه منذ فرباير  ،1994وبعد مرور أكثر
من  16سنة ،لم يتمكن رؤساء الدول التي
تشكل هذا الكيان من عقد أي اجتماع.
إضافة إىل معارضة الجزائر السرتداد
املغرب صحراءه التي كانت مستعمرة من
طرف إسبانيا ،وغلقها للحدود مع املغرب؛
ال تزال تحول دون تحقيق شعوب شمال
افريقيا لطموحاتها الفيدرالية ،وتوحيد
مجهوداتها يف عالم ال تسمع فيه إال أصوات
التكتالت الكربى ،و إيمانا منها باستمرارية
هذا الطموح الذي يحرك شعوبنا ،واقتداء منا
بالتحوالت التي أسقطت ديكتاتوريات تونس
ومرص ،وسمحت بقيام ثورة غري مسبوقة
ضد النظام الديكتاتوري للقذايف ،وتجاوبا مع
الوضع املتميز الذي حظيت به اللغة األمازيغية
يف الدستور املغربي الجديد ،بعد استفتاء فاتح
يوليوز ،2011الذي فتح آفاقا جديدة للحرية
والديمقراطية وحقوق اإلنسان؛
نحن الفاعلون األمازيغيون املمثلون ملختلف

مناطق شمال إفريقيا ،واملجتمعون أيام
22و23يوليوز  2011يف طنجة ،بمبادرة من
مؤسسة املهرجان املتوسطي للثقافة األمازيغية
 ،املتبنون ل" بيان طنجة" ،نعلن:
•التزامنا ،دون تراجع ،بتحقيق وحدة شمال

إفريقيا ،دون أي تمييز عىل أساس الهوية أو
اللغة أو الثقافة أو املعتقد،
•اإلعرتاف الرسمي باألمازيغية بصفتها لغة
وثقافة وهوية لشمال إفريقيا � مع احرتام
التعددية الثقافية يف مرص � كرشط الزم
لإلستقرار والتنمية السوسيو  -اقتصادية
املستدامة،
•إن وحدة شعوب شمال افريقيا ال يمكن أن
تتحقق إال عىل أسس فدرالية متكافئة،
•هذه الوحدة ستندرج ضمن آفاق متوسطية
وإفريقية و عاملية ،يف كنف احرتام مصالحها

وقيمها التأسيسية،
•إن وجودنا عىل تخوم الرشق والغرب،
والشمال والجنوب ،والعالم اإلسالمي والعالم
املسيحي،يؤهلنا للعب دور فعال يف السالم
والرخاء واالستقرار والتآخي بني شعوب العالم،
•الحرية والديمقراطية واحرتام حقوق
اإلنسان السياسية والهوياتية والثقافية
والسوسيو-اقتصادية ،ستكون قواعد
التواصل والتعامل األساسية يف هذه
الوحدة.
لتفعيل هذا االعالن ،نطالب ،ومنذ اآلن،
حكومات دول شمال إفريقيا الحالية:
* الفتح الفوري للحدود بني الجزائر
واملغرب،
* االعرتاف باملجلس االنتقايل الليبي ممثال
وحيدا ورشعيا للشعب الليبي،
* االعرتاف بالحقوق اللغوية والثقافية
ألمازيغ تونس ومرص،
* االعرتاف بالحكومة املؤقتة للقبايل،
* إنهاء االحتالل اإلسباني لجزر الكناري
و سبتة ومليلية وباقي الثغور املحتلة.
كما نطالب املجلس االنتقايل الليبي برتسيم
الهوية و اللغة األمازيغية.
طنجة  ،يف  23يوليوز2011
املوقع���������ون:
إلياس العماري،رئيس مؤسسة املهرجان
املتوسطي للثقافة األمازيغية بطنجة ،فرحات
مهني ،القبايل  ،فتحي خليفة ،ليبيا ،خديجة
بنسعيدان ،تونس  ،أماني الوشاحي ،مرص ،
طوماس كنطانا ،جزر الكناري ،أحمد أرحموش،
املغرب.

وح�دة الوط�ن واملواطن�ني ال نس�مع لهم
صوت�ا إال إذا تعل�ق األم�ر بم�ا ل�ه صل�ة
باألمازيغية،فه�م أس�ود أم�ام النش�طاء
األمازيغ ونعام أمام أسيادهم،إذ لم نسمع
أحدهم يوما،مم�ن يدعون نبذهم للعرقية
والطائفي�ة وخوفه�م ع�ىل الوطن،ل�م
نس�معهم ينتقدون النظام املغربي القائم
عىل العرقي�ة والطائفي�ة أو يذكرونه عىل
األق�ل بحقيقته،فمن املخجل أننا يف القرن
الواحد والعرشين،لزلنا نسمع عبارات من
قبيل؛ اململكة العلوية أو النظام العلوي أو
األرسة العلوي�ة أو العرش العلوي،أليس�ت
هذه أكرب طائفية؟؟
أما العرقي�ة فال يخفى عىل أحد أن النظام
املخزن�ي قائ�م ع�ىل ما يس�مى بالنس�ب
الرشيف ال�ذي تعترب بموجب�ه طائفة من
الن�اس وعرق م�ن األعراق أفض�ل وأرقى
من بقية الناس واألنس�اب واألعراق،وأنها
ه�ي وحدها املخول�ة من عند الل�ه لحكم
الناس،وذل�ك بم�ا حابه�ا م�ن أوص�اف
وخ�وارق ال تتوفر لغريه�ا،وال يخفى عىل
أحد أم�ر البطائق التي تمنح ملن يس�مون
بالرشفاء،وم�ا يحظون به م�ن امتيازات
دون غريه�م م�ن املواطنني،أليس�ت هذه
أك�رب عرقية وعنرصية ومي�ز؟ هل املغرب
دول�ة لجمي�ع املواطن�ني أم لع�رق بعينه
وطائفة بعينها؟أين أولئك املنافقون الذين
يزعم�ون رفضهم مل�ا يس�مونه بالعرقية
والطائفي�ة والعنرصية؟ملاذا ال تكون لهم
الجرأة للحديث وفضح العرقية والطائفية
الحقيقية التي يجسدها ويكرسها النظام
املغربي أكرب وأوضح تكريس؟؟
ختام�ا أطل�ب م�ن إخواني املغارب�ة أن ال
يصدقوا ما تروجه تل�ك األصوات الرجعية
االس�تئصالية ع�دوة الديمقراطية،والت�ي
تعم�ل جاه�دة لتبق�ى ه�ي املتف�ردة
واملس�يطرة عىل كل يشء ،كما ال يس�عنا-
بن�اء عىل تج�ارب دول أخ�رى،-إال القول
ب�أن إنش�اء أح�زاب أمازيغي�ة ه�و ح�ق
ولي�س مطل�ب،أوال ألن األمازي�غ يف
أرضهم،كما لألكراد وللباسك وللكطالنيني
وللع�رب الح�ق يف إنش�اء أحزابه�م ع�ىل
أرضهم،وثاني�ا ألن هذا الحق حق مرشوع
وديمقراط�ي،ألن األمازيغي�ة يف جوهرها
تعني الحرية والعدالة واملساواة واإلخالص
والنبل،ولذل�ك فه�ي ال تتناق�ض م�ع
مب�اديء الديمقراطية وأسس�ها،وعوض
أن نحك�م عىل أحزاب لم تنش�أ بعد،ينبغي
املطالب�ة بمحاكمة أح�زاب أذاقت الويالت
للش�عب املغرب�ي وس�ببت له امل�آيس عىل
أكث�ر م�ن صعيد،طيلة أكثر من خمس�ني
سنة،وأخرى تش�كل تهديدا لوحدة املغرب
واملغاربة،من خالل مواقف وترصيحات و
خرج�ات زعمائها العنرصي�ة واإلقصائية
الش�وفينية،فالعربة كما قل�ت باألفعال ال
باألس�ماء،فكم من حزب يعتقد أنه حزب
الله،يف ح�ني أنه ألذ الخصام لس�نة الله يف
خلقه.

فرحات مهين رئيسا
إلحتاد شعوب مشال إفريقيا UNAP
أس���ف���ر ل��ق��اء
طنجة ألم��ازي��غ
إفريقيا،
شمال
ال��ذي استمر ليلة
23-24ي��ول��ي��وز
2011ع��ن تأسيس
"اتحاد
منظمة
ش��ع��وب شمال
إفريقيا " .وقد
اختار أعضاء هذه
املنظمة فرحات
مهني رئيسا لها،
مدعوما بثالثة نواب
(توماس كنتانا من جزر الكناري ،و خديجة بن سعيدان من
تونس ،وفتحي نخليفة من ليبيا ،وأحمد أرحموش من املغرب).
كما أسندت مهمة أمانة املال إىل إلياس العماري من املغرب،
ومهمة السكرتارية العامة إىل أماني الوشاحي من مرص .كما
تم اإلتفاق عىل تحديد والية الرئاسة يف ثالث سنوات غري قابلة
للتجديد.
وبالنسبة للشعوب غري املمثلة يف هذا اللقاء فإنها مدعوة إىل
تقديم طلب لإلنخراط يتم قبوله بثلثي أعضاء املكتب .وقد تمت
برمجة اإلجتماع األول لهذه املنظمة نهاية شهر غشت 2011؛
مبارشة بعد إتمام إجراءات اإليداع القانوني وفق ما تم اعتماده
خالل اإلجتماع التأسييس ،عىل هامش فعاليات " مهرجان
ثويزا بطنجة".
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على هامش املهرجان املتوسطي للثقافة األمازيغية بطنجة التقت جريدة العامل األمازيغي باملناضلة يف صفوف احلركة األمازيغية بتونس ،خدجية
بنسعيدان ،فكان لنا معها حوارا استشرف أوضاع األمازيغ واحلركة األمازيغية بتونس.

خدجية بنسعيدان يف حوار مع العامل األمازيغي

"نؤمن بأن األمازيغية عامل توحيد يف بلدان مشال إفريقيا"

* بداية نرحب بك أخت خديجة بنسعيدان ببلدك الثاني املغرب ،نرحب
بك يف مدينة طنجة بالخصوص ،نرحب بك بني إخوتك األمازيغ وأخواتك
األمازيغيات .نود منك أخت خديجة لو تطلعي قراء جريدة العالم
األمازيغي حول أوضاع األمازيغ واألمازيغية كقضية يف تونس يف ظل
العهد البائد لبنعيل وما قبل بنعيل؟
** بورقيبة يف بناءه للدولة الحديثة أقىص الهوية األمازيغية،
كما أقىص األمازيغ يف حوار الهوية .حاول بورقيبة بناء تونس
التونسية أو بمعنى آخر األمة التونسية ،لكنه لم ينجح يف ذلك،
إذ وقع تحت تأثري املغرب والجزائر وليبيا ،كما وقع تحت تأثري
املرشق بصفة عامة .ويف  1967أصدر بورقيبة قرارا بإخالء
املناطق الجبلية ،ألنه كان يرى يف ساكناتها خطرا يهدد مرشوعه
يف بناء الدولة التونسية الحديثة ،حيث كان يرى يف القبائل
ويف نزعتها القبلية والجبلية ما من شأنه إفشال أو اإلعصاف
بمرشوعه يف بناء األمة التونسية ،وهو يف هذا صارعىل التجربة
الجزائرية يف إقصائها القبايل يف حوار الهوية الجزائرية ،فأنشأ
يف تونس مفهوم القائد الواحد ،الحزب الواحد واملسار الثقايف
الواحد ،فبدأت تنشأ أفكار "وحدانية".
حاول بورقيبة أن يكون تقدميا ،لكنه انتهى به األمر أن أصبح
رجعيا ،ألنه كان بطبعه ديكتاتوريا .ففي  1970تأسست فرقة
موسيقية أمازيغية باملهجر ،فرنسا تحديدا ،لكن تجربتها انتهت
برسعة ،أقربها النظام ملا عادت إىل تونس ،لكن الذاكرة مازالت
تحتفظ ببعض أغانيها ،لها أغنية جميلة عنوانها "لن نطيق الذل
وال نحمل كلمة عذارى" وهي باللهجة التونسية ،لحنها أمازيغي
وكلماتها عربية ،وهي اليوم تحاول أن تلملم شملها ،رغم أنها
كربت يف السن.
* ما حدود مساهمة أمازيغ تونس يف الثورة التونسية؟
** أنا شخصيا كنت حارضة ،وباختيار مني شاركت يف الثورة
التونسية بحكمي أنني ناشطة حقوقية وسياسية قبل أن أكون
ناشطة أمازيغية ،وبحكمي أني طالبة جامعية ،ويف حدود هذه
املؤسسة الجامعية تفرض عليك تواصال معينا ،تواصال مع
مجموعات معينة ومع أصدقائك يف الجامعة.
جميع الطلبة كانوا متحدين ،يسارا ويمينا ،لم تكن هناك تفرقة،
كنا يدا واحدة ،كما كنا نفكر جميعا بأن الوقت قد حان لكي
يرحل بنعيل.
واألمازيغ كانوا مشاركني أيضا يف الثورة التونسية ،ولهذا حتى
أصدقائي األكثر إغراقا يف العروبة ويف الفكر العروبي لم يكونوا
ليستطيعوا إنكار حقي ،ألنهم لم يكونوا ليزايدوا عيل يف الوطنية،
فجميعا كنا يف الشارع وتلقينا وواجهنا الرصاص معا ،ولهذا لم
يكن من حق أي أحد أن يقصيني.
يف الثورة التونسية لم نتكتل كأمازيغ ،كما لم نتكتل كسياسيني
ومتحزبني ،ولم يرفع أي كان شعارا خاصا بلون سيايس معني،
ولهذا كانت ثورة شعبية يعود فيها الفضل إىل املعارضة التي
تركت املجال مفتوحا للشباب ،حيث كان هناك إجماع عىل أننا
كلنا تونسيني ،إذ كان هذا اختيارا ،ونحن كشباب أيضا فضلنا أن
تبقى الثورة بعيدة عن أي لون سيايس.
تحرضني يف هذه اللحظة تنبؤ لألستاذ أحمد الدغرني،األمني العام
للحزب الديمقراطي األمازيغي املغربي املحظور ،قد رصح يف
جريدة أخبار اليوم املغربية يف أحد أعدادها أثناء انطالق الرشارة
األوىل للثورة التونسية بكون أنه ومن خالل اهتمامه بتاريخ شمال
إفريقيا اكتشف بأن تونس كانت نقطة بداية الغزو واإلحتالل
لشمال إفريقيا عرب التاريخ (الرومان ،العرب ،)...كما كانت أيضا
نقطة بداية التحرير الشمال اإلفريقي من املحتل الغازي ،وقد
حظر أنظمة الشمال اإلفريقي يف حينها من مغبة القفز عىل هذه
الثورة دونما إحداث إصالحات جذرية .ما الرس يف ذلك؟
هي قراءة صحيحة ،ألن اسمها "تينسا" ،هي مفتاح إفريقيا
ومفتاح املتوسط وستبقى دائما .ممكن هو رس تاريخي ،هي
أسطورة تونس وكفى.

* نبيل زغدود من تونس
دعت رئيسة الجمعية التونسية للثقافة األمازيغية
خديجة بن سعيدان ،املجلس التأسييس املقبل إىل
االعرتاف بالوجود األمازيغي يف الدستور التونيس
املقبل ،وبإدراج تدريس اللغة األمازيغية يف املعاهد
واملدارس عىل األقل كلغة اختيارية يف املناهج التعليمية
لسنة البكالوريا .جاءت هذه الدعوة بعد اإلعالن يوم
السبت  30يوليوز عن ميالد "الجمعية التونسية
للثقافة األمازيغية" ،لتكون بذلك أول جمعية للثقافة
األمازيغية عرفتها تونس يف تاريخها الحديث ،وتهدف
إىل االعرتاف باألمازيغية كمكوّن أسايس من مكونات
الهوية التونسية ور ّد االعتبار لتاريخهم من خالل
احياء تراثهم املادي والالمادي واالعرتاف بثقافتهم
اىل جانب املحافظة عىل العادات والتقاليد االمازيغية
وصيانة الطابع املعماري للقرى التونسية ذات الطابع
االمازيغي.
وخالل مؤتمر اإلعالن عنها ،قال جلول غرقي الكاتب
العام للجمعية "إ ّن األمازيغية لم تختف من الثقافة
التونسية بالرغم من محاوالت طمسها وتغييبها من
قبل النظام السابق .واعترب أن تأسيس "الجمعية

يحرضني اآلن مؤتمر طنجة  1958الذي تمخض عنه "املغرب
العربي" كما قال يل أحد الصحفيني ،واليوم نحن بطنجة لتصالحنا
وتصالح نفسها وتصحح خطأها التاريخي.
الكل يتحدث عن "ربيع الثورات العربية" ،هو يف الحقيقة الربيع
األمازيغي ،هو الربيع الشمال اإلفريقي بامتياز ،وليس هناك
شيئ اسمه "ربيع الثورات العربية".
* إىل أي حد استطاع أمازيغ تونس الحفاظ عىل هويتهم وثقافتهم
األمازيغيتني من الذوبان واإلنصهار التام وحتى اإلستيالب يف ظل
سياسة التعريب الشامل التي كان ينهجها النظام البائد ونظام بورقيبة
قبله ،وعرب أي قنوات قاوم أمازيغ تونس هذا اإلبدال الهوياتي لصالح
العروبة واإلسالم؟
** املشكل الذي نعاني منه هو ربط العروبة باإلسالم ،وهذه
كارثة ،فالعروبة شيئ واإلسالم شيئ آخر.
نحن مجتمعات أمومية بالدرجة األوىل ،مجتمعات تقوم عىل
األم واملرأة ،والفضل يعود لها يف الحفاظ عىل هويتنا وثقافتنا
األمازيغيتني ،وأنا شخصيا أؤمن بأن األمازيغية تنتقل من األم
بالدرجة األوىل ،ويف تونس ورغم التعريب فالعديد من التونسيني
يتكلمون األمازيغية ،بل هناك مثال يف بعض القبائل أطفال إىل
حدود  2009وقبل ولوجهم املدرسة تجدهم ال يتكلمون العربية،
وهذا دليل عىل أن وعرب مؤسسة األم ،وهي القناة الوحيدة ،ما زلنا
محافظني عىل هويتنا ولغتنا األصلية ،فاألمازيغية كان مجال
تداولها بني األصدقاء والعائلة أيضا إضافة إىل املنزل.
* هل يمكن أن نتحدث عن وجود حركة أمازيغية أخذت عىل عاتقها
حمل الدفاع عن الهوية والثقافة األمازيغيتني؟
** نعم.
* ماذا يمكن أن تقويل لنا عن الحركة األمازيغية الناشئة بتونس؟
** هي كما قلت حركة ناشئة ،مازالت تخطوا خطواتها األوىل،
لكن األكيد والجيد جدا أنها تتعلم دروسا كثرية ممن سبقوها
باملغرب والجزائر وليبيا حتى ال ترتكب أخطاء كبرية.
* ما حدود العالقة بني الحركة األمازيغية الناشئة بتونس مع باقي
الحركات األمازيغية بشمال إفريقيا؟
** نؤمن بالتواصل ،ونؤمن بأن األمازيغية عامل توحيد يف بلدان
شمال إفريقيا ،وليست عامل تفرقة كما يروج لها خصومها.
* ما هي املشاكل والعراقيل التي يواجهها أمازيغ تونس يف مسألة
اإلعرتاف الدستوري بالحقوق الهوياتية والثقافية ألمازيغ تونس؟

** أكثر األحزاب التقدمية الراديكالية اليسارية ليست لها القدرة
والشجاعة عىل مناقشة النقطة األوىل من الدستور التونيس والتي
تخص الهوية املجملة يف العروبة والإلسالم ،ففي مناقشاتهم
يقولون " نعم نريدها دولة مدنية ودولة املواطنة ودولة علمانية
تعرتف بالجميع" ،لكنهم غري قادرين عىل إدراجها يف برامجهم.
إننا نعاني شبه عزلة ،ولكن مادمنا يف بداية الطريق فمن املتوقع
أن نصادف صعوبات جمة ،يف املستقبل طبعا ،فاإلسالميني لنا
باملرصاد ،ونحن نرى حملة تشويه يف الفايس بوك ألمازيغ تونس
ولكل النشطاء األمازيغ ،ولكل شخص تجرأ عىل التحدث يف اإلعالم
عن األمازيغية.
* هذا يجرنا إىل التساؤل حول ما إذا كان أمازيغ تونس قد استفادوا من
الثورةالتونسية؟ وهل كانت يف صالحهم أم ضدهم ،أم أنه ليس هناك
تأثري يذكر بخصوص األمازيغية بتونس؟
** طبعا يف صالح أمازيغ تونس ،ألنها ثورة من أجل الكرامة
والديمقراطية ،فكرامتنا كانت مسلوبة لقرون طويلة ،وقد
آن األوان بعد الثورة التونسية التي قامت من أجل الكرامة
والديمقراطية ،كما قلت ،أن نسرتد كرامتنا كاملة غري منقوصة،
وأن نبدأ عهدا جديدا ،فالديمقراطية تقوم أساسا بالنسبة يل
عىل مفهوم اإلختالف ،وعىل تقبل كل مكونات املجتمع ،الثقافية
واإلجتماعية والهوياتية والدينية ،بدون مشاكل.
* ما هي الرهانات واإلكراهات امللقاة عىل عاتق أمازيغ تونس يف
املستقبل املنظور؟
** يف املستقبل املنظور ،أول شيئ هو اعرتاف الدستور التونيس
بالهوية األمازيغية كأحد املكونات األساسية للشعب التونيس،
هذا أقل ما يمكن ،وإيجاد منظومة قوانني كاملة تحمي اللغة
والثقافة األمازيغيتني من اإلندثار يف تونس.
* كيف تجدين األمازيغية باملغرب مقارنة مع باقي دول شمال إفريقيا؟
** نحن ظلمتنا الجغرافية بعض الشيئ ،مع األسف ،ألن مرص
وتونس وليبيا يف أقىص الرشق ،وأكثر الغزوات واإلحتالالت كانت
قادمة من الرشق ،لهذا تركزت أو اتجهت معظم القبائل يف اتجاه
الغرب الشمال اإلفريقي ،واملغرب فيه تركز لكل القبائل الشمال
اإلفريقية تقريبا ،حيث بقيت فيها اللغة والهوية محافظة عىل
مقوماتها وكينونتها وأكثر انتشارا ،فيما تراجعت واندثرت
أو كادت يف جهات أخرى من شمال إفريقيا ،ألنها أفرغت من
ساكناتها األصلية ومن قبائلها بشكل قرسي يف البداية ثم بشكل
طوعي فيما بعد.
* كيف تلقى أمازيغ تونس ترسيم اللغة األمازيغية دستوريا باملغرب،
رغم تحفظ الكثريين من األمازيغ املغاربة عىل الصيغة املدرجة يف
الدستور والذي يكرس وضعية دونية للغة األمازيغبة بمقارنة مع اللغة
العربية؟
** من الشجاعة أن تتحدث السلطة املغربية عن ترسيم اللغة
األمازيغية دستوريا ،لكنني لست قادرة عىل أن أهنيهم ،ولست
قادرة أيضا عىل عدم تهنأتهم ،ألن الصيغة كانت ملغمة جدا،
وكانت الغاية األوىل منها هو إقبار وإنهاء حركة  20فرباير
برسعة قبل أن تتطور.
* كلمة أخرية األخت خديجة بنسعيدان.
** هذه زيارتي الثانية للمغرب ،أعود إليه بحنني دائما ،ألنه مهد
أشياء ودالالت كثرية ،أجد فيه نفيس محاطة بإخوتي وأصدقائي
ورفاقي ،ففي  2009كنت أشعر بالوحدة يف تونس ،وعندما كنت
أهم بالعودة يف كل مرة إىل تونس كنت أخاف ،ألنني كنت يف امليدان
وحدي ،إذ يف كل مرة أستقل فيها الطائرة قافلة إىل تونس كنت
أستحرض دائما بأنني سأجد يف انتظاري مخابرات أمن الدولة،
أو عىل األقل سيوضع هاتفي تحت املراقبة ،لكن األخطر من هذا
هو أن يشعر املرأ بأنه وحده ،ونحن يف تونس سنتعلم كثريا من
املغرب ومن باقي دول شمال إفريقيا ،حتى نحقق حلما مات من
أجله أجدادنا.
* حاورها :منري الكرودي

أمازيغ تونس يطالبون باالعتراف هبم دستور ًيا

التونسية للثقافة األمازيغية" جاء من أجل إحياء
وتنمية الرتاث والثقافة االمازيغية بتونس ،عن طريق
العمل عىل املحافظة عىل العادات والتقاليد االمازيغية
التونسية االصيلة.
وأضاف "تتمثّل أهدافنا يف التعريف باملخزون الحضاري
األمازيغي لتونس بالداخل والخارج وتثمينه واستغالله
يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
السيما باملناطق الناطقة باألمازيغية.
وتخليص الرتاث والثقافة واللغة األمازيغية بتونس من
النظرة النمطية امللتصقة بها ومن األحكام املسبقة
املتعلقة بالفاعلني فيها .وكذلك املساهمة يف بناء ثقافة
تونسية متكاملة قائمة عىل التعدد والتنوع واالختالف
واملشاركة دون إقصاء أو تهميش ،إىل جانب العمل
عىل صيانة الطابع املعماري لكل القرى التونسية ذات
الطابع األمازيغي ،وإدراجها ضمن قائمة اليونسكو
للرتاث العاملي اإلنساني وحرص املتاحف األمازيغية
بتونس وإبرازها وهيكلتها والعمل عىل تطويرها
والرقي بها".
من جانبها أ ّكدت خديجة بن سعيدان ،رئيسة الجمعية،
"أ ّن عدد األمازيغ يف تونس ال يتجاوز  100ألف مواطن،

إال أن تاريخهم ضارب يف القدم وعىل املجتمع التونيس
أن يعرتف بوجودهم كأقلية دون أحكام مسبقة ودون
تهميش وإقصاء" وقالت سنقدّم دروسا يف تعليم اللغة
االمازيغية إىل جانب تأثيث أنشطة متنوعة للتعريف
بالحركة األمازيغية يف تونس ويف املغرب العربي .يُذكر
أ ّن األقلية األمازيغية يف تونس تتو ّزع عىل عدّة قرى
جبلية بالجنوب مثل قرية مطماطة ( 400كلم جنوب
رشق العاصمة) وقفصة (35كلم جنوب غرب) ،إىل
جانب محافظة تطاوين يف أقىص الجنوب وجزيرة
جربة.
وكان عدد من النشطاء االجتماعيني قد أطلقوا منذ
أشهر حملة عرب مواقع التواصل االجتماعي من أجل
إدراج فصلني يف الدستور الجديد .األول ينص عىل أن
تونس دولة حرة ،مستقلة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينها،
والعربية لغتها ،والجمهورية نظامها .أما الفصل
الثاني فيطالب أن تعرتف الدولة التونسية بالثقافة
واللغة األمازيغية كمكون للهوية الوطنية وتعمل عىل
تنميتهما .ودعوا صنّاع القرار "إىل تحمل مسؤولياتهم
التاريخية كاملة وذلك بالعمل عىل ضمان إدراج
الفصلني بالدستور الجديد للبالد التونسية حتى تكون

تونس املستقبل ما بعد الثورة ديمقراطية بحق يطيب
فيها العيش لجميع التونسيني دون إقصاء أو تهميش".
* نقال عن هيزبريس

العامل االمازيغي
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مجتمع
مواجهات بني السكان مبنطقة آيت سيدي امحد اومحاد جببل عوام بضواحي امريرت والقوات العمومية
أدت إىل سقوط جرحى واعتقاالت
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يف ظل األحداث التي شهدتها منطقة أيت سيدي احمد اوحماد بجبل عوام
بضواحي امريرت ،والتي أسفرت عن مواجهات بني السكان والقوات
العمومية وأدت إىل سقوط جرحى ومعتقلني أطلق رساح البعض منهم
بينما تم االحتفاظ بكل من أكضا الحسني ،أيوكو مصطفى ،أيوكو الحسني
وشعبان محمد.
ولتسليط الضوء عىل هذه األحداث املؤملة قام وفد يمثل املكتب الفيدرايل
للمؤتمر العاملي األمازيغي وجريدة العالم األمازيغي وبعض الفعاليات
األمازيغية املناضلة بزيارة دعم ومساندة من أجل الوقوف عىل الحقائق
والقيام بالخطوات التي يستوجبها الظرف وكذلك للفت االنتباه إىل
األوضاع املأساوية التي يعيشها السكان األمازيغ بهذه املنطقة الغنية
بثرواتها الطبيعية التي يتم استغاللها بشكل بشع من طرف رشكة
توسيت دون االكرتاث إىل النتائج البيئية واالقتصادية املدمرة التي يدفع
ثمنها سكان األرض األصليون الذين يعانون من التهميش واألمية وغياب
البنيات التحتية من صحة وتعليم ومياه صالحة للرشب وشغل يضمن لهم
العيش الكريم وألبنائهم الذين يغادرون املنطقة هربا من األوضاع املزرية
التي يعيشونها ،بغض النظر عن األثار الوخيمة املرتتبة عىل التنمية
املستدامة مما يششجع شجيع عىل الهجرة وقتل للثقافات املحلية ،وأثناء

هذا اللقاء ركز السيد رشيد رحا باسم املؤتمر العاملي األمازيغي عن التزام
املكتب الفيدرايل بالدفاع عن مطالب الساكنة التي تحتج بشكل سلمي
وحضاري يف كل املواقع محليا وطنيا وإن اقتىض األمر نقل املشكلة إىل
املؤسسات الدولية املدافعة من حقوق اإلنسان وحقوق السكان األصليون
الذين يستميتون يف الدفاع من أجل االستفادة من الخريات التي توفرها
منطقتهم ووضع حد لالستغالل الفاحش والضارب لكل األعراف واملواثيق
الدولية واألخالق اإلنسانية ورضب للكرامة البرشية ،وختم مداخلته
برضورة التشبث بالوحدة واملسؤولية من أجل تحقيق كل املطالب العاجلة
واملتمثلة يف وضع مخطط تنموي خاص باملنطقة القتالع املشكل من
جذوره عوض اللجوء إىل الرتغيب والرتهيب الذي لم يثبت يوما أنه حل
يمكن االعتماد عليه.
وأشار السيد إبراهيم شعبان فاعل أمازيغي إىل أن ما حدث بمنطقة
امريرت هو جزء من سلسلة من االحتجاجات التي تعرفها املناطق
األمازيغية سواء بالشمال والوسط أو الجنوب كرصخة جماعية برضورة
تغيري طريقة التعامل مع الساكنة خصوصا باملناطق التي عانت حصارا
وتهميشا لعدة عقود وحان الوقت لتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف
واملصالحة وخصوصا الجانب املتعلق برضورة جرب الرضر الجماعي من

الكونغريس العاملي األمازيغي يطالب بإطالق سراح احلسني أكضا

نعلن ماييل:
 1استنكارنا الشديد الهجوم عىلاملواطنني واعتقال البعض منهم مع
مطالبتنا بإطالق رساحهم فورا و
تحديدا عضو املكتب الفدرايل الدويل
للكونغريس العاملي االمازيغي السيد
الحسني أكضا.
 2نحمل "رشكة توسييت" و السلطاتاملحلية و اإلقليمية مسؤولية ما وصلت
إليه املنطقة من توتر و عدم االستقرار
مع املطالبة بحل مشاكل الساكنة و
تلبية مطالبهم العادلة و املرشوعة يف
جو من املسؤولية و الحوار.
 3رفع الحصار املرضوب عن املنطقةمن طرف الدرك و القوات املساعدة لكي تعود األمور إىل طبيعتها و
الساكنة إىل ممارسة أنشطتها.
 4دعوة كافة القوى الحية باملنطقة للعمل عىل دعم و مؤازرة املعتقلنيو الساكنة يف هذه املحنة.

يف اطارالحراك الجتماعي الذي يعرفه
املجتمع املغربي دفاعا عن قضاياه العادلة
كالشغل و التعليم و الصحة و السكن،
قامت قبيلة أيت يس أحمد أحمد باعتصام
مفتوح بمنطقة "اغرم اوسار" احتجاجا
عىل نهب خريات املنطقة من طرف "رشكة
توسييت املنجمية" التي عملت عىل تفقري
املنطقة الغنية باملعادن النفيسة دون
استفادة الساكنة من أي خدمة ،وبدل فتح
حوار مع الساكنة و ممثليهم قصد إيجاد
حلول مرضية للمعنيني ،أقدمت السلطات
املحلية و اإلقليمية عىل اعتقال ستة
معتصمني بعد أن أشبعتهم شتما و رضبا
و تعنيف النساء واألطفال أطلقت رساح
اثنني منهم يوم األحد و قدمت أربعة إىل غرفة الجنايات بمكناس بتهم
ثقيلة و يتعلق األمر بكل من أيوكو مصطفى ،أيوكو الحسني ،شعبان
محمد و أكضا الحسني الذي يمثل القبيلة باملجلس القروي للحمام و هو
يف نفس الوقت عضو املجلس الفيدرايل للكونغريس العاملي االمازيغي و
فاعل يف العديد من الجمعيات املحلية.
أمام هذا الوضع فإننا يف املكتب الدويل للكونغريس العاملي االمازيغي

عن املكتب الدويل
أقبوش النوري

«يترشف رئيس الجماعة الحرضية ملدينة تنغري أن ينهي إىل علم
العموم أن املجلس البلدي تعظيما وترشيفا لشهر رمضان ،قرر خالل
دورته العادية لشهر يوليوز  2011تعيني األسبوع األول من شهر
محرم كموعد إلقامة موسم بيع لعب األطفال بدال من اليوم  26من
شهر رمضان الذي يتزامن مع ليلة القدر ،ليلة العبادة والتقرب إىل
الله جل وعال ،وبناء عىل القرار املذكور فإن موسم بيع لعب األطفال
لن يُسمح بانعقاده ابتداء من رمضان 1432هـ ويتعني عىل تجار
لعب األطفال اتخاذ االحتياط الالزم لتجنيب أنفسهم التورط يف اقتناء
سلع لعب أطفال لن يُسمح ببيعها يوم  26رمضان املعروف بسوق
 »27انتهى اإلعالن.
إنه حقا إعالن غريب ملجلس غريب عن الساكنة ثقافة وهوية وتراثا،
فقد أعلن املجلس البلدي لتنغري يوم فاتح غشت من السنة الجارية
إىل عموم املواطنني بهذا اإلعالن الذي تخللته مجموعة من املفردات
أثارت انتباه ثلة من املواطنني بل منهم من استفزته (انظر إىل ما
تحته خط) ففي وقت تنتظر فيه الساكنة إعالنا شديد اللهجة والقوة
مثل هذا يُقرر فيه املجلس عقد اتفاقية رشاكة مع مؤسسات أو
رشكات معينة مثل رشكة تاوزاكت عىل سبيل الذكر لتشغيل جحافل
املعطلني .أو قرارا من نفس الجرأة يبرش فيه املجلس ساكنة دوار
تاكماصت التي تعاني األمرين من الروائح الناجمة عن الوادي الحار
بإيجاد حل نهائي لهذه املأساة بدل األمراض التي يعاني منها أطفال
الدوار املذكور وكبارهم ،والروائح الزكية التي ينعمون بها يف هذا
الشهر الفضيل ،أو قرار يعيد للمدينة رونقها بدل األسواق العشوائية
التي يعايشها املواطن صباح مساء ،قبل وبعد رمضان (كراريس أمام
املحالت والبنوك ،وإقفال للطرق املؤدية ملستشفى املهزلة بتنغري ،أو
قرار يتجرأ فيه املجلس البلدي باقرتاض عرشة ماليري من السنتيمات
أو أكثر تماشيا مع سياسة التنمية املستدامة إلقامة مشاريع تُخرج
املدينة من عنق الزجاجة الذي تعيش فيه (املستشفيات املهرتئة،
غياب مؤسسات تنموية ،قلة التعاونيات ،دور الشباب ...وهلم جرا)
أو أو ...قرارات مهمة كنا ننتظرها من املجلس مثل هذه ،لكن ال عجب،
فال حياة ملن تنادي .فبعد اطالعنا عىل اإلعالن كطائفة من مواطني
هذا اإلقليم وقبل الدخول يف تفاصيل هذا اإلعالن قانونيا بصحة القرار
من عدمه أو إن كان هذا القرار يندرج ضمن اختصاصات املجلس
استفتينا ثلة من املواطنني فمن أصل  100مواطن  13منهم فقط
مع قرار املجلس أي بمنع سوق  27يف حني أن األغلبية من املواطنني
ناهضوا بشدة هذا القرار ،وإىل جانب املواطنني أيضا استقصينا أمر

جملة من مؤسسات املجتمع املدني التي لم تعرب عن أي رأي بهذا
الصدد باستثناء خمس إطارات التي أصدرت بيانها تناهض فيه قرار
املجلس ويف إطار هذا االستقصاء تبني أن نسبة  13%املذكورة أعاله
املوافقة لقرار املجلس تعاطفت ال أكثر مع لغة البيان التي استعملت
فيها الحمولة الدينية إذ أن لغته إن تم تدقيقها وقراءة ما بني السطور
تعيدنا ألزمنة غابرة ،لغة طالبان ولغة التشدد والتعصب ،واإلسالم
من كل هذا براء ،والبالء الذي يريد اإلعالن أن يضعه عىل كتف املرأة
التنغريية بريئة منه ،وهذا بمثابة قذف وذم وجب عىل كل مواطن حر
تنغريي محاكمة أصحاب هذا القرار ،فهل فعال يوم  27يوم الفتنة؟
يوم تبتعد فيه ساكنة تنغري عن العبادة والتقرب إىل الله عز وجل
كما يزعم اإلعالن؟ ثم بأي صفة وبأي حق لدى هؤالء أن يحكموا
عىل املواطنني بهذا الحكم؟ فهل أصبح أول عيد ألطفال تنغري والذي
تتميز فيه املدينة عن سائر مدن اململكة مصريا بيد هؤالء يعبثون
فيه كما يشاؤون؟ (الله ينعل ملا يحشم) بل أكثر من ذلك هل ورث
املجلس البلدي هذا العيد عن أبيه أو أمه حتى يتحكم يف شؤونه؟ وبأي
سند قانوني يحق للمجلس أن يفرتي عىل أهل تنغري ويخرب بيوتهم
تجارا وأرسا كبارا وصغارا بمثل هذا القرار؟ سؤال أخري أطرحه عىل
أصحاب املجلس البلدي :إن كانوا قد اطلعوا عىل امليثاق الجماعي.
وفقهوا حدود اختصاصاتهم وتدخالتهم؟ أكاد أُجزم أنهم لم يعرفوا
شكل هذا امليثاق حتى .وهذا راجع ملثل هذه القرارات املتخذة .إذا ً فيا
أهل تنغري وإقليم تنغري عموما ممن يحجون كل عام للمدينة من
أجل مشاطرة أبنائهم يف هذا العيد ال تتعجبوا إن هلل علينا يو ٌم يقرر
فيه املجلس كهذا:
إعالن للعموم
بسم الله الرحمن الرحيم
يترشف رئيس الجماعة الحرضية لتنغري أن ينهي إىل علم العموم
أن املجلس البلدي ملدينة تنغري احرتاما لحقوق الحيوان وحفاظا
عىل البيئة .قرر يف دورته العادية لشهر  Xلعام  Yمنع املواطنني من
االحتفال بعيد األضحى حفاظا عىل الثروة الحيوانية ورفقا بهاته
الحيوانات من الجرائم التي تقام يف حقها يوم  10ذو الحجة .والسالم
ختام .ويف األخري ندعو الوزارة الوصية لتتحمل مسؤوليتها وأن تعمل
عىل ردع قرار هذا املجلس الذي هو يف األساس باطل وال يدخل ضمن
اختصاصات املجلس ،تماشيا مع قانون امليثاق الجماعي.
*نزيه بركان
حركة  8ماي الديمقراطية

املجلس البلدي ملدينة تنغري يهرف مبا ال يعرف

طاطا -صالح بن الهوري.

طالبت تنسيقية أديس للدفاع عن املطالب االقتصادية
واالجتماعية بحماية املال العام من الهذر والتبذير وسوء
التدبري وحماية أرايض الجماعات الساللية من مافيا
العقار واعادة الحقوق لذويها وتنفيذ الوعود التي خرجت
بها التنسيقية يف حواراتها مع كل املسؤولني دون اي
تسويف او تماطل,وحذرت التنسيقية السلطة من تفويت
ملف الدقيق املدعم للوبيات الفساد وبعض االنتهازيني
الذين يريدون استغالل نضاالت الساكنة لتحقيق مصالح
شخصية مما سيؤدي اىل التالعب بمصالح املهمشني
واملستضعفني،وانتقدت التنسيقية استمرار سياسة صم
اآلذان وعدم التعاطي االيجابي مع املطالب املرشوعة

خالل وضع مخططات تنموية استعجالية لتنمية هذه املناطق وتمكني
السكان األصليني من االستفادة من خرياتهم املوجودة فوق أراضيهم
وتحتها عوض أن يتم مصادرة أراضيهم الساللية لصالح لوبي العقار،
ونهب ثرواتهم املائية من طرف رشكة ال تراعي واجبها القانوني فعوض
أن تكون قاطرة التنمية أصبحت هي املكرسة للتهميش واإلقصاء
االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
ومن جانبهم تدخل ممثيل الساكنة والفاعلني الحقوقيني واملدنيني
باملنطقة حيث رحب السيد النوري اقبوش باملبادرة واعتربها دعما
معنويا وماديا وسياسيا للساكنة وألح عىل رضورة رص الصفوف حتى
الوصول إىل النتائج املرجوة من هذه املبادرة وأكدت باقي املداخالت عىل
أن املسألة يجب أن تأخذ منحا حقوقيا سلميا تفاديا ألي احتقان جديد
بني السكان والسلطات األمنية وأن هيئة الدفاع سرتكز عىل الجانب
الحقوقي واالجتماعي للمعتقلني عوض وضعهم يف خانة املجرمني أو
الداعني لإلخالل باألمن العام وتحريض السكان ،وذلك باالعرتاف بأن هناك
إقصاء إقتصادي وإجتماعي للمنطقة وعىل الدولة أن تتحمل مسؤوليتها
يف النهوض باملنطقة وساكنتها.

قصور ألنيف تنتفض ضد التهميش واحلكرة وغياب
البنيات التحتية

من املنتظر أن تشهد منطقة ألنيف يوم غد األربعاء مسريات شعبية ضخمة,تنديدا بما يصفه السكان
بالتهميش والحكرة املمارسة عىل املنطقة,وكذا احتجاجا عىل غياب البنيات التحتية من طرق معبدة
ومستشفيات وماء صالح للرشب.
ففي ألنيف املركز كانت هيئات املجتمع املدني قد أطلقت دعوة,دعت من خاللها جميع الساكنة إىل الخروج
غدا للتظاهر احتجاجا عىل ندرة املياه وضعف جودتها,وكذا غياب طبيب باملستوصف الصحي,الذي لم يعد
قادرا عىل استيعاب األعداد الكبرية للسكان والتي تقدر بأزيد من خمسني ألف نسمة.
إىل الرشق من بلدة ألنيف,من املزمع أن تقوم ساكنة كل من قصور؛تازواليت,أمكان,بوديب,فزو,لحفرية
,بمسرية ضخمة يف اتجاه الطريق الرئيسية الرابطة بني ألنيف والريصاني,لالحتجاج عىل العزلة الخانقة
التي تعيشها هذه القصور,وللمطالبة بربطها بالطريق املعبدة,والتي يعاني من جراء غيابها مئات املواطنني
خاصة القاطنني بالخارج للولوج إىل بلداتهم.
تجدر اإلشارة إىل أن منطقة ألنيف,تعاني هذا العام من خصاص كبري يف مياه الرشب,مما اضطر السلطات
للجوء إىل استعمال الصهاريج التابعة للوقاية املدنية لتزويد القصور املترضرة باملياه,وحتى املناطق التي
تتوفر فيها هذه املادة الحيوية كألنيف املركز فهي رديئة الجودة,وال تصلح للرشب حسب ترصيحات
املواطنني,كما أن بعض املناطق تعرف ضعفا يف القدرة الكهربائية,التي ال تكفي لتشغيل مجموعة من اآلالت
كالثالجات واملصابيح ذات القوة العالية,خاصة أن الصيف هو موسم لتنظيم األعراس,حيث يكون الطلب
عىل املاء والكهرباء.
جدير ذكره كذلك أن ساكنة املنطقة,سبق وأن قامت بمسرية شعبية يف اتجاه زاكورة,فاق عدد املشاركني
فيها  4000شخص,عىل إثر سياسة األذن الصماء التي تنهجها السلطات املعنية يف التعامل مع امللف املطلبي
الذي رفعته إليها أكثر من أربعني جمعية تنشط باملنطقة.

ساكنة تغجيجت
معاناة مستمرة مع رداءة الدقيق املدعم

تشتكي ساكنة فرقة إدسعيد أولحسن بالجماعة القروية لتغجيجت ( ساكنة دواوير الحندق ،إدوسعيد،
إدبوعرشة ،إكرامن ،إدبوتكجدا ،إغري نتزكارت ،إدبونيدوم ،)...أي حوايل  5000نسمة ،من رداءة الحصة
املخصصة لهم من الدقيق املدعم ،ما جعلهم يف العديد من األحيان يرفضون تسلم حصتهم هاته ،رغم كون
الدقيق من أساسيات العيش اليومي لديهم ،و ضعف القدرة الرشائية لدى أغلبهم...
و قد سبق ملمثلني عن ساكنة هده الدواوير أن نبهوا املسؤولني محليا و إقليميا لخطورة هذا املشكل ،عرب
عقد لقاءات مبارشة مع ممثل السلطة املحلية ،و توجيه مراسالت لعامل اإلقليم من أجل إيجاد حل جدي
لرداءة حصتهم من الدقيق املدعم ،و تمكينهم من دقيق ذو جودة ممتازة..إال أن هذا املشكل بقي قائما ،ما
جعلهم يفكرون يف تصعيد احتجاجاتهم مستقبال...
و جدير بالذكر ،أن الجماعة القروية لتغجيجت تعترب من الجماعات األكثر فقرا بإقليم كلميم ،إىل جانب
جماعة الشاطئ األبيض..و يقطنها حوايل  12000نسمة حسب إحصاء سنة ...2004

* سعيد الزاوي ،فاعل جمعوي

بين بوعياش :يوم الغضب واالحتجاج يف مسريات
شعبية حاشدة وإضراب عام إنذاري

خرج اآلالف من ساكنة مدينة بني بوعياش يف مسريات غضب واحتجاج عشية اليوم األحد  04شتنرب
 2011تنديدا بالحكرة واإلهانة وبالتماطل والالمباالة التي تنهجها السلطات يف التعامل مع مطالب أبناء
الشعب ،لتجوب مختلف الشوارع واألزقة رافعني شعارات تطالب برحيل الباشا واملجلس البلدي وإيجاد
مأوى لألرسة املرشدة واملهانة من طرف السلطات املحلية ،كذلك كرد فعل طبيعي عىل الحوارات الفارغة
والوعود التسويفية واملتماطلة التي تتهرب من الواقع ،وللتذكري فأيام االحتجاجات واملسريات الشعبية
املتتالية باملدينة قد بلغت عرشة أيام كاملة ،وتلقى احتجاجات الساكنة دعما كامال من القرى واملدن
املجاورة نظرا للفساد واالستبداد الذي بلغ حدودا لم يعد السكوت معها ممكنا ،وقد طالب املحتجون يف
مسرياتهم االحتجاجية الحاشدة والغاضبة برحيل الباشا املتهم باالعتداء واإلساءة إىل األرملة املعتصمة
وبرحيل املجلس البلدي الذي يقول املحتجون أنه ومنذ أزيد من  20سنة وهو يدمر املنطقة ويخربها ،كما
طالب املحتجون بتوفري السكن لألرسة التي تبيت يف العراء قرابة أسبوعني متتاليني ،وقد عربت مختلف
الهيئات املدنية والحقوقية والسياسية مساندة املعتصمني حتى تحقيق املطالب املرشوعة والعادلة للقضاء
عىل أسباب ورموز الفساد واالستبداد باملنطقة.
هذا وقد توعد املحتجون بأشكال نضالية غري مسبوقة يف حالة استمرار التعامل مع مطالب أبناء الشعب
بالالمباالة والتسويف والتماطل

املطالبة حبماية املال العام وأراضي اجلماعات الساللية

والعادلة.وصدحت حناجر املتظاهرين بشعارات مناوئة
لعامل طاطاوقائد قيادة اديس,وطالب املتظاهرون باعتماد
سياسة عادلة أثناء توزيع بطائق االنعاش عىل ساكنة
قيادة اديس التي تضم ثالثة جماعات محلية،ام الكردان
،تكزمريت،اديس،وجعل حد للسياسة العنرصية املبنية
عىل اساس عرقي قبيل عفى عنها الزمن،من خالل توزيع
بطائق االنعاش الوطني عىل اساس عرقي قبيل عنرصي
بهدف اثارة التفرقة والفثنة بني ساكنة القيادة’ ولم يثني
القيظ الشديد النساء واالطفال والشيوخ عىل املشاركة يف
الوقفة السلمية املتزامنة مع االفراح واالتراح للمطالبة
باملساواة والعدالة أثناء توزيع بطائق االنعاش الوطني.
ودعا املحتجون اىل فتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص

منح بطائق االنعاش ملواطنني ال يسكنون ضمن النفوذ
الرتابي لقيادة اديس،هذا فضال عن وهب عديد البطائق
الغنياء هم يف غنى عنها وتهميش أرامل ومطلقات وفقراء
وشيوخ وعاطلني.وتوعدت التنسيقية بمزيد من النضال
الراقي لتحقيق كامل مطالبها العادلة وبنقل الخروقات
التي يعرفها ملف بطائق االنعاش الوطني بقيادة اديس-
اقليم طاطا -اىل قبة الربملان وفضح املسؤولني عن هذا امللف
يف الصحافة الوطنية والدولية عىل أوسع نطاق.وسجلت
التنسيقية تماطل قائد قيادة أديس ومعه عامل االقليم
يف تنفيذ وعوده ومواصلته التسرت عىل االنتهازيني ومصايص
دماء الفقراء واملحتاجني والتعامل مع ساكنة قيادة اديس
بنوع من الالمباالة,و استمرار التوزيع الغري العادل لبطائق

االنعاش الوطني بمعاير تنقصها الشفافية والوضوح
وتشوبها املحسوبية والزبونية,واستفادة فئات معينة
بحذ ذاتها دون غريها من اغلبية بطائق االنعاش وفق
معاير غري مربرة وغري منطقيةواقصاء عددمن الدواوير
بجماعات اديس و تكزمريت وأم الكردان من االستفادة من
بطائق االنعاش الوطني واستفادة عدد من االشخاص غري
القاطنني باي من القرى التابعة لقيادة اديس,واستمرار
استفادة عدة اشخاص بصفة مستمرة من بطائق االنعاش
دون ان يقدمو اية خدمة للصالح العام بالنفوذ الرتابي
للقيادة وسيطرتهم عىل نصيب االسد عىل حساب فئة
عريضة من الفقراء واملعوزين واالرامل واملعطلني.
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تعج منطقة الريف  ،واليت تقع بالشمال الشرقي من املغرب ،مبجموعة من املبدعات واملثقفات األمازيغيات اللوايت سامهن بشكل من األشكال يف إثراء الساحة الثقافية املحلية على مجيع املستويات واألصعدة.
وقد استطاعت هذه املثقفات أن يفرضن أنفسهن ثقافيا بكتاباهتن الشعرية والسردية واإلعالمية ،وأن حيققن حضورهن املتميز مسرحيا وسينمائيا وتشكيليا .ولكن مازال حضور املرأة يف جمال الثقافة األمازيغية
ضئيال جدا ،وذلك باملقارنة مع حضور شريكها الرجل املثقف واملبدع ،وذلك راجع ألسباب ذاتية وموضوعية.إذًا ،من هن تلك املثقفات واملبدعات األمازيغيات اللوايت كن وراء تنشيط احلركة الثقافية واإلبداعية
مبنطقة الريف؟ هذا ما سوف جتيب عنه هذه الورقة التوثيقية.
 -4مبدعــــات يف مجـــال املســـرح
والسينـــما:
ثمة مجموعة من املواهب النسائية يف مجال
املرسح والسينما ،ونذكر يف هذا الصدد :لويزا
بوستاش ،وماجدة بناني ،وفدوى والقايض،
وسهام املشويش ،ووفاء مراس ،وسمرية
املصلوحي ،وفاطمة معوش ،وجيهان
أقوضاض ،وغريهن من املمثالت املتميزات والبارزات...
فإذا أخذنا ماجدة بناني عىل سبيل التمثيل ،فقد أخرجت
مرسحية» نساء الزابوق» ،والتي قدمها النادي الجامعي
ملرسح الشباب بزايو  .وعىل العموم ،فهذه املرسحية واقعية
من حيث املضمون والطرح ،وكالسيكية من حيث الشكل
والبناء والقالب الفني .كما ألفت ماجدة بناني وأخرجت
مرسحية منودرامية تحت عنوان« :تمرد امرأة» ،وأتقنت
دورها أيما إتقان،وذلك باعتبارها ممثلة محنكة ،يف مرسحية
«نشني سا /نحن من هنا» للمخرج فخر الدين العمراني.
ويف هذا النطاق ،نستحرض أيضا املمثلة املرسحية سهام
املشويش التي أظهرت قدرات رائعة أثناء انتقالها عىل خشبة
الركح ،وأداء دورها الرتاجيدي يف مرسحية «تايوجريث/
اليتيمة» ،وذلك من خالل البحث عن أمها (رمز األرض)،
والتي فرط فيها أبناؤها األمازيغ .ومن ثم ،فقد تقمصت
دورها أحسن تقمص ،ومثلته عن صدق ومعايشة .وينطبق
هذا الحكم كذلك عىل املمثلة الصاعدة فدوى والقايض ،والتي
أتقنت دورها يف مرسحية» ثريجا ثسنيفست /أحالم من
الرماد» ملحمد بنعيىس ،حيث أدت دور األم أحسن أداء فني
وجمايل.
أما لويزا بوستاش فقد جمعت بني اإلخراج والتمثيل املرسحي
والسينمائي ،ويتضح إخراجها املرسحي جليا يف عرضها
املرسحي «أقلوز» ،وهو عبارة عن فرجة مرسحية تستعرض
فيه لويزا بوستاش األلعاب الفطرية والظواهر ما قبل
املرسحية التي عرفتها منطقة الريف ،مع التعريف بظاهرة
«أقلوز» املرسحية التي كانت تمارسه النساء كثريا .وقد قدم
هذا العرض بمناسبة اليوم العاملي للمرأة يف شهر مارس من
سنة2007م يف قاعة العروض التابعة لنيابة التعليم ،وقدم
كذلك بدار املرأة ببني أنصار بالناظور .وقد نقلت لنا هذه
املرسحية الرتاث األمازيغي املحيل يف أكثر من ساعتني ،وذلك
باستعراض أزياء لنساء ريفيات ،واستكشاف رمزية الحناء
ودالالته الرمزية والسيميولوجية ،واالحتفال بالعروسة،
والتغني باألغاني املحلية ،وترديد «البويا» ،وتقديم الفلكلور
الشعري والرقص املحيل.
هذا ،وتتميز وفاء مراس عن باقي املمثالت األخريات بتعاطيها
للتمثيل املرسحي ،والغناء ،واملوسيقى ،والرقص الكوريغرايف،
والتجسيد التعبريي ،بله عن تعدد مواهبها التي تتعدى املجال
املرسحي إىل مجال السينما ،وإنتاج األرشطة املوسيقية.
وتتميز وفاء مراس كذلك بالحيوية الكبرية ،والنشاط املذهل
يف العمل ،والفعالية الفنية املستمرة .لذا ،فهي حارضة يف
الساحة الثقافية يف مدينة الناظور ،وتنتقي األعمال املرسحية
الجادة التي توصلها إىل املجد والسمو الفني ،وتضعها يف
مكانة محرتمة لدى جمهورها الكريم.
هذا ،وقد ولدت وفاء مراس امللقبة بـ «ثامريي/العاشقة»
يف أرسة ريفية أمازيغية محافظة بمدينة الناظور ،حيث
درست فيها االبتدائي واإلعدادي والثانوي .وبعد ذلك،اختارت
ميدان التدريس لتكون قريبة من املرسح واألنشطة الفنية
والثقافية .وقد تأثرت وفاء مراس بالفنانة املرصية نبيلة
عبيد أيما تأثر ،إذ هي التي دفعتها إىل حب املرسح والرقص
والتمثيل الدرامي والسينمائي .وقد كان للمخرجني :فخر
الدين العمراني وفاروق أزنابط تأثري كبري عىل املمثلة وفاء
مراس ،وذلك عن طريق التكوين والتأطري والتوجيه واإلرشاد،
إىل أن أصبحت ممثلة محرتمة لها وجودها املتميز يف ساحة
التمثيل والتشخيص الركحي والسينمائي.
وعندما كانت وفاء مراس طالبة بثانوية عبد الكريم الخطابي
بالناظور ،توجهت بثقلها الفني إىل ورشة املرسح املدريس
التي كان يؤطرها األستاذ فخر الدين العمراني داخل الثانوية
 .وقامت وفاء يف هذه املرحلة الثانوية بأداء أدوار مرسحية
لفتت إليها األنظار ،ومهدت لهذه الفنانة املبدعة لتكون ممثلة
املستقبل يف منطقة الريف بكل جدارة واستحقاق.
وبعد ذلك ،انخرطت وفاء مراس يف فرقة «أپوليوس» بمدينة
الناظور ،لكي تستفيد من ورشات التكوين والتأطري ،وتتعلم
حرفة التمثيل عن عمق ودراية ،لتنتقل  ،بعد ذلك ،إىل فرقة «
أسام» للمرسح التي كان يرشف عليها فاروق أزنابط.
وعندما تم تعيينها مدرسة يف مجموعة من املدارس االبتدائية
بالجهة الرشقية من املغرب ،كرست معظم أوقاتها للفن
الدرامي واملرسح املدريس ،وأدخلت إىل فضاء املؤسسة الرتبوية
أنشطة الفن الركحي ومرسح الطفل ،وشاركت يف املهرجان
اإلقليمي للمرسح املدريس بتاوريرت .ومع انتقالها من مدينة
وجدة إىل الناظور ،كونت وفاء مراس فرقة مرسحية بمدرسة
ابن باجة االبتدائية ،ودربتها أحسن تدريب؛ مما أهلها لتشارك
بمرسحية ضمن مهرجان حركة الطفولة الشعبية باملدينة،
وأحرزت عىل جائزة املبادرة الرتبوية  ،وعىل الرتبة الثانية
عىل املستوى الجهوي بوجدة .و أعدت وفاء مراس يف نفس
املدرسة لوحة فلكلورية شاركت بها يف حفلة نهاية السنة
الدراسية ،ولقيت استحسانا كبريا؛ وقد أهلها ذلك للمشاركة
يف حفلة أكاديمية وجدة ،و التي لقيت بدورها تنويها من
قبل الجمهور الحارض .وهذا النجاح الكبري هو الذي سيدفع
وفاء مراس ليتم استدعاؤها يف الكثري من املناسبات الفنية
والثقافية ،وآخرها املعرض الدويل للرتبية واملهن الذي
احتضنته الدار البيضاء ،دون أن ننىس أن وفاء مراس قامت
بتأليف مجموعة من املرسحيات لألطفال كمرسحية» ارحم
ترحم» ،والتي حصلت عىل جائزة أحسن نص مرسحي من
قبل جمعية يف منطقة العيون الرشقية.
وعىل أي حال ،فقد قامت وفاء مراس بمجهودات كبرية يف
مجال املرسح والسينما بصفة عامة ،واملرسح املدريس بصفة
خاصة ،عالوة عىل ما تقدمه إىل حد اآلن من أنشطة تكوينية يف
مجال تأهيل األطفال فنيا وتنشيطيا ،وتدريبهم عىل تقنيات
التمثيل وآليات التشخيص والكوريغرافيا الدرامية.
أما املمثلة سمرية املصلوحي ،فقد كانت لها عدة أدوار
مرسحية وسينمائية ،فقد شاركت بجدية فائقة يف املرسحية
األمازيغية « نشني ّسا  /نحن من هنا» ،والتي ألفها الدكتور

فلكلورية متناغمة ،ومنسجمة،
ومتسقة مع مقاطع األغاني ،وأدوارها
النغمية والداللية.
وإذا أخذنا أيضا تجربة الفنانة
األمازيغية تيفور ،فقد ظهرت هذه
التجربة املتميزة الرائعة يف جبال
بن الطيب ،لتعانق هموم اإلنسان
األمازيغي بصوتها الغنائي الحار الحزين  ،والذي ينبض
بالشجا ،ويتقد بالحرقة .فتيفور طفلة أمازيغية ريفية تملك
طاقة صوتية قوية  ،ولها تأثري كبري عىل مستمعيها ،وذلك
عن طريق رنات أغانيها النضالية التي ترتك إيقاعات رائعة،
وتنساب ألحانا دافئة مع إيقاعات قيثارة سعيد الفراد الشاعر
األمازيغي املبدع  ،والذي يرافقها يف مسارها الغنائي امللتزم.
ومن األغاني التي اشتهرت بها تيفور ،نذكر :أغنية (ءاثيشظني
ءوييس /حوافر الحصان) ،وأغنية (ءابريذ ن موالي موحند
مانيس؟ /طريق عبد الكريم من أين؟) .ومن املعلوم أن تيفور
مجرد لقب فني للفنانة إيمان بوسنان التي تبلغ من العمر 15
سنة ،وقد احتضنتها فرقة تيفور  ،والتي بدورها تنتمي إىل
جمعية بويا بابن الطيب القريبة من مدينة أدريوش.
وصارت املغنية األمازيغية تيفورة نجمة أمازيغية معروفة
يف الوسط الثقايف بمنطقة الريف ،وذلك بأغانيها األمازيغية
الهادفة امللتزمة ،وتحرض يف الكثري من األنشطة الفكرية
واألدبية والفنية  ،والتي تقوم بها مجموعة من الجمعيات
األمازيغية بالناظور ،والحسيمة ،ووجدة ،وطنجة ،ومكناس،
وتازة ،والرباط...
هذا ،وتحمل أغاني تيفور رسالة اجتماعية نضالية كما يدل
عىل ذلك رشيطها الغنائي األول ،إذ تهدف أغاني األلبوم إىل
طرح القضية األمازيغية والهوية ،وذلك من خالل توظيف
مجموعة من الرموز واألقنعة واألساطري والخطابات
التاريخية  ،بغية التأثري يف األطفال األمازيغيني كي يتشبثوا
بأرضهم وكينونتهم األصيلة.
 -6مثقفـــــات يف مجــــال الصحافـــة واإلعــــالم:
ظهرت مجموعة من اإلعالميات والصحافيات بمنطقة الريف
يشتغلن باإلعالم الورقي والرقمي ،مثل :نبيلة هاديف صاحبة
جريدة « العبور الصحفي» ،وقد ظهرت هذه الجريدة سنة
2002م .وهذه الجريدة جهوية مستقلة تصدر كل شهر من
مدينة الناظور ،وهي جريدة محرتمة مسؤولة وجادة يف
طرح قضايا مهمة كقضية املخدرات وقضايا املدينة .
وتتناول الجريدة مشاكل الريف السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،كما تنقل لنا األنشطة الثقافية والتاريخية
والرياضية و األخبار الصحية املحلية .وتعانق الجريدة كل
اإلشكاليات املتعلقة بالقضية األمازيغية والكينونة الرببرية،
ومازالت الجريدة تواصل عملها الهادف النبيل بكل جدية
وانضباط مسؤول.
هذا ،وقد ظهرت جريدة شهرية تحمل اسما أمازيغيا
«نوميديا» سنة 2005م ،ومديرة الجريدة هي السيدة ثورية
الغازي .ومن أهم انشغاالت الجريدة الرتكيز عىل منطقة
الريف ،واالهتمام بالقضية األمازيغية يف أبعادها السياسية
والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والرتبوية.
هذا ،وقد أصدرت مايسة رشيدة املراقي مؤخرا مجلة أدبية
وثقافية تحت عنوان» تيفاوين نالريف /أضواء الريف» ،
وتعنى هذه املجلة باإلبداع األمازيغي بمنطقة الريف  ،وذلك يف
كل تمظهراته األجناسية  ،وتجلياته النوعية املختلفة.
 -7مثقفــات وباحثـــات يف مجـــال اللسانيـــات:
يمكن الحديث يف مجال اللسانيات عن مجموعة من الباحثات
املتميزات يف مجال علم اللغة واملعجم ،ونستحرض منهن :وفاء
طنجي  ،والتي درست يف أطروحتها الجامعية لنيل الدكتوراه
الوطنية ،اللغة الريفية لبني سيدال من خالل منظور
فونولوجي .وتحمل هذه األطروحة  ،والتي أعدتها سنة
1991م تحت إرشاف بوهاس  ، BOHAS, Georgesعنوان
»» مظاهر الفونولوجيا الرببرية األمازيغية آليت سيدار»As- ،
pects de la Phonologie d’un parler Berbère du Maroc:
 .)Ath – Sidhar)Rifوقد قدمت األطروحة يف  350صفحة إىل
جامعة پاريس الثامنة بفرنسا.
كما أعدت أمينة لفقيوي دراسة لسانية جامعية تحت إرشاف
سالم شاكر بجامعة بوجي بفرنسا يف شهر مارس من سنة
1999م ،وكانت بعنوان »:الرتكيب املدمج للملفوظ غري
الفعيل يف الكالم الريفي آليت ورياغل»Syntaxe intégrée : »،
de l’énoncé non-verbal berbère )Parler rifain d’Ayt
.)Wayagher , Maroc du Nord
وبعد ذلك ،أصدرت أمينة الفقيوي قاموس اللغة الريفية أو
األطلس اللغوي الريفي ألول مرة يف تاريخ الدراسات املعجمية
املنصبة حول أمازيغية الريف .وقد قدم القاموس إىل جامعة
ليدن بهولندة يف  25سبتمرب 2007م .ومن املعلوم أن أمينة
الفقيوي من منطقة الريف املغربي  ،و أستاذة جامعية يف
مادة اللسانيات األمازيغية ،وذلك يف مركز الدراسات األفريقية
واللغات الرشقية يف جامعة خنت  Ghentيف بلجيكا ،وجامعة
ديل كاالربيا  kalarbia Delبإيطاليا .وقد طبع معجمها يف
مطبعة أملانيا .Rodcherkob
ويتكون معجم الفقيوي من أربعة أجزاء  ،ينصب الجزء األول
حول تاريخ الدراسات اللسانية األمازيغية .يف حني ،يهتم
الجزء الثاني بالدراسات املقارنة يف مجال الفونولوجيا ملختلف
املتغريات الصوتية األمازيغية الريفية ،بينما ينكب الجزء
الثالث عىل املظهر الرتكيبي للغة الريفية ،أما الجزء الرابع ،
فقد خصص لدراسة االختالفات املعجمية للهجات املنضوية
تحت أمازيغية الريف.
* استنتـــــاج:
تلكم -إذاً -نظرة مقتضبة حول اإلسهامات الثقافية
واإلبداعية ملجموعة من املبدعات واملثقفات األمازيغيات
بمنطقة الريف يف ميادين ومجاالت عدة ومتنوعة كالشعر،
والرسديات ،واملرسح ،والسينما ،والفنون التشكيلية،
واللسانيات ،واملعجم ،واإلعالم والصحافة .ومازالت الساحة
الثقافية الريفية األمازيغية يف حاجة ماسة إىل يومنا هذا إىل
الحضور املكثف والبارز للمرأة املثقفة واملبدعة من أجل إغناء
الساحة الثقافية األمازيغية ،وذلك يف شتى مجاالت الثقافة
األدبية ،ومختلف ميادينها الفنية واللسانية واإلعالمية !

املثقفات واملبدعات األمازيغيات مبنطقة الريف
عبد الخالق كرابيال ،وأخرجها األستاذ فخر الدين العمراني.
كما أتقنت دور األم يف الفيلم التلفزي األمازيغي» إمزورن» .
 -4مبدعـــات يف مجـــال الفنــــون التشكيليــــة:
ثمة مجموعة من الفنانات التشكيليات الريفيات اللواتي
لهن اهتمام كبري بفن الرسم والتشكيل ،سواء أكان ذلك
االهتمام يتم بشكل فطري وعفوي أم عرب الدراسة املصقولة،
واستكمال التكوين .وتعد مريم أمزيان رائدة الفن التشكييل
بمنطقة الريف بدون منازع .وقد ولدت بفرخانة سنة
1930م ،وذلك يف أرسة أرستقراطية ،حيث كان أبوها جنراال
عسكريا مقربا من الجنرال اإلسباني فرانكو .فعاشت مريم
أمزيان بمدينة مليلية ،ثم أتقنت اللغة اإلسبانية ،ثم انتقلت
مع أرستها إىل مجموعة من املدن املغربية ،وخاصة الشمالية
منها .وقد أنهت دروسها الكالسيكية بمدينة العرائش.
واعتمدت عىل نفسها يف تكوين نفسها بشكل عصامي.
فانتقلت إىل مدريد لدراسة الفنون الجميلة .وهناك ،نالت
دبلوم أستاذة الرسم والتلوين سنة 1959م .وتمثلت مريم
أمزيان عدة مدارس تشكيلية ،كاملدرسة الواقعية ،واملدرسة
االنطباعية ،واملدرسة التجريدية.
ومن املعلوم أن لوحات مريم أمزيان تنقل لنا الحياة املغربية
بكل مكوناتها املعيشية ،وتعكس تفاصيلها املوحية .ومن
ثم ،تتميز لوحاتها كثريا بالنربة الواقعية ،حيث تكاد تنطق
بتقاليد املغرب ،وتفصح عن أصالته ،وتعرب عن جمالية ألوانه
ومشاهده.
هذا ،وقد اهتمت مريم أمزيان يف لوحاتها الفنية باألشكال
الهندسية واملناظر الطبيعية ،والسيما الصحراوية منها،
واملوجودة بناحية ددس وزيز واألطلس الكبري ،كما يتجىل
ذلك واضحا يف لوحتها «القافلة» التي رسمتها عىل قماش
من حجم(146/114سم) بصباغة زيتية ،فنقلت من خاللها
صورة الصحراويني يف تنقالتهم وارتحالهم بريشة واقعية
زاهية.
وركزت مريم أمزيان عىل تشكيل لوحات زيتية تعرب فيها عن
املرأة األمازيغية بصفة خاصة واملرأة املغربية بصفة عامة
 ،وذلك عرب رؤية إثنوغرافية وحضارية .وتنبني اللوحات
النسوية لدى مريم أمزيان عىل األزياء والحيل وجمال الوجوه،
وذلك بشكل فلكلوري ثقايف قائم عىل رصد عادات املرأة
األمازيغية وتقاليدها ،وتبيان مظاهرها الخارجية وحاالتها
النفسية ،كما يتجىل ذلك واضحا يف لوحتها» أزياء وحيل»،
والتي رسمتها بصباغة زيتية عىل مسند القماش إطاره
(115/147سم).
ومن أجمل لوحات مريم أمزيان لوحة «حفل العرس» التي
رسمتها بالزيت عىل القماش ،وذلك بأسلوب واقعي موضوعي
محايد ،حيث نقلت فيها مباهج االحتفال بالعرس املغربي
بصورة واقعية دقيقة ،حيث ركز++ت فيها عىل أصالة
املرأة املغربية وجمالها ،مع تحديد روعة أزيائها وحليها،
وتبيان طريقة االحتفال بمراسيم الزفاف ،وتصوير مشهد
«العمارية» تصويرا جذابا ،مع رصد قاعة الحفالت املزخرفة
بالفسيفساء والزليج والعمارة األندلسية األصيلة .وينطبق
هذا الحكم أيضا عىل لوحتها الواقعية «املوسيقية املتحرضة»
 ،والتي استعملت فيها صباغة زيتية عىل القماش ،فأظهرت
لنا مغنية مغربية أصيلة تحمل بني يديها الكمان ،لتعزف عليه
أغاني الطرب األندليس أو امللحون .
ويمكن الحديث عن فنانة تشكيلية أخرى ،وهي سهام
حيل ،وهي من مواليد مدينة الناظور سنة 1978م ،وهي
خريجة املعهد العايل للفنون الجميلة بتطوان .وقد حصلت
عىل اإلجازة يف الفنون التشكيلية بامتياز .وقد انفتحت عىل
كثري من التجارب واملدارس الفنية يف مجال الرسم والتشكيل.
وأقامت كثريا من املعارض الفنية داخل الوطن( شفشاون،
وتطوان ،وطنجة ،والرباط) ،وخارجه ( مدريد) .وتذكرنا حيل
سهام بالفنانة التشكيلية األمازيغية الرائدة مريم مزيان التي
أمتعتنا بلوحاتها التشكيلية الرائعة ،وصارت مرجعا يف عالم
الرسم والتجسيد البرصي.
وعليه ،تنطلق سهام حيل من عالم البيئة الذي يحيط بوجود
اإلنسان من جميع جوانبه ،فتشكل حياته وكينونته الحقيقية
يف العيش والبقاء ،بل ترسم حتى ثقافته وهويته الحضارية
والفنية .وتحرض الطبيعة ضمن هذا العالم بتجلياتها
املتناقضة ومالمحها التشخيصية تعبريا وانطباعا وتمثال.
ومن هنا ،نجد تأثرا فنيا كبريا باالنطباعية يف رصد الطبيعة
يف ألوانها الضوئية املشعة ،وتصوير العواطف اإلنسانية،
وخاصة تصوير مالمح الغروب ،واالنعكاس الشميس الجميل
الذي يحيل عىل الحب والحياة واالنتشاء ،واالفتتان بالعواطف
اإلنسانية ،وتجسيدها بكل رمزية تشكيلية وتجريد
ميتافيزيقي .
ومن جهة أخرى ،تنطلق الفنانة حيل سهام من التصور
الرسيايل الذي يتجاوز الواقع إىل ماوراء الواقع التجريدي
الغيبي  ،وذلك القتناص إيحاءاته ودالالته النفسية الشعورية
والالشعورية .وإذا كانت الرؤية الدادائية حارضة يف لوحات
الفنانة  ،وذلك من خالل فلسفة تعرية الواقع البيئي ،وفضح
سلوكيات اإلنسان التي تسعى إىل تخريب الطبيعة ،وتحطيم
مقومات البيئة اإلنسانية ،وإثارة الرعب والبشاعة يف عالم
النقاء والصفاء ،فإن الفنانة تميل إىل تشخيص الطبيعة
بطريقة رسيالية قائمة عىل استدعاء األحالم والالوعي،
واستنطاق املكبوتات ،والتمرد عن العقل واملنطق والوعي،
والثورة عىل كل قواعد الحضارة وأسسها املادية.
وعليه ،فلوحات سهام حيل تجسد الطبيعة بصفة خاصة
والبيئة بصفة عامة ،وذلك يف أشكالها الفنية املتناقضة التي
تلتقي كلها عند :ثنائية الظلمة والنور ،واملعاناة واألمل،
والطبيعة والثقافة ،والفساد والنقاء ،والرتدي والصفاء،
والعبث والحياة .وبالتايل ،تطغى لوحات الغروب االنطباعي
عىل املعرض بمعطياتها التجريدية  ،والتي تنبثق منها
شمس الغد ،ويصعد املستقبل الفاضل  ،والذي سيعيد للحياة
اإلنسانية الداخلية رونقها  ،وتوازنها النفيس  ،واالطمئنان
الروحاني.

ومن الناحية التقنية والفنية والجمالية ،تتكئ الفنانة عىل
استعمال أدوات طبيعية مستمدة بحرفيتها من الواقع
والبيئة املحيطة باإلنسان األمازيغي  ،مع اعتماد تقنية
الكوالج  ، collageوتوظيف املكساج البرصي ،إذ تتحول
لوحاتها القماشية بإطاراتها الخشبية إىل ساحة فنية واقعية
حقيقية ،الحتضان الطبيعة بكل مكوناتها ،كأوراق الزهور،
وحبات األشجار والزرع ،وأصباغ الطبيعة بكل خصوبتها
ودوالها اللونية واملادية  .وتتحول هذه الرموز واألشياء
الواقعية إىل رموز مستقاة من الالشعور والالوعي ،وذلك قصد
التنديد بالواقع ،وذم مخلفات الحضارة التي التعرف سوى
تعليب اإلنسان ،واستالبه ،وتشييئه ،وتكعيبه يف أشكال مادية
ومنظورات رقمية ،تتناىف مع إنسانية اإلنسان ،وتتناقض
مع فطريته الداخلية ،وتتضاد مع عامله النفيس الوجداني
والعرفاني .ومن هنا ،نالحظ هيمنة األلوان الطبيعية عىل
اللوحات التشكيلية  ،وذلك باملقارنة مع األلوان الضوئية
االصطناعية.
أما الفنانة التشكيلية سعاد شكوتي ،فقد ولدت بمدينة
الحسيمة سنة 1976م ،وهي مبدعة عصامية ،شاركت يف
عدة معارض تشكيلية فردية وجماعية ،وساهمت بجدية يف
تنشيط ورشات فن الرسم بمدينتها الساحلية.
وتهتم سعاد شكوتي اهتماما كبريا بالقالبني :الفطري
والواقعي يف رسم البيئة األمازيغية عىل غرار مريم أمزيان
 ،فتعنى باملرأة األمازيغية يف لوحتها »:ثمغارث ن تمورث»،
وتهتم باإلنسان الطوارقي يف لوحتها »:توارك» .وبالتايل،
فهي ترسم بورتريهات ولوحات شخوصية مصورة وبيئات
طبيعية ،تحيلنا بشكل من األشكال عىل الثقافة األمازيغية،
وتجسيد حضارة اإلنسان األمازيغي الحر ،كما تعكس لنا يف
لوحاتها جمال املرأة األمازيغية ،وذلك يف أحالمها وعالماتها
املوشومة وأزيائها الرائعة.
 -5مبدعـــات يف مجال املوســــيقى والغــــناء:
عرفت الساحة الريفية مجموعة من األصوات الغنائية
األمازيغية ،كميمونت سلوان ،وفريدة الحسيمية ،وميلودة
الحسيمية ،ويامنة الخمارية ...وإذا كانت هذه املغنيات
ينتمني كلهن إىل الجيل املايض الذي ظهر مبارشة بعد استقالل
املغرب يف منتصف القرن العرشين ،فقد أعقبه جيل جديد
من األصوات النسائية ،كصوت نوميديا (نجاة بقاش) الذي
انتعش فنيا وموسيقيا ،وذلك مع منتصف الثمانينيات من
نفس القرن ،يمتلك خاصية الدفء النابع من صدق املشاعر،
ويصدر عن حرارة اإليقاع النغمي ،وينفذ برتانيمه الشجية
والثورية بكل سهولة إىل نفوس املستمعني .إنه فعال صوت
غنائي رائع وجميل ،إنه صوت نجاة بقاش امللقبة بنوميديا!
ومن املعروف أن نجاة بقاش من مواليد الحسيمة ،وقد
أنجزت مجموعة من األغاني األمازيغية باللهجات الثالث(تا
ريفيت،وتامازيغت،وتاشلحيت،وقد شاركت يف عدة تظاهرات
فنية ،كمشاركتها يف الربنامج التلفزيوني (سباق املدن)،
والذي كانت تعده القناة األوىل سنة 1987م ،وشاركت أيضا
يف املهرجان الوطني (أنغام ) ،والذي كانت تسهر عليه القناة
األوىل سنة 1994م .ويف نفس السنة ،ساهمت نوميديا يف
إحياء حفلة موسيقية غنائية يف الربنامج التلفزيوني (نجوم
الغد) ،والذي كانت تعده القناة الثانية ،وقد شاركت أيضا يف
نفس السنة يف املهرجان السياحي والثقايف بمدينة الحسيمة.
وشاركت نوميديا كذلك يف األسبوع املغربي بفرنسا سنة
2004م ،وشاركت سنة 2007م يف الربنامج اإلذاعي األمازيغي
لإلذاعة البلجيكية (املنار).
ومن ناحية أخرى ،فقد عملت نوميديا عىل تلحني ثالث أغان
أمازيغية عرصية باللهجة الريفية ،وأنجزت أيضا قرصا
مدمجا يحتوي عىل سبع أغان عرصية أمازيغية باللهجة
الريفية .كما اعتمدت يف أغانيها عىل نصوص شعرية لشعراء
أمازيغيني من منطقة الريف ،كسعيد املوساوي ،ومصطفى
بوحالسة .وأعادت تسجيل أغان أخرى لفنانني كبار ،مثل:
الفنان جباح ،والفنان عبد املوىل.
هذا ،وقد أعدت نوميديا قرصا غنائيا يضم سبع أغان
أمازيغية باللهجة الريفية ،وهي :توغايي (كنت)،
ولحسيما(الحسيمة) ،وتتاغ ءارابي(أدعو ربي) ،وكويش
ءيروح  /كويش ءيواردار(كل يشء ذهب  ،وكل يشء ضاع)،
وباباش ءيرايادجا( أبوك كان موجودا) ،وءاريف ثمورث
ءينو( الريف أرضنا) ،والالبويا.
وما يالحظ عىل هذه األغاني أنها مقطوعات موسيقية ملتزمة
تستهدف الدفاع عن القضية األمازيغية ،وتتشبث بالهوية
األصيلة لإلنسان الريفي .كما ترتاوح هذه األغاني بني قصائد
الحب ،وقصائد األرض ،وقصائد املكان ،وقصائد الهوية
واالنتماء ،وقصائد الضياع واالغرتاب الذاتي واملكاني .وتنطلق
نوميديا يف أغانيها من الرتاث األمازيغي الريفي املتنوع  ،ومن
الفلكلور الشعبي  ،ومن أغاني « إمذيازن» لتصيغه يف قالب
معارص ملتزم.
ونوميديا  -كما نعرفها  -مغنية محرتمة ،وإنسانة مثقفة
حساسة ،مهذبة متخلقة .تمتاز أغانيها بالشجا والوقار.
وبالتايل ،فنوميديا بعيدة عن الخالعة وامليوعة يف تقديم
األغاني ،وترنيم األلحان .فقد حاولت املزج بني اإليقاعات
املوسيقية التقليدية واملعارصة ،كما انفتحت عىل تجارب
فنية أخرى ،فحاولت االستفادة أيما استفادة من اإليقاع
الرشقي ،لتخلطه باإليقاع األمازيغي بشكل ممنهج مدروس
من الناحية املوسيقية.
وإذا كانت كلمات القصائد املغناة ثورية ونابضة بالحرارة
والدفء والحيوية ،فإن صوت نوميديا هو صوت أوپريايل،
يتدفق بالحيوية والقوة والرنات العالية ،ويتميز كذلك
باإليقاعات املرتفعة املتموجة ثورية ووجدانا ومعاناة .وقد
وظفت نوميديا الرتاث الغنائي األمازيغي توظيفا معارصا حيا
عىل أسس إيقاعية سليمة .وتذكرنا أغاني نوميديا بأغاني
الالبويا الرتاثية التي تنساب يف سياقات موسيقية جديدة،
إذ تعيدنا بأنغامها املدوية إىل املايض األمازيغي السحيق،
وتحيلنا عىل الجذور الريفية الدافئة ،وذلك عرب دقات إيقاعية

* جميل الحمداوي

