5

العامل االمازيغي

ملف العدد

ضيقة تفرغ النضاالت الشعبية من محتواها التحرري وتنتقص من قيمة
وقدر الدماء والتضحيات التي بذلت من أجل تغيري حقيقي وجاد.
إننا يف الحركة الثقافية األمازيغية ،إذ نتمسك برباءة معتقلينا وحقهم
الثابت يف الحرية والعدالة وبصورية املحاكمات واملتابعات وبمخزنية
االستهدافات الجسدية املنتهجة ضد مناضلينا ،وإذ نتشبث بمدرستنا
التحررية التقدمية وبتحصني نضاالتها ومواقعها ومناضليها من أي
استهداف مخزني  ،نحمل املخزن كامل املسؤولية فيما ستؤول إليه
الصحة الجسدية والنفسية ملناضلينا أعضوش وأوساي يف إرضابهما
املفتوح عن الطعام وفيما ستؤول إليه األوضاع وطنيا سواء داخل أو
خارج الجامعة بسبب هذه الهجومات املخزنية املسلحة وهذا القمع
الرشس لعموم االحتجاجات الشعبية.
وعليه ،نحيي عاليا معتقلينا السياسيني عىل صمودهم ومناضلينا عىل
تحديهم للتكالب املخزني وتصديهم للميليشيات اإلجرامية ،وكل مواقع
الحركة الثقافية األمازيغية والحركة التالميذية األمازيغية وامتداداتها
املوضوعية بالشارع عىل انخراطهم ومساهمتهم الفعالة يف النضاالت
الشعبية ويف تأطري املواطنني وتوعيتهم بالقضية األمازيغية يف شموليتها،
كما نحيي كل املواقع واملناطق والفعاليات الديمقراطية التي نظمت (أو
تعتزم تنظيم) وقفات وأشكال احتجاجية مختلفة للتنديد باستمرار
اعتقال مناضلينا واملساهمة يف فك الحصار اإلعالمي عنهم والتضامن
معهم وعائالتهم يف محنتهم.
كما ال ننىس أن نندد بالقمع املخزني للمتظاهرين وبالحصار املمارس عىل
كل املناطق املنتفضة (إيميرض ،أوتورو َك ،الحسيمة ،ميضار ،جبل عوام،
أيت باعمران )... ،وبتحويل الجامعة املغربية إىل ساحة للرتهيب املسلح
عوض كونها ساحة لتحصيل املعرفة وصدى للمعارك الشعبية ،كما
نتضامن مع كل املناطق املنتفضة وأرس الشهداء واملعتقلني واملصابني
وكل املتابعني ،مؤكدين تمسكنا بالنضال الديمقراطي السلمي إىل جانب
كل األصوات الحرة والضمائر الحية.
لذلك نذكر كل املكونات الطالبية أن مبادرتنا لحل أزمة الحركة الطالبية
(ميثاق رشف جماهريي ضد كل أشكال اإلقصاء والعنف  -الوحدة
الطالبية) الزالت مطروحة للنقاش والتفعيل ،حتى نخرج الحركة
الطالبية من التخبط الذي يريد املخزن أن تستمر فيه ،ونجعلها تنخرط
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بقوة يف نضاالت التغيري املصريية ملستقبل كل الطلبة
وعموم املواطنني واملواطنات.
لنؤكد مرة أخرى ،أننا قد حسمنا األمر منذ بداية
نضاالتنا ،فال مصالحة مع املخزن وال يد نمدها
ألسياده .ألننا كامتداد موضوعي للمقاومة املسلحة
و جيش التحرير ،اخرتنا اإلنحياز إىل معية الشعب يف
نضاالته الديمقراطية حتى التحرر من كل صنوف
اإلستالب ،ولن تجعلنا هذه املمارسات املخزنية نرتاجع
عن درب الشهداء واملعتقلني وعموم املضطهدين ،ألن
قيم تيموزغا علمتنا أن الحرية والكرامة واملساواة
والتضامن والتسامح والتضحية هي أسس كينونتنا
األمازيغية.
ويف األخري ،نجدد دعوتنا لجميع مناضيل وخريجي
الحركة و لكافة مناضيل القضية األمازيغية األحرار
ولكل الديمقرطيني إىل مزيد من النضال امليداني وتوحيد
الصفوف والرؤى لتحقيق املطالب الشعبية وانتزاع
الحقوق األمازيغية واإلفراج الفوري عن كل املعتقلني
السياسيني ويف مقدمتهم املعتقلني السياسيني للقضية
األمازيغية ،بمن فيهم املعتقل الجديد يوسف عهيد،
بعيدا عن أي اسرتزاق حزبي أو سياسوي مع محاكمة
كل األطراف املتورطة يف فربكة ملفاتهم والتسبب يف
إهانة كرامتهم يف سجون الذل املخزنية ،تلبية لنداء املعتقلني
السياسيني أوساي وأعضوش وخدمة لقضيتنا األمازيغية
العادلة واملرشوعة ،نخرب كل املناضلني األحرار ،أننا عىل أتم
اإلستعداد لإلستشهاد ودخول التاريخ من أبوابه الواسعة .لهذا
نطالب من الحركة الثقافية األمازيغية والحركة األمازيغية
بعد  19يوم من إرضاب مفتوح عن الطعام  ,ويف تدهور تام لصحة املعتقلني السياسيني
عامة ،وكل املنظمات والجمعيات الحقوقية ،النزول إىل
الشارع بشكل مكثف ،وخوض كل األشكال النضالية الحديثة :للقضية األمازيغية ،وما رافقها من إغماءات متكررة  ,قرروا تعليق ها اإلرضاب و الذي يمكن
تظاهرات ،إحتجاجات ،إعتصامات ...وذلك من أجل إطالق استئنافه يف أي وقت مناسب يف املستقبل  ,ما دام لم يتحقق مطلبهم الجوهري و الرئييس
رساحنا ،وإعادة اإلعتبار لنا نحن املعتقلني السياسيني للقضية املتمثل يف إطالق رساحهم دون قيد أو رشط ،مع إعادة االعتبار لهم .
ففي سياق هدا التعليق ،نخرب الرأي العام الوطني و الدويل أن إدارة «سجن توالل «، 1أخربت
األمازيغية».
املعتقلني بما أسفرإليه اجتماع الصبار أمني «املجلس الوطني لحقوق اإلنسان «و»مندوبية

العامة ووقوف الحركة سدا منيعا ضد كل املناورات التي تريد اإلجهاز عىل
مكتسبات الشعب املغربي وضد كل املحاوالت التي تريد طمس ثقافته
األمازيغية .
وبعد رصد الحركة ملجموعة من األحداث واآلراء يف الساحة املغربية خلصت
لصياغة بيان تندد فيه الحركة األمازيغية ببلجيكا بالتدخل الوحيش
الهمجي يف حق املعطلني يف الحسيمة يوم  21شتنربالذي خلف عددا من
الجرحى من بينهم حاالت خطرية  .وبسياسة االختطاف والرتهيب التي
ينتهجها جهاز البوليس املغربي يف حق املناضلني الرشفاء كما حدث مع
املناضل عبد الحليم البقايل بآيت بوعياش قبل إطالق رساحه فيما بعد.
كما تندد بقوة بالقتل عمدا الشهيد محمد بودروة يف آسفي وتقدم العزاء
لعائلته ورفاقه.
وتعلن الحركة تضامنها مع سجناء الحركة بسجن توالل بمكناس
املناضلني مصطفى أسايا وحميد أعضوش الذين يخوضون إرضابا عن
الطعام منذ الخميس  13أكتوبر  2011من أجل معانقة الحرية واحتجاجا
عىل أوضاعهم وتدعو الحركة إلطالق رساحهم ورساح كل معتقيل الرأي
يف املغرب وتحمل كامل املسؤولية للدولة املخزنية فيما ستؤول إليه
أوضاعهم .
وعربت الحركة عن رفضها واستهجانها لترصيحات األمري العلوي
هشام بن عبد الله حول ترسيم األمازيغية يف املغرب ،واعتربتها الحركة
ترصيحات عنرصية تنم عن قرص يف الرؤية وجهال لتاريخ املغاربة العريق.

املعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية يعلقون
االضراب املفتوح عن الطعام

* احلركة األمازيغية ببلجيكا

انسجاما مع مواقفها املبدئية يف الوقوف إىل جانب الشعب
املغربي يف نضاله املستمر ضد كل أشكال االستبداد والفساد
والظلم االجتماعي والسيايس والثقايف وتحقيق حلمه يف الكرامة
والعدالة ،ويف حرية التعبري والحق يف العمل؛ اجتمعت الحركة
األمازيغية ببلجيكا يف العاصمة بروكسيل ،املكونة من جمعيات
ونشطاء وأطر أمازيغية ،يوم األربعاء  19/10/2011ناقشت
فيه آخر التطورات امليدانية يف ظل الحراك الشعبي الذي تقوده
حركة  20فرباير عىل الصعيد الوطني بصفة عامة وما حدث
ويحدث يف منطقة الريف – الحسيمة  -عىل وجه الخصوص
من التدخالت الوحشية ألجهزة القمع املخزنية يف حق املعطلني
يف الحسيمة وآسفي التي خ َلفت جرحى ُ
وشهداء ومختطفني
تعبريا منها عن وجهها القبيح الذي ال يمكن أن تخفيه بمجرد
شعارات زائفة تضمنها ما يسمى بالدستور الجديد الذي
طبَلت وزمرت له الدولة املغربية كثريا ،كما تطرقت إىل وضعية
القضية األمازيغية وما حققته من منجزات وما يجب اتخاذه
من الوسائل املادية واللوجستية التي تدعم النضال األمازيغي،
الذي هو جزء من نضاالت الشعب املغربي ،من أجل إحقاق الحق
يف تمكني املغاربة من لغتهم األمازيغية وإدماجها يف الحياة

السجون» يوم  27أكتوبر  – 2011املوافق ليوم  16من اإلرضاب – بكون ملف املعتقلني قد
تم رفعه إىل وزارة» العدل» فيما يخص إطالق الرساح  ،ويف انتظار دلك ،فان املطالب املتعلقة
باملشاكل الداخلية للمؤسسة السجنية ،فهي ال ترقى إىل متطلعات املعتقلني املنتظرة  ,فباستثناء
مشكل الزيارة ــ وكحل غري مريض ــ حيث سمحت املؤسسة لشخص واحد من لجنة الدعم
بتزويد املعتقلني بكل املقررات الدراسية ،و الكتب ،و الجرائد وكل الحاجيات الرضورية للحياة
من مأكل و مرشب وغريها .....
أما فيما يخص مشكل السكن  ,فقد رفضت مندوبية السجون تمتعيهم بسكن انفرادي،
وعزلهم عن أصحاب الحق العام ،مربرا دلك بخصوصية املؤسسة السجنية التي تعرف
اكتضاض غري مسبوق .
ويف سياق مناف لزمن ما يصطلح به )) دسرتة الحقوق و الحريات (( ،فقد أقدمت املؤسسة
السجنية» توالل « 1مبارشة بعد تنظيم وقفة تضامنية أمام بوابتها بأمكناس باستفزاز
املعتقلني حيث شنت حملة تمشيطية تفتيشية عىل زنزانتهم ،وهم يف يومهم  17من االرضاب
املفتوح عن الطعام ويف انهيار صحي تام .واد ندين ونشجب هدا االنتقام الوحيش ،و التعامل
الهمجي املخزني املنايف لدولة )) العهد الجديد (( الدي يعيدنا إىل زمن تزممارت وسنوات
الرصاص.
ويف األخري نحيي بحرارة كل املناضليني و املناضالت يف جميع بقاع املغرب ،و الدياسبورا ،وكل
غيور عىل قضيتنا األمازيغية  ,وانه فيما ال شك فيه بكون املعتقلني السياسيني للقضية
األمازيغية يف طريق النضال سائرون  ,ولدا نناشد كل الديموقراطيني و الديموقراطيات إىل
تقعيد النضال السيايس،و املزيد من األشكال التصعيدية ،و الضغط السيايس حتى إطالق رساح
املعتقلني  ,خدمة موضوعية لقضيتنا العادلة و املرشوعة.
* لجنة دعم املعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية:أمكناس
31/10/2011

 20فرباير الناظور تندد بالقمع الذي بين بوعياش :عشرات اآلالف من املحتجني يستنكرون منتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب يدين
اغتيال الشهيد كمال احلساين
يشنه النظام ضدها
اغتيال املناضل الشهيد كمال احلساين
يف سياق تنامي نضاالت حركة  20فرباير واستمرارها يف املطالبة خرج عرشات اآلالف من املتظاهرين

برتسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،ويف الوقت الذي
أرصت فيه الحركة عىل سلميتها رغم املضايقات والتدخالت العنيفة
لألجهزة املخزنية ،التي كانت نتيجتها سقوط خمسة شهداء يف الحسيمة
وشهيدين أحدهما بصفرو واآلخر بآسفي ،وبدل محاسبة املسؤولني
عىل هذه األفعال اإلجرامية الشنيعة ،هاهو النظام املخزني بأجهزته
البوليسية واالستخباراتية يشن حملة مضايقات يف صفوف مناضيل
ومناضالت حركة  20فرباير بالناظور وصلت إىل حد استدعاء املناضلني إىل
مقر مركز الرشطة القضائية بشكل غري قانوني (عرب استعمال الهاتف
الخلوي) ،وتهديدهم بأفراد األرسة ،نهيك عن االستفزازات بمختلف
األشكال ويف األماكن العمومية.
إن إقدام املخزن عىل هذه السلوكات الطائشة بعد دعوة حركة  20فرباير
إىل مقاطعة االنتخابات لدليل واضح عىل إحساسه بفشل هذه املرسحية
االنتخابية التي يبحث من ورائها عىل رشعية شعبية يف الوقت الذي
نتلقى فيه درسا من انتخابات تونس .وعليه ،نحمل الجهات اآلمرة بهذه
السلوكات الشنيعة مسؤولية ما سيرتتب عن ذلك من عواقب وخيمة ،كما
نحذر من املساس بسالمة املناضلني .ونندد بالقمع املمنهج الذي يشنه
النظام ضد حركتنا وكافة مناضليها وكل الحركات االحتجاجية باملغرب.
إن من يعتقد أن سياسة االعتقال والعنف السيايس وإرهاب الدولة
وتسخري اإلعالم املحيل والوطني لتشويه صورة الحركة ،سيؤدي إىل قتل
الحركة واهم ،بل لن تزيد هذه املمارسات إال قوة وثباتا وصمودا .ونطالب
بإطالق الرصاح الفوري لكافة املعتقلني السياسيني ومعتقيل الرأي وعىل
رأسهم معتقلو حركة  20فرباير .وندعو كل الهيئات السياسية والنقابية
والحقوقية وكل فعاليات املجتمع املدني الرشيفة للتصدي لهذه السلوكات
الشنيعة بكل جرأة وشجاعة.
وأخريا نهيب بكل رشفاء ومناضيل هذه املدينة الصامدة للمشاركة بكثافة
يف املسريات االحتجاجية التي تعتزم الحركة خوضها يف األيام املقبلة.
صالح بن الهوري  -طاطا
شهد اقليم طاطا حراكا احتجاجيا ادان خالله عاطلون
عن العمل مقتل معطل وناشط بحركة  20فرباير
بمدينة الحسيمة من قبل بلطجي معاد لحركة 20من
فرباير,وطالب اخرون باحصاء بطائق االنعاش وتوزيعها
عىل الفقراء واملعدمني,ودعا مهنيون اىل حماية قوتهم
اليومي وجعل حد للمضايقات التي يتعرضون لها من قبل
رشكة نقل التحرتم عدد املقاعد املخصص لها واملحمية
من قبل االمن الوطني والدرك امللكي واملراقبة الطرقية.
واعرب ناشطون خالل مظاهرة بساحة املسرية عن
استنكارهم الشديد الغتيال الناشط كمال الحسيني ونددو
بعملية االغتيال التي وصفوها بالجبانة واملخزية,واكد
عىل التمسك بمطالب حركة 20من فرباير وابدو عزمهم

ببني بوعياش يف مسرية شعبية حاشدة
عشية اليوم األحد  30أكتوبر 2011
تنديدا باغتيال الشهيد كمال الحساني،
شاركت فيها فروع التنسيق اإلقليمي
للمعطلني باإلقليم ودعى إليها املكتب
التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة
الشهادات املعطلني باملغرب ،وتنسيقية
حركة  20فرباير بإقليم الحسيمة،
كما عرفت مشاركة مختلف الفاعلني
الحقوقيني والسياسيني باإلقليم ،وقد
رفع املتظاهرون شعارات من قبيل:
الجماهري انضموا انضموا الشهيد ضحى
بدمو ،الشعب يريد من قتل الشهيد ،يا
شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح،
ارفع أيدك يا نظام عن شعبنا ،الشهيد
خال وصية ال تنازل عن قضية ،وشعارات تستنكر اعتداءات البلطجية املتكررة التي
تستهدف املناضلني واألصوات الحرة التي تنشد العدل والحرية والكرامة ،وقد جابت
املسرية التي استمرت إىل وقت متأخر من الليل مختلف شوارع الرئيسية للمدينة لتتجه
إىل منزل الشهيد كمال الحساني لتختتم بكلمات ملناضيل الجمعية والحركة أدانوا
فيها االغتيال الذي استهدف املناضل وحملوا املسؤولية للدولة معتربين منفذ الجريمة
النكراء مجرد أداة وفقط وأن أيادي خفية تقف وراءه.
هذا وقد أصدرت العديد من املنظمات الحقوقية بيانات تنديدية باالغتيال الذي تعرض
له القيادي يف حركة  20فرباير ومناضل بجمعية املعطلني ،كما أدانت الكتابة الوطنية
لحزب النهج الديمقراطي االعتداء الشنيع الذي تعرض له الشهيد الحساني ،وقد خلف
حادث اغتيال الحساني أثرا بليغا يف ساكنة املنطقة ملا كان يتميز به من خلق حسن
وطيبوبة نفس ،وسماحة قل نظريها حسب الشهادات املتواترة من املنطقة

املعطلون بطاطا يدينون مقتل ناشط من20فرباير باحلسيمة

امليض قدما حتى تحقيق اصالحات سياسية واقتصادية
واجتماعية.وشهد مقر عمالة طاطا تنظيم اعتصام
ومبيت من قبل حركة شباب طاطا الحر للمطالبة
باحصاء عدد البطائق املوجودة باالقليم وامالؤها عىل
الساكنة وتقسيمها قسمة عادلة عىل كل املحتاجني
وذوي االحتياجات الخاصة وترسيم شغيلة االنعاش
الوطني التي تستحق االستفادة من البطائق حسب
االحتياج وتوفري التغطية الصحية لكل مستخدم تحت
اطار االنعاش الوطني وعدم االقتطاع او التالعب باالجور
واعطائها كما هي مدونة بالبطاقة وتوفري مالبس العمل

يف سياق الجريمة النكراء التي شهدتها مدينة آيث بوعياش مساء
يوم الخميس  27أكتوبر  ،2011واملتمثلة يف اغتيال املناضل الشهيد
كمال الحساني عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني
باملغرب/فرع آيث بوعياش ،وعضو ناشط بحركة  20فرباير ،وبعد
زيارة بعض أعضاء ،مجلس التنسيق الجهوي ،التنسيقية اإلقليمية
ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب لعائلة الشهيد وتعزيتها يف هذا
املصاب الجلل الذي ألم بنا جميعا ،أكدوا عزمهم ورغبتهم األكيدة
وامللحاحة من موقع املسؤولية والحس النضايل الحقوقي ،عىل
تبني ومواكبة كل تطورات هذه القضية لتأخد مسارها اإلجرائي
والقانوني إىل حني استجالء الحقيقة وكل الحقيقة.
وتأكيدا عىل السالف ذكره ،أعلن منتدى حقوق اإلنسان إدانته
لهذا اإلغتيال والتصفية الجسدية التي تعرض لها املناضل كمال
الحساني ،كما عرب عن استغرابه لهذا النمط من املمارسة من أجل
النيل من عزيمة نضاالت الجماهري الشعبية املطالبة بحقوقها.
وتقدم املنتدى بتعازيه الحارة لعائلة الشهيد كمال الحساني،
ولرفيقاته ورفاقه يف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املطلني
باملغرب ،ولكل أصدقائه بحركة  20فرباير ،ولكل الناشدين للحرية
والعدالة والكرامة باملغرب.
كما طالب املنتدى من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة
االستناف بالحسيمة بتحويل ملف التحقيق يف الجريمة من الدرك
امللكي إىل الضابطة القضائية التابعة لوالية األمن بالحسيمة.
وجدد تأكيده عىل متابعة كل فصول هذه القضية التي نعتربها
قضيتنا جميعا ومواكبة كل أطوارها إىل حني استجالء الحقيقة.
وأعلن دعمه لكل نضاالت الحركات االحتجاجية الهادفة إىل تحصني
مكتسباتها والتواقة إىل الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
* عن منتدى الحسيمة

الخاصة بعمال االنعاش الوطني وتحديد السقف الزمني
للعمل يف االيام العادية واالعياد(السبت واالحد ايام
الراحة).....وحملت الحركة الفتة جاء فيها"نطالب جاللة
امللك بفك الحصار عن ساكنة طاطا برفع الظلم والعدوان
املمارس من طرف السلطات املحلية"اىل ذلك نظمت
النقابة الوطنية لسائقي سيارات االجرة بطاطا مسرية
صوب مقر عمالة طاطا تحت شعار"نضال مستمر حتى
تحقيق الكرامة والعيش الكريم"احتجاجا عىل مضايقتهم
من طرف رشكة حافالت نقل املسافرين(رسيع باني)
الذي اليحرتم عدد املقاعد املحددة له مما يطرح اكثر من

عالمة استفهام يف الطريقة التي يتعاملون بها يف الطرقات
مع الدرك امللكي واالمن الوطني واملراقبة الطرقية,وكل
يف اتجاه انزكان عرب تارودانت وعرب بويزكارن.وصدحت
حناجر املهنني بشعارات منددة بالرشوة التي حرمتهم من
قوتهم وصب جام غضبهم عىل املسؤولني االقليمني لعدم
تجاوبهم مع املشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل و كال
اتهامات لالمن الوطني والدرك امللكي واملراقبة الطرقية
بالتسرت وحماية رشكة النقل التي تخالف القانون .ودعا
بعضهم اىل مقاطعة التصويت يف 25من نونرب القادم
كتعبري عن الغضب والسخط الذي يتعرض له املهنيون.
عىل صعيد اخر اعلن ذوو الحقوق بدوار ايكو عن تنظيم
اعتصام بمقر قيادة اديس بعيد عيد االضحى اىل حني تلبية
مطالبهم وايجاد حل ملشاكلهم.
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القذايف من جمرم ضد اإلنسانية إىل بطل من وجهة نظر إنسانية

املنهصزم إذا ابتسصم أفقصد املنتصرص لذة
الفوز.شكسبري
سصبق يل يف مقصال بعنصوان» غرائب و
اسصتفهامات حول الثصورة الليبية»،أن
قلت بصأن الثصورة الليبية،ثورة ليسصت
كالثورات،ثصورة الغرائصب و العجائصب
بامتياز،حينهصا أنهيصت مقصايل ذاك
بالتأكيد عىل أن الثورة الليبية سصتأتي
بجديصد غرائبي و غري متوقصع يف قادم
األيام،فهاهصو توقعصي يصصدق بعدما
تحول املجرم الذي عصذب و نكل و قتل
وهجصر اآلالف مصن الليبيصني إىل بطل ال
يضاهى أو عىل األقل إىل ضحية كسبت
تعاطصف املاليصني عصرب العالم،نتيجصة
ترصفات طائشصة و غري مسؤولة من
قبل الثوار.
لسصت هنا أدعي أني متنبصيء أو عالم
مستقبليات،ولكن بداية الثورة الليبية
و مصا تخللهصا مصن أحصداث جعلتها-يف
نظصري الخاص،-متميصزة و متفصردة
عن بقيصة الثصورات،إذ أن أكثصر الناس
تفاؤال بالثورة لصم يكونوا يتوقعون أن
يثور الشصعب الليبي،الذي عانى القهر
و الخصوف و الطغيان ألكثر من أربعني
سصنة من قبصل القصذايف و زبانيته بتلك
الطريقة الشصجاعة،التي قل نظريها و
جسد فيها الشعب الليبي أروع ملحمة
يف الوحدة و التضامن و اإلقدام.
و إذا كانصت البداية كذلك غري متوقعة،
فصإن النهايصة و الشصك كانصت أكثصر
عجائبيصة و غرائبيصة و إثارة،حيث أن
أعدى أعصداء القذايف،لم يكونوا يتنبئون
أن تكصون خاتمتصه بتلصك البشصاعة،يف
املقابصل نجصد أن أكثصر املتعاطفصني و
املدافعني عن الثورة-و أنا واحد منهم-
،لصم يكونصوا يتوقعصون أن تنتهي بهذا
الشكل البشصع،وأن يقع الطاغية الذي

كان يصرضب لصه ألصف حسصاب،وكان
مجصرد ذكر اسصمه يف ليبيصا يحتاج إىل
«مايصة تخميمصة و تخميمة»،أسصريا
بيصد الثصوار يعبثصون به كما شصاؤوا و
يتقاذفونه كدمية فيما بينهم.
يجمصع الصكل خاصصة املؤيديصن و
الداعمصني للثصورة ولصو بقلوبهم،بصأن
الثصوار لم يحسصنوا التصرصف يف نهاية
املباراة،حيصث ترصفصوا كصذاك الالعب
الذي انتصرص فريقه،لكنه فقد أعصابه
و انضباطصه يف نهاية املقابلة فأفسصد
فرحة مشصجعيه بترصفات ال أخالقية
و غري معروفة عنه و ال مألوفة منه.
عذرا يا أسصود ليبيصا نقولها لكم و بكل
رصاحصة و بصدون مجاملصة،وإن كنتم
أنتصم أدرى بشصعاب وطنكم،نقصول
لكم،لقد أسصأتم الترصف يف الوقت بدل
الضائع،وجعلتم مصن املجرم الذي ذبح
و عصذب و سصجن و قتل اآلالف و حرق

املئصات يف األفصران و جيصش مرتزقتصه
الغتصاب القصارصات الليبيات،جعلتم
منصه بطال بدون منصازع و ضحية تثري
الشصفقة،لقد قدمتصم للقصذايف خدمصة
جليلة من حيث ال تحتسصبون،وعملتم
عصىل محصو و مسصح جرائمه البشصعة
التي اقرتفتها يديه امللطخة بدماء آالف
الليبيني ألزيد مصن أربعة عقود،يف حني
صنعتم منه رمزا و بطال يف فيديوهات
ال تتجصاوز املدة الزمنية ألطولها األربع
دقائق.
لقصد قدمتصم للقصذايف خدمصة جليلة يف
رمشصة عصني و يف غفلصة مصن التاريخ
الذي نيس أو تناىس جرائمه التي يندى
لهصا الجبصني و يصذوب لهصا القلصب من
كمد،وأعطيتم ألنصاره فرصة لطعنكم
و النقصض يف نواياكم،فهصا نحصن نرى
مصا أثارتصه الطريقة التي قتصل بها من
اسصتهجان و اسصتنكار و تنديد،ونرى

كيصف تغريت نظرة املاليصني عرب العالم
من املؤيدين و الداعمني لكم و لثورتكم
املجيصدة ولو معنويا،من نظصرة التأييد
و النرصة،باعتباركصم مدافعصني عصن
شعب مقهور يقاوم الظلم و االستبداد
القذافيني،إىل نظرة اشمئزاز و تقزز،بل
نظرة كراهية وحقد.
ال يقدر مشصاعر شصاب برتت ساقه أو
زوج مات أطفاله أو امرأة رملت و يتم
أطفالها أو خادمة أحرق جسدها باملاء
الساخن و لقيت شتى أصناف التعذيب
أو شصباب أعدموا حرقا بشكل جماعي
يف أفران خاصة أو سصجناء مسصاملون
أبيدوا يف سصجن أبو سليم ،وغريها من
الجرائصم القذافية التصي تعرب عن مدى
قسصاوة و قسصوة نظامه املسصتبد ،إال
من عصاش أو عايش مثصل معاناتهم و
ال يقدر تحمسصهم للثأر و االنتقام من
مجرم متغطصرس طاغية،إال من عانى
و ذاق ويصالت مثل ويالتهم،ولكن ليس
الثأر بتلك الطريقة البشعة،التي تظهر
القذايف ينئ و يتوسصل كالطائر الجريح
الصذي ال حصول لصه و ال قوة وهصو يف يد
صيصاده،إىل درجة يخيل فيها أن القذايف
بصريء و ضحيصة،أو قل لدرجصة يعتقد
أن القصذايف هصو املنتصرص و الثصوار هم
املنهزمصون يف نظر الكثريين بمن فيهم
الواقفون مع الثورة،فأي ضمري برشي
سيقبل تلك اللقطة الحقرية التي يظهر
فيها أحد الثوار أو أحد املتطفلني عليهم
و هصو يقوم بغصرز قضيصب يف مؤخرة
القذايف؟ما محل هذا الترصف الشصنيع
من أخالق الثوار؟
إن أكرب خطأ سقط فيه الثوار ليس هو
قتصل القصذايف بحد ذاته ولكصن إقدامهم
عصىل تصويصر اللحظصات األخصرية من
حياتصه وعرضهصا و إشصهارها عصىل

مصطفى ملو
املاليني،ماليصني من اإلنسصانية-طبعا-
،أو قل ماليني غلبت عليهم إنسصانيتهم
و عواطفهصم عصىل عقولهصم يف تلصك
اللحظات فأنسصاهم كل ذلك أن القذايف
ظصل ألكثر مصن أربعصني سصنة مجرما
طاغية من الطراز األول،كما أنسصاهم
ذلصك جميع أو بعصض جرائمه املرتكبة
يف حق اإلنسانية،فحولته تلك اللحظات
األخصرية إىل بطصل مصن و جهصة نظصر
إنسصانية،و نيس العالم أنه كان مجرما
حقريا صال تيها و تعربد.
لقد كان حريا بالثوار املتحمسني للثأر
و االنتقام،أن يعدموه بعيدا عن األنظار
عىل األقل و يمنعصوا التصوير،فرييحوا
النصاس منصه و مصن هصذا اللغصط و
الضجصة املثصار حوله و يكملصوا فرحة
املاليصني عصرب العالصم بفصوز مسصتحق
وغري منقوص،فصوز قدمت ألجله أغىل
التضحيات.
كل ما تقدم يجعل الكثريين يتساءلون
عن مسصتقبل ليبيا الغد،هل سصتتحول
إىل ليبيا الديمقراطية و القانون،بعدما
جعصل منها القصذايف ليبيا االسصتبداد و
الجحيم؟ أم سصتتحول من إمرباطورية
القذايف املسصتبدة إىل ليبيا «السصيبة» و
الفوىض باسم الثورة؟

احنرافات الثورة الليبية
السيايس الناتج عن غياب
إن ابرز ما ميز الثورة بروكسيل/سعيد العمراني
الليبية عن باقي ثورات
أي تاطري سيايس للشارع
دول املنطقة هو سيادة
الليبي ،فان املنشقني
سياسة االنتقام والتصفية الجسدية الخارجة عن النظام وعىل رأسهم عبد الجليل ،لعبوا دور
عن القانون ،كان أخرها تصفية العقيد معمر املؤطر السيايس للثورة يف غياب أي بديل يذكر.
القدايف نفسه ونجله املعتصم ،وقبلها تصفية  -انتقام الشعب :إن أغلبية الشعب الذي عانى
القائد العسكري السابق للثورة يونس.
من سياسة اإلقصاء والقتل والجهل والتهميش،
فإذا كان كل الديمقراطيني يف بقاع العالم وجد نفسه أمام فرصة تاريخية لالنتقام من
ساندوا الطموحات املرشوعة للشعب الليبي يف
أرسة آل القدايف مما جعل البعض يرسق حتى
التغيري والتخلص من الحكم الفردي ،باعتبار األغراض الشخصية للقدايف وكتائبه وما تجريد
أن ال احد يمكن أن يقبل رئيسا يحكم ليبيا ملدة
القدايف من مالبسه و خاتمه الشخيص لخري دليل
 42سنة بالحديد والنار ،إال أن مناضيل حقوق عىل ذلك.
اإلنسان ومعهم الرأي العام الدويل بقوا مذهولني
* من زرع الريح يحصد الشوك
أمام الصور واملشاهد املرعبة التي تناقلها جل
إن الطريقة االنتقامية التي صفي بها القدايف،
وسائل اإلعالم الدولية وما صاحبها من تصفيات
تدل بكل وضوح بأنه أدى رضيبة طريقة تدبريه
جسدية خارجة عن القانون والتمثيل بجثت
لليبيا وسياساته التجهيلية واالستبدادية ملدة 42
القتىل .مما يعني أن الثورة الليبية لبست لباسا
سنة .إن منع األحزاب والنقابات والجمعيات ال
انتقاميا ،وبدأت تستعمل نفس أساليب معمر
تنتج إال الجهل والرأي الواحد املبني عىل فلسفة
القدايف الذي كان يسب عالنية الليبيني ويتهمهم الحقد والكراهية والدمار .بمعنى أن طريقة
بالجرذان والعمالء...الخ.
تصفية القدايف وابنه املعتصم والتمثيل بجثتيهما
ال يمكن فهمه إال يف سياق انتشار الجهل وعدم
* ثورة االنتقامات
 انتقام القدايف من الثوار :فمنذ بدايات الثورة ،التسامح وغياب ثقافة حقوق اإلنسان لدىاملواطنني .وهذه األفعال هي افعال إجرامية
وعد القدايف املنتفضني سلميا بتطهري ليبيا منهم
يعاقب عليها القانون الدويل .كما قد تكون
شرب شرب ،ومالحقتهم دار دار ،إذ كان مستعدا
عىل تدمري ليبيا وثوارها بكل ما أوتيت له من أيضا من أفعال أشخاص مؤطرين بإيديولوجية
القاعدة .وما يفرس هذا هو أن احد ابرز القادة
قوة.
 انتقام الغرب :إن رسعة تدخل الغرب يف شخص العسكريني للثورة متهما من طرف العديد منالحلف األطليس كان حاسما لقلب موازين القوى وسائل اإلعالم الغربية بأنه كانت له عالقات
لصالح الثوار .فتدخل الغرب لم يكن دافعه بالقاعدة.
إنساني فحسب ،ولو كان كذلك لتدخل الحلف إن الطريقة التصفيات الجسدية املتبادلة بني
االطليس يف الصومال واليمن والبحرين وسوريا .الثوار ونظام القدايف املنهار أمر مدان ويجد
محاربته بكل قوة .فأي قانون يف الدنيا  -إال
إن تدخل الغرب كان يحمل يف طياته أحقاد
تراكمت من جراء سياسات ومناورات معمر قانون الغاب -يرشعن تصفية خصم وعدو
القدايف املبنية عىل الال وضوح واملشاكسة للغرب أسري؟
وعرقلة مصالحها يف أفريقا وأمريكا الجنوبية هل يمكن معالجة أخطاء القدايف بأخطاء مماثلة
بل بنفس البشاعة ،من طرف أولئك الذين أتوا
واتهامه بالتطور يف معاداة سياسات الغرب مما
كلفه سنوات من الحرض بسب حادثة طائرة لتحرير ليبيا من الديكتاتورية؟؟؟؟؟؟؟؟
لوكريبي مثال.
* خطاب التحرير
 انتقام أعضاء املجلس االنتقايل :إن جل أعضاء كنا نعتقد بانه بعد عقود من املعانات والقهراملجلس االنتقايل الليبي ،هم من الخدام األوفياء قد تتجه كلمة مصطفى عبد الجليل يف خطاب
السابقني آلل القدايف .فمنهم من همش ،ومنهم التحرير ،نحو تأسيس دولة مدنية ،يحرتم فيها
من طرد ومنهم من عوقب .وأمام الفراغ التعدد الفكري والسيايس والثقايف واللغوي

والعقائدي للشعب الليبي .وتحرتم فيها حقوق
اإلنسان كما هو متعارف به دوليا وعىل رأسها
احرتام الحق يف الحياة ،لكن خطاب التحرير
لرئيس املجلس االنتقايل الليبي جاء صادما،
ففي الوقت الذي كان ينتظر منه أن يتحدث
عن كيفية صياغة الدستور الجديد وكيفية
بناء دولة املؤسسات ،وعن تصور دولة الثورة
لتدبري الثروات الوطنية وسياساته االقتصادية
واالجتماعية املقبلة ،فوجئ الليبيون ومعهم
الرأي العام الدويل  ،بتقزيم أهداف الثورة لجعلها
تكتفي بالسماح بتعدد الزوجات والرشيعة
اإلسالمية ستكون مصدر الترشيع يف ليبيا.
إن جعل أول خطاب التحرير يقترص عىل
تعدد الزوجات بعد آالف الشهداء والجرحى
واملعطوبني يعد جريمة يف حق الثورة .كما أن
فتاوى عبد الجليل وفرضه أسلوبا للحكم قبل
اللجوء إىل انتخابات حرة وديمقراطية ،يعد
استمرارا لثقافة القدايف يف تدمري الحكم لكن هذه
املرة بكتاب احمر و ليس بكتاب اخرض.
* الثورة الليبية إىل أين؟
بعد القضاء عىل القذايف ونظامه ،نعتقد أن ليبيا
الجديدة ال يمكن لها أن تخرج من سيناريوهات
ثالثة:
السيناريو األول :وهو السيناريو األكثر احتماال
هي سيادة الفوىض وسياسة االنتقامات عىل
الطريقة األفغانية والعراقية والصومالية .وهذا

السيناريو يربره تدمري الجيش الليبي واألجهزة
األمنية وكل مؤسسات الدولة الليبية وبنياتها
التحتية.
السيناريو الثاني :وهو سيناريو ال يختلف كثريا
عن السيناريو األول ،ويكمن يف إمكانية دعم
املجلس االنتقايل الحايل من الغرب يف مواجهة
اإلسالميني املؤطرين بإيديولوجية القاعدة.
وكان واضحا من طريقة تدبري الحرب من طرف
املجلس االنتقايل ،إذ كان ال يقوم إال بتوفري
الغطاء السيايس للثوار امليدانيني .وهذا العمل
كلف املجلس االنتقايل توقيع شيكات عىل بياض
للغرب الستغالل آبار النفط الليبية.
السيناريو الثالث :وهو السيناريو الديمقراطي،
أن يرشع اليوم يف التحضري ملجلس تأسييس
لصياغة دستور جديد يجسد التضحيات
الجسيمة لليبيني ويساهم يف صياغته كل الليبيني
بتعدد لغاتهم وقبائلهم وأديانهم املختلفة عرب
إجراء مصالحة حقيقة تتجاوز مخلفات املايض
وسياساتها التدمريية ،ثم اللجوء إىل صناديق
االقرتاح.
ويف انتظار ذلك نضم صوتنا إىل املنظمات
الحقوقية الدولية املطالبة بفتح تحقيق حول
التصفيات الجسدية يف ليبيا الثورة من أي جهة
كانت.

7

العامل االمازيغي

حدث

العدد  / 136نــونرب 2961/2011

مقتل القذايف بني االهانة وصناعة الرمز

كل من يعود بتفكريه إىل الوراء قليال سيجد أن ما يقع اآلن ببلدان
الشمال اإلفريقي واملرشق العربي لم يكن متوقعا عىل األقل يف
تفاصيله الدقيقة  .وأخر املفاجآت تلك التي تتعلق بمصري معمر
القذايف وابنه املعتصم  .رغم وعود القذايف منذ بداية الثورة بنهجه
ألسلوب املقاومة والدفاع عن نفسه إىل أخر قطرة من دمه ومواجهة
من سماهم بالجرذان والصليبيني ،فإنه لم يكن أحد ينتظر وفاته
بتلك الطريقة  ،وكانت كل التكهنات ترجح فراره إىل إحدى البلدان
اإلفريقية لالستقرار بها  .واملفاجئ أكثر هو أن يقتل ويتم التمثيل
بجثته من طرف ثوار ظلوا طيلة فرتة الرصاع مع كتائبه ينددون
بدموية القذايف و معاونيه .
لن نناقش الطريقة التي قتل بها مادام أن وسائل اإلعالم مررت
روايات متعددة يصعب التأكد من صحتها حاليا .لكن ما يهمنا هو
املواقف التي عرب عنها حول تعامل الثوار مع جثة القذايف  ،فهناك
من اعترب التعامل وحشيا وهمجيا وال يبرش بالخري ملستقبل ليبيا
ودخلت عىل الخط أصوات تصف نهج الثوار بالدموي مشبهة إياه
بأسلوب القاعدة يف أفغانستان والعراق  .هذا املوقف الرافض بلغ
إىل حد اعتبار التمثيل بجثة القذايف جريمة حرب ارتكبها الثوار
ويستحقون بموجبها عقوبات تفرضها محكمة العدل الدولية ويف
نفس االتجاه سارت العديد من الجمعيات الحقوقية دوليا عندما

نادت بمحاكمة الثوار  ،نفس املوقف عربت عنه أرملته عندما
طالبت بفتح تحقيق دويل يف مقتل بعلها  .إن هذا التعامل مع جثة
القذايف يؤكد املكانة التي كانت له داخل نفوس الليبيني قبل وفاته
فقد تراكمت األحقاد يف قلوبهم ضده  ،ومارس عليهم تأثريا كبريا
بأسلوبه يف الحياة وطريقة تدبريه للحكم داخل ليبيا ملدة تفوق
 40سنة  .مسالة أخرى يثريها هذا التعامل مع الجثة ،فالضجة
اإلعالمية التي أثارتها وفاته وتضارب الروايات حول طريقة وقوعها
وتنظيم زيارة الجثة من طرف الثوار  ،سيجعل مسالة دفنه أكثر
أهمية ويعطيها أبعادا أخرى يف مستقبل ليبيا  ،فوسائل اإلعالم
سرتكز عىل مكان الدفن وستخرج مرة أخرى روايات متناقضة
عن مكان الدفن وربما تتعدد هذه األماكن وقد يتم تحويل قربه
إىل مزار لليبيني واألجانب معا .خاصة إذا استحرضنا ما قيل عنه
من طرائف ومستملحات حولته إىل رمز للسخرية السياسية داخل
ليبيا والعالم بأرسه رغم ماضيه الدموي .
موقف ثاني يؤيد أصحابه فيه تلك الطريقة التي عامل بها ثوار
ليبيا جثة القذايف مربرين ذلك برضورة االنتقام لدماء الشهداء
الذين سقطوا يف مواجهة كتائبه أو طيلة فرتة حكمه . .يرص
أصحاب هذا املوقف عىل القول بان هذا التعامل ثار للشعب الليبي
جراء ما عانه طيلة  42سنة من االستبداد والديكتاتورية .بل وجد

انتقادات لعبد اجلليل غداة إعالن التحرير

نحن أبناء الوطن الليبي ،باسمنا وباسم أرسنا وأهالينا من الليبيني
والليبيات ،قد نكون آالفا وقد نعد باملاليني ،من الذين أسهموا يف
الثورة وقدموا لها الشهداء ،ال نحرص أنفسنا يف مكان جغرايف وال
يف موقع سيايس معني ،وبعد أداء عبارة الرتحم واإلجالل لكافة
الشهداء ،وبعد تهنئة شعب ليبيا بنجاح ثورته املباركة ،وبعد اإلقرار
الصادق بما كان للسيد املستشار مصطفى عبد الجليل من توفيق
يف قيادة املجلس االنتقايل وما حظي به التعبري عن قضية ليبيا من
إعجاب العالم بفضل سمته وصدقه ودقة عبارته ،ووعيا ً منا بما
تحتاج إليه ليبيا من تراص الصفوف وهي تستعد لبناء مؤسسات
الدولة و تعمري البالد ،بعد هذا كله ،وبعدما استمعنا واستمع العالم
للخطاب الذي ألقاه السيد املستشار يف حفل إعالن التحرير ،نود أن
نبدي مالحظاتنا اآلتية )1:أن السيد املستشار قد استبق بدون مربر
بتقرير مسائل هي مما سيقرر فيه الدستور بالعبارة املناسبة يف
الوقت املناسب.
 أن السيد املستشار قد ظهر بمظهر من وقع تحت ضغوط سطحية. أن السيد املستشار قد ظهر وكأنه يشكك يف إسالم بعض الليبيني!!!
 أن السيد املستشار قد وقع يف الديماغوجية السياسية بمسايرةمفاهيم سطحية دون احتساب العواقب.
 أن السيد املستشار لو يوفق يف ذكر التناقض الصارخ بني اإلسالموبني النظام البائد ،ونقصد هنا الفساد الذي ال يحبه الله ،واإلكراه
الذي حرمه الله.
 أن السيد املستشار قد روع النساء الليبيات عندما أتى بمثالالتعدد ،وهن يعرفن أن اإلسالم قد قيد التعدد بالعدل الذي ال يفصل

فيه إال القايض برشوط موضوعية.
 أن السيد املستشار يوشك ،وهو ال يقصد ،أن يستعدي عىل ليبيايف هذا الظرف الحرج ،أصنافا من املرتبصني النافذين الذين لهم
فهمهم املغرض للرشيعة ،وهذا أمر حساس وزلة غري مقبولة ،سيما
إذا كان ذلك ملجرد إرضاء ناس طيبني و لكنهم ال يعرفون السياسة
الرشعية لعرصنا ،إذ ال يعرفون حقيقة مقاصد الدين وال يفرقون
بني الدين كشعارات ضد الحكام املتهمني بالوالء يف وقت مناوشتهم،
وبني الدين الذي يحمي نفسه بفهم صحيح للسياقات عند تحمل
مسؤولية البناء.
 أن السيد املستشار قد خاض يف أمور تهم النظام املايل بطريقةبعض الشيوخ الذين بينهم وبني العالم تفاوت يف الفهم مرض بمن
يسمعون مواعظهم من املسلمني ،ولم يميز بني ما تقدر عليه ليبيا
بمواردها من البرتول وبني ما ال تستطيعه يف تعامالتها الدولية
والسيما يف االستثمار.
 إن الوفاء للمقاتلني يوجب نصحهم انطالقا من كون إسالم الليبينيال يخضع للمساومة ولكنه ليس فيه مداهنة.
 ما كان أغنى السيد املستشار عن الوقوع يف كل ما ذكر ،لكننانعرتف بأنه كان فارسا يف قيادته السياسية والعسكرية للثورة،
واملثل يقول :لكل فارس كبوة ،وحتى لو حسبت زلته عىل نشوة
املوقف فإننا نتمنى أال تتكرر .وستظهر األيام أن مستقبل ليبيا
يتطلب حكمة من عيار آخر.
* نقال عن موقع www.tamazirte.net

من يقول بأنها رسالة إىل
باقي الحكام املتشبثني
لرتهيبهم
بالكرايس
وجعلهم يتنازلون عنها
أو لإلرساع يف عمليات
اإلصالح قبل فوات األوان،
إن الثوار يقولون لهوالء
انظروا إىل مصري من كان
يزعجكم ويبعثر أوراقكم
يف قمم جامعة الدول
محمد زروال ( تونفيت )
العربية ويف مقر األمم
املتحدة.
بني هذا وذاك يبقى معمر القذايف إنسانا عىل كل حال لكن ماضيه
كان دمويا  ،دافع عن موقفه كمحارب يف ساحة الوغى إىل أن قتل
كغريه من منارصيه  .لكنه يستحق أن يعامل بشكل عادي دون
تضخيم إعالمي لكي ال يتم تحويله إىل رمز ليبي قد تخدم دالالته
ماضيه وبقايا نظامه عوض املساهمة يف القطيعة التامة مع فرتة
سوداء من تاريخ ليبيا .

املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان تطالب بفتح
حتقيق حول ظروف مقتل معمر القذايف
تتبعت املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان باستنكار شديد ظروف
ومالبسات قتل الرئيس الليبي السابق معمر القذايف وابنه
معتصم ومجموعة من أنصاره والتي تتناىف مع مقتضيات
املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والضمانات األساسية ألرسى
الحرب املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف الثالثة والتي تتعلق
بالحق يف الحماية الجسدية وضمان رشوط املحاكمة العادلة يف
وقت النزاع املسلح.
وإذ تدين ارتكاب جرائم القتل العمد يف حق معمر القذايف وابنه
معتصم وأنصاره التي تندرج يف إطار األعمال االنتقامية املجرمة
وقت الحرب ،فإن املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان سجلت يف
بيان لها ،توصلت الجريدة بنسخة منه ،قرار املجلس االنتقايل
الليبي فتح تحقيق حول ظروف قتل الرئيس السابق؛
وطالبت بالتعاون القضائي مع املجلس الدولية لحقوق اإلنسان
بشأن التحقيق الدويل؛
وشددت املنظمة عىل رضورة تحريك آلية املتابعة الجنائية يف
حق كل من تأكدت مسؤوليته يف ارتكاب جريمة القتل؛
وتدين عرض جثة الرئيس السابق معمر القذايف وابنه معتصم
والتشهري الذي ترتب عن ذلك برست؛
واستنكرت فتوى املجلس األعىل لإلفتاء ببنغازي الخاصة بعدم
جواز إقامة صالة الجنازة عىل الرئيس السابق معمر القذايف
ودفنه وفق تعاليم الدين اإلسالمي.

مسؤول باحلركة الوطنية لتحرير الطوارق يف مايل :نستعد إلعالن دولة ما مل حنصل على احلكم الذايت

قال لـ «الشرق األوسط» :سنحترم حدودنا مع موريتانيا ونطالب اجلزائر بأال تكون ضدنا ..والقذايف استغلنا سياسيا
* خالد محمود  -القاهرة

أبلغ مسؤول اإلعالم يف الحركة الوطنية لتحرير
الطوارق يف مايل «الرشق األوسط» أن آالف املقاتلني
الذين هربوا من الجيش النظامي الليبي ،بعد سقوط
نظام العقيد الراحل معمر القذايف ،يستعدون إلعالن
دولة يف شمال مايل وبدء عمليات عسكرية ضد قواتها
العسكرية ،ما لم يحصلوا عىل الحكم الذاتي.
وقال مسؤول الحركة ،التي تحمل اسما مخترصا
«أزواد» ،لـ«الرشق األوسط» يف حوار خاص عرب
الهاتف من مقره يف إحدى العواصم األفريقية القريبة
من مايل ،إن الطوارق أمهلوا الحكومة املالية حتى
الخامس من شهر نوفمرب (ترشين الثاني) املقبل قبل
الرشوع يف تنفيذ تهديداتهم عىل األرض ،مشريا إىل أن
املقاتلني العائدين من ليبيا من الطوارق قد انضموا
للجناح العسكري للحركة .وشدد املسؤول ،الذي
امتنع عن تعريف نفسه خشية تعرضه ملالحقات
أمنية واستخباراتية من مايل التي تضيق الخناق عىل
الطوارق ،عىل أن من وصفهم بثوار الطوارق باتوا
مستعدين  -عندما تنتهي املهلة املمنوحة للحكومة
املالية  -للبدء يف خطوات االستقالل.
وبعدما أكد عىل احرتام الطوارق حدود موريتانيا،
أعرب عن قلقه من الزيارة التي قام بها مؤخرا
الرئيس املايل إىل الجزائر ،وقال« :نحن نريد من
الحكومة والشعب هناك أن يكونوا بجانبنا ،أو عىل
األقل أال يكونوا ضدنا».
وقال إن الحركة اآلن يف حالة إعادة تنظيم ولم يتم
تشكيل هياكلها بعد بشكل رسمي ومعلن ،مشريا
إىل اندماج أكثر من حركة لتكوين املولود للجديد،
من بينها «الحركة الوطنية األزوادية» ،و«الحركة

الطوارقية لتحرير أزواد» و«الحركة الشعبية لتحرير
أزواد» .وأوضح املسؤول أن هدف الحركة هو «تحرير
شعبنا ،فخالل السنوات املاضية كانت الحكومة
تتكلم عن تطوير منطقة الصحراء الكربى وبرامج بال
جدوى للتطوير ..فرأينا أنه ال داعي لكل هذه األشياء،
وأن لنا الحق يف الحرية مثل كل شعوب العالم» .وعن
رس التوقيت إلعالن ذلك ،أشار إىل أن «هذه هي املرة
األوىل التي نحصل فيها عىل فرصة بعد انهيار النظام
الليبي الذي كان يقمعنا ويفرض نفسه علينا .حيث
عاد كل الشباب املسلحني من ليبيا ،ونحن أقل ما نقبل
به اآلن مع الحكومة املالية هو الحكم الذاتي .وإذا لم
يكن هناك حكم ذاتي لن تكون هناك أي مفاوضات
حول التطوير وال برامج التطوير ..فإما االستقالل ،أو
الحكم الذاتي للصحراء الكربى» .وأكد أن املنطقة التي
يعنيها هي منطقة الصحراء الكربى مبدئيا ،بالتحديد
شمال مايل ،وأضاف« :ونعلن احرتامنا لصحراء
الجزائر وموريتانيا ،وأننا لن نتدخل يف حدودهما
السياسية».
وأوضح املسؤول أن القذايف «هو من كان ضد إقامة
ِ
يفشل كل برامج
دولة الطوارق ،وهو من كان
استقالل هذه الدولة ،مع أنه كان يعلن عكس ذلك بأنه
هو من يدعم الطوارق» .متابعا أن «عالقتنا به كانت
تعتمد عىل قسمني؛ األول كان يقوده ناس انتهازيون
وأصحاب مصالح ويمشون وراء القذايف دون مصالح
الشعب .وقسم ثان يقوده ناس ضد القذايف ،وهم من
كانت تهمهم مصلحة الشعب ،خاصة أن القذايف كان
ضدنا ..واآلن القذايف انتهى ،وكل الناس يجتمعون
تحت راية واحدة».
وعن أعداد العائدين من ليبيا ،قال املسؤول إن األعداد
املتوفرة حاليا تفوق  7آالف جندي تقريبا من دون

الالجئني ،وإن جميعهم عادوا بالسالح ،موضحا
أن القذايف لم يسلحهم ،لكنهم استفادوا من فرصة
كونهم من الجيش النظامي للقذايف سابقا ..وأنهم
عندما رأوا أن القذايف انتهى خرجوا بالسالح لتحرير
الصحراء الكربى.
وعن كيفية عبورهم إىل مايل ،قال إنهم عربوا من
شمال النيجر إىل مايل مبارشة ،ولم يحتاجوا للمرور
بأي دولة ..وإن سلطات النيجر لم تستوقفهم عىل
الحدود ،موضحا أن الحكومة النيجرية يف وضع حرج،
وأنها «تريد فقط حماية نفسها ،وال تريد مشكالت
مع أي أشخاص».
وأشار املسؤول إىل أنه سيفصح عن اسمه بعد
أسبوعني بقوله «بعدما نبدأ بالحركة العسكرية»،
مربرا ذلك بكونه حاليا يف دولة أفريقية قريبة جدا،
والحكومة اآلن تشك يف الشمال والجنوب .وأفاد بأنه
يتحدث نيابة عن الحركة الوطنية لتحرير الطوارق،
وأنه مدير مواقع وناشط سيايس ،ويدير مواقع
بالفرنسية واإلنجليزية والعربية.
وعن تنظيم الحركة ،قال إن لديها مجلس شورى
ومجلسا عسكريا ،وإنها أعلنت القيادة باسم هاما أغ
سيدي أحمد ،وإن املتحدث باسم املجلس موجود يف
أزواد بالصحراء الكربى اآلن عىل حدود مايل والجزائر.
وحول حقيقة ما يدور حول استعانة القذايف بمرتزقة
من الطوارق ملساعدته ،قال املسؤول« :يف حقيقة
الوضع هذه اتهامات ،وىف كل زمان يتعرض الطوارق
التهامات ..وهذه اتهامات كلها ال مربر لها ،وغري
حقيقية» .مربرا وجود جزء من الطوارق يف الجيش
الليبي بقوله إنهم «كانوا يعملون يف الجيش ألنهم
مواطنون ليبيون ويحملون الجنسية الليبية ،لكن بعد
نهاية القذايف خرجوا من ليبيا» ،وأنهم «لم يحاربوا

بمقابل مايل» ،بل كانوا يحابون إىل جانب القذايف ألنه
وعدهم بالجنسية ال األموال ،إضافة إىل اعتقادهم أن
القذايف هو من يدعمهم لتحرير الصحراء الكربى بني
مايل والنيجر.
وعن حقيقة دور القذايف ،والوساطات التي كان يقوم
بها لدرجة أن أطلق عليه الطوارق لقب «األمري» أو
«الكبري» ،قال املسؤول« :صحيح أنه قام بوساطات،
لكن نحن من جهتنا كجهة سياسية إعالمية ،نرى
أن وساطته لم تكن ذات نتيجة ،ألنه كان يقرتح عىل
أغلب الناس الذين توسط لهم أن يأتوا ويعيشوا يف
ليبيا ،بدال من أن يقرتح اقرتاحا سياسيا ..واالقرتاح
السيايس هو رشاكة يف السلطة».
أما عن املطالب التي وجهوها إىل الحكومة املالية،
فأوضح أنه «مطلوب منها اآلن أن تعرتف بالحكم
الذاتي ألزواد ،وأزواد هي الرقعة الجغرافية لشمال
مايل ،وتمثل نحو  68%من الرقعة الجغرافية ألرض
مايل» .مشريا إىل أن عدد السكان يف هذه املنطقة يبلغ
نحو  5ماليني نسمة ،وقال« :نتمتع بوالء  90يف املائة
من السكان ،ألن الحكومة أحيانا تعمل بمبدأ (فرق
تسد) وتشعل الفتنة بيننا وبني إخواننا ،لكن هذه
املرة ،أفشلنا كل هذه الخطط للحكومة ،وأفشلنا أي
انقسام داخيل».
وأكد املسؤول أنه تم إمهال الحكومة املالية شهرا
للنظر يف مسألة منح الطوارق الحكم الذاتي ،تنتهي
يف  5نوفمرب املقبل ،قائال« :بعدها سنبدأ العمليات
العسكرية» ،مناشدا الحكومة والشعب الجزائري
أن يكونوا بجانب الشعب الطوارقي ،أو عىل األقل أال
يكونوا ضده ،مشريا إىل الزيارة األخرية التي قام بها
الرئيس املايل (األسبوع املايض) إىل الجزائر بقوله:
«هذه الزيارات تقلقنا جدا».
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حول رفع علم الريف بايت بوعياش

تناقلت العديد من الجرائد و خاصة
االلكرتونية منها ،نبأ رفع املتظاهرين بايت
بوعياش ،بالريف الكبري ،علم الجمهورية
الريفية ،و قد تال هذا الخرب تعليقات و ردود
فعل متباينة و عنيفة أحيانا ،التجأ فيها
البعض إىل خزان الحقد و الكراهية تجاه
الريف و تاريخه العظيم و ذاكرة الريفيني
الجماعية.
إن رفع باندو ناريف/علم الريف بعد 85
سنة من تاريخ تدمري الجمهورية الريفية ،قد
يبدو مستفزا عند البعض ،و عمال صبيانيا و
تهورا عند البعض اآلخر ،أو اندفاعا للشباب
عند اآلخرين ،حسب ما ورد يف ردود العديد
من التعليقات سواء باملواقع االلكرتونية
الريفية أو الوطنية ،لكن ما ينساه املعلقون
هو أن بعد قرن من الزمن لم يتمكن أحفاد،
أحفاد محمد بن عبد الكريم الخطابي نسيان
التاريخ النضايل ألجدادهم ضد االستعمار
و املتواطئني معه .كما أن رفع العلم يف هذا
التوقيت –رغم عفوية حامليه -فانه ال يخلو
من دالالت عميقة يمكن تلخيصها فيما ييل:
 أولها تشبث الريفيني بحفظ ذاكرتهمالجماعية بما فيها العلم الريفي األصيل.
 الرد عىل التدخالت العنيفة لقوى القمعضد الحركات االحتجاجية السلمية للريفيني
كان آخرها إصابة املعطلني لقتيبة العبوتي
و إبراهيم الخلفيوي بإصابات بليغة الزاال
يعانيان اليوم بعاهات مستديمة.
 استمرار االعتقال السيايس كان آخرهااعتقال و متابعة عبد الحليم البقايل ،احد أبرز
املناضلني امليدانيني لحركة  20فرباير بالريف
الكبري.
 الرد عىل التقسيم الجهوي املخزني الجديدالذي يهدف إىل تقسيم أوارص الريف الكبري إىل
ثالثة أقسام.
 فقدان األمل وانتشار اليأس و نفاذ صربالريفيني من السياسات املركزية املتبعة تجاه
الريف الكبري/شمال املغرب.
من املؤكد بان رفع علم الريف ،احد أهم
رموز الجمهورية الريفية ،سيثري كثريا من
النقاش و الجدال سواء بني جميع املغاربة
أو بني الريفيني أنفسهم ،فاملطلوب إذن هو
إجراء نقاش و حوار هادئ و واقعي حول
هذا الحدث ،و مناقشة مدى رشعية رفعه من
عدمها ،و النظر إىل هذه الخطوة بنوع من
التحرر من الطابوهات و املحرمات و التأكيد
عىل أن من حق أي مواطن أن يعرب عن أرائه
و أفكاره بطرق سلمية ،و لو كانت عن طريق
رفع راية الريف الكبري.
فبما الشك فيه أن النخبة الريفية بكل
مشاربها الفكرية و السياسية تتداول فيما
بينها رسا أو عالنية صورا ملحمد بن عبد
الكريم الخطابي و خريطة الريف الكبري
و علم الجمهورية الريفية و كل ما يتعلق
باملوروث الثقايف و النضايل املرشق للريفيني،
لكن إىل حدود اليوم  -حسب علمنا -لم يتجرا
أحدا رفع هذا العلم عالنية يف الشارع العام ال
داخل املغرب و ال خارجه .و السؤال املطروح
هل ستكون هذه السابقة بمثابة العودة إىل
رفع هذا العلم شاهقا بعد غياب دام  85سنة
بالتمام و الكمال؟
من املحتمل أن هذا العلم سريفع من جديد،
بل نتمنى أن يرفرف يوما بكل حرية فوق كل
سطوح و الجبال الشاهقة للريف الكبري .و
هذه األمنية ليست استفزازا ألحد و ال خيانة
و ال مزايدة و ال اعتداء عىل حقوق اآلخرين،
بل هو حق من حقوق أبناء شمال املغرب
لكي تكون لهم رايتهم و التي لن تكون يف آخر
املطاف إال راية لجهة الريف الكبري/شمال
املغرب تماما كما هو موجود يف بلدان ذات
نظام فدرايل أو املبني عىل جهوية سياسية
حقيقية.
يجب أن يعلم الجميع بان الدول ذات النظام
املبني عىل الجهوية و التدبري الذاتي لها
أعالمها الوطنية ،لكن يف نفس اآلن نجد
الجهات تتمتع براياتها املحلية .فمثال الجهة
الفالمانية يف بلجيكا لها علمها و الجهة
الوالونية لها علمها ،و حتى جهة بروكسيل
العاصمة لها علمها .وهذه الرايات ترفرف
بكل حرية إىل جانب العلم الوطني البلجيكي.
كما أن الجهات يف اسبانيا البلد الجار و األقرب

طائرة حربية مبنطقة الريف تابعة لعبد الكرمي اخلطايب حتمل علم اجلمهورية الريفية
إىل املغرب لها أعالمها املحلية .فمن من
املغاربة ال يعلم بان لكاطاالنيا علمها الخاص
و الباسك لهم علمهم و األندلس أيضا .و أين
االنفصال و الخيانة إذن من كل هذا؟
ففي املغرب لو كانت هناك إرادة فعلية و
حقيقية لرتسيم جهوية ببعدها االوطونومي
و التدبري الذاتي ،لتمكنت الجهات من
صالحيات واسعة ،وتمتعت بحكومة وبرملان
محليني منتخبني ديموقراطيا .آنذاك ال يمكن
أن ياخد رفع علم الجهة كل هذا املنحي،
لذلك ال حاجة لالنزعاج و التخويف من
رفع علم الريف ،كما انه ال ينزعج احدنا إن
رفع الصحراويون علمهم و خاصة أن قبلوا
املقرتح املغربي القايض بمنح الصحراويني
حكما ذاتيا موسعا الذي يتفاوض عليه
املغرب و البوليزاريو اليوم .كما من حق
الجهات األخرى للمغرب أن ترفع اعالما و
رموزا لها و هذا ال ييسء يف أي يشء لوحدة
املغرب بل يغنيها.
وإال كيف يسمح للفرق الرياضية حمل أعالم
خاصة بها ،و تمنع األعالم التي تعرب عن
الهوية والتاريخ وحتى عىل مستقبل الجهات،
تجابه بردود فعل عنيفة مملوءة بالسب
والقذف واألحقاد الدفينة يف حق الريفيني؟
لنعطي مثال بالعلم االمازيغي ،فإىل حدود
األمس القريب كان هذا العلم ممنوعا من
طرف السلطات و مرفوضا من طرف رشائح
واسعة من املجتمع املغربي ،و الزال مرفوضا
من طرف بعض القوميني و املتطرفني من
عروبيني و إسالميني ،لكن بفضل صمود
منارصيه ،تمكن االمازيغ من إحداث ثقوب
يف جدار الصمت حتى أصبح اليوم العلم
االمازيغي واسع االنتشار ويرفع يف العديد من
املناسبات واملظاهرات السياسية و الثقافية
وحتى الرياضية بدون حرج أو خوف.
قد يتذكر املتتبعون بأنه لم يمر إال سنتني عىل
اعتقال احد االمازيغ بطنجة خرج ملحفا
بالعلم االمازيعي بعد انتهاء نشاط ثقايف
نظمته جمعة ماسينيسا بنفس املدينة.
كما يتذكر العديد ون عندما اعتقل املحامي
إذ بلقاسم بالرباط بمجرد أنه كتب اسمه
بتيفيناغ عىل باب مكتبه بالرباط ،و هاهو
اآلن تجاوز امازيغ املغرب كل هذه العراقيل
بكثري من الصرب و الصمود .و هذا يدل عىل أن
اإلرادة و اإليمان العميقني بالقضايا هو الذي
يربك األنظمة و يحقق االنتصارات.
إن تاريخ الرايات يف املغرب لها حيثيات خاصة
لنشأتها و رمزيتها و دالالتها ،لذلك من حق
الريفيني أن يتوافقوا أم ال عىل جعل علم
الجمهورية علما لجهة الريف الكبري/شمال
املغرب التي يناضل من اجلها الكثريون.
لقد أصبح الريفيون يف العقدين األخريين
يتناولون عالنية مستقبل الريف الكبري بل
هناك من يقرتح رصاحة تمتيع الريف بالحكم
الذاتي كما تطالب اليوم حركة الحكم الذاتي
بالريف .كما هناك من هو متشبث بالجهة
السياسة /االوطونوميا كما ذهب منتدى
حقوق اإلنسان لشمال املغرب عندما نظم
مؤتمره األخري بالشاون تحت شعار "من
اجل حق الجهات يف تقرير مصريها الثقايف
و السيايس و االقتصادي" ،بل صادق هذا
املؤتمر يف وثائقه عىل نفس الخريطة التي
رسمها قائد الثورة الريفية محمد بن عبد

الكريم الخطابي أي تلك الخريطة التي تمتد
من املحيط األطليس غربا و ونهر ملوية رشقا
و واد ورغة جنوبا و البحر األبيض املتوسط
شماال كحدود لجهة الريف التاريخي .كما
أن هناك بعض األصوات التي الزالت تحلم
بالجمهورية الريفية و هذا من حقها مادامت
مجرد أراء يعرب عنها سلميا.
* هل ممكن ان يتحول علم جمهورية الريف
إىل علم محيل لجهة الريف الكبري؟
يرجع تاريخ باندو ناريف/علم الريف الكبري
إىل سنة  ،1921/1926تاريخ تأسيس
جمهورية الريف برئاسة األمري محمد بن
عبد الكريم الخطابي .و منذ سنة  1927تم
منع هذا العلم بالحديد و النار من طرف
املستعمرين االسباني و الفرنيس و بعدهما
النظام املغربي .و منذ دلك التاريخ لم يتجرا
حسب علمنا -أي ريفي رفعه عالنية إىلأن جاء بعض شباب بني بوعياش ليفجروا
املسكوت عنه.
قد يختلف أو يتفق الريفيون حول رفعه ،
تماما كما اختلفنا أو اتفقنا حول تاريخ
خروج الرفاق يف حركة الحكم الذاتي بالفتة
تطالب بالحكم الذاتي للريف يف إحدى
تظاهرات فاتح مايو بمدينة الناضور ،لكن
ما ال يمكن االختالف حوله ،هو أن هذا العلم
جزء من تاريخ الريفيني و املغاربة جمعاء ،و
انه من املمكن ان يرفع يوما فوق كل مباني
الريف الكبري ،و ذلك يف أطار جهوية سياسية
أو اوطونوميا الريف الكبري تمكن الريفيني من
تدبري شؤونهم بأيديهم واختيار ممثليهم عن
طريق انتخابات ديمقراطية تسفر عىل برملان
و حكومة محلية منتخبة ديمقراطيا دون أن
تمس بوحدة املغرب بل بالعكس ستقويها و
ستمهد الطريق لتشييد مغرب املؤسسات،
مغرب يضمن الحرية والعدالة و الكرامة لكل
مواطنيه .ويف انتظار ذلك ال يمكن لنا إال أن
نوجه تحية خالصة لشباب بني بوعياش
عىل صمودهم وتحديهم وجرأتهم ،ومن
خاللهم إىل شباب الريف الكبري و كافة شباب
حركة  20فرباير املغربية .رافعني شعار ال
حرية و ال عدالة و ال كرامة اجتماعية ،إن
لم يحرتم التعدد الثقايف و اللغوي و الجهوي
للمغرب يف اطار دستور ديمقراطي و إن
لم تحمى الذاكرة الجماعية للمغاربة بدءا
بذاكرة الريفيني و حقهم يف رفع علم الريف
التاريخي.
* حول العلم الوطني املغربي
كل األعالم تستمد رمزيتها من التاريخ ،و
من املوروث الثقايف للشعوب ويتوافق عليها
الشعب و يكون منصوصا عليها دستوريا.
فإذا رجعنا إىل تاريخ العلم الوطني املغربي
مثال ،بلونه األحمر و نجمته السداسية
الخرضاء ،فنجد العديد من املغاربة يجهلون
مهندس هذا العلم ،حتى أضحى اليوم يرفع يف
العديد من املحافل الدولية و يقبله العديدون
يف بعض املناسبات الرياضية و السياسية.
إن بعض املغاربة ربما يجهلون بان العلم
املغربي الرسمي هو من إنتاج اليوطي ،املقيم
العام الفرنيس يف املغرب إبان فرتة االستعمار.
و هذا املعطي تاريخي وحقيقي ال يمكن
نكرانه .فمنذ ذلك التاريخ أصبح علما وطنيا
للمغرب الرسمي ،بل فرض عىل باقي مناطق
"املغرب الغري النافع".

نفس العلم أضحى علم املغرب ما بعد
االستقالل الشكيل و خاصة بعد أن أصبحت
جميع الدساتري املمنوحة منذ سنة 1962
تنص عليه.
املغاربة يرفعون اليوم هذا العلم عىل جميع
املؤسسات الرسمية مقتنعني أم مكرهني بل
هناك من يعتربه يشء مقدس دون أن يتسائلوا
عن حيثيات خروجه إىل الوجود ،معربين بذلك
عن حبهم و إخالصهم لوطنهم .و ذلك تعبريا
منهم عن حبهم و إخالصهم لوطنهم و ليس
ليشء آخر .و سيظل هذا العلم علما رسميا
للدولة املغربية إىل حني سيتوافق املغاربة عىل
نفس العلم أو علم جديد ينص عليه دستور
جديد ينبثق من إرادة الشعب .و هذا العلم
يمكن تغريه يف أية لحظة رشط أن يتوافق
حوله الشعب.
فإذا كان العلم املغربي نتاج تركة االستعمار
و اتفاقية اكس ليبان املشئومة و الذي أصبح
اليوم علما وطنيا "مقدسا" لجميع املغاربة،
فكيف إذن يمكن رفض علم من إنتاج مغربي
ريفي حر اسمه محمد بن عبد الكريم
الخطابي و اعتبار حامليه بالخائنني  ،علما
أن هذا العلم لم يرفع إال يف وجه املستعمر أوال
و أخريا.....و إذن عىل أية خيانة يتحدثون؟
هل املتشبث بأصله و جذوره و تاريخه
املرشق خائن؟
إن الوطنية سيف ذو حدين فباسم الوطنية
تم تصفية جيش التحرير و املقاومة .و
باسم الوطنية تم الزج بالعديد من املناضلني
التقدميني يف غياهب السجون .وباسم
الوطنية تنهب خريات البالد  .ففي نظر
البعض أن محمد عبد الكريم الخطابي كان
فتانا و غري وطني ،بل انفصاليا...الخ .يف
حني الخائن بالنسبة لنا هو ذلك الذي رشعن
للمستعمرين الفرنيس و االسباني استعمار
املغرب ملدة تزيد عن  44سنة (من  1912إىل
 ،)1956من خالل توقيعهم عىل ما يسمى
بمعاهدة الحماية .كما أن الخيانة تكمن يف
توقيع اتفاقية اكس ليبان عندما قبل بعض
"الوطنيني" بمغرب بال حدود و القبول
باستقالل ناقص "االحتفالل" .مغرب بدون
صحرائه و ال جزره و ال مدينتيه السليبتني
سبتة و مليلية...الخ.
الخيانة هو عندما يسمح ببيع القطاع العام
للخواص بابخس االثمنة.
الخيانة هي عندما يرتك الجالدين و ناهبي
املال العام بدون محاسبة و ال عقاب.
إن الخيانة تكمن أيضا عندما تتحكم أقلية
يف كل ثروات البالد يف حني يضطهد أبناء
الشعب و ال يوفر لهم الحق يف العيش الكريم،
و يضمن لهم حقهم يف التعليم و الصحة و
الشغل ،بل الخيانة هي أيضا عندما يهجر ما
يقارب من  5ماليني نسمة من املغاربة أي
بنسبة  11يف املائة من ساكنة املغرب ليصبح
املغاربة اكرب شعب مهجر يف العالم  ،إذ أصبح
عدد مهجريه يتجاوز حتى عدد مهجري
فلسطني املحتلة.
الخيانة تكمن أيضا عندما يزور التاريخ،
و ترتكب جرائم يف حق أبنائنا و شبابنا
و نعلمهم تاريخا مزورا....تاريخا يمجد
الخائنني و يخون املقاومني و الوطنيني
الحقيقيني.
فلتتوقف إذن الخطابات املسعورة تجاه
الريفيني و تاريخهم املجيد و تراثهم النضايل.
فليسمح لهم بتدبري شؤونهم بأيديهم يف إطار
مغرب فدرايل و موحد لكي يتوافقوا حول
أولوياتهم االقتصادية و السياسية يف جهة
الريف الكبري/شمال املغرب ،و يف انتظار ذلك
الحوار الوطني الشامل و الصادق فليسمح
لعلم الريف يعانق سماء الحرية بعد  85سنة
من احتجازه .فبعد الثورات التي عرفتها و
تعرفها اليوم بلدان شمال إفريقيا و الرشق
األوسطية ،لم يعد هناك مكانا للممنوعات
و ال للمقدسات ،إذ ال يشء مقدس يف تاريخ
البرشية ،إال ما يتوافق عليه الشعوب بشكل
تشاوري و ديمقراطي.
عاش الريف الكبري بتاريخه العظيم
عاش املغرب بلدا ديمقراطيا موحدا و
مستقرا و قويا بتعدد جهاته و لغاته و
ثقافاته.
عاشت حركة  20فرباير املغربية
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LEADERSHIP DES JEUNES ET LA CONSOLIDATION
DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE DU NORD
Le journal « Le Monde Amazigh » et la
catalane Monica Sabata. Elles sont derFondation CatDem, en collaboration avec
Le Congrès Mondial Amazigh et l’International Touareg, et le soutien de Congrès
Internationale de la Jeunesse Amazighe
et l’association Abarraz, ont organisé un
forum international sur le thème de: « LE
LEADERSHIP ET LA CONSOLIDATION
DEMOCRATIQUE EN AFRIQUE DU
NORD », le samedi 15 octobre dernier
au centre culturel Jamal Dorra à la ville
d’Agadir. Le forum s’est ouvert par les
allocutions de bienvenue d’Amina IbnouCheikh et de Mόnica Sabata, coordinatrice du projet de la Fondation catalane
CatDem, suivi de celle deBrahim Benlahoucine, président du Congrès Mondial
Amazigh, de Thomas Fortune, président
de l’Internationale Touareg, de Moussa
Ag Acharatoumane, Chargé des affaires
extérieures du Mouvement National de
l’Azawad, de Said El Ferouah, coordinateur général du Congrès International de
la Jeunesse Amazighe, de Kamal Slimani,
coordinateur de la Jeunesse du Congrès
Mondial Amazigh, d’ El Hachemi Touzene,
président de l’association Amusnaw de Tizi
Ouzou et de Lahcen Zeroual, coordinateur de comité de soutien des prisonniers
politiques. Le forum s’est déroulé en deux
séances, la première a traité la question
de la « La consolidation démocratique en
Afrique du Nord » avec les interventions
de David Alvarado, politologue et journaliste, qui a souligné les défaillances de
mouvement amazigh qui ne comporte pas
vraiment un projet de société, de Mouloud
Lounaouci, de Mouvement Culturel Berbère et membre fondateur du CMA deTizi
Ouzou, qui a exposé sur le thème des valeurs que les amazighes devront défendre
et Rachid Raha, président de la Fondation
Montgomery Hart des Etudes Amazighs
qui a disserté sur l’idée de nationalisme
amazigh en le comparant au nationalisme
catalan dont il prend comme exemple
idéale à suivre par le mouvement amazigh. Quand à la deuxième séance, il s’est
concentré sur : « la question touarègue et
le danger terroriste au Sahel » avec les
interventions de Thomas Fortune, Brahim
Yaabed de la Fondation CatDem , Moussa
Ag Acharatoumane, et de Seydou Kao-

cen Maïga, président de l'Alliance pour la
Consolidation de la Paix de Niger. Brahim
Yaabed
a basé sa conférence sur certains points
qu’il a développé avec des arguments qui
nous permettent de comprendre leur importance. 1. La conscience de la jeunesse :
Comment faire pour que les jeunes soient
conscients de leur rôle par rapport au futur de sa propre société ? (Prosélytisme
idéologique).2. Quels sont les chemins
qui mènent vers le succès de l’activisme
de la jeunesse ? (Organisations civiles et
civiques. Le dialogue). Savoir élire les leaders (Leadership) ; Savoir élire l’équipe qui
compagne les leaders ; Marquer les objectifs du militantisme idéologique ; Prioriser
les buts ; et Établir une stratégie d’action
capable d’être appliquée avec les moyens
que l’on dispose. (Parmi ces moyens on
dispose toujours de la capacité de séduction et des valeurs démocratiques), etc. 3.
Le radicalisme idéologique est-il efficient
pour la consécution de nos objectifs ? La
violence (groupes radicaux par exemple le
QAEDA). Le lucre propre au nom d’un faux
militantisme. 4. L’apprentissage et la formation à partir de l’expérience des autres
peuples et communautés ethniques. (Instruments juridiques internationaux). 5.
Les risques de n’importe quel militantisme
: La fatigue et l’érosion mentales des ac-

teurs principaux. (La baisse des bras) ; La
corruption idéologique (souvent perpétrée
par l’adversaire). Ici il est important savoir localiser les adversaires et toute sorte
d’adversité. Mais il serait bon se rappeler
que les premiers adversaires sommes toujours nous-mêmes ; 6- La modernisation
(idéologique, culturelle, etc.). N’importe
quel peuple doit adapter ces valeurs au
rythme de l’évolution globale et générationnelle, sans pour cela perdre l’essence
de son identité. Dernier point abordé, 7.
L’excellence (de la pensée et de l’action),
un militantisme qui ne se fait pas respecter
jamais il réussira. Et le respect s’acquiert
a travers de l’excellence. Quand à Thomas Fortune, Président de l’internationale
touaregue, qui a remercié la ville d’Agadir, la fondation CatDem, le ministère de
la coopération espagnole et le CMA de
permettre ce forum et l’expression de la
société civile sur les questions amazigh.
Il a dit que l’affiche de ce forum révèle
bien tout le travail qu’il y a à accomplir
aujourd’hui pour recouvrer l’intégrité de
la culture amazigh et la préserver. La reine
touarègue Tin Hinan siège devant des
hommes qui assurent la garde. la situation
s’est inversée lentement depuis des siècles
et aujourd’hui parmi les intervenants à
ce forum, aucune femmes touarègue n’est
présente à l’exception de la coordinatrice

rière, peu nombreuses aujourd’hui et les
hommes sont devant. Nous avons devant
nos yeux tout le travail que nous devons
réaliser pour inverser, équilibrer cette
situation de monopole que les monothéismes et certaines cultures dominantes
tentent de conserver. Plus que jamais, les
femmes doivent retrouver leurs places
dans les sociétés, dans la vie publique,
dans les affaires des sociétés civiles, dans
le militantisme. La femme Touareg a été
à l’origine de la culture touarègue, elle a,
à sa façon, tricoter, tisser dans le temps
la nation touarègue par la langue, la musique, l’artisanat, le vêtement, la poésie,
l’éducation ; cette influence s’est répandue
tranquillement dans les tribus nomades et
les mœurs se sont propagés tranquillement. Ce qui n’est pas le cas de certaines
« nations » qui se sont imposées par la violence, par la contrainte, et dont nous retrouvons encore aujourd’hui les méthodes
grossières, masculines et brutales dans les
pays dans lesquels vivent les Touaregs. En
tant que Touareg, nous faisons confiance à
la femme, son rôle et à sa singulière sensibilité et détermination, sa différence pour
établir un équilibre dans les nouveaux
cadres que sont les Etats et faire perdurer
les cultures dont elles ont été et sont toujours les dépositaires. Après l’éclatement
du pays touareg, le rôle de la femme touareg s’est de plus en plus perdue, réduit. les
hommes partent au maquis ou à l’étranger
pour du travail, les laissant à leur dur travail quotidien dans les marges avec les animaux, de plus en plus en remplacer par des
4x4 pour réaliser du transport et du commerce. Malgré cela, la femme touareg sait
qu’elle détient à elle seule les trésors de sa
culture et les conserve précieusement en
les distillant autrement aux jeunes générations pour le jour du renouvellement. Elles
savent qu’elles seules pourront contribuer
au relèvement mais seulement attendent
le jour convenable, lorsqu’elles sentiront
qu’elles pourront reprendre le chant et la
poésie pour célébrer enfin la renaissance.

LE MOUvEMENT NATIONAL POUR LA LIbéRATION DE L’AzAwAD LANCE UN APPEL à L’ETAT
DU MALIEN POUR RéPONDRE PAR LE DIALOgUE à LEURS REvENDICATIONS POLITIQUES
Après plusieurs rencontres tenues dans
la base du défunt Ibrahim Ag Bahanga et
dans d’autres lieux de l’Azawad du 7 au 15
Octobre 2211 entre les deux mouvements
: Mouvement National de l’Azawad (MNA)
et le Mouvement Touareg du Nord Mali
(MTNM) (dirigé par le défunt Ibrahim Ag
Bahanga) et d’autres responsables militaires et politiques de l’Azawad ont également participé à ces rencontres. Les parties présentes ont convenu d’un commun
accord de dépasser les difficultés pour
asseoir les revendications politiques communes qui prennent en compte les aspirations profondes du peuple de l’Azawad.
Après le débat consécutif sur l’avenir des
populations de la région, les enjeux graves
que connaît l’Azawad, les parties présentes
ont décidé de se fusionner et de créer une
nouvelle organisation politique dénommée : Mouvement National de Libération
de l’Azawad (MNLA) à la place du Mouvement National de l’Azawad (M-N-A).
Cette logique s’inscrit dans l’esprit de démarche déjà entamée dans le respect des promesses et engagements pris
par le leader touareg Ibrahim Ag Bahanga avant sa mort
tragique survenue le 26 août 2011.
Cette nouvelle organisation a pour objectif de sortir le

peuple de l’Azawad de l’occupation illégale du territoire
azawadien par le Mali. Ce dernier est l’animateur depuis
des décennies de l’insécurité dans la région. Le mouvement lance un appel pressant à l’Etat du malien pour répondre par le dialogue dans l’urgence aux revendications
politiques déjà transmises par le MNA (ancienne appella-

tion du mouvement). Il lance également un appel
aux pays de la région et à la communauté internationale pour soutenir et appuyer cette nouvelle
initiative historique au profit de la stabilité de la
région.
Et ce mardi 1 novembre a été choisie par le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad en
vue d'organiser partout dans les villes et villages
de l'Azawad des marches pacifiques. Cette marche
vise à commémorer la naissance dudit Mouvement et à protester contre le silence des autorités maliennes face aux revendications du MNLA (
résiliation des contrats de recherche et d'exploitation liés aux ressources du sous-sol azawadien
entre l'Etat malien et les Sociétés étrangères, ouverture d'un dialogue sur le principe d'autodétermination, etc.). Au cours de la marche on pouvait
lire entre autres comme messages :"Assez de massacres entre les peuples Azawad-Mali"; "Respect
des Droits de l'Homme"; "Oui à l'autodétermination, Non à l'Occupation forcée"; "Ca suffit trop
c'est trop"; "Liberez Azawad". Le Mouvement
National pour la Libéartion de l'Azawad dénonce
l'arrestation arbitraire de trois manifestants à Kidal. Enfin
le Mouvement a saisi cette occasion pour lancer un appel
pressant à la Communauté Internationale et aux Organisations Internationales afin de s'impliquer sérieusement
dans la gestion de la question Azawadienne.
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pendante (association, syndicat…)
qui consiste à semer la confusion à
l’intérieur et à l’extérieur de celleci. La démarche est simple : l’Etat
constitue ou favorise la constitution à l’intérieur de l’organisation
autonome qu’il souhaite casser,
une « dissidence » qui débouchera sur une scission c’est-à-dire
l’éclatement de l’organisation visée, en manipulant les membres
les plus opportunistes ou les plus
fragiles de cette organisation, par
la technique de la carotte (corruption, promesses) ou du bâton
(la menace, la peur). Le risque «
dissidence » au sein des organisations autonomes est un phénomène ancien et connu et qui doit
être pris en compte dans la stratégie de chaque organisation car son
but est de les détruire ou au moins
de les neutraliser. La technique
du « clonage » est très dangereuse
car elle peut s’avérer efficace. Elle
tend à faire croire que certains «
militants » ne sont plus d’accord
avec la ligne officielle de leur organisation (jugée trop « radicale
» ou trop « molle » ou tout autre
motif), ce qui justifierait leur décision de « rectifier le tir » en pratiquant une opération de « redressement ». Il s’agirait alors, avec la
complicité des services de l’Etat et
des médias proches du pouvoir, de
mettre au-devant de la scène, le «
nouveau » groupe, prêt à tous les
compromis avec le gouvernement.
Pour convaincre le grand public,
ce groupe mettra en scène des initiatives « ultra-radicales » qu’il
sait par avance qu’elles seront
vouées à l’échec. Ce qui aura pour
effet d’affaiblir l’organisation
visée et de décourager le volonté
des citoyens de s’organiser et de
résister ». Et c’est effectivement
ce qui se passe d’habitude avec
les mouvements amazighs. Et c’est
ce qui s’est passé avec le Mouvement Culturel Berbère algérien
(MCB Coordinations nationales,
MCB Commissions Nationales),
avec le mouvement citoyen des
Aarchs (les dialoguistes et non
dialoguistes), avec l’organisa-
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division » et qui ne s’impliquent
dans aucun camp sous prétexte de
préconiser une neutralité. Avant,
ils disaient « ni Lyon ni Bruxelles
», « ni Tizi Ouzou ni Meknès » et
certains avaient commencé déjà à
brandir l’idée de « ni Souss ni Tunisie » ou ni « Agadir ni Djerba » !
Et là, ils ont vraiment tort, parce
qu’ils sont tombés dans le piège et
affaiblissent ainsi leur organisation internationaliste en restant
à l’écart au lieu de faire face aux
régimes dictatoriaux qui les répriment et les colonisent !
Et ce que devrait comprendre tout
le monde c’est que la division sera
toujours de mise du fait que notre
forme d’organisation sociétale et
tribale est de type néo-segmentaire ce qui aide immanquablement à la dite scission (Voir la
publication de David M. Hart et
Rachid Raha: La Sociedad bereber
del Rif marroquí: sobre la teoría
de segmentariedad en el Magreb;
Ed. C.I.E. Ángel Ganivet y Universidad de Granada, Granada
1999). Et c’est pour cela qu’il ne
faut pas du tout rester éternellement emprisonné par des conflits
de « guerre civile » entre nous.
Dernièrement, il y a eu le lance“Women Baamrani Ait Sidi Ifni violently beaten by the police agents how brooment d’un « faux » débat d’union
ked the door of their homes, violated private property, on Saturday 7 June 2008”
et de réconciliation entre les deux
tion marocaine de Tamaynut en de Hassan II, avec la complicité supposées tendances du CMA.
se scindant en deux avec la créa- du défunt et omnipotent ministre Supposons que ces tendances protion de l’Azetta Amazighe pour la de l’Intérieur Driss Basri, sous le fondément antagonistes et contraCitoyenneté de la part d’un avo- règne de Mohamed VI, c’est l’en- dictoires arrivent à s’entendre et
cat très proche d’un dirigeant du tourage de Fouad Ali El Himma du à s’unir sur un même CMA ! Il va
PAM, ce qui en train de se passer Parti Authenticité et Modernité sûrement s’en suivre, inéluctableavec le Mouvement pour l’Auto- (le PAM) qui s’est chargé de la ment et juste, après une nouvelle
nomie de la Kabylie (le MAK), rencontre tantôt de Meknès (oc- division, du fait que les germes
et ainsi de suite. Et forcément le tobre 2008) et celle de Djerba (fin de la dite division y seront touCMA ne fait pas du tout exception. de septembre et début d’octobre). jours présentes à cause du manque
Avant, on parlait du CMA de Lyon Alors que faire ? Avec ce dilemme d’autonomie politique de certains
contre le CMA de Bruxelles (avant de « la division », il faut une fois soi-disant militants amazighs. Et
que la justice française tranche pour toute s’y faire et faire avec. nous serons toujours la risée de
en faveur du premier) et mainte- Avoir à l’esprit de l’accepter nos régimes dictatoriaux. Alors
nant le CMA de Tizi Ouzou contre comme un mal mineur avec lequel comment sortir de cet état de fait ?
le CMA de Meknès (dans l’attente il faut y vivre, sans lui donner Il faut juste avoir la détermination
d’un verdict de nouveau de la jus- l’importance ni la dimension d’un de changer de mentalités. Il faut se
tice). A propos du CMA, si la pre- cancer qui pourrait nous ronger et débarrasser une fois pour toute de
mière scission était l’œuvre de nous emmener à la mort. Ce qui cette idée d’uniformisation, d’hol’entourage de Mahjoubi Aherdan, est pire ce sont ces prétendus mi- mogénéisation obligatoire héritée
du Parti Populaire, qui voulait litants amazighistes qui tombent de l’idéologie unitariste baathiste
s’accaparer du CMA sous le règne facilement dans le piège de la « et la contrecarrer avec l’idée de la

diversité, chère à nos traditions en
tant qu’imazighen. Et n’oublions
pas qu’avec l’idée de « alwahda
», « alwahda » et « alwahda » nos
ennemis ont réussi à nous marginaliser et à casser nos valeurs de
liberté, de laïcité et de démocratie. Ainsi, au lieu d’avoir une seule
ONG amazighe internationale, un
seul CMA, il vaut mieux finalement en créer plusieurs selon les
affinités et les réseaux des uns et
des autres. Comme ça, il sera plus
difficile à nos Etats de les domestiquer, de les récupérer et de les
déstabiliser tous, et en plus, un
travail de compétition entre elles
ne ferait qu’accentuer notre présence sur la scène internationale,
et par conséquent mieux sensibiliser l’opinion publique internationale de nos problèmes. Quitte à ce
que, lorsque cela sera possible, il y
ait une coordination ou confédération entre elles, pourquoi pas.
En définitive, cela permettrait de
dénoncer plus efficacement nos
régimes obsolètes à cette opinion
publique mondiale de l’interdiction des prénoms amazighes, de la
confiscation des terres collectives
(Azaghar, Jbel Aouam, Imedder
à Tinghir…), de la répression des
manifestations pacifiques (Mouvement du 20 février, événements
de Berriane à Ghardaya…), de
l’interdiction des activités des
ONG et des partis politiques amazighes (comme le PDAM), de
la condamnation des étudiants
amazighs (comme les prisonniers
politiques Mustapha Oussaya et
Hamid Adouch), de blocage de la
généralisation de l’enseignement
de l’amazigh, de l’absence de l’utilisation d’interprètes dans les tribunaux et les administrations, la
destruction du patrimoine amazighe et ainsi de suite. Un travail
multiple et divers d’ONG internationalistes aurait pour résultat
que le renforcement de nos engagements militants en faveur de la
consolidation démocratique de nos
Etats de Tamazgha et de la libération de notre millénaire grand
peuple amazigh !

« Journée d'études Amazighe (berbère) et de l´Afrique
du nord » au Mexique
Cette réunion organisée à l´intérieure de l´Ecole
d´Anthropologie et Histoire de Mexico le 13 octobre dernier (ENAH-Escuela Nacional de Antropología e Historia)
par Azul Ramírez (doctorante en Archéologie) et Ouajd
Karkar (poète rifain et professeur de langue tamazight à
l´ENAH), a réuni des chercheurs, des étudiants ainsi que
des défenseurs des droits des peuples autochtones. Dans le
public, un amazighe de la kabyle algérienne a fais entendre
lui aussi sa voix. L´intérêt général de tous les participants a
été la langue et la culture amazigh, les droits culturels, les
droits linguistiques et humains des populations amazighes
dans le contexte des mouvements sociaux qui secouent
actuellement les gouvernements arabes de l´Afrique du
Nord. Une problématique peu connue au Mexique.
Le programme a inclu des thèmes anthropologiques, historiques ainsi que politiques, les participants ont souligné et
débattu spécialement sur les suivants sujets:
1)
Ils ont signalé que dans beaucoup de cercles académiques dans le monde entier, en parlant de l´Afrique du
nord ils le nomment « le monde arabe » ou le « Maghreb
Arabe », englobant cet espace géographique comme «
arabe » et pour tant, en le réduisant a l´identité uniquement arabe, ce concept laisse « ironiquement » les populations autochtones (c´est-à-dire les amazighes de tous les
pays de l´Afrique du nord) en dehors de leur propre territoire. De la même façon ils ont souligné que les termes «
monde arabo-musulman » ou « monde musulman » égale-

ment qualifié une vaste région sans prendre en compte les
minorités chrétiennes, juives et laïques, pour tant dans ce
colloque il a été convenu d´utiliser le terme : « Afrique du
nord » par respect de la diversité nord africaine.
2)
Ils ont présenté un bref rapport de la situation des
études amazighes dans le monde et ont signalé, en citant
le livre: « Berbers and Others, Beyond Tribe and Nation in
the Maghrib » publication récente éditée par Katherine
E. Hoffman y Susan Gilson M., que la situation politique
dans les pays nord africains entre 1960 et 1990 rendait
difficile (ou presque impossible) de réaliser des travaux
ethnographiques originaux sur des populations amazighes car toute reconnaissance de la différence amazighe
pouvait être comprise comme un défi à l´unité des états
nationaux (qui se qualifient eux-mêmes comme des pays
arabes). Cette situation a privilégié les études sur des sujets arabo-islamiques entre les chercheurs de la plupart
des pays occidentaux et beaucoup de chercheurs se sont
maintenu « sûrs et confortables » dans les programmes des
études arabo-islamiques en contribuant à la construction
d´un paradigme qui permettait de conceptualiser l´Afrique
du nord comme « monde arabo-musulman », mais, malgré ce contexte il a eu aussi des recherches importantes
sur les sociétés amazighes. Des auteurs français, d´autre
nationalités et spécialement amazighes ont écris plusieurs
œuvres de grande valeur pour la meilleur connaissance
des sociétés amazighes dans le domaine de la linguistique,

l´anthropologie, l´histoire et l´archéologie.
3)
Ils ont signalé que si bien, l´inclusion de la langue
amazighe comme langue officielle à côté de l´arabe dans
la « Nouvelle Constitution Marocaine », constitue une motion d'avant-garde et permet de qualifier le Maroc (par
des observateurs internationaux) comme le premier pays
nord africain qui reconnaît officiellement l'égalité des
droits de ses différents composants ethniques et linguistiques; cette officialisation du tamazight est encore point
de débat et d'incrédulité. Et cette démarche est le résultat
d´une longue lutte et souffrance du peuple amazigh pour la
reconnaissance de ses droits culturels, ses droits linguistiques et humains. Cette lutte est encore loin de trouver
la fin comme ont peut observer, pas seulement au Maroc
mais dans tout les pays nord africains qui ne reconnaissent
encore pas leur populations amazighe. Malgré les grandes
mobilisations et luttes de cette année et la pléthore de
symboles amazighes dans les grandes manifestations, les
dirigeants de ces pays continuent à essayer de cimenter
l´unité sur une fausse identité arabo-musulmane.
D´autres thèmes dans le domaine de l´anthropologie,
l´histoire, la linguistique et l´archéologie ont été présentés
par les participants ; à la fin de la réunion ils ont encouragé
d´autres chercheures et élèves à s´aventurer dans la thématique des fascinantes Études Amazighes.
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-"UHU A ÅWMA BRAHIM, AD UR TTINIT MKANN UR D NKKIN
AD ISKRN MAYANN, UR D NKKIN…"
-"HIH…HIH…MPND, DUY, FAFA. HANN IS AR KA
TTWARGAT, BISMI LLAH RRAPMAN RRAPIM, MPND…"
RÇMV ALLN INU AV BRAHIM V UMNID INU, AÆIV NN FLLAS
AR T SSUDUMV.
-“BRAHIM, TURRIT D?..."
-IS TNUFLT A? ND MA KK YAVN? FISS AD AK UR ISLLA
BABA! IS DARK IHNNA LPAL.MANI ZV D URRIV ULA
KIYI? IS RIV A DIK MÃIFIÄV UTRA IYI D YUFA
BABA. TUDRT AD NNIV AK YAD NKKI ËMIV TT, UR SUL
ÇÇIÄRV AD VID ZZRIV MQQAR D YAT TUSDADT
HLLI.
-MANI TRIT AD NN TGÅT ZT UDRAR?
-ADRAR? MAN ADRAR F AR TSAWALT? IRWAS IS AR
TIJIWJIWT.MPND HANN IS RIV SBANYA.WAH TTUT YAD
SBANYA? HYYA ADRAR, YAMNA, OLI, OICA, MAYANN AKÆ
UR ILLI, AFQQIR MPND, IËUMIYN; MAYANN IGA VAR
TAWARGIT.BAQQIV ILMMA S TAÄÃA DDU WALLN D IMI
IËÇMM N ÅWMA BRAHIM LLI UR ISSNN MA ILLAN, YAÆNI
NN ILMMA FLLA IQQN IYI IMI S UFUS.
-MPND? MA K YAVN ?YAK NSAWL F MAYAD IÄGAM ? YAK
NNIV AK AVRRABU RAD IFV IÄ AD, MPND IS DIDI
TLLIT?
-YIH A ÅMA, SURF IYI.MACC RIV…
-AJJ MACC AR D D AÄUV.VILAD A ÅMA NKKI RAD
DDUV, AD SSNFLV TUDRT AD S MAD STT YUFN. MAYANN
A F GIK RIV AS TT TAWIT V BABA D IMMI D HANN…”
SSNV MAD IRA AD T YINI: AS TT AWIV V TMAZIRT D
WAYDA NNV, AD QQLV S WASS LLI V RAD D YAÄU AD AV
D YAWI TIRMIT N TUDRT N BËËA N UDRAR.
MAYAD AKÆ SSNV T, AFRAG N TVSSA UR D NTTAN A
RAD IÄUF TAMAGIT NNV ZV TMAÄUNT, UR D NTTA A RAD
AV YAJJ AD NIRI TUDRET B IMZWURA NV. MAYAD AD
IYI TSLMD TWARGIT INU, TSSLMD IYI MAS IXÃÃA

Tira

AD UR NQQN F AYT BËËA. AD TN NSSN, SSNN AV V TIZI
LLI V NDDR TUDRT NNV NÄUF TT, NMMAV A STT NSSLKM I
WIYYAÄ. NSSLMD I TARWA NNV MAD IÇILN V UMZRUY
NNSN, NÇÇU T INN V ULAWN NSSAN.AFAD A D SIS DDRN TUDRT TATRAT.
MAYAD AS NNIV AD T SSLKMV I BABA, I BRAHIM NNV,
NGÅZ NN D UDRAR NSSLKM T I AYT TQBILT, AD SIS
NPUC, NG T D IZLAN AD AS SSFLDN AYT TMAZIRT AKÆ,
MA IMÇÇIN ULA MA IMQQURN. AD SSNN MANI D SITNV
TKKA TMAÄUNT, TAMAÄUNT AD LLI GITNV ISKRN ISMGAN,
ID WAR ANLLI, UR AR NSWINGIM, UR AR NSYAFA.AR
NTTQQL S WIYYAÄ AD AV MLN MA RAD NCC, MA RAD
NLS, MAMK S AR NSSLMAD, MAMK S AR NTTIRIR, NTTU
MAS D NKÆNIN AD YUZVN F TILLAS N UMZRUY, NKÆNIN AD
IÇÇAN TIFAWT V WAKAL N TMAZVA , IÇLMÄ N UFRIQYA,
NSSU TT S IDAMMN AFAD AD TBUVLU, TG TAFUKT V UMÇN
WIYYAÄ IÇNÇAËN S AR SSISFIWN IBRDAN N TILLAS
DA V DDRN.
“YAN ISLAND AQCCAB N WAYYAÄ IZZF NIT SUL, IGA NIT
SUL PRÄIÄ”, MKAD AS NNAN IMZWURA, GRAT AV AQCCAB NNV S TAÄUÄT N UMZURY IDUSN, F IFGGIGN N TUSSNA N WAMUR NNAV, AFAD AD NSSN MAD NGA, NFRG I TMAGIT
NNV S TMSSUNT D USWINGM.
BRAHIM, WA BRAHIM, LUP TURKIST NNK, UR TA TLKM
TIZI N UMUDDU, RWAP AD ZWAR NVR AMZRUY NNV, NZZDIG T, NSSFÄ FLLAS IVULDIN N UKÄËUË LLI T ISSIKLN. AKUD ANN, D IV AKÆ SUL TRIT AD TDDUT, DDU
MAC AD UR TSSIMÇIYT, IXF NNK NGR WIYYAÄ, SSN
MAS TLLIT S IÇURAN, MAS TLLIT S WADDUR, ALL IXF
NNK TMLT D TAVRMA NNK, TSAWLT AWAL NNK.
D AQCCAB NNK AD T SAR UR TKKST.
* UMAR PAIDAR
IPABURN N TAYYU
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Ara a yamdyaz…ara

Zv liv lulx
Adidi tlul yat tallvat
Tmun didi v kud imirn
Ar tt tannayx v ismuqal n
ipcmiyn
Ar iyi takka tmssi
Ar iyi takka uzuzwu
Tssfd tilit inu amadal
n imiyn
Ara ayamdyaz …ara
Zv liv lulx
Adidi tlul yat tallvat
Ar tt sllvan timvarin v
igran
Ar tt sllvan v ibrbac n
tçrbay
v ifassn snt ivwman
Ar tsoiyyid lpnna s
tujjut n tiwurga
Ar tsoiyid s tujjut n
urtan
Ara a yamdyaz…ara
Zv liv lulx
Adidi tlul yat tallvat
Ssfldxas dar ingwmarn
v idrarn
Ssfldxas dar immi v

unwal
v idamn n imzwura
Ar TTarnt tmqqa s tmqqa
Tilila v wakal
Ara ayamdyaz…ara
Zv liv lulx
Adidi tlul yat tallvat
Ribab ns ..ADu agrawal
Azawa ns.. umsli n umndi
Iv a yssud , ikk afatn n
tmazva
Ara ayamdyaz …ara
Ssfld i tallvat inu
Zund axwlxal v uDar
Ar ittida…ar ittazzal
Zund axwlxal v uDar
Issnkr kwnt v iDs nunt a
tiwurga
Zund tavwrit v ignwan
Ara a yamdyaz …ara
A tafukt
Hayax nra darm
* xadija
ikan

Seg Udlis : « Tatbirt Tawraxt » N M’hamed Alilouch(Iyider-N’kob)
oLI U TWINST
Ddant tnzdamin s ikccuÄn tili diksnt yat mm uxdil
ikurzn at tarw. lliv g da ttassa tazdmt g tra at
tnkr hat tççay as issukl as tt yizm , ãafi ar tt
tnkkç allig tupl; tinzdamin timddukkal nns nnant as
aywa, imik tettr add iffv uydda illan ddaw tzdmt,
iffv d çars yizm inna yas: “ frn g akkm tcv nvdd ad
I tkt aynna turut askka .” tnna yas: “ ad ak kv aynna uruv.”
Lliv g as tnna imkinnav, ioawen tt allig tussa tazdmt
nns tddu.
Da ittddu mayd idda isqsa nn yizm is turw; aynnav…
allig turw arba tslv as: oli u twinst. Isqsa nn yizm
tnna yas:”av lpil ad cwiy ixitr kvak t” iddu ar imal
yuvul d inna yas: “ kid aylliv I tnoamt” tnna yas: “ av
lpil ar dda d ittawiy tallunt vur wadjarn .” imip
ar dda ikssa ilvwman, ar d yasiy bucfr, yan wass
iddu d yizm inna yas: “ xs kid aylliv I tnoamt. ” tnna
yas: “hat nra ad nrpl, hat qa ad as grv tafrdut s
asttur n ivjdn ukan twjt as kiy luqnna g nn yavul.”
Lliv g d yavul ufddam oli u twinst s usttur, immrpl
çars yizm yamç t inna yas: “ addu d awa addu d!! hat
tnoami k mmank tsult nn g uxdil nns.” ãafi yasi t s vurs
igt d urba nns ar as yakka tifiyyi d uxdmi iplan;
ipÄu t…
Yili yan upanu vur yizm illa diks iyyis n wurv , inna
yas I oli u twinst: “ xirak ad sar ur tsuggrt s
upanu yi”. Ar yan was inna oli u twinst: “ ullah mayd I
inna ommi bnpir ad çars ur suggrv, suggurv çars.”
Lliv g isuggr slvnt as d tpbubin n wurv ifassn;
ãafi ar yalla inna: “ mayd I d slvnt tpbubin ddv qan
ad I inv ommi bnpir ig d yavul.” InÄu d iyyis inna
yas “ vir spuppi tnt qad uvlnt advar nsnt.” Irçm as
d I iyyis ar is ittav asbapi allig iwpl irar t.
Talggat g d igula yizm inna yas I oli: “ oli, may nn ikkan
?” inna yas : “ hat lprkt ayd av d inksn ar kkatv druv
ayt tn ur hridv!”.
Askka div imkinnav, ku wass, ar yan wass yannay t id
yizm ar iss ittav aãbapi, ãafi ar as d iqra aflla
n yisk inna yas: “Ah! a oli awa xyar awa xyar!!” inna yas
oli u twinst i iyyis: “asddv qa di itc yizm.” Inna
yas iyyis: “ uhu, qnna akk jjnjmv vir dduk ssw ivdwan inn dv, ar tsswat yat tnEut yat. tprct kud ur ta d
irap ommi bnpir.”
Allig isswa yuvul d ismun kan irukutn nns, yavn aflla
n uyyis, lliv g d yavul yizm , irul iyyis ar inïïw
tagmmunt ur iswin s tayyaE, izm ntta ar issuruf yat
s yat ar t ittamz waluE. allig injm iyyis, lliv g iwpl
yizm ivr as I oli inna yas: “ qqim akk uããav han kra
qnna akk inv xf iyyis nnav awpdiy.” Lliv g iqquma oli
utwinst inna yas yizm: “ dduk ar yan udvar hat inn nviv
diks yat tgmart , kks as abïïan tg t I wyyis nnk
tddut div ar yan udvar hat inn nviv diks yan ismx,
tkkst as abttan tlst kiyyin . » Ar ittddu allig yufa

tagmart yaf ismx, ikks asn ibïïan, ãafi iddu ar yan
udvar yaf nn dis timlalin d yat mrri inna yas I wyis
nns: « mr day ufiv ayind n irukutn ad asn tn ksv I tmlalin inn dv .” inna yas iyyis : “ aynnav day, adr I g iyidu
ard ur iffv xs lqrbus n tarit ukan tffrt kiy “.
Ddun d tmlalin afnt t, tkk asnt tutult vur ivf tnna yasnt:
“ hat da isunfus uya!!” nnant as : “ ata llv ad am tzwiv
tilst nnm!” imip iduy iyyis irul, rulnt tmlalin ar
asnt ttini mrri : “ is awnt ur nniv!! Is awnt ur nniv!!”
ar t ttini allig tzlf s lfqqiot. Iddu d oli utwinst
yasiy irukutn iplan, ikk abrid ar ittinig is yufa
mag tzdv mmans…
Manik alwalidin n oli utwinst ur tn ommrn ayt tqbilt
ddag llan amacku jlan arba nsn ar asn tagwmn g irkan ar
tn smattayn luqnna g ran ad ssftun. lliv g d irap imi
n usaÅm yaf d tiwtmin ar ttaÅmnt aman iplan xs yat
tmvart ur tt udjin at taÅm g widda iplan, ar ttaÅm g
yirkan , iqqim lpal g oli utwinst ilmili tt nn… zziv
hat mmans; lliv g tt yukz iddu s vurs inna yas : “ ki
atamvart ad suv ? ” tnna yas : “ dduk a yargaz n rbbi
s dinn g plan waman, ha widdv xxan kkirn .” inna yas :”
winnav ayd riv , vir kid !” tk as aysw yasid aynnav n uruku igr I s, ntta ula mayd ak illan n irukutn vur
tmvart, ik as aylliv n irukutn ikks I tmlalin , imun I
ts svur uvbalu inna snt I tutmin: “ ullah tbalamt ar d
tagwm tmvart ddv zwar nv tzramt yat dduniyt aEnin
!.” allig tugwm nnant as :” urs maylan ismx inn dv ioãbn
itmvart inn dv ?” ãafi imun its inna yas : “ qnna ad vurm
nsv !” tnna yas : “ hat ayaryaz n rbbi nkwni nga drawc n
rbbi ur vurnv illi walu, dduk s vur ayt tqbilt.” Inna
yas: “ uhu kwnni ayd riv .”
Talggat ran div imksawn ad zzrin ulli at tnt id snksn
I wqiEun inna yasn oli u twinst: “ullah ttawim nn ulli n
umya s iwrin nv tannaym! ” ar ttroabn ayt ivrm maylan
ismx inn dv ittoaããabn I tmvart ikan yiws i yizm
Yasid ig asnt aoban iwulli n mmans ar zrrint ar yan
unuguï axatar yasi t id ivrs as, ar talla tmvart tnna
yas :” allah awddi aynnav n izimmr ayd vuri illan.”
lliv g t yazu yasi d ul t tasa t turin igr tn s afa
allig nwan yasi tn id ik as immans tasa inna yas : ”avam
amma han tasa ddag ts ur tlit allig I tkit I yizm ad
I itc .” , Yasi d ul : “ av abbanw han ul ddag t ur tlit
allig I tkit iyizm ad I itc” yasi d turin : “ avimt
ayistma han turin ddag ts ur tlimt allig I tkamt I
yizm.” ãafi ar kullu allan lliv g tukzn id oli utwinst
ayd iga, arba nsn dda kan I yizm .
Askka ran ayt ivrm ad avn aãbapi , yumu oli utwinst,
ar svruEnt tutmin I yimnayn xs oli(ismx) ar as tsvruE
yat tmvart amacku tannay kan tiggit iffv d diks wurv
n iyyis. ar diks tt troabnt tutmin aEnin mav allig
da tsvruE I yismx ; imip iddu oli utwinst allig
nn ikks abïïan nns d win iyyis, lliv g d yavul izwur

tn kullutn, ar as akk svruEnt tmvarin , qllqn imnayen ar
ttinign mayd as skarn, nnan ad nssw Iysan, lliv g nn rapn
targwa nnan as I oli utwinst urgu agwm av d , zrin tin g
tanut gin as yat drgt taxatart afad add ur yaliy, iwa
ar tnavn d iyyis at t awin allig rmin, zrint. yasi d
iyis allig t id issufv tanut.
Lliv g d yavul oli ar toajjabn imnayn, ãafi tnnayasn
yat tmvart : “ qan ad awent jlv vir kati tivrad inw
” tddu tasiy yat tqlilt n waman tav as d I oli at I
wyyis allig tt isly, tmmnzvit ts ar vifs tsunEu
tnna yas : “ iwa ig tgit lxir toaççut dduk addi tekt
vur igdi ipzzmn s imzgan.”
Iddu d oli s vur ayt vurs talggat inna yasn : “ hat
riv ad safrv addi kkv vur igdi ipzzmn s imzgan.”
Nnan as: “ hat qan akk itc , ad ur tddut s walu.” Inna yasn
: “ qnna ad dduv, sg mayd I tsunEa tmvart ddav.” sbap
zik iddu allig nn irap tgmmi nns, ig d çars argaz
ickcmt t s agnsu irgl vifs d iqqim iyyis brra,
lliv g ikcm ad ig imnsi hat ibddl iga tamvart,
yawiy as nn imnsi hat iga div argaz; mmnsun iddu s
iyyis yawv as, ar t id isksiw oli utwinst ãafi
ar iqqaz allig iffev g talkiwt , ar irggul allig d
yavul s vur ayt vurs nnan as: “ manza iyyis a oli ?” inna
yasn: “ itcat t igdi ipzzmn s imzgan.”…
Yan was iddu d igdi ig d yat tgçiwt iErfn, allig
tsqquba s tgmmi n oli, rzmn as tqqim vursn ãafi nnan
han tamvart n yiwitnv oli, imkinnav allig asn gan tamvra
walaynni ickka diks oli inna yasn:” hat aln n walliv I
itcan iyyis aya …” nnan as : “ is txlit ; tagziwt iplan
am ta adak tetc iyyis, he”.
Lliv g gan tamvra, ku yan diksn ar izzullum is ur
irggl xf wayyaE, allig irgl oli utwinst xf igdi
(tagziwt).iolm asn I yayt ivrm xs tamvart lliv t
yuzen inna sn : “ rulat itcaÅn igdi ipzzmn s imzgan !!”…
Iffvd igdi ipzzmn s imzgan itc akk kan ifullusn d
tmvart, ãafi iddu ig nn çars div tagçiwt lliv n
oli utwinst inna asn :”ah! Asyat I nn tzrimi qqn ad I itc
igdi ipzzmn s imzgan.” gin as d taccët allig oalayn ann irap isuggr d oli utwinst ibby agatu amacku
yukezt. immt igdi ipzzmn s imzgan, urgund ayt tqbilt; iddu oli ik as afa d ar ijmmao iqzzuyn nns
imik iwt t yan uqzzuy iomut. ãafi yuvuld s tqbilt
nns s vur ayt vurs s lhna, ayt tqbilt ur sar as ttun
ajmil nns acku inva yasn igdi ipzzmn s imezyan …
M’hamed Alilouch(iyider N’kob)
Traduit du Tamazight avec la collaboration de
Lahcen Oumadin
Texte lu et corrigé par :
Athanase Vantchev de Thracy

COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à vous livrer
des cours de langue amazighe
que la Fondation BMCE avait
élaboré, en coédition avec la
Librairie des Ecoles, comme
outils pédagogiques sous forme
d'un manuel intitulé "A nlmd
tamazight" .
Sur le plan référentiel, "A nlmd
tamazight"
est un ouvrage
pionnier qui adopte les directives
définies dans les Discours
Royaux et dans le dahir portant
création et organisation de
l’Institut Royal de la Culture
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre,
cette fois-ci, des cours du parler
du Souss, dont les auteurs sont
Ahmed BOUKOUS et Fatima
AGNAW.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier Dr. Leila MEZIAN
BENJELLOUN, présidente de la Fondation BMCE de nous avoir
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande utilité
aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue amazighe.
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LES DEFIS DE L’INTERNATIONALISATION
DE LA QUESTION AMAZIGHE
Pourquoi le Congrès Mondial
Amazigh (CMA) suscite l’intérêt de tant d’Etats d’Afrique du
Nord ? Pourquoi cette obstination continuelle de récupérer ses
membres, de les coopter, de les
diviser, de les domestiquer, de les
discréditer, de les banaliser… ?
Pourquoi les Etats arabistes, dictatoriaux et fascistes, ne veulent
pas entendre parler de l’Internationale amazighe à l’étranger ?
Pourquoi cette sévère déclaration
du ministre Khalid Naciri, porte
parole du gouvernement marocain, (Assabahia, 17/3/2009),
selon laquelle le CMA porterait
atteinte aux intérêts suprêmes du
royaume ? Comment peut-il se
permettre de traiter deux de ces
membres, en l’occurrence l’avocat
Ahmed Adghirni et l’anthropologue Rachid Raha, de « déséquilibrés psychiques », (Al Massae
21/3/2009), lorsque ces derniers
déposèrent un rapport détaillé
aux Nations Unies sur la politique
d’apartheid anti-amazigh ? Pourquoi cette profonde manie du président algérien Abdelaziz Bouteflika de s’obstiner à interdire le
rassemblement des imazighen du
monde sur le sol algérien? Pourquoi Kadhafi, le dictateur déchu,
suivait personnellement le dossier
du CMA, à tel point qu’il réussit à
l’époque à soudoyer certains de ses
membres qui essaient aujourd’hui
de se blanchir avec certains opposants libyens, proches du ministre
marocain des affaires islamiques
(voir Al Massae 14/10/2011)?
Pourquoi l’Etat français s’est infiltré au sein de ses rangs au point de
bloquer les enquêtes sur la possibilité d’utilisation de la dite organisation à des fins de délit comme
les malversations et l’émigration
clandestine ?
L’une des premières réponses à
ces interrogations réside dans la
forme jacobine et centralisatrice
de nos Etats, qui continuent à
s’identifier à l’idéologie exclusiviste arabo-islamique et qui s’obstinent à contrôler tout mouvement
de revendication à l’étranger. A
travers leurs ministères respectifs des affaires étrangères (et
leurs armées d’agents consulaires
et d’associations d’émigrés satellitaires), ils essaient de contrôler
tous leurs ressortissants et leur
barrent la route chaque fois qu’ils
ne sont pas sur la même longueur
d’onde que leurs discours officiels.
Tout va bien pour le mieux dans les
meilleurs des mondes... Il ne faut
surtout pas essayer de remettre en
question leurs rapports maquillés sur le respect des droits de
l’homme et des conventions internationales.
C’est dans cette optique qu’il faut
comprendre le défi des militants
amazighs d’avoir réussir à ouvrir
de nouveaux canaux de communications avec les instances internationales (Nations Unies, Union
Européenne, Etats étrangers…) en
créant leur propre ONG internationale à savoir le Congrès Mondial
Amazigh, en 1995. Le CMA, en
dépit de toutes les critiques qu’on

peut formuler à son encontre, a
réussi à appeler l’attention de la
communauté internationale sur
les flagrantes violations des droits
humains des peuples, communautés et citoyens amazighs. Dans ce
sens, et sans disposer vraiment de
moyens humains ni financiers, le
CMA a réussi que l’Union Européenne condamne l’Etat algérien,
lors de son sommet de Göteborg,
pour sa répression sanglante des
jeunes au printemps noirs de
2001. Le CMA était devenu l’un
des partenaires des Nations Unies
durant sa décennie de discussion
des droits collectifs des peuples
autochtones, qui s’est soldée par
l’adoption de la Déclaration Universelle des droits des peuples
autochtones par l’Assemblée Générale des Nations Unies. (http://
www.un.org/esa/
socdev/unpfii/
fr/drip.html).
Un
autre
exemple, à l’actif
du CMA, c’est le
fait de dénoncer la politique
institutionnalisée d’apartheid
anti-amazigh de
l’Etat marocain
au sein du Comité
de l’Elimination
de toute forme
de Discrimination
Raciale (CERD),
ce qui aurait,
sans aucun doute,
contribué à que
celui-ci reconnaisse Tamazight
comme langue
officielle dans sa
récente constitution.
Le grand problème de nos
Etats autoritaires
c’est cette nostalgie qu’ils ont
des vieux temps
lorsqu’ils réprimaient dans le
sang des ressortissants et des
communautés
amazighes sans
se soucier de la
réaction de la
communauté internationale. Et
cela les aidait parce qu’il n’y avait
pas encore la globalisation, ni Internet et encore moins facebook !
Ainsi, ont-ils commis des assassinats politiques en toute impunité (Abbas Belkacem, Said Sifaw
El Mahrouk, Boujemaa El Habbaz…). Ils ont massacré des populations entières (Le Rif en 195859, la Kabylie en 1963, Azawad en
1963…) et cela se faisait sans que
l’opinion publique internationale
s’en rende compte et s’en émeuve.
Maintenant, les choses ont bien
changé et on vit tous dans un même
village planétaire. Une simple bavure des autorités, qu’elles quelles
soient, est rapidement diffusée sur
le réseau Internet à des milliers,
voire des dizaines de milliers d’internautes, malgré le fait que nos

Etats aient réussi à domestiquer
la majorité de leurs mass media,
qui leur font le sale boulot en passant sous silence les violations des
droits humains !
Tout militant amazigh, qui voudrait s’engager dans ce noble combat internationaliste, qu’il faut
redynamiser et renforcer plus que
jamais, en faveur de la défense des
droits et des intérêts des peuples
amazighs, devrait prendre en
considération au moins trois éléments essentiels.
- Les critiques les plus dures qu’on
a reçu en tant que défenseurs de
l’amazighité c’est d’être traités de
« collabo » des régimes occidentaux. Je me rappelle par exemple
que lorsque j’ai eu l’occasion de
critiquer l’un des plus influents
conseillers de José Luis Rodri-

la torture la plus abjecte. Se taire
c’est être complice de ces grands
voleurs aux postes clés de l’Etat
qui exproprient d’immenses terres
collectives des tribus amazighes…
Lors d’une autre occasion, j’ai interpellé M. De Villepin, lors d’une
conférence de presse à Rabat,
lorsqu’il était ministre des affaires
étrangères. Alors, que je lui avais
demandé pourquoi l’Etat français n’investissait rien dans les
anciennes régions sous protectorat
espagnol comme le Rif, Sidi Ifni
ou le Sahara. Sa réponse fut que
les priorités étaient dictées par le
gouvernement marocain.
Taire cette discrimination manifeste en ce qui concerne le développement des régions amazighophones c’est comme être complice
du fait que l’argent des impôts des
citoyens français
et (occidentaux),
destiné à la coopération,
soit
détourné vers des
comptes suisses,
au lieu de bénéficier aux populations sinistrées du
séisme d’Al-Hoceima ou des filles
et femmes rurales
d’Anfgou.
- Le deuxième
élément à prendre
en considération
sérieusement
dans tout militantisme à l’international c’est la
langue de travail.
Depuis la création du CMA en
1995 et jusqu’en
2008, on s’est
rendu compte que
tous nos rapports
étaient élaborés
fondamentalement en langue
française, ce qui
limitait sa portée
aux responsables
des pays francophones (la France
et la Belgique
wallonne). Un
sénateur belge
nous avait confessé, lors de notre
guez Zapatero, le premier ministre mission en 2007 à Bruxelles, que
espagnol, pour la complicité de du fait qu’il nous reçoive chez lui,
l’Etat espagnol en raison de son en tant que délégation du CMA,
silence envers les violations des on allait le priver de la générosité
droits des amazighs (tout à fait le marocaine de « la Mamounia » à
contraire de ce qui se passe avec Marrakech, le lieu privilégié des
les sahraouis), à l’université de diplomates français.
Malaga, août 2009, une intellec- Du fait de leurs énormes intérêts
tuelle marocaine m’avait reproché néo-colonialistes économiques
de sortir notre « sale linge » devant en Afrique du Nord, surtout au
les espagnols !
Maroc, les politiciens français ont
Alors que là, la vraie collaboration souvent le réflexe de classer les
tient à se taire lorsque des agents dossiers gênants dans leurs tiroirs.
de la DST marocaine ou de la DRS Afin d’apprécier l’importance
algérienne kidnappent des res- de la langue, on peut retenir, par
sortissants sans ordre judiciaire exemple, les événements de Sidi
et en toute illégalité. Se taire c’est Ifni. Les associations marocaines
d’être des collabos avec les bu- des droits de l’homme (comme
reaux du Makhzen et des généraux l’AMDH et l’OMDH…) ont toutes
algériens, maliens et nigériens, élaboré des rapports complets de
des fils de Kadhafi qui n’arrêtent toutes les atrocités des autorités
pas d’innover dans les moyens de marocaines envers les citoyens de
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la dite localité. Tous ces rapports
étaient écrits en langue arabe et
en fin de compte il s’est révélé que
tout ce colossal travail d’enquête
sur le terrain était comme destiné qu’à la seule consommation
interne, réservé à la seule opinion
publique marocaine, sans de vrais
répercussions internationales, ni
au sein des Nations Unies, ni au
sein du parlement européen. Eh
ben, laissez moi vous confesser
que cette simple image ci-dessous a interpellé mieux que tous
ces rapports élaborés par les ONG
précitées, simplement du fait que
la légende est écrite en langue
anglaise, et qu’elle est tombée aux
mains des eurodéputés danois,
suédois, anglais, irlandais,…et aux
mains des ONG internationales,
qui ne se taisent jamais sur les violations des droits de l’homme, et
encore moins des femmes ! Pour
eux, les droits de l’homme sont
indivisibles et universelles et ils ne
pourront jamais tolérer de parler
d’aucune « exception marocaine »,
ni algérienne, ni mauritanienne, ni
libyenne, …
- Le troisième élément au sujet
duquel j’aimerais appeler l’attention de nos nouveaux jeunes militants internationalistes, qui s’investissent désintéressément à la
défense de la cause amazighe, c’est
le jeu incontournable de la « division ». Lorsqu’une organisation
dérange un de nos Etats, elle est
vite la cible de la division, provoquée par les services et les agents
de renseignement. Si nos régimes
nord-africains arrivent à se reproduire et à se maintenir en états
dictatoriaux c’est parce qu’ils sont
maître dans l’art de « diviser pour
régner ».
Tant qu’on n’aura pas de régimes
réellement démocratiques, qu’ils
soient monarchiques ou républicains, qui croient qu’une vraie
opposition fait partie intégrante et
inéluctable du jeu démocratique
et qu’elle a droit à l’alternance, le
jeu de la division sera toujours de
mise. Malika Matoub nous confessait qu’elle avait eu la chance de
créer une fondation familiale au
nom de son frère, le défunt chanteur Lounès Matoub, - dont l’enquête de son assassinat politique
traîne toujours-, sinon le régime
algérien aurait réussi à créer
une autre fondation en faveur du
régime. C’est malheureusement
comme ça que nos régimes tiersmondistes affrontent nos organisations (sociales, syndicales, des
droits de l’homme…) et nos partis
politiques.
Un certain H. Hellu l’expliquait
bien dans un commentaire sur
kabyle.com, même s’il se trompait
complètement quant à la critique
de ma personne : « C’est un moyen
de casser une organisation indé-
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ImazIghen du monde se rassembleront a bruxelles
les 9,10 et 11 decembre prochaIns
Réuni en session ordinaire ce mois d’octobre
2011 à Anza, Agadir (région de Souss/
Maroc), Le Conseil Fédéral (CF), instance
législative du Congrès Mondial Amazigh
(CMA) a eu à examiner les récentes évolutions survenues à Tamazgha (Afrique du
Nord) et à débattre des préparatifs des assises du 6ème congrès ordinaire du CMA.
Le CMA s’incline avec respect sur les âmes
de tous les martyrs de la démocratie et du
combat identitaire qui ont payé de leur vie
pour que s’effondrent les dictatures liberticides et négationnistes de leur identité,
et dénonce par la même occasion toutes les
vaines appellations qui ternissent ces révolutions.
Au Maroc : Le CMA se réjoui que la
constitution consacre Tamazight comme
langue officielle. Mais il constate avec regret que même si les déclarations officielles
à première vue prometteuses sont quotidiennement contredites par les actes discriminatoires. Plus de trois mois de l’adoption
de la nouvelle constitution, les interdits à
l’encontre des activités associatives, le refus
d’inscrire les prénoms amazighs au niveau
de l’état civil et surtout le harcèlement
policier, judiciaire et administratif contre
les militants du Mouvement Culturel Amazigh continuent à être exercés notamment
envers les membres du CMA (Fayssal Aoussar, Lhoussaine Agda et Kamal Slimani), les
chômeurs diplômés, les membres du mouvement du 20 février, les défenseurs des terres
collectives à Jbel Aouam, Khémisset, Tinghir
y inclus Imedder. Etc.
Le CMA dénonce énergiquement l’assassinat
de jeune rifain Kamal Al Husseini à Ait Bu
Ayach (Alhoceima) de la part de quelqu’un
qui se dit « baltaji » ce jeudi 27 octobre et qui
a osé tuer aussi le président de l’Association
des Jeunes Diplômés Chômeurs de la région.
Le CMA affirme que ce n’est pas avec des
assassinats lâches de jeunes (Sefrou, Safi,
Alhoceima…) ni en brûlant d’autres jeunes
(comme ceux qui se sont immolés dans une
agence bancaire de la ville d’Alhoceima le
20 février dernier sans qu’une enquête sérieuse soit entreprise jusqu’à maintenant de
la part des autorités) que les problèmes du
chômage des jeunes et de la corruption généralisée qui rangent toutes les institutions
de l’Etat vont être réglés!
Le CMA dénonce l’instrumentalisation de la
justice discriminatoire, en appliquant la politique de deux poids deux mesures, à l’encontre des prisonniers politiques de la cause
amazigh détenus à la prison de Meknès, à
savoir Mustapha Oussaya et Hamid Adouch,
a qui l’on déni le droit de jouir de la grâce,
contrairement aux prisonniers salafistes,
gauchistes et sahraouis. Cette situation de
désarroi a poussé nos frères innocents détenus arbitrairement à recourir à l’action de
grève de la faim et ce depuis jeudi 13 octobre 2011pour dénoncer leurs conditions
drastiques et inhumaines d’emprisonnement
qui dure depuis plus de quatre ans. Nous
tirons la sonnette d’alarme sur leurs état
de santé qui ne cesse pas de se détériorer,

le CMA incombe toute la responsabilité de
l’aggravation de leur santé à l’Etat marocain
et à ce sujet, le CMA exige leur libération
immédiate.
En Algérie : La Kabylie est devenue une
immense garnison des forces de sécurité,
curieusement elle est devenue la région la
plus ciblé par les attentats terroristes, les
kidnappings des entrepreneurs potentiellement investisseurs et le banditisme. Le
CMA dénonce les assassinats perpétrés par
les militaires causant la mort des paisibles
citoyens comme Mustapha Dial à Azazga
et Zahia Kaci à Fréha, et demande que les
soldats, auteurs des dites bavures soient
traduits en justice. Aussi, le CMA insiste
incessamment à la traduction en justice des
gendarmes auteurs des assassinats des 126
jeunes durant le « printemps noir » et que
l’enquête sur l’assassinat de chanteur Matoub Lounès aboutisse à l’arrestation et à la
traduction des auteurs et commanditaires
dans un procès transparent loin de la mascarade de juillet dernier.
La région des Aurès est étouffée par des
pratiques de répression inavouées où les
militants amazighs activistes sont très souvent harcelés par la justice et la police en
contrôlant tous leurs mouvements surtout
lorsqu’ils se déplacent dans d’autres régions
amazighophones comme la Kabylie.
Le CMA dénonce la main mise par les pouvoir publics des fonds destinés à la promotion de l’art et de la culture Amazigh, en faisant de toute activité culturelle et artistique
un monopole de l’état et dans le seul cadre
du soutien à la politique officielle du pouvoir
en place. Et la promesse de l’ouverture du
champ audio-visuel, elle est remit aux calendes grecs sans aucune explication. Par la
même occasion le CMA dénonce le directeur
de la chaine amazigh qui exerce la censure,
le chantage et le harcèlement sexuel sur les
journalistes et animateurs de cette chaine,
en saluant le courage et l’abnégation de ces
derniers à vouloir exercer leur métier honnêtement.
Le CMA se solidarise avec le prisonnier politique Mohamed Baba Nadjar emprisonné à
la prison de Babar à Khenchela de la région
de Ghardaya et qui a entamé une grève de
la faim pour protester contre l’injustice qui
pèse sur lui.
Le CMA exige que la Langue Tamazight,
reconnue déjà comme langue nationale du
pays, soit consacrée comme langue officielle
dans la nouvelle réforme constitutionnelle.
Comme au Maroc, le CMA constate et dénonce que les amazighs algériens ne puissent
pas donner des prénoms amazighs à leurs
enfants et considère ceci comme un grave
déni identitaire. Quand à la communauté
touarègue en Algérie, elle fait toujours l’objet d’un traitement particulier de la part des
autorités publiques. La pression policière
étouffe la dite population qui n’a jamais accédé à une pleine citoyenneté.
En pays touaregs : Le CMA interpelle
urgemment la communauté internationale
sur la situation dramatique dont est victime

le peuple Amazigh Touareg, et il tient à exprimer sa vive inquiétude sur le sort réservé
aux populations Touaregs notamment ceux
de la région du Mali et du Niger à qui on
colle dangereusement leur assimilation aux
terroristes salafistes d’ AQMI. Et les touarègues du Grand Sahara, qui connaissent
les moindres recoins de leur immense territoire saharien, n’arrêtent pas de dénoncer les « nouveaux envahisseurs » que sont
les combattants d’Al Qaida et du danger
de se diriger vers la naissance d’un nouveau Afghanistan, plus dangereux et plus
incertain, surtout que les dirigeants d’AQMI
commencent à séduire et à recruter certains jeunes guerriers touarègues. Et si les
mesures ne sont pas prises d’urgence, cela
constituerait incontestablement une menace
directe de la stabilité de tous les pays nordafricains et par conséquent de l’Union Européenne et de l’Occident. Le CMA déclare
sa solidarité inconditionnelle aux côtés des
communautés touarègues qui se retrouvent
isolées des cercles de décision politiques et
privés de leurs droits fondamentaux dont
celui à l’autodétermination. En définitive,
les touaregs sont les seuls qui peuvent sécuriser cet espace désertique et qui ont appris
à le parcourir partout et à en connaître ses
dangers et ses menaces. L’octroi de leurs
droits de l’autodétermination, basée sur la
déclaration universelle des Nations Unies
sur les Droits des Peuples Autochtones du 13
septembre 2007est la solution idéale, viable
et durable pour le peuple touarègue.
En Lybie : Le CMA constate que malgré
des discours prometteurs de liberté et démocratie, les populations amazighes continuent à être menacées même s’ils ont réussi à
organiser leur premier et historique congrès
national le 27 septembre dernier. Le dernier
discours de président du Conseil National
de Transition, Mustapha Abdeljalil, comme
quoi le pays va adopter « la chariâ » comme
source principale de la loi contredit toutes
ces promesses de démocratisation du pays
qui vient de se libérer de sanguinaire dictature Kadhafi. A propos du sort de ce dernier,
le CMA aurait souhaité qu’il soit jugé par la
Cour Pénale Internationale, au lieu d’être
sauvagement liquidé sans répondre aux
nombreux crimes commis à l’encontre des
citoyens libyens et des citoyens amazighs.
Ces derniers qui ont payé d’un lourd tribut
leur libération et la libération de Tripoli et
de la Libye sont dorénavant plus que jamais
menacés si le nouveau gouvernement de
l’état libyen vire vers un état théocratique et
que la nouvelle constitution ne reconnaisse
pas la langue amazighe comme langue officielle au même titre que la langue arabe.
En Tunisie: le CMA salut l’ouverture de
gouvernement de transition d’avoir autorisé
la création des associations de culture amazighe et leurs rassemblements. De même, il
salue de manière générale la transparence
des premières élections vraiment démocratiques organisées après la fuite de dictateur
Ben Ali. Mais il exprime ses vives préoccupations de la montée en puissance des for-

mations politiques islamistes qui risqueraient de remettre en question ces acquis
démocratiques et les droits des femmes,
ainsi que l’interdiction des activités et des
actions en faveur de la diversité linguistique, culturelle et identitaire de la Tunisie.
De même la violence des islamistes et des
militaires en Egypte menace sérieusement
les droits des minorités tels les coptes chrétiens et les amazighs de Siwa.
Aux Iles Canaries: le CMA exprime sa
satisfaction des dernières mobilisations et
manifestations des militants canariens indépendantistes, comme celles de 22 octobre
dernier (jour du drapeau canarien à sept
étoiles) en faveur de leur autodétermination
et de la décolonisation et leur aspiration à
l’appartenance africaine et amazighe de ce
territoire de Tamazgha occidentale que sont
les sept îles de Canaries.
En Mauritanie : Le CMA appelle le
président Mohamed Abdelaziz et les autorités mauritaniennes à cesser toute action
discriminatoire envers ses citoyens et plus
particulièrement ceux de couleur et qui
étaient réfugiés en Sénégal et il demande de
reconnaître l’identité amazighe de ses populations « maures » et de promouvoir l’enseignement de la langue amazighe qu’elles ont
perdu au fil des temps, ainsi que la réhabilitation de son écriture « tifinagh » précieusement conservée au sein de leur patrimoine
archéologique.
Le CMA se félicite de la grande réussite qu’a
connue le forum international sur la question
de « leadership des jeunes et la consolidation
démocratique en Afrique du Nord » organisée conjointement avec la Fondation catalane CatDem, l’Internationale Touarègue et
le Journal « Le Monde Amazigh », et avec la
collaboration de Congrès Internationale de
la Jeunesse Amazighe et l’association Abarraz à Agadir le 15 octobre dernier. (voir la vidéo sur la question touarègue: http://www.
youtube.com/watch?v=OkgwIwqSYOM )
Enfin, le Conseil Fédéral, tenu à Agadir le
16 octobre, informe l’ensemble des associations adhérentes que conformément aux
statuts du 5ème congrès du CMA issu à
Tizi-Ouzou et conformément à l’article 8,
alinéa 6 des statuts du CMA, il a été décidé que les 6ème assises du Congrès Mondial Amazigh se tiendront dans la ville de
Bruxelles en Belgique les 9, 10 et 11 décembre 2011/2961. Ainsi le CMA lance
un appel à toutes les bonnes volontés et à
toutes les organisations amazighes à s’unir
pour l’union de toutes les forces du peuple
Amazigh et à réussir ce sixième rassemblement mondial des Imazighen dans la capitale
de l’Union européenne. Une étape décisive
dans la voie de la restauration de la liberté et
de la souveraineté du peuple et de la nation
amazighs.

E-mail:c.m.amazigh@gmail.com
Webs: www.cmamazigh.com
www.amazighnews.com/congresmondial-amazigh
www.amadalpresse.com

9

العامل االمازيغي

مختلفات

اإلعالن بالرباط عن ميالد حتالف جديد اجلالية املغربية ومقاطعة اإلنتخابات

انعقدت بفندق الرباط يومه األربعاء  26أكتوبر ندوة صحفية
جمعت كل من حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية و العهد
الديمقراطي و اإلنصاف و التجديد,والتي أعلنت من خالل هذا
اللقاء عن تأسيسها لتحالف جديد سمي ب"تحالف أحزاب
الوسط".
هذا,وقد ركزت تدخالت األمناء العامون لألحزاب املكونة لهذا
التحالف عىل األهداف التي جاء من أجلها,كما أكدوا يف مجمل
تدخالتهم عىل أن هذا التحالف ليس و ليد اليوم أو وليد الصدفة,بل
جاء بعد سنة من املشاورات و النقاشات بني األحزاب الثالثة.
إىل ذلك ذهب عبد الصمد عرشان األمني العام لحزب الحركة
الديمقراطية االجتماعية,إىل التأكيد عىل أن هذا التحالف يتماىش
و السياق التاريخي الذي يعرفه املغرب و الذي تميز بحراك شعبي
و سيايس غري مسبوق,أدى إىل تعديل الدستور و إجراء استفتاء
عليه و اإلعداد النتخابات مبكرة.
و أضاف عرشان يف كلمته التي استهل بها الندوة,أن هذا التحالف
لم يأت عن عبث,بل هو تحالف يجمع الوسط املعتدل,الذي
أكدت الحركة الديمقراطية االجتماعية انتماءها إليه منذ
تأسيسها,وهذا ما يجعل منه تحالفا منسجما,ألنه ينطلق من
عائلة واحدة وهي العائلة الحركية دون أن يعني ذلك انصهار
أي حزب يف اآلخر,إذ يبقى لكل حزب خصوصياته و شخصيته
املستقلة حسب عرشان.
أما نجيب الوزاني األمني العام لحزب العهد الديمقراطي,فنبه إىل
أن األحزاب الثالثة املتحالفة ليست نسخا لبعضها البعض,ولكن
ما يجمعها أكثر مما يفرقها.
و أضاف الوزاني أن تحالف أحزاب الوسط لم يأت ضدا عىل أحد و
أنه يحرتم جميع املرجعيات سواء اليمينية منها أو اليسارية,مع
تأكيده أن هذا التحالف "لن يدق باب أحد ولكن إذا قصد أحد بابه
فسيجده مفتوحا يف وجهه".
أما عن أهداف التحالف,فتتلخص حسب الوزاني يف "املساهمة
يف استحقاقات نزيهة و شفافة تمر يف جو سليم و العمل عىل
تفعيل الديمقراطية الداخلية لألحزاب,إلعطاء النموذج و القدوة
للمواطنني و تشجيعهم عىل املشاركة السياسية".
وفيما يخص برنامج "تحالف الوسط",قال الوزاني بأن هناك
لجنة أعدت خصيصا لذلك و سيتم اإلعالن عن برنامج التحالف يف
ندوة صحافية تعقد يف وقت الحق.
من جهته أبرز شاكر أشهبار األمني العام لحزب التجديد
و اإلنصاف أن تحالف الوسط جاء يف و قته املناسب ملأل فراغ
سيايس شاسع,وأضاف أن ما يميز هذا التحالف عن باقي
التحالفات هو توفره عىل برنامج قابل للتطبيق منبثق من لجنة
مكونة خصيصا لذلك,برنامج يهدف إىل خدمة الشعب املغربي
كامال,ويستند إىل فتح حوار وطني مع جميع الحساسيات و
الفعاليات.
وأشار أشهبار أثناء مداخلته إىل بعض القضايا الحساسة التي
تستأثر باهتمام هذا التحالف و ذكر منها,الجهوية و األمازيغية
و الصحة و السكن و التعليم و محاربة الفساد و إصالح القضاء
و قضايا أخرى ذات االهتمام املشرتك بني األحزاب الثالثة املكونة
لتحالف الوسط.

رسالة من رئيس مجعية توالت
للتنمية إىل عامل اقليم
تيغري
اىل السيد:
عامل صاحب الجاللة عىل اقليم تنغري
املوضوع  :طلب تدخل
"سالم تام بوجود موالنا االمام و بعد"
تتبعا منا للشأن البيئي باملنطقة وبناء عن التزامنا بالدفاع عىل
حماية البيئة والتي تتماىش واإلرادة والرعاية الساميتني ألعىل
سلطة بالبالد والهادفة إىل حماية املجال البيئي ورونقه واذ نتمن
املجهودات التي تقومون بها من أجل ربط مضايق تودغى بكهرباء
االنارة نظرا ألهمية هذا الورش والدور اإليجابي املهم الذي يمكن
أن يلعبه يف تحسني الخدمات السياحية يف املنطقة ،ونظرا لكون
هذه املنطقة تكتيس خصوصية النفرادها من حيث عضمة خلقها
الذي ينافس عجائب الدنيا مما يقوي من رضورة التزام الجميع يف
الحفاظ عليها وحمايتها من كل تدخل يؤثر سلبا عىل جماليتها.
إننا نتفهم اإلكراهات وخصوصا املادية منها املحيطة و املؤثرة عىل
نوعية الرتكيب والربط املعتمد يف الصفقة األوىل والتي تعرتث لحسن
حظ الجميع ،والتي ال تتالءم مع طبيعة املجال وحتى نتائجها
الكارثية املحتملة عىل جمالية املنطقة وعىل التنمية السياحية
باملنطقة وذلك نتيجة استعمال األسالك الكاشفة وشدة التوتر
املرتفعة أو املتوسطة وعىل امتداد الضفة الغربية لدوار تزكي من
تحت املرتفعات الجبلية والذي من شأنه أن يحول دون مزاولة
الرياضات السياحية مثل القفز باملضالت ملا يشكل هذا من خطورة
عىل سالمة املمارسني ،إن االمر ال يتعلق هنا بوسط املضايق فقط
بل إنطالقا من نقطة الربط بتابيا بتزكي وأن السبيل املناسب هو
اعتماد تقنية الخيوط املقوية التحت ارضية رغم تكلفتها املرتفعة
عىل املدى القصري.
أن الربط عرب الخيوط الكاشفة سوف يؤثر سلبا ال محال عىل
مستقبل السياحة وهو بمثابتة حرق اوراق التنمية املستدامة
باملنطقة وينضاف إىل اجراءات سابقة بقرارات غري مسؤولة لم
تراعي التنمية يف شموليتها ودون استحضار لكل أبعادها وبالتايل
أثرت سلبا عىل جمالية املنطقة وعىل أهميتها السياحية مما يتطلب
العمل عىل توفري االعتمادات التي يتطلبها الربط عرب اسالك مقوية
تحت ارضية وان استدعى االمر البحث عن رشكاء آخرين.
وعىل هذا االساس نطالب من سيادتكم التدخل لذى املصالح
املختصة من أجل وضع تصميم وانجاز هذا املرشوع بشكل يضمن
جودة االيصال دون املساس باملنظر الطبيعي للمنطقة وال يشكل
خطورة عىل الساكنة وال عىل االنشطة السياحية باملنطقة .
ويف انتظار تدخلكم تقبلوا سيدي كامل التقدير واالحرتام.
* ادريس فخرالدين
رئيس جمعية توالت

بعد الخطابات امللكية التي همت الجالية املغربية  ,وبعد الدستور
الجديد ال يمكن للجالية أن تبقى مكتوفة األيدي منتظرة املنادي
للتصفيق والزغاريد والتهليل بالوطنية واملواطنة  ,وال يمكن السماح
ألي من األحزاب املغربية التي تتهجم عىل الجالية ونعتها باليد العاملة
( املانوفريا ) عىل أساس أنها جاتلية غري مثقفة وغري مسؤولة وال
يمكنها تحمل مسؤولية الشأن العام وتدبريه وباملعنى الرصيح أن
مغاربة الخارج ال عالقة لهم بالسياسة وال باالنتخابات وال برفع الراية
املغربية .
وانطالقا من هذه املعطيات تحركت الجالية املغربية يف محاولة لإلعالن
رسميا للرأي العام الوطني والدويل أنها بمتابة حزب قادر عىل تحمل
املسؤولية دستوريا من خالل جميع املواد والفصول التي تهم الجالية
املغربية املقيمة بالخارج وترفض قطعا ما سنته حكومة أحزاب
األغلبية بأن تخضع الجالية يف اإلنتخابات القادمة للوكالة وكأنها غري
راشدة أو قارصة وهذه إهانة ال يمسحها إال اتخاذ خطوات جادة أولها
مراجعة التحويالت املالية حيث ترى هذه األحزاب يف الجالية أنها أورو
أو دوالر أي عملة قابلة للرصف فقط .
فماذا يعني مقرتح التصويت بالوكالة ؟؟؟
التصويت بالوكالة إهانة للفصل  17من الدستور الجديد  ,حيث يرضب
املقرتح الرؤيا الجديدة لدستور صادقت عليه األمة ومن الواجب ‘ن
تخضع الحكومة والشعب لإلمتثال للمواد والفصول حتى ال نسقط يف
ما سقطت فيه الدساتري السابقة كما ال يعقل تفريغ تعليمات امللك
من محتواها واستبدال الدستور بمقرتحات ومراسالت تفقد مصداقية
رؤيا التغيري والتصحيح .كما أنه ال يعقل أن تصوت الجالية ب " نعم
" للدستور الجديد الذي يضمن حقها يف الرتشيح والتصويت فحني
تخضع ملقرتح ما يصبح قرارا نافذا يلزم الجالية املقيمة بالخارج .
فكما صوتت الجالية عىل الدستور الجديد  ,عىل الدولة تهييء األجواء
للجالية وتمكينها من الرتشيح والتصويت وخارج هذه املطالب فالجالية
ستقاطع اإلنتخابات يف ظل أحزاب الذل والعار وستقاطع انتخابات ال
تحرتم املواد والفصول الدستورية وستقاطع انتخابات بوجوه قديمة
ميئوس منها
وستقاطع انتخابات مشكوك يف امرها  ,وستقاطع انتخابات يغيب
عنها  5مليون مهاجر مغربي
ستقاطع انتخابات التحالفات من أجل كرس شوكة الناخبني ستقاطع
انتخابات تقيض عىل قيم األرسة املغربية وأخالق املجتمع النبيلة .
إن الجالية املغربية يف الخارج مهما غابت عن االرض سنينا وأعواما
فلن تتأثر بما يمس باملقومات املغربية سواء تعلق بالدين اإلسالمي أو
بالتقاليد لهذا يرى أبناء الجالية يؤسسون الجمعيات من أجل بناء جيل
جديد ال ينفصل عن التعاليم املغربية فأسس املساجد وهذب وعلم أبناءه
اللغة العربية والتحدث بالدارجة املغربية داخل البيوت وتلقينهم األخالق
التي تركنا عليها خري الربية ولهذه األسباب كان والبد من املشاركة يف
الحياة السياسية من أجل تدبري الشأن العام وتسيريه .
* حسن أبوعقيل  -صحفي

العدد  / 136نــونرب 2961/2011
تعاضد اجلماعة احلضرية ألكادير وجامعة
ابن زهر لرد االعتبار ملوقع أكادير أوفال
تطبيقا ملختلف الدوريات الوزارية التي تحث عىل تشجيع ودعم التعاون بني الجماعات
املحلية واملؤسسات الجامعية .وإيمانا من مختلف الفعاليات األكاديرية بأهمية الحفاظ
عىل املوروث الثقايف املحيل وتثمينه ورد االعتبار له وإدماجه يف التنمية املستدامة.
صادق املجلس الجماعي ألكادير خالل دورتي أبريل وأكتوبر  2009عىل اتفاقية رشاكة
تروم انجاز دراسة أركيولوجية ورد االعتبار ملوقع أكادير أوفال ،خطت تقنيا من ست فصول
عهدت خاللها بلدية أكادير ،انطالقا من الفصل األول لجامعة ابن زهر خاصة فريق البحث
اركيولوجيا تراث وتنمية " "GRAPAبمهمة انجاز دراسات وأبحاث اركيولوجية بموقع
أكادير أوفال بغية املحافظة عليه وإعادة تأهيله.
يف حني حدد الفصل الثاني التزامات الجامعة الستة يف بإنجاز الدراسات واألبحاث
األركيولوجية باملوقع بهدف ابراز قيمته األثرية والتاريخية عالوة عىل تقديم الخربة يف مجال
املحافظة ورد االعتبار للموقع وفق ما هو معرتف به دوليا .بل والتزمت الجامعة من خالل
فريق بحثها ،باملساعدة عىل إقامة متحف املوقع  Musée de siteتعرض فيه مختلف املواد
االركيولوجية واالتنوغرافية والوثائق التي تعود إىل أكادير أوفال.
اتفاقية ستفسح املجال لطلبة املاسرت املتخصص تراث وتنمية لالستفادة من دورات
تدريبية يف املجال االركيولوجي واملحافظة ،خاصة وأن أحد التزامات الجامعة يؤكد عىل
تأطري التداريب يف هذا الشأن ينضاف إىل تكوين أطر متخصصة يف مجال حماية وتسيري
موقع أكادير أوفال.
أما االلتزام السادس يف خانة التزامات الجامعة فيهم انتاج قرص مدمج حول الرتاث
االركيولوجي للموقع التاريخي.
فإذا كانت تلكم التزامات جامعة ابن زهر فإن الفصل الثالث من االتفاقية والخاص
بشق التزامات بلدية أكادير فيلزم الجماعة الحرضية برصف االعتمادات الالزمة لتغطية
مصاريف اليد العاملة الالزمة إلنجاز االبحاث االركيولوجية واقتناء املعدات غري املتوفرة لدى
فريق البحث وكذا تقديم الخربة والتنقل والتكوين والخدمات والنرش واملستهلكات الالزمة
إلنجاز األبحاث والدراسات.
اعتماد مايل حدد يف رقم  480ألف درهم سيرصف يف حساب خاص بالخزينة الجهوية
بأكادير لفائدة جامعة ابن زهر.
غري أن هذا االعتماد املايل وضح الفصل الرابع من االتفاقية أوجه ضخه بالحساب املذكور
مناصفة أي  50%من هذا االعتماد بعد إمضاء االتفاقية والنصف اآلخر بعد نهاية السنة
االوىل وتقديم تقرير مفصل عن تقدم االشغال.
هذه االتفاقية رأت النور بمجرد املصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية –الوالية -وملدة
سنتني كاملتني يمكن تمديدها ضمنيا ملرة واحدة ولنفس املدة ما لم يحصل اعرتاض
احد الطرفني عىل ذلك ،ويف حالة القبول تلتزم الجماعة باعتمادات مالية إضافية لتغطية
مصاريف جديدة ورضورية.
ويبقى الفعل السادس واألخري فيصل البث يف حالة حدوث خالفات بسبب تنفيذ مقتضيات
االتفاقية ويؤكد عىل الحسم فيها من قبل املحكمة اإلدارية بأكادير يف حالة فشل الطرفني
يف تسوية الخالفات حبيا .وبهذا يكون تعاضد املجلس الجماعي ألكادير وجامعة ابن زهر
لصالح موقع أكادير أوفال رافعة أساسية إلنجاح ورش رد االعتبار لهذه املعلمة غري أن
تكامل دعم باقي األطراف من مديرية الثقافة وسلطة الوصاية واملجلس الجهوي للثقافة،
وفعاليات املجتمع املدني واإلعالمي والغيورين عىل هذا املوقع ،يعد أساسيا لتحقيق نوع من
االجماع الشعبي وبالتايل التحيل بموضوعية أكرب وأنجع.

ردا على ختوين االمازيغية

كلما أثريت قضية االمازيغية لدى أطراف
معروفة برجعيتها و إفالسها الفكري و
االيديولوجي إال و سعت اىل توظيف ورقة
لم تعد مجدية يف يشء و لم يعد يصدقها
أحد،إنها مسألة التخوين و العمالة و
األجندة الخارجية و غريها من االفرتاءات
السياسوية البغيضة.
لعل هؤالء ال يدركون حقيقة املسألة
االمازيغية يف بعدها الشمويل،يحاولون
جاهدين اختزالها يف قضية سياسية مفتعلة
صنعتها أياد أجنبية لتنفري القوى املجتمعية
منها خاصة أن الفئات البسيطة يف املجتمع
املغربي تفهم العمل السيايس كمغامرة
محفوفة باملخاطر قياسا عىل مرحلة ما
قبل العهد الجديد،حكم يصدر عن الالوعي
املغربي الذي اعتاد ربط العمل السيايس
بالرسية و التمرد.
ان املسألة االمازيغية مرشوع مجتمعي
كبريو شامل يتكامل فيه الثقايف و السيايس
و الحقوقي و التنموي و االقتصادي،و ال
يمكن بأي حال من األحوال أن تكون قضية
موسمية وورقة انتخابوية يتاجر بها كما
أراد و اعتاد هؤالء أن يفعلوا مع قضايا
املجتمع املغربي.
كم كانت دهشتي كبرية عندما اطلعت عىل
مقال ألحدهم –ولألسف أكاديمي كما يقول-
يربط فيه القضية االمازيغية باألجندة
الخارجية و األطماع الصهيونية يف املغرب.
دهشة امتزج فيها التقزز من هذه األباطيل
واألفكار السامة الهدامة التي ينفثها أمثال
هؤالء يف أذهان املواطن املغربي و السخرية
من اجرتار أفكار قديمة أعيد تعليبها يف قالب
يخيل اىل صاحبه أنه سيغوي القراء.
إن االمازيغية تتنفس الهواء املغربي قبل أي
قضية أخرى مستوردة؛و ما محاولة ربطها
بالجهات الخارجية إال خطوة فاشلة يحاول
أصحابها تخوين مناضلني رشفاء للقضية
االمازيغية،مناضلون يتجاوز حبهم و
تشبثهم بمغربيتهم نماذج ارتضت لنفسها
جنسيات متعددة و أصوال هنا و هناك.
إن مثل هذه التلفيقات و االفرتاءات الدنيئة
تعد عمال خارج الندية الرشيفة و املقارعة
الفكرية و االيديولوجية املوضوعية،كما
من شأنها أن تفتح الباب أمام مضاعفات
نحن يف غنى عنها من قبيل املزايدة يف

*بقلم  :محمد الراييس

أن يساوم املغربي يف مغربيته
يف
الوطنية.فاملزايدة
و وطنيته ،فهي أوىل من أي
التشبث بالوطن عمل
توجه كيفما كانت طبيعته
خطري وجب علينا التصدي
و أيا كانت اإلغراءات املزعوم
له،فاملغرب بلدنا جميعا
تقديمها.فالعهد الجديد و ما
باختالفاتنا أيا كان نوعها.
صاحبه من إصالحات كربى
ومسألة التخوين و التكفري
تعترب القضية االمازيغية
االيديولوجي و الفكري عمل
أحد وجوهها اختيار مغربي
جبان،فاستمرارنا يف اختالفنا
تولد عن قناعة برضورة
و ال يحق ألي كان أن يدعي
إنصاف ثقافة و لغة ظلت
كون مذهبه الفكري أو
مطموسة لعقود طويلة
السيايس طريقا مستقيما
عىل أرضها،صفحة جديدة
و يجعل من اختالفنا خالفا،
ارتجت لها جهات خوفا ليس
و يعمل عىل محاربة «عدو»
عىل الوطن ووحدته و إنما
افرتايض و صوري ال يوجد
عىل أرض الواقع .يجب أن لحسن أمقران (أنمراي)  -تنجداد عىل مصالح قد تنجيل مع
التغيري الذي بدأ مع األلفية
نقول أن نظرية املؤامرة أتت
عىل أذهان البعض هذه األيام،فبمجرد أن الثالثة.
تتحفظ أو تعارض بعض األفكار االقصائية عذرا أيها اإلخوة،إذا قلت أن عقدة التفوق
و االستئصالية ذات النظرة التأحيدية التي تعانون منها تستحق منكم العالج،فهي
لألشياء إال و تعرضت لوابل من التلفيقات مرض نفيس يجعل صاحبه يشعر أنه الذي
و االتهامات من قبيل الخيانة و العمالة يملك الحقيقة الحقة ،و الوحيد الذي له الحق
يف الكالم،تأكدوا أن املغرب لنا جميعا،نحبه
لجهات «أجنبية».
لنفتح قوسا صغريا و نقول أن ربيع التغيري كما قد يحبه غرينا،فهو يجمعنا باختالفنا
الذي أطاح بثالثة من صناديد الديكتاتورية ألننا أبناؤه جميعا.
و القبضة الحديدية للشعوب،و الذي يهدد إن االمازيغي الحر -ليس بمفهوم النسب
اثنني آخرين يف الرشق األوسط ربيع العرب – يؤمن باالختالف فيعيشه و يتعايش
و العجم بدون استثناء،انه ربيع اإلنسانية معه،ال يسعى إىل اإلقصاء واالستئصال و
جمعاء ما دام أنه ينعش آمال اليائسني و االجتثاث،يؤمن باملغرب املوحد املتنوع،مغرب
يحطم رؤوس القاهرين.تأسفت ملن يزعم االختالف والتعايش والتسامح .وملن يجد
أن النهضة «الهوياتية» التي انطلقت من حرجا يف ذلك أن يعود إىل تاريخ هذا البلد
شمال افريقيا مع «تسونامي» التغيري هذا العظيم و لنا فيه عرب كثرية.
تعرقل و تهدد وحدة الشعوب «املحررة»،ان إذا كان علينا أن نذكر أمواتنا بالخري فإننا
الرجوع إىل األصل فضيلة و الدعوات املغرضة ندعو لألستاذ محمد عابد الجابري باملغفرة
ألطراف إىل التحجر يف مسألة هوية الشعوب ألنه أساء –كأمازيغي النسب  -إىل وطنه
هي ما يهدد فعال نجاح هذه الثورات التي الذي أرادت مشيئة الله أن يكون مختلفا
انبعثت من صميم الشعوب ذاتها كردة فعل متنوعا عندما دعا و زمرته التي نسأل لها
طبيعية لجربوت و طغيان حكامها.و مما الهداية ،دعوا إىل» إماتة اللهجات» ليتحقق
ال يقبل الجدل أن الغرب عندما يتدخل فإنما لهم و لغريهم من «الوحدويني» مرشوع
يفعل ذلك ملصلحته وليس محاباة او لسواد الوحدة املزعومة من املحيط إىل الخليج التي
ال تعدو أن تكون مجرد خطاب استهالكي
عيون أحد.
عودة إىل وطننا الذي يهمنا قبل غريه،فليعلم ال يلزم غري مهندسيه و أصبح من أحالم
الجميع أن مرسحية «الظهري الرببري» املايض الغابر.لقد مات األستاذ و لم تمت
انتهت كل مشاهدها و لم يعد أحد يصفق لها اللهجات فاعتربوا يا أويل األلباب !!!.
غري بعض املعتوهني و املختلني فكريا ممن
يحنون اىل زمن غابر،و ال يمكن عىل أي حال
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امللتقى الدويل األول حول الربيع األمازيغي و احلراك
االحتجاجي بشمال إفريقيا

تعلن «لجنة التنسيق الدولية للمؤتمر الدويل للشباب األمازيغي» ،أنه وبتنسيق
مع «جمعية أباراز» بدأت يف اإلعداد لتنظيم امللتقى الدويل األول حول الربيع
األمازيغي والحراك االحتجاجي بشمال إفريقيا وذلك يف مدينة أكادير باملغرب
تحت شعار « :ربيع األمازيغ لسنة  ..2011سؤال الحصيلة وإشكالية األفق»
وسريكز امللتقى عىل تقييم حصيلة الحراك االحتجاجي بكل دولة من دول شمال
إفريقيا وكذا نقاش أفق ومستقبل الربيع األمازيغي من أجل الخروج بمواقف
وأراء وتصورات بصدد عدد من القضايا واإلشكاليات التي صارت تطرح نفسها
بحدة يف اآلونة األخرية ،باإلضافة إىل تحديد آليات أكثر فاعلية للتنسيق بني
مختلف اإلطارات والفاعلني واملناضلني األمازيغيني بشمال إفريقيا من أجل
إنجاح الربيع األمازيغي.
هدا وسينظم امللتقى أيام  08 :و 09و 10من دجنرب  ،2011كما سيتم اإلعالن
عن برنامج امللتقى وسبل املشاركة الحقا.
املؤتمر الدويل للشباب األمازيغي
لجنة التنسيق الدولية congresjia@gmail.com

ختليدا للذكرى  64لتأسيس جيش التحرير املغاريب

تخليدا للذكرى  64لتأسيس جيش التحرير املغاربي الذي قاد عمليات مسلحة
ضد كل أشكال االستعمار ،وساهم بشكل كبري يف طرد آخر مستعمر مسلح من
عىل تراب ثامازغا ،وكي ال ننىس نداء أعضاء جيش التحرير ملساندة املجاهدين
حتى نرصة البالد املغاربية ،هذه الذاكرة التي تكونت حول شخصية محمد بن عبد
الكريم الخطابي واحداث حرب الريف ثم سلسلة احداث جيش التحرير الذي شنت
عليه عمليات حربية حقيقية بتواطؤ مكشوف للقوات املسلحة امللكية بقيادة
الجنرال أوفقري وملشيات الحزب الفاشستي املسمى حزب اإلستقالل ،وصلت حد
النسف وسحق كل القبائل األمازيغفونية .
ووفاءا منا لدرب شهدائنا ومناظلينا االمازيغيني ،نظمنا نحن أبناء الحركة
االمازيغية بالناظور تنظيمنا لندوة وطنية تحت عنوان« :جيش التحرير املغاربي
واملقاومة بثامازغا» لقراءة السياق التاريخي لنشأة املقاومة ومصري قياديي جيش
التحرير عىل ضوء املجلس الوطني لحقوق االنسان ،وذلك يوم السبت  22أكتوبر
 2011باملركب الثقايف بالناظور .وعليه فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدويل
برضورة فتح تحقيق قضائي مستقل يف مالبسات اغتيال رموز جيش التحرير،
واعادة االعتبار لكل املحطات التاريخية الخالدة والرموز الحقيقية يف ثامازغا.
ودعمنا املبدئي والالمرشوط للحراك االجتماعي بالريف واملقاومة املسلحة بليبيا.
ورفضنا للحدود الوهمية بني قبائل ثامازغا .وادانتنا للحصار العربي عىل ثامازغا

احتجاج على خروقات شابت عملية انتقاء
طلبة ماستر الدراسات األمازيغية بالرباط

دخل عدد من الطلبة يوم الثالثاء  18أكتوبر يف اعتصام مرفوق بإرضاب عن
الطعام ملدة يوم واحد برحاب كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بأكدال,احتجاجا عىل
ما وصفوه بالحيف و الظلم الذي وقع عليهم,من جراء اعتماد ما أسموه بالزبونية
و املحسوبية يف انتقاء الطلبة املرشحني الجتياز االختبارات الشفوية ملتابعة
الدراسة بسلك املاسرت شعبة الدراسات األمازيغية بذات الكلية.
الطلبة املعتصمون ومنهم الحاصلون عىل اإلجازة يف الدرسات األمازيغية من
جامعات مختلفة و قاموا بأبحاث قيمة يف اللغة األمازيغية والحاصلون عىل
اإلجازة يف لغات أخرى,أكدوا عىل أحقيتهم و أسبقيتهم يف االنتقاء بالنظر إىل
املعدالت الجيدة التي حصلوا عليها يف اإلجازة و استغربوا من اإلقصاء الذي طالهم
دون مربر يذكر,كما تساءلوا هل هناك معايري أخرى تم اعتمادها يف اختيار
املرتشحني,إذا لم يكن ذلك قد تم بناءا عىل النقط املحصل عليها؟
يذكر أن املعنيني باألمر هددوا بمقاطعة االختبارات الشفوية,حتى يعرفوا السبب
الحقيقي من وراء إقصائهم,إال أنهم تراجعوا عن قرارهم يف آخر لحظة حتى
يفسحوا املجال لزمالئهم و حتى ال يحرمونهم من حقهم يف اجتياز االمتحانات.
تجدر اإلشارة إىل أننا حاولنا االتصال مبارشة باملسؤولني عن إجراء االمتحانات
الستفسارهم عن املعايري التي تم اعتمادها يف انتقاء الطلبة و األسباب القمينة
وراء حرمان بعضهم رغم توفر الرشوط فيهم,لكن دون جدوى.

أخــــــبــــــــــــــار

مسرية شعبية حاشدة بإميضر

قامت ساكنة إمضري يومه األحد  16أكتوبر بمسرية احتجاجية حاشدة وذلك
للتنديد بما أسماه املحتجون بسياسة اآلذان الصماء التي تنهجها رشكة
معادن إميرض والسلطات املحلية اتجاه مطالبهم املرشوعة.
ويأتي هذا الشكل التصعيدي كذلك ،تضامنا مع من وصفه املحتجون باملعتقل
السيايس للقضية اإلميرضية مصطفى أشطوبان ،الذي كان رجال الدرك قد
اعتقلوه يف وقت سابق بتهم ملفقة وواهية حسب ذات املحتجني ،وذلك بغية
تخويف و إسكات باقي السكان ،ودفعهم إىل الرتاجع عن املطالبة بحقوقهم.
وجدير ذكره هنا ،أن هذا الشكل االحتجاجي يأتي بعد  77يوما من االعتصام
املفتوح الذي بدأه عدد من املعطلني فوق جبل "البان" ،للمطالبة بالشغل
واستفادة السكان من عائدات منجم النفط الواقع عىل تراب جماعتهم.
إىل ذلك رفع املتظاهرون شعارات تؤكد عىل وحدتهم وصمودهم واستعدادهم
للتصعيد حتى تحقيق جميع مطالبهم املهضومة ،كما توعدوا السلطات التي
تراهن عىل إعيائهم واستسالمهم بأن ذلك ما لن يحصل ،مؤكدين أنه ال مجال
للرتاجع ،وأمام هذا اإلرصار عىل الصمود يبدو أن الوضع باملنطقة بدأ يتجه
من يسء إىل أسوأ ،خاصة مع اقرتاب فصل الشتاء ،حيث يعرف جبل "البان"
أين يوجد املعتصمون ،هبوطا حادا يف درجة الحرارة ،مما قد يسبب لهم يف
مشاكل صحية خطرية ،ويف هذا الشأن حذر هؤالء املعتصمون الدولة تبعات
ما ستؤول إليه األوضاع.

الدراسات األمازيغية ،اإلرهاصات و التحديات

يعرف مسلك الدراسات االمازيغية مجموعة من املشاكل عىل املستوى التنظيمي
بشكل عام نظرا لعدة أسباب أبرزها:غياب رؤية واضحة املعالم للرقي بمسلك
الدراسات االمازيغية.وغياب اإلرادة اإلدارية والسياسية واألفق بالنسبة للطلبة
وضعف التأطري واإلكتظاظ واإلرتجالية وامليز الذي يعانيه املسلك وغياب وإنعدام
أليات الحوار وهشاشة محتوى املواد التي تدرس باملسلك وإنعدام للموارد البرشية
واملادية واملعنوية...
أما عن التحديات فهي كثرية ومتشابكة ،يف تجاوزها والتغلب عليها فائدة كبرية
للدراسات األمازيغية والطلبة املعنيني بها .وتتمثل يف العمل عىل تحويلها من مسلك
إىل شعبة وفرض إحرتام اإلدارة واألساتذة للدراسات االمازيغية ولطالبها وتوفري
اإلمكانيات البرشية واملادية لتحفيز الطلبة عىل البحث واإلشتغال امليداني والنهوض
بالدراسات األمازيغية شكال ومضمونا....
هذه ثلة من اإلرهاصات والتحديات التي يعيشها مسلك الدراسات األمازيغية ومعه
الطلبة بصفة عامة ...بجامعة إبن زهر ،كلية األدب والعلوم اإلنسانية ،أكادير.
إنطالقا من هذه الوضعية ،فإن من واجبنا وحقنا الوقوف أمام كل املحوالت
التي تمس بأحقية كل طالب بتعليم راقي يحرتم عقولنا وكرامتنا ،وعليه وجب
اإلستمرارا يف األشكال اإلحتجاجية التي رفعها طلبة املسلك منذ أسبوع.

من هنا وهناك
• الريف

نظمت مندوبية وزارة الثقافة بالحسيمة بشراكة مع جمعية ذاكرة الريف
وجمعية قدماء تالمذة ثانوية إمزورن ،وبتعاون مع المجلس الجماعي لبلدية
إمزورن ،ندوة ثقافية وفكرية حول موضوع« :الريف :التاريخ ،الثقافة وحقوق
اإلنسان» ،وذلك يوم السبت  29أكتوبر  ،2011بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي
والفني بإمزورن.
وعرفت الندوة مشاركة كل من  :عبد الرحمان الطيبي بمداخلة تحت عنوان«:
تجربة الحرب التحريرية بالريف بين مفهوم محمد بن عبد الكريم الخطابي
واإلشكاالت المطروحة» وحسين بوجدادي بمداخلة تحت عنوان«:الريف في أفق
الجهوية الموسعة في حاجة إلى متحف أو عدة متاحف؟» ومداخلة األستاذ
عمر لمعلم تحت عنوان« :الريف ،التطور التاريخي والحالة الراهنة» ،ومداخلة
األستاذ حسن أسويق تحت عنوان «:مساهمة أهل الريف وعلمائها في قيام
الدولة المرينية» كما تم عرض شريط صور حول الريف.

• تــأسيس

تم عقد الجمع العام التأسييس ملنظمة ازرفان فرع انفا يوم  16/10/11وذلك
بمقر نقابة العمل االجتماعي الكائن بزنقة مصطفى املعاني  219الدار البيضاء
حيث تمت تالوة القانون األسايس عىل الحارضين تلته عملية انتخاب أعضاء
مكتب الفرع وهم عىل الشكل األتي :الرئيس :سعيد رجا ،نائبه  :الحسني الدرهم،
الكاتب العام  :افراض لحسن (بودرار) ،نائبه  :محمد اكيدر (خاطري) ،امني املال:
ايت مالوش حماد ،نائبه :وعطي محمد ،املستشارون  :محمد ايت الطالب ،بن
احمد احمد ،يوسف ايت اعمر ،احمد اوبريك ،حميد امزيان .وعليه فان مكتب
الفرع يدعوا كافة الناشطني وكل الغيورين عىل وطنهم وهويتهم وثقافتهم اىل
أشاد املشاركون يف يوم درايس حول الثقافة األمازيغية يف شمال إفريقيا ،االنخراط داخل املنظمة.

األمازيغية حمور ندوة يف مكسيكو

ن ُ ِّ
ظم أمس الخميس يف مكسيكو ،بالدور الريادي للمغرب يف النهوض بالثقافة
واللغة األمازيغيتني يف هذه املنطقة من العا َلم .وأكدت أزول رامرييز ،األستاذة
يف مدرسة األنثروبولوجيا والتاريخ يف املكسيك ،عىل أهمية إحداث املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية سنة  ،2001استجابة للمَطالب األساسية للحركة الثقافية
األمازيغية ،التي كانت قد س ّ
ط ْ
رت يف «ميثاق أكادير» ا َملحاور املركزية لهذه
املطالب ،التي ه ّمت ،باألساس ،االعرتاف الرسمي باللغة األمازيغية وإنشاء
مركز للدراسات األمازيغية وإدراج تعليم هذه اللغة يف املنظومة الرتبوية ويف
وسائل اإلعالم ،يف إشارة إىل تأسيس قناة «األمازيغية».
من جانبها ،أبرزت سينثيا هرينانديز غونزاليس ،األستاذة يف نفس املدرسة ،أنه
«منذ  ،1999تاريخ اعتالء امللك محمد السادس العرش ،بدأ الخطاب الرسمي يف
االعرتاف بالتنوع اللغوي يف اململكة».
وذكرت سينثيا فرينانديز أن إحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية م ّكن من
توحيد نظام كتابة اللغة األمازيغية وتشجيع األبحاث حول الرتاث األمازيغي،
مضيفة أن منشورات باللغة األمازيغية رأت النور وأنه تم إعداد برامج إذاعية
وتلفزية بنفس اللغة.
* نقال عن موقع www.almassae.press.ma

امليضاريون يشلون حركة السري يف مسرية إحتجاجية

برودة الجو ،لم تثني من عزيمة أبناء ميضار الذين إستجابوا للنداء املعمم
يف وقت سابق من طرف اللجنة املستقلة لتتبع الشان املحيل بميضار ،التي
قادت أشكاال نضالية فيما سبق تعبريا عن رفضها لسياسية اإلقصاء و
التهميش يف حق ميضار.
هكذا كان يوم الجمعة الفارط مناسبة أخرى لتأكيد مطالب اللجنة التي
تتقاطع مع كل تطلعات الساكنة ،خصوصا فيما يتعلق بتوفري البنيات
التحتية ،املستشفى اإلقليمي ،نيابة التعليم ،املركبات السوسيو ثقافية و
الرياضية ...
هذا و قد إبتدأت املسرية من ساحة محمد السادس إىل مقر البلدية ،عرب
القنطرة الوحيد املؤدية إىل املركز ،حيث إختار املحتجون شل حركة السري
باملحور الرئييس للطريق الوطنية ،مما خلق طابورا طويال من السيارات
التي لم تستطع املرور .ليأخذ املسري الكلمة ،الذي وعد بأشكال أخرى أكثر
تصعيد يف حالة إستمرت السلطات يف سياستها املعهودة املتمثلة يف التسويف
و املماطلة عىل حد تعبريه.

مجعيات املجتمع املدين تعرب عن تضامنها مع مجعية أفريكا تتضامن مع ضحايا اإلعتقاالت
جلنة تنسيق مهرجان بيلماون
التعسفية يف كل من أتوروك واميضر
عربت مجموعة من جمعيات املجتمع املدني العاملة يف مختلف املجاالت ،عن

تضامنها مع لجنة تنسيق مهرجان بيلماون  2011بمدينة إنزكان ،يف نضالها
ضد الفساد الذي ينخر جسم املجلس البلدي بمدينة إنزكان والذي أذى إىل إقصاء
الجمعيات الجادة والفاعلة من كل دعم .وخري دليل عىل ذلك إقصاء لجنة تنسيق
مهرجان بيلماون ،والتي حرمت من الدعم لسنوات ،ويف املقابل منح املجلس هذه
السنة منحة تبلغ  100.000,00درهم ملهرجان سمي "بمهرجان األضحى" من
أجل محاربة املوروث الثقايف للمنطقة ،يف عز حمى الحملة االنتخابية السابقة
ألوانها.
وتؤكد الجمعيات يف بيانها عىل أن تضامنها مع لجنة تنسيق مهرجان بيلماون
يأتي بعد الشكاية التي وجهتها اللجنة إىل السلطات املحلية واإلقليمية بخصوص
املنحة املذكورة وحيثيات استحداث هذا املهرجان ،وكذا طلب مقابلة رئيس
املجلس البلدي حول نفس املوضوع والتي قوبلت كلها بالتجاهل التام .
وجددت الجمعيات مساندتها الالمرشوطة مع مهرجان بيلماون الذي يشيد
الجميع بتطوره ونجاحه سنة بعد أخرى سواءا عىل املستوى التنظيمي أو
اإلعالمي ،باإلضافة إىل برنامج االنشطة الثقافية املوازية املواكبة له.
وعربت عن كون تضامنها نابع من غريتهم عىل العمل الثقايف الجاد بمدينة
إنزكان ضدا عىل سمارسة الثقافة وانتهازيي العمل السيايس.
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اجتمع مكتب جمعية أفريكا لحقوق االنسان يومه االحد  09أكتوبر وأصدر بيانا
يؤكد فيه عن تضامنه اال مرشوط مع ساكنتي أميرض واتوروك وضحايا اإلعتقاالت
التعسفية يف كل من أتوروك واميرض ومع الناشطة الجمعوية عائشة همو ضحية
الشطط يف استعمال السلطة يف تعرض محلها لالتالف  .كما ندد باملقاربات املاضوية
يف تدبري النزاعات والتي تعرب عن عجز أو عدم رغبة املسؤولني يف ايجاد الحلول
املنصفة للمشاكل اإلجتماعية التي تعرفها املنطقة.
وطالبت الجمعية الجهاز القضائي باالقليمني بتحمل مسؤولياته ضمانا الستقالليته
وفتح تحقيق قضائي يف حالة أشطوبان مصطفى والظروف املشبوهة املحيطة به .
وطالبت السلطات االقليمية بالرشيدية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزامتها مع
الساكنة واملعرب عنها يف اجتماع بالساكنة بأتوروك ومحاربة الفساد بجماعة مالعب
عوض نهج سياسة الهروب إىل األمام وقمع املحتجني سلميا .كما طالب السلطات
االقليمية بتنغري باألخذ بمحمل الجد اإلحتقان القبيل وفتح تحقيق يف مسبباته
وايجاد الحلول املناسبة لتهدئة األوضاع.
ودعا كل األطراف واملتدخلني يف ملف أعتصام ساكنة جماعة اميرض بضبط النفس
والتهيء لحوار مسؤول إليجاد حلول للمشاكل املعروضة يف امللف املطلبي  .وأكد عىل
أن املقاربة األمنية ال تحل املشاكل أكثر مما تؤجج االحتقان وترسخ اال تقة.
وجاء إصدار البيان عىل إثر أثر االحتقان واألحداث التي عرفتها مناطق الجنوب
الرشقي مؤخرا والذي يرجع إىل سوء تدبري لعدة ملفات اجتماعية منها:
/1اعتقال تالمدة من دوار اتوروك جماعة مالعب بعد احتجاجهم السلمي الذي
عرف تضامن آباء وأمهات وساكنة الدوار معهم ضدا عىل مشاكل التعليم بمنطقتهم
التي تتمحور يف نقطتني اساسيتني وهما :النقل املدريس ونقص األطر الرتبوية
تجنبا لعدم تكرار سيناريو السنة املاضية الذي عرف غياب لطول السنة أساتذة
اللغة الفرنسية لعدة مستويات.
/2هدم كيوسك مرخص يعود لناشطة جمعوية من ذوي الحاجات الخاصة بجماعة
مالعب دون أي أجراء قانوني وال سابق اندار وبدون قرار من املجلس الجماعي عىل
يد «شخص نافذ أو يدعي النفوذ» :رئيس الجماعة شخصيا وأصدر آوامره للجرافة
بالهدم وتروج له ملفات متعددة ومتنوعة بمحاكم الراشدية منذ زمن بعيد راسلنا
حول بعضها يف املكتب املركزي لجمعية أفريكا لحقوق االنسان الجهات القضائية
بدات االقليم وملرات عديدة دون جدوى.
/3ملف اعتصام ساكنة جماعة اميرض عرف تطورات خطرية بعد تعثر محاولة
الحوار التي توسطها املجلس الوطني لحقوق االنسان والذي تزامن مع اعتقال
أشطوبان مصطفى وهو أحد النشطني النقابيني وداخل الحركة االحتجاجية و أمه
هي رئيسة لجنة نساء اميرض املعتصمات يف املخيم تحت تهمة الرسقة والتحريض
عىل العصيان وكل املؤرشات تدل عىل انها عملية مدبرة ومنضمة .
/4تسجيل الحياد السلبي للسلطات باقليم تنغري حول عدة نزاعات حول االرايض
الساللية تلتجأ فيها االطراف املتناحرة للعنف الدامي.

• نوميديا

برشاكة م�ع املندوبية اإلقليمية لوزارة الثقافة واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
ويف إطار أنشطتها الثقافية واإلشعاعية ،وبناء عىل أهدافها الساعية إىل النهوض
بالثقافة األمازيغية والتش�بث بهويتنا األمازيغية والحفاظ عىل موروثنا الثقايف،
نظم�ت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة ملتقى الطفل األمازيغي يف دورته الثالثة
تحت ش�عار ’’:من أجل ترس�يخ وتفعي�ل حقوق الطفل ‘’ وذلك يوم الس�بت 29
أكتوبر  2011بمجموعة مدارس تماسنت.1

• تجديد

انعقد الجمع العام العادي ملنظمة تاماينوت فرع تينغري ،يوم االحد  16اكتوبر
 ،2011وبعد قراءة التقريرين االدبي و املايل ،و املصادقة عليهما تم انتخاب
اعضاء املكتب املسري وفق التشكيلة التالية :موحا مقداد :رئيسا ،موحا والحاج
:نائبا للرئيس ،عيل الدرويش :امني املال ،الحسني نايت با :نائبا لالمني ،رجب
ماشييش :كاتبا عاما ،موحا اغبالو :نائبا للكاتب ،زايد طاير :مستشار ،موحا
ابن ساين  :مستشار.
واجتمع مكتب فرع تينغري ملنظمة تاماينوت يوم االحد  30اكتوبر  2011لدراسة
النقط الواردة يف جدول االعمال املسطر ونقاش مستفيظ وخلص االجتماع
اىل تثمني جهود اللجنة التحضريية لتأسيس فرع املنظمة بمدينة تينجداد و
االستعداد التام لدعمها وخلق لجنة متابعة ملف وضعية االمازيغية يف التعليم
و االعالم بالجنوب الرشقي ،وتنظيم نشاط ثقايف بمناسبة تتويج عضو املكتب
الوطني للمنظمة السيد عبد الله صربي بحصوله عىل جائزة االبداع االدبي الركام
والسيد عامر الرشقي عىل الجائزة الكربى للفيلم االمازيغي اسني ن وورغ .وتم
تكليف السيد الحسني نايت با بتقديم مرشوع ملتقى الشعر االمازيغي بالجنوب
الرشقي اىل اركام من اجل التمويل وتقديم طلب احتضان املؤتمر الوطني
الحادي عرش للمنظمة بمدينة تينغري.

تأجيل مهرجان الدار البيضاء االحترافي
للمسرح األمازيغي

يعلن المكتب اإلداري لفضاء تافوكت لإلبداع عن تأجيل الدورة الرابعة من مهرجان الدار
البيضاء االحترافي للمسرح األمازيغي والتي كان من المقرر أن تنظم ما بين  15إلى
 22نونبر  2011بحيث تم إرجاء تنظيمها إلى وقت الحق من السنة المقبلة .وذلك على
خلفية أن الفترة فترة التهيؤ إلجراء االنتخابات النيابية و ماقبلها من حمالت إنتخابية
ستنطلق ابتداء من  10أو  11نونبر  2011و عليه فضلنا التأجيل حتى ال تختلط أنشطة
المهرجان بكل ما من شانه أن يعد انخراطا في حملة انتخابية أو ما شابه ذلك.
وعليه يخبر فضاء تافوكت لإلبداع الفرق المسرحية داخل المغرب و خارجه بهذه
المستجدات .ولنا موعد مع الدورة في السنة المقبلة إن شاء الله.
ولإلشارة فإن ملفات الفرق المسرحية ستبقى صالحة إلى حين تنظيم الدورة وسيتم
اإلخبار بذلك و توجيه الدعوات من جديد كما أنه يمكن للفرق توجيه ملفات جديدة إن
تم تغيير العرض المراد المشاركة به.

تأسيس حزب جديد يضع األمازيغية و املرأة يف
قلب نضاالته واهتماماته

عقد مجموعة من املناضلني القادمني من مختلف جهات املغرب مؤتمرا تأسيسيا
أوال للح�زب الديمقراط�ي الفي�درايل املغربي وذل�ك يوم الس�بت  29أكتوبر 2011
باملركب الثقايف و الريايض للمحامني بالرباط.
انعقد املؤتمر تحت ش�عار « من اجل الرشاكة يف القيم والس�لطة و الثروة» وعىل
أس�اس املناصفة بني النساء و الرجال واملس�اواة بني األمازيغية و العربية ،حيث
ت�م اعتماد م�رشوع القانون األس�ايس و مرشوع الربنامج الس�يايس بعد نقاش
مستفيض دام لساعات يف ورشتني ضمتا متخصصني يف مختلف املجاالت.
اللقاء الذي افتتح بكلمة اللجنة التحضريية التي ألقاها األس�تاذ حسن اد بلقاسم
املحام�ي بهيئ�ة الرباط و الخبري ال�دويل يف مجال حقوق اإلنس�ان ،أعطى انطالق
عملية التأسيس لحزب سيايس جديد يضع األمازيغية و املرأة يف صلب اهتماماته
ويجعل املواثيق واإلعالنات الدولية مرجعية أساسية ألدبياته.
احمد أزنادي

ميضاريني يطالبون بتشطيب أمسائهم من الالئحة
اإلنتخابية ،و اللجنة املستقلة تدعم املبادرة
* أنديش إيدير
راس�ل املئات من الناخبني امليضاري�ني اللجنة اإلدارية لتجديد اللوائ�ح اإلنتخابية ،من
أجل تش�طيب أس�مائهم من اللوائح اإلنتخابية ،و علل هؤالء الناخبني مراسلتهم هذه
لكونهم لم يلمس�وا تأس�يس لجنة وطنية مستقلة للسهر عىل تنظيم إنتخابات نزيهة
و ش�فافة ،كما الحظوا إعتماد لوائح إنتخابية قديمة دون تجديدها ،و أضاف الناشط
الحقوقي السيد عبد الكريم الطاوس يف ترصيح له « أن وزارة الداخلية لها تاريخ طويل
غ�ري نظيف م�ع اإلنتخابات لهذا أرفض إس�تغالل إس�مي للتضخيم من حجم نس�بة
املشاركة يف اإلنتخابات الترشيعية املقبلة»
و من جانب أخر تأتي هذه املبادرة امليضارية كدليل قاطع عىل فقدان املواطن امليضاري
الثقة يف األحزاب السياسية و يف اإلنتخابات بشكل عام باعتبار أن بلدية ميضار عانت و
الزال من ويالت اإلقصاء و التهميش الذي أدى إلة وضع كارثي تعيشه البلدية.
و يف نفس اإلطار عربت اللجنة املستقلة لتتبع الشان املحيل بميضار عن دعمها املبدئي
و الالمرشوط للمبادرة ،متوعدة يف نفس الوقت بأش�كال نضالية تصب يف خانة اإلعداد
ملقاطعة جماعية لإلنتخابات الترشيعية املقبلة
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العامل االمازيغي
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مستجدات ملف اعتصام اميضر ليوم التالثاء  20شتنرب 2011

عىل خلفية النزاع القائم بني سكان
جماعة إميرض والسلطات املحلية
تجمهر يوم الثالثاء  20شتنرب اكتوبر
املايض عدد من املتضاهرين سلميا
حاملني الرايات و صور للملك بالقرب
من مركز الدرك وعىل جانب مدخل
البناية املحيطة باملنجم اضافة اىل
مجموعة منهم امام باب مركز الدرك
يف حوار مع قائد الدرك امللكي بتنغري-،
خارج البناية -دون عرقلة للسري،
اتصلت مبارشة بأعضاء اللجنة
ملعرفة ما جرى فأكدوا يل ما ييل:
أن مجموعة من الناشطني يف
االعتصام السلمي الذي نظمه سكان
جماعة اميرض قرب سهريج املزود
للمنجم باملاء تعرضوا اىل عملية
أختطاف منظمة خالل رحالتهم
الروتينية بني محالت سكناهم
ومكان االعتصام بعد ما تم رصدهم
يف الصباح الباكر – عند حوايل
الساعة الخامسة  -وتم اقتيادهم اىل
مركز الدرك املجاور للمنجم وعند
علم الساكنة بالنبأ قاموا بانتقال
تلقائي اىل دات املكان،كما اكدوا يل أن
املعتقلني أطلق رساحهم مند الصباح
عند الساعة التاسعة.
والتقيت باملعتقلني مبارشة واكدوا يل
ما ييل :أن املعتقلني هم:

 /1ارشقي الحسني
 /2فسكى الحداد
 /3الرباهيم اوماد
 /4حميد باتو
 /5ابراهيم الحمداوي
بالنسبة للمعتقل 1و2القي القبض
عليهم يف نفس الوقت وعوض نقلهم
مبارشة اىل مركز الدرك،تم نقلهم يف
اتجاه بومالن ليخىل سبيل أحدهم
وهو فسكى الحداد يف منتصف الطريق
بني بوملن واميرض بعد التأكد من
هويته وحيدا ويف الصباح الباكر دون
مراعاة سالمته او أن يتعرض ملكروه
من أية جهة بما يف ذلك الكالب الضالة
بعد ما أكد لهم أنه يف عجالة الجتياز
مبارة اساتذة التعليم االبتدائي.
بالنسبة للمعتقلني  3،4و 5تم
تعنيفهم ومواجهتهم بالفاض نابية
وتم الزج بهم يف سيارة الدرك واحد
منهم تم حمله من طرف دركيني
يف اليدين والرجلني و ادخاله افقي
اىل السيارة وتم أعتقالهم وسط
مجموعة متكونة من ستة أشخاص
عدد الدركيني الذين قاموا
بالعملية:خمسة
عند وصولهم اىل مركز الدرك أخربوا
من طرف أحد رجال الدرك أنه تم
الهجوم عىل املنجم ليال من طرف

عصابة متكونة من  50شخص وأن
الدورية قامت بمالحقتهم وأنهم
اآلن ،أي رجال الدرك ،يعملون عىل
تحديد هوياتهم،وتم تقديمهم اىل
رئيسهم عىل أنهم رئيس العصابة
ونائبه يف إشارة اىل إثنني منهم ،وعند
حضور رئيس مركز الدرك امللكي
بتنغري والذي تعرف عليهم أخربهم
أنهم موضوع شكاية مودوعة لدى
النيابة العامة من طرف محامي
الرشكة املستغلة للمنجم ضد أحدى
عرش شخصا وكلهم يف لجنة الحوار
وقاموا بحوارات اىل جانب السلطات
املحلية باإلقليم بما فيها العامل مع
ادارة الرشكة وأن التهم املوجهة لهم
هي:
 /1عرقلة السري العادي للرشكة
 /2تعطيل مضخات املياه
 /3تجمهر غري مرخص
 /4تخريب ممتلكات يف ملكية الرشكة
تم انجاز محرض االستماع عىل خلفية
هذه الشكاية للسيد حميد باتو لوحده
أما ابراهيم اوماد فرفض الجواب عىل
االسئلة املوجهة اليه يف املوضوع وأكد
لهم أن هذه الظروف غري مالئمة
النجاز أي محرض وبالتايل عدم
الجواب عىل االسئلة.
وعند علمهم باملسرية التضامنية

أفريكا تشكل لـجـنـة تـتـبـع ملف الزناع القائم بني سكان
منطقة إميضر إقليم تنغري وشركة معادن إميضر

يف نهاية اللقاء العادي ألعضاء املكتب املركزي
لجمعية أفريكا لحقوق اإلنسان بمكناس يومه
األربعاء  14شتمرب  2011وبعد دراسة نقط
جدول أعماله استمع الحارضون ألعضاء
اللجنة التحضريية لتأسيس فرع الجمعية
بمنطقة تنغري الذين قدموا تقريرا حول النزاع
القائم بني سكان منطقة إميرض إقليم تنغري
ورشكة معادن إميرض التابعة ملجموعة-
أونـــا  -املستغلة ملعدن الفضة باملنطقة
منذ زمن طويل ، .بعد الزيارة امليدانية التي
قاموا بها لهذه املنطقة يوم اإلثنني  12شتمرب
 2011ووقوفهم عىل االعتصام املفتوح املنظم
من لدن ساكنة دوار إميرض احتجاجا عىل ما
آلت اليه أوضاع السكان االجتماعية و البيئية،
كما سجلوا عدم تحمل هده الرشكة املستغلة
منذ عقود من الزمن ألكرب منجم للفضة يف
افريقيا ملسؤولياتها تجاه الساكنة،منها إيقاف
التزاماتها تجاه شباب املنطقة من التشغيل
الدائم واملوسمي وعدم املساهمة يف التنمية
املستدامة باملنطقة .
وبعد دراسة كل الحيثيات املرتبطة بالنزاع

ومساهمة من جمعية أفريكا سواء عىل
مستوى مكتبها املركزي أو الخلية األوىل لفرع
الجمعية باملنطقة أصدرت بيانا تعلن فيه
عن تضامنها الـمطلق لجمعية أفريكا مع
ساكنة جماعة إميرض يف كل األشكال النضالية
التي يخوضونها النتزاع مطالبهم املرشوعة
والواقعية عىل الخصوص.
ودعت االدارة املركزية لرشكة معادن اميرض
اىل حوار مسؤول وجدي مع ممثيل الساكنة
املعتصمة بما يحفظ حقوق جميع اإلطراف
وإيجاد الحلول املناسبة وتجنيب املنطقة
احتقانا مجانيا يمكن أن يعصف بمصالح
جميع االطراف .وتم تـشكيل لجنة تتبع لهذا
امللف تضم مختلف هياكل جمعية أفريكا
لحقوق اإلنسان منها عضو من املكتب املركزي
وعضو من فرع كومليما كأقرب فرع إلقليم
تنغري وعضو من اللجنة التحضريية لتأسيس
فرع الجمعية باملنطقة لتتبع هذا امللف و القيام
باالتصاالت الالزمة إلنجاح الحوار كمرحلة
أوىل عىل أساس موافاة املكتب املركزي بتقرير
مفصل عن املوضوع .

البيان اخلتامي للمناظرة اإلقليمية حول موضوع األراضي الساللية باإلقليم مشاكل وحلول

اإلطارات املنظمة للمناظرة تطالب بإيقاف
الزنيف املفتعل حول األراضي الساللية وحماسبة
املسؤولني

عقدت ثلة من جمعيات من املجتمع املدني
باإلقليم (جمعية شباب حلول ،جمعية شباب
أيت بوجان ،جمعية تكماصت) وبتنسيق مع
جريدة العالم األمازيغي ،ودعم من املجلس
البلدي ،مناظرة إقليمية ،حول موضوع األرايض
الساللية ،يوم السبت  22أكتوبر .2011
وبدأت أشغال املناظرة حوايل الساعة15:00 :
بعد الزوال بقاعة البلدية ،واستدعي لهذا
النشاط كل املسؤولني ،الذين تربطهم بامللف
عالقة مبارشة وهم :مديرية الشؤون القروية،
املجلس البلدي الحايل والسابق واألسبق منه،
املجلس اإلقليمي ،ممثلوا ودادية سكنية ،ممثل
نواب األرايض ،والذين ،لم يحرضوا ألشغال
املناظرة ألسباب نحن اإلطارات املنظمة نجهلها
لحد اآلن ،لكن حضور السيد عبد الواحد درويش
اإلطار الربملاني ،أغنى املناظرة من خالل
مداخلته القيمة التي سلط فيها الضوء عىل كل
الجوانب القانونية والعرفية ،واألسباب الكامنة
وراء هذا التشنج الذي عرفه اإلقليم.
وبعد التفاعل اإليجابي للحضور الذي عاب عىل
املحارضين املدعوين غيابهم ،خلصت املناظرة
إىل توصيات هامة وهي كالتايل:
أوال :رضورة االستمرار يف تنظيم هذه املبادراتوتعميمها عىل جل اإلقليم.
-ثانيا :رضورة تفعيل الدور الحقيقي للجمعيات

التنموية والوداديات السكنية ومؤسسة نواب
األرايض الساللية.
ثالثا :دعوة اإلطارات املنظمة لتتحمل كلمؤسسة مسؤوليتها وتفعيل القوانني الجاري
بها العمل.
رابعا :تأسيس تنسيقية للدفاع عن األرايضالساللية.
وأخريا نحن اإلطارات املنظمة لهذه املناظرة،
نعلن للرأي العام املحيل والوطني استياءنا
من تنصل املسؤولني من واجباتهم ومن حق
الوصول للمعلومة التي أبان فيها السادة
املدعوين حجبها بغيابهم ،وباملقابل ندعو كل
الفعاليات الحية والغيورة عىل اإلقليم ثقافية
كانت أو تنموية أو نقابية أو سياسية أو ذاتية،
لالنخراط جميعا لرفع التحدي ،ضد تجار
األرايض الساللية واملتالعبني بها.
ملحوظة:
ملن يرغب االلتحاق بالركب وتفعيل التوصيات
أعاله االتصال بالجمعيات التالية:
•جمعية شباب حلول للتنمية.
•جمعية شباب أيت بوجان.
•جمعية تاكماصت للتنمية.
* نزيه بركان

للسكان يف اتجاه مكان االعتقال
تم أطالق رساحهم حوايل الساعة
التاسعة صباحا وتم نقلهم يف اتجاه
اميرض عرب وسيلة نقل تابعة للرشكة.
تم فض التجمهر بقرار داتي من
املتظاهرين عند حوايل الخامسة
والنصف بعد مشاورات بينهم لينتقلوا
يف مسرية مشيا عىل االقدام اىل مكان
االعتصام املفتوح قرب سهريج املياه .
سبب استمرار التجمهر رغم
أخالء سبيل املعتقلني هو مطالبة
املتضاهرين باملحرض املنجز ضد أحد
املعتقلني والوقوف عىل نوايا الدرك
وحيتيات العملية واستعدادهم لنفس
املصري اذا ما تم أختيار هذه الوسيلة
لفض االعتصام،خاصة أن املسؤولني
لم يعطوا أسبابا مقنعة أو الحاجة اىل
متل هذا التدخل.
ويشار إىل أن املعتقلني اقتيدوا إىل مركز
الدرك كلهم من املعتصمني أربعة
منهم ينتمون اىل لجنة الحوار بما
فيهم رئيس جمعية املاء باميرض الذي
تقدم بعدة شكايات للجهات املختصة
لتنبيههم عن الوضعية املزرية للماء
الصالح للرشب باميرض وكذا مياه
السقي بعد االستغالل الفاحش لهذه
املادة الحيوية من طرف الرشكة.
جميع املعتقلني تم القبض عليهم يف

الدوار أو جانب الطريق العمومية
داخل الدوار.
ادعاء الدرك لهجوم لييل من طرف
عصابة مكونة من  50شخص دون
القبض عىل أحدهم وأن مالحقتهم
يف اتجاه الدواوير املعتصمة فقط
يطرح عدة عالمات استفهام منها
نعت املعتصمني أو بالحرى ساكنة
هده الجماعة بالعصابة االجرامية
التي تشن عمليات الرسقة املنظمة
ليال يف املنجم  .وإال سيتم اعتقال
كذلك أشخاص من الدواوير املجاورة
خاصة عند توجههم ألداء صالة
الفجر.
ويستنتج من هذا التدخل انه وسيلة
لردع املعتصمني واشارة عن التحالف
املخزني والرشكةوغياب ارادة
حقيقية ومسؤولة يف حل املشكل
واإلستجابة للمطالب املرفوعة .
رفع دعوى قضائية ضد لجنة الحوار
يعني محاولة اغتيال خيار الحوار
وتهديد مبارش لسالمتهم البدنية
ومحاولة يائسة لرضب هياكل
الشكل النضايل حتى ال يتقدم أي أحد
اىل تحمل املسؤولية وبالتايل فوىض يف
املعركة ينهيه املخزن بالعنف.
* ادريس فخرالدين

اإلطارات الثقافية واملجموعات الفنية األمازيغية تستتنكر
القرارات التعسفية للمجلس البلدي بتنغري

استمرارا للقرارات التعسفية والالمسؤولة للمجلس
البلدي ،وفيدرالية الجمعيات التنموية بتني  -إغري يف
إطار وجهني لعملة واحدة ،والتنسيق املشبوه حول
تدمري الشأن الثقايف وكرس شوكة الطاقات الفنية
ونضاالت الجمعيات الثقافية باملنطقة ،وكذا يف ظل
اإلعداد ملرشوع املهزلة االنتخابية استكماال للمخطط
اإلقصائي والعنرصي لحزب بنكريان واالستقالل.
وبعد إلغاء لعيد الطفل املعروف باملنطقة بموسم
" ،"27تم تنظيم ما تم تسميته ب(اللقاء التواصيل)
وحفل افتتاح املركب الثقايف يوم  9أكتوبر، 2011
الذي أطلق مرشوع إنشائه منذ سنوات مضت  ،ذلك
أن التعبئة والدعوة لهذه التظاهرة اقترصت -عىل
حد تعبري مسؤول من فدرالية الجمعيات التنموية-
فحسب عىل الجمعيات املنخرطة يف هذا اإلطار ،إال أن
يقضة القوى الفنية والثقافية الحية باملنطقة حالت
دون ذلك ،حيت حرضت اللقاء كل املجموعات الفنية،
واإلطارات الثقافية التي نددت بإقصائها واستبعادها
من املساهمة يف تسيري شؤون هذه املؤسسة الثقافية
والرتبوية .عىل عكس بنية املجلس اإلداري التي
تظم ممثلني عن (املجلس البلدي ، FAD ،التعاون
الوطني ،)...,لتعطى صالحيات تسيري هذا الفضاء
ل  .FADمع العلم أن كل هذه األطر ال تمت للثقافة
وال للرتبية والفن بأية عالقة ،إضافة إىل املقاربة

الفارغة ،والتي تتعارض مع ركائز مرشوع الجهوية
املتقدمة ،وتنمية الكفاءة املحلية يف الطريقة املقرتحة
لتعيني منصب (مدير ،تقنيني ،منشطني ،حارس،)...,
والقائمة عىل فتح مباراة تغفل البعد املحيل للكفاءات،
مع تحديد تاريخ إيداع الطلبات يف أجل ال يتعدى
أسبوعني فحسب بعد اللقاء ،زيادة عىل ذلك ردود
أفعال أعضاء املجلس املتعصبة واملتطرفة يف اإلجابة
عىل أسئلة املتدخلني ،بعدما لم يكن مربمجا فتح
النقاش أمام الحضور ،إال أن رغبة أهل الثقافة والفن
والرتبية كانت ملحة ،لتنترص قوة اإلرادة وتسمو لغة
العلم واملعرفة.
اإلطارات الثقافية واملجموعات الفنية األمازيغية
املوقعة :
مجموعة إتران كالن  ،جمعية إفراحن ن-أمزاورو ،
مجموعة أيت-ماتن ،جمعية تانكرا للثقافة والتنمية،
مجموعة لوالنــد ،جمعية أصدقاء اللغة الفرنسية،
مجموعة خالد البدراوي ،جمعية أيت ازدك ،مجموعة
تازنزارت –تنغري ،جمعية كناوة تودغى للرتاث الثقايف،
مجموعة نجوم تودغى ،منظمة تاماينوت ،مجموعة
تاغوفـــي ،فضاء البحث العلمي و الثقايف ،نورالدين
فانيش (فنان تشكييل) ،مجموعة أفراح تنغري ،جمال
دويش (فنان تشكييل) ،مجموعة املداني ألحيدوس
أمزاورو.

دعوات للمطالبة بالتطبيب واحلق يف الشغل باقليم طاطا

دعا ناشطون خالل حراك احتجاجي سلمي شهده
اقليم طاطا اىل ضمان التطبيب والشغل ,وطالب
املتظاهرون خالل وقفة احتجاجية سلمية نظمتها
التنسيقية االقليمية للدفاع عن حقوق ومطالب
ساكنة طاطا بمناسبة تخليد اليوم العاملي ملناهضة
الفقر والبطالة,بالكرامة والشغل ورفع التهميش
والحكرة عن اقليم طاطا.وندد الساخطون بضعف
الخدمات الصحية واالهمال الذي تعرضت له املواطنة
فاضمة عبار التي لقيت حتفها بسببه ,واالرتفاع
املهول السعار املواد االساسية وفواتري املاء والكهرباء
التي الهب جيوب املعدمني والفقراء.وصدحت حناجر
املتظاهرين بشعارات السخط والتنديد عىل سياسات
املغرب النافع والغري نافع,وطالب املهمشون بالحرية
واملساواة بني ابناء املغرب.وتسال الغاضبون عن
مال اموال دافعي الرضائب والخريات التي يزخر
بها املغرب.وشددو عىل التمسك بحركة 20فرباير
,وامليض قدما يف الدفاع عن حقوق الساكنة حتى
تحقيق الكرامة والحرية.ولم يثني تعمد تاخري اشعال
مصابيح ساحة العلويني والنقاش الحاد الذي طرا
بني املتظاهرين الغاء الوقفة التي عرفت مشاركة
بعض الناشطني االجانب.من ناحيتها نددت حركة
شباب طاطا الحر بترصف عامل االقليم تجاه الشباب
الطاطاوي يف قوله":سريو دعيوني"......واعلنت
الحركة للراي العام الوطني واملحيل يف بيان لها,ادانتها
لكل املؤامرات التي تحاك ضد الطبقة العاملة وعموم

الكادحني من اجراءات قانونية-يعد لها يف الخفاء-
بهدف االجهاز عىل ما تبقى من مكتسبات الشعب
الطاطاوي,ونهب املال العام واستعمال الزبونية
واملحسوبية يف بطائق االنعاش وتخصيصها لذوي
القربى والعائالت,واستغالل عمال االنعاش الوطني
يف خدمة اغراض شخصية خارج اطار االنعاش
الوطني,واستعمال الشطط يف استعمال السلطة من
طرف املسؤولني وبعض اعوان السلطة,يردف البيان.
عىل صعيد اخر شهدت بلدة اقا تنظيم وقفة احتجاجية
للتنديد بغياب طبيب قار باملركز الصحي وبالتهميش
الذي تتخبط فيه الساكنة-حوايل7000نسمة.-ودعا
الساخطون املندوب االقليمي لوزارة الصحة اىل الرحيل
وطالب بمحاسبة املسؤولني املحلني واحرتام املواطنني.
وابدو تضامنهم مع املواطنة فاضمة عبار-38سنة
التي كانت تسكن قيد حياتها بايت وابيل-التي لقيت
حتفها جراء االهمال الطبي.وعرفت الوقفة السلمية
انزاال امنيا للقوات املساعدة واملخربين.جدير ذكره
ان بطائق االنعاش باقليم طاطا يجهل عددها وعدد
املستفيدين منها نظرا لغياب االنفتاح لدى املسؤولني
عىل وسائل االعالم وفعاليات املجتمع املدني وخوفهم
من الترصيح بعددها,ولم يتسنى لنا االستماع اىل الراي
االخر لخوف املسؤولني من الترصيح لوسائل االعالم.
وهو امر درج علية املسؤولون باقليم طاطا.
* طاطا-املغرب -صالح بن الهوري
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يف مائدة مستديرة بالرباط:

املعهد امللكي دعم  348مشروع بغالف مايل فاق  45مليون  316ألف درهم
 527025تلميذ يدرسون األمازيغية على الصعيد الوطين

*رشيدة إمرزيك

قالت نورة األزرق الباحثة بمركز التهيئة
اللغوية باملعهد امللكي يف مائدة مستدير
باملكتبة الوطنية يوم  14أكتوبر املايض إن
معرية األمازيغية تستدعي معرفة وضع
هذه اللغة داخل الساحة التي تتداول فيها
مقارنة باللغات التي تتزامن معها ،مؤكدة
أن املعرية تستلزم تهيئة املتن من خالل
وضع قواعد لرتسيخ األمازيغية.
وأشارت األزرق التي تدخلت يف موضوع
« معرية اللغة األمازيغية» أن هذه
اللغة مهددة باالنقراض حسب تقارير
اليونسكو ،التي تشري إىل أن تسعني يف
املائة من اللغات مهددة بالزوال من
بينها األمازيغية ،ودعت إىل بذل جهود يف
هذا املجال للحفاظ عىل اللغات اآللة إىل
االنقراض.
وأضافت الباحثة التي بدأت مداخلتها
بطرح مجموعة من التساؤالت حول
معرية للغة األمازيغية ،وأين وصلت
هذه املعربة ،أن إسرتاتيجية املعهد فيما
يخص املعرية تمتاز بكونها منفتحة دون
إقصاء وتحافظ عىل غنى اللغة واعتربتها
معرية تتعاىل عىل الخصوصية الجهوية،
ومتدرجة وليست فورية وآنية.
وتطرق عبد السالم خلفي الباحث باملعهد
امللكي ،يف مداخلة تقدم بها يف الندوة ذاتها،
ملجموعة من املرتكزات لبناء التصور
الرتبوي ومنها املرجعيات التنظيمية

واملتمثلة يف اتفاقات الرشاكة مع وزارة
الرتبية الوطنية .وأشار خلفي إىل املبادئ
املوجهة إلدراج األمازيغية وتتمثل بنظره
يف معرية اللغة األمازيغية وتدريسها كلغة
وطنية وبكل ثقافاتها وتعميمها عموديا
وأفقيا واعتماد تيفيناغ كخط رسمي
لتدريس األمازيغية.
وأدىل بمجموعة من اإلحصاءات مرتبطة
بعدد األساتذة واملفتشني والتالميذ
موضحا أن  527025أي حوايل ستة ألف
تلميذ يدرسون األمازيغية عىل الصعيد
الوطني ،أما بالنسبة للجامعة ،فإن هناك
 739طالب عىل مستوى جامعة أبن زهر
بأكادير و 489بفاس و 325طالب بوجدة

مبناسبة ختليد الذكرى العاشرة خلطاب أجدير وتأسيس املعهد امللكي

بوكوس يقر بنقص الكفاءة واحلس النقدي
واالستراتيجي عند أعضاء املجلس اإلداري

دعا أحمد بوكوس ،عميد املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية يوم السبت 15
أكتوبر املايض يف ندوة صحفية بالرباط
أطر وموظفي املعهد امللكي بذل مزيدا
من الجهد لبلورة خطة إسرتاتيجية
وتوضيح موقع املؤسسة من مرشوع
النهوض باألمازيغية ،باإلضافة إىل
تحديد عالقة املعهد باملؤسسات
األخرى وتسطري األهداف املرحلية.
وأضاف بوكوس يف الندوة ذاتها التي
نظمها بمناسبة تخليد الذكرى العارشة
لخطاب أجدير وتأسيس املعهد أن
أعضاء املجلس اإلداري تنقصهم
الكفاءة والحس النقدي والبعد
اإلسرتاتيجي ،موضحا أن املعضلة التي
واجهت املعهد امللكي هي عدم ضبط
عالقته باملؤسسات األخرى.
وأوضح أن املعهد امللكي صعب عليه،
عىل مستوى التسيري ،التوازن بني
االختصاصات ،فتم تغليب جانب عىل
آخر ،مؤكدا أنه تم تغليب الجانب
األكاديمي عىل الجانب السيايس ،مما
أدى إىل تبعات لم يتمكن املعهد من
التخلص منها.
وقال إن رصف امليزانية وتبويبها عرف
اختالالت كثرية ،حيث لم يكن يرصف
منها إال نسبة  ،50%مما ترتب عنه
تضخم مهم ،واستمرت هذه االختالالت
إىل حدود سنة  ،2005وبعد هذه السنة
لم يعد املشكل مطروحا نظرا ملا تقوم
به املراكز من عمل وصفه بالهام.
ودعا إىل التفكري بعمق يف إسرتاتيجية
جديدة للنهوض بالثقافة واللغة
األمازيغيتني ،واعترب املرحلة املاضية لم
يتمكن فيها املعهد تحقيق كل األهداف

املرجوة ،كما دعا كذلك إىل التفكري يف
الهيئة ويف األعضاء الذين سيتحملون
املسؤولية مستقبال.
وأضاف أن مسألة صياغة القوانني
التنظيمية تهم جميع املواطنني
لهذا وجبت املشاركة بشكل ايجابي
والتنسيق مع كل القوى السياسية
واملجتمع املدني يف صياغة القوانني
التنظيمية.
وأكد عىل أن املعهد مؤهل بالدرجة
األوىل يف إعطاء رأيه يف سياسة تنزيل
الواقع الجديد لألمازيغية كلغة رسمية
ويف إطار السياسات العمومية ،كما
سجل أ عدم ترجمة املبادئ العامة وكذا
املبادرات التي تقوم بها املؤسسة يف
إطار السياسات العمومية.
وأضاف أنه البد من ترصيد املكاسب
التي تتعلق بتهيئة األمازيغية والتعميم
العمودي واألفقي وترسيخ تكوين
األطر الرتبوية ،وأشار إىل الوزارة
املعنية وما تتخبط فيه ،واعرتف
بضعف األطر الرتبوية من حيث الكم
والكيف كذلك .وأضاف أن املعهد يرى
أن الحل الصحيح لهذا اإلشكال يكمن
يف تكوين الطلبة الجامعيني وخريجي
مسالك الدراسات األمازيغية والوزارة
عليها أن تجد حلول ناجعة ألنه دون
تكوين هذا الشباب يستحيل الحديث
عن مبدأ تعميم األمازيغية.
وختم بالتأكيد عىل رضورة املساهمة
يف ترسيخ املبادئ األساسية لألمازيغية
يف الدستور الجديد ويجب أن يتحىل
الكل بالجرأة السياسية والكفاءة
العلمية.
* إمرزيك .ر

وأكثر من عرشة ألف طالب تخرجوا من
هذه املؤسسات.
وقال إن أجرأة الرتسيم تستدعي ترصيد
كل املكتسبات املرجعية سواء الرتبوية
أو التنظيمية أو املبادئ املوجهة لتعميم
العمودي واألفقي ،وترصيد تجربة تدريس
األمازيغية وترسيخ كل هذه املكتسبات .
كما أكد عىل رضورة إدراج البعد األمازيغي
يف املراجع واملضامني الدراسية وإخضاع
اللغة األمازيغية فيما يتعلق بالتوزيع
الزمني للمعيار العاملي.
و قال محمد أيت حمزة مدير مركز
الدراسات التاريخية إن الثقافة األمازيغية
تتأثر وتؤثر وتحيى وتفنى كباقي

األجسام ،وأضاف أن كل  ...تدل
عىل تواجد األمازيغية منذ القدم
باملغرب وأن أكثر من ستون يف
املائة من املدن املغربية تحمل
أسماء أمازيغية ،وأوضح أن
املغرب بلد أمازيغي تأثر بكل
الثقافات.
وذكر أيت حمزة أن الثقافات
ال تخضع للمقاربة واملقارنة
والرتاتبية ،معتربا الثقافة عامال
محدد للهوية وللشخصية،
وصيانتها تعني صيانة الحقوق
الشخصية واملجتمعية .ودعا إىل
احرتام الثقافة دون تقديسها
وتطرق والدور الذي يلعبه
التاريخ والثقافة معا يف خدمة
اإلنسان وتطوره.
وأكد أن املعهد عمل منذ تأسيسه عىل
بناء إسرتاتيجية إسترشافية يف ميدان
الثقافة  ،كما عمل عىل تحقيق التوازن
بني حاجيات االحتفاظ بالقيم الثقافية
األصلية قصد تدعيم الهوية واملكتسبات
الوطنية ورضورة االنخراط يف بناء
املستقبل ،باإلضافة إىل العمل عىل صيانة
الثقافة من الضياع باستغالل ما أتيح
من إمكانيات يف ميدان الكتابة والتسجيل
لحفظ الذاكرة والبحث يف كيفية تثمني
الثقافة األمازيغية خدمة لصيانة الهوية
والشخصية الوطنيتني ودعم الجوانب
النفعية يف الثقافة األمازيغية.

وأكد الحسني مجاهد ،األمني العام للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية يف املائدة ذاتها
عىل رضورة إرشاك الهيئات األكاديمية
والعلمية والباحثني وجمعيات املجتمع
املدني للنهوض بالبحث العلمي يف مختلف
املجاالت التي تهم األمازيغية ونرش الكتابة
بحروف تيفيناغ.
وأشار إىل أن املعهد دعم  348مرشوع
مع الجمعيات بغالف مايل فاق  45مليون
 316ألف درهم وعقد  548ملتقى ثقايف.
وأضاف أن عدد الجمعيات الرشيكة
للمعهد بلغت يف الفرتة ما بني 2005
و 2011ما يناهز  600جمعية من مختلف
مناطق اململكة تشتغل يف املجاالت التي لها
عالقة بالثقافة األمازيغية.
كما أن عدد املشاريع التشاركية بني
املعهد ورشكائه انتقل من  73مرشوعا
سنة  2005إىل ما يناهز  300مرشوع
سنة  ،2010وأبرم يف الفرتة ما بني 2003
و 2011العديد من اتفاقيات الرشاكة
والتعاون مع عدة قطاعات وزارية
ومؤسسات وطنية وأجنبية وجامعات
ومعاهد لألبحاث والدراسات.
وأوضح أن املعهد وضع إطارا مرجعيا
للتعاون والرشاكة مع هيئات ومنظمات
وجمعيات املجتمع املدني العاملة يف حقل
الثقافة الوطنية من أجل إدراج األمازيغية
يف املنظومة الرتبوية ،وضمان إشعاعها
يف الفضاء االجتماعي والثقايف واإلعالمي
الوطني والجهوي واملحيل.

حفل توزيع جوائز الثقافة األمازيغية برسم سنة 2010
يف إطار االحتفاء بالذكرى العارشة
للخطاب امللكي السامي بأجدير،
وتأسيس املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،تم تنظيم جائزة الثقافة
األمازيغية ،تحت الرعاية السامية
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نرصه الله برسم سنة  ،2010بمقر
املعهد يوم السبت  15أكتوبر . 2011
ويمنح املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
كل سنة جائزة الثقافة األمازيغية،
وذلك طبقا للظهري املحدث له ،ويف
مناسبة ذكرى تأسيسه ،التي يتم فيها
اإلحتفال بذكرى خطاب أجدير ،الذي
وجهه صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله يوم  17أكتوبر
 ،2001لجميع مكونات املجتمع
املغربي.
وتهدف الجائزة إىل النهوض بالثقافة
األمازيغية ،وحمايتها ،وتطويرها
يف مختلف تجلياتها ،عرب تشجيع
مبدعيها ،وفنانيها ،ومفكريها،
وباحثيها .وتتكون جائزة الثقافة
األمازيغية ،إضافة إىل الجائزة التقديرية
ّ
تخص األدب،
الكربى من عرش جوائز،
والبحث العلمي ،والتعليم ،واإلعالم،

واألغنية التقليدية ،واألغنية العرصية
 ،والفيلم واملرسح ،واملخطوط والرقص
الجماعي.
وقامت اللجنة الخاصة بجائزة الثقافة
األمازيغية ،واملنبثقة عن مجلس إدارة
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
املتكونة من السيدات والسادة ،محمد

املنور ،رئيسا فاطمة الضعيف ،عائشة
ألحيان ،عيل مصوبري ،إدريس خروز،
بنارص ازداي ،عبد السالم أحيزون،
أعضاء؛ بتعيني رئيس الدورة يف شخص
السيد موالي اسماعيل العلوي ،وكذا
رؤساء وأعضاء اللجن الفرعية.
وقررت لجان الجائزة ،منح الجائزة
التقديرية الكربى للدكتور لحسن
والحاج ،أحد الفاعلني الرئيسيني يف
مجال األمازيغية.
فيما منحت الجائزة الوطنية
لإلبداع األدبي للسادة :عبد
الله صربي ،عن مجموعته
القصصيةtullisin i" :
 ، tifaسعيد أبرنوص ،عن
مرسحيتهtaslit n wçëu :
 ،رشيد جدال ،عن مجموعته
القصصيةlalla tafukt :
 ،عبد الرحمان بلوش ،عن
ديوانه الشعري،mani nra :
الجائزة الوطنية للرتجمة ،فقد
فاز بها السيدان :عيل يكن،
عن كتابهMa Frange, ":
 ،"la voiciصالح إكرام ،عن
كتاب "." Arsd
•الجائزة الوطنية للرتبية
والتعليم ،فقد منحت للسيدات
والسادة:فئة أساتذة مسالك الدراسات
األمازيغية يف الجامعات .فؤاد ساعة.
فئة املكونني يف مراكز تكوين أساتذة
التعليم البتدائي :مسعود سامح؛ عبد
الكريم عبايس.
فئة املفتشني املؤطرين لتدريس

األمازيغية :عيل داود؛ محمد اإلدرييس.
فئة أساتذة اللغة األمازيغية يف التعليم
االبتدائي :عائشة جراجي؛ داوود
كرحو؛ خدوج الزاوي؛ عمر حيرض.
•الجائزة الوطنية لإلعالم واالتصال
السمعي البرصي باألمازيغية كانت
من نصيب :السيد عبد النبي إد سالم،
عن برنامجه إغبوال ،الذي تقدمه القناة
األمازيغية.
•ال��ج��ائ��زة الوطنية للمخطوط
األمازيغي ،فقد منحت للسيدة حنان
مرويص.
•الجائزة الوطنية للفنون ،صنف
األغنية التقليدية ،فقد منحت للسيدة
فاطمة الزيهر ،والسيد عبد الحميد
خمو.
وأما الجائزة الوطنية للفنون صنف
املرسح ،فكانت من نصيب  :جمعية
تفسوين -الحسيمة ،بمرسحية " توت
نني زو" ،وجمعية دار مازيغ -تزنيت،
بمرسحية "اساسان".
•الجائزة الوطنية للفنون ،صنف
الرقص الجماعي:
منحت ل :جمعية وازيس فينت احواش
–ورزازت ،وجمعية الخاطر أيت عيىس
عدي لفن أحيدوس -مكناس.
ويشار إىل أن دورة  2010لجائزة
الثقافة األمازيغية ،قد عرفت حجب
الجوائز الوطنية للفنون يف صنف
األغنية العرصية ،والفيلم األمازيغي،
إضافة إىل الجائزة الوطنية للفكر
والبحث.
* خديجة عزيز
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الشاعرة والكاتبة األمازيغية ،خدجية إيكن ،للعامل األمازيغي

الشعر األمازيغي يف مساره حنو العامل
لقائي مبهتمني فرنسيني جعلين أثق أكثر يف طبيعة الكتابة الشعرية اليت اخترهتا
* شاركت مؤخرا يف لقاء حول حوار الثقافة
الفرنسية مع الثقافات األخرى حديثنا عن هذا
اللقاء وما مضمونه؟
** ملتقى " محطات كسكونية" ،هو
لقاء بني الثقافة الفرنسية الكسكونية
للجهة املسماة .les Landes
وهي جهة كبرية جغرافيا ممتدة
من الجنوب الغربي لفرنسا إىل تخوم
اسبانيا  ،وهي جهة تتكلم الفرنسية
و الكسكونية هذه األخرية عبارة عن
خليط من لهجة فرنسية قديمة وباسكية
قديمة مختلفة عن اللغة التي يتكلمها
الباسكيون حاليا ،ويهتم املسؤولون
السياسيون والثقافيون بدعم هذه
اللغة يف التعليم والغناء واإلبداع األدبي،
وأكثر من ذلك يطمحون إىل اإلنفتاح عىل
الثقافات األخرى  ،وهكذا قررت املحطات
الكسكونية جعل سنة  ،2011سنة
لثقافات ما وراء البحار ،ويف هذا اإلطار
جاءت مشاركتي كشاعرة أمازيغية،
استضافتها الصحافية الفرنسية يف مادة
إذاعية حول املغرب اآلخر ،بجانب آراء
ملثقفني آخرين مثل :أحمد بوكوس ،عيل
إيكن ،مريم دمناتي  ،.....أتاح يل ذلك
فرصة التعبري عن واقعنا الحقيقي الذي
باملناسبة يجهله الكثري من املثقفني يف
فرنسا ،ملست لديهم جهال بحقيقة الهوية
األمازيغية ،فهم ال يعرفون إال ما يروجه
اإلعالم الرسمي خارج املغرب ،عن كون
املغرب مغربا عربيا ،لهذا كان لهذا العمل
قيمة كبرية بالنسبة إيل ،لقد ملست دهشة
الفرنسيني الذين عرب يل البعض منهم أنهم

يكتشفون أشياء لم يكونوا يعرفونها من
قبل عن الحضارة األمازيغية ،كان العمل
الذي قمنا به عبارة عن خطاب جديد ينمو
بقوة يف املغرب  ،قدمت يف اللقاء قراأت
شعرية باألمازيغية وبرفقتي شاعر
فرنيس ألقاها مرتجمة إىل الكسكونية ،
ثم مقتطفات موسيقية ملوسيقي فرنيس
شاركني يف أغنية غنيتها لألطفال باللغة
األمازيغية ،لقد كان ذاك اإلنسجام بني
املوسيقى الكسكونية واألغنية األمازيغية
رائعا  ،حظي بإعجاب الحارضين.كما
تم توزيع أشعاري املشاركة يف اللقاء
مرتجمة إىل الفرنسية والكسكونية ،أظن
أن مثل هذه اللقاأت يساهم يف انفتاح
األدب األمازيغي عىل
العالم.
* كيف ترين مشاركتك يف هذا امللتقى وما هي
قيمته املضافة بالنسبة لك؟
** أعتز بمشاركتي يف هذا امللتقى؛ كنت
أول مغربية تشارك فيه؛ وهذه تجربة
مهمة بالنسبة إيل كشاعرة؛ مشاركتي
ستضيف عزيمة وثقة بأن الشعر
األمازيغي يف مساره نحو العالم؛ كما أن
لقائي بمهتمني فرنسيني أحبوا قصائدي
جعلني أثق أكثر يف طبيعة الكتابة الشعرية
التي اخرتتها ،وبأهمية اإلنفتاح عىل اآلخر
حيث ذلك يعترب مكسبا يل كشاعرة تتمنى
كأي كاتب أن يقرأها اآلخرون ؛ وإذا كان
من بني هؤالء اآلخرين أجانب فهذه قيمة
أعتز بها.
* ملاذا يف نظرك تم اختيار مؤلفك "ايلودي"
لتشارك به يف هذا اللقاء؟

اليوم الوطين للمرأة املغربية
عدت ياعيد فبأي حال عدت

مند اقراره سنة  2008يوما وطنيا للمرأة املغربية
بحلول  12أكتوبر من كل سنة ومملكتنا السعيدة
تزهو يف أبهى حللها خاصة وأن العروس حواء املغرب
.
فتزينت السيدة املغربية زينتها الكاملة وانخرطت يف
زفاف يومها بكل ما أوتيت من إبداع للربامج واألنشطة
لتخلد عيدها املغاير لكل االعياد الوطنية بهذا الربع
السعيد .
تنرصم السنة الثالثة وأثري اإلذاعات املحلية والوطنية
ينبش يف ذاكرة نضال نون النسوة وما حققته يف درب
مسار ال يخلو من األشواك وال يسلم مما تتفوه به
وتلوكه السن بعض من حوامل تاء التأنيث الساكنة
أو غالبية مجاوري جمع املذكر السالم الذي لم تسلم
حواء من إزاحتها ومضايقتها وأحيانا مشاكستها
علنا  .وعىل الرغم من أن معادلة أدم وحواء متنافرة
األقطاب بفعل فاعل مجهول فإن املفعول به يبقى
نصف املجتمع وشقيقة الرجل بال منازع .
واملالحظة األساسية لسنة  2011أن املرأة املغربية
يف عيدها انطالقا من واقع مدينة اكادير او نسمع
ولم نشهد لها زفة من تلك الزفان التي عودتنا بها يف
سنوات سالفة فأضحى يومها جافا إعالميا أجوفا
فنيا ,عن كانت ترسانة املستحقات تحفها بدثارها
أخرها قانون منظم لتشغيل الخادمات.
وتبقى الهوية الرمزية لحواء املغربية يف عيدها الوطني
محاولة استقراء متن مرسوم يحدد الئحة االشغال
التي يمنع ان يشتغل فيها بعض الفئات من االشخاص
.
قائمة اتخدت لها مقرا ومستقرا الجريدة الرسمية
عدد 5899بتاريخ  13دجنرب  2010صفحة  5244لكن
واقع الحال يعكس متناقضات صارخة يف نيل الخطاب
والدناءة يف املمارسة فإن انت اختي يشملك متن املادة
االوىل من املرسوم املدكور وممنوع عليك يحدث دون
 18سنة ان تستغيل فيها وليس ان تشغيل بها اعتبارا
للمخاطر البالغة التي تشكلها عليك ولكونها تفوق
طاقتك او قد يرتتب عنها ما قد يخل باالداب العامة.
سيدتي املغربية  ،إن كانت املادة الثانية قد جردت
قائمة االشغال املنوعة عليك اعتبارا لسنك دون 18
سنة فإن املادة الثالثة أوضحت بالتفصيل وااليضاح
انه عليك عدم انجاز اشغال تتطلب حمل او ادفع اوجر
اشغال تفوق اوزان محددة اختي املستخدمة االجرية
ومن هن يف سن  15سنة ممنوع عليكن تجاوز حمل
اثقال تفوق  8كيلوغرامات وممنوع عليكن يادوات
األعمار املحصورة ما بني  16و  17سنة تجاوز حمل

** اختيار"ءلودي"للمشاركة يف هذآللقاء
جاء بعد بحث من طرف جمعية فرنسية
مهتمة
بالثقافات األجنبية،هذه األخرية اتصلت
بي ألمدها ببعض من قصائد ديواني
مرتجمة إىل الفرنسية حتى يتعرفوا عليها
أكثر؛كما قامت بإطالع قصائدي عىل
كاتب فرنيس
عرب لهم عن إعجابه بأشعار إلودي ،بعد
ذلك أرسلت الجمعية صحافية فرنسية
للقاء بي حيث أخربتني بأن هناك مرشوع
إذاعي حول املغرب اآلخر ،وتريدني أن
أشارك فيه  ،وهكذا قررت الجمعية تقديم
"ءلودي" ككتاب أجنبي يحاور يف أمسية
شعرية املتلقي الفرنيس
* حاورتها إمرزيك.ر

أثقال  10كيلوغرامات.
سيدتي يف يومك الوطني هل أنت عىل علم أنه ممنوع
عليك دفع أو جر عربات تسري فوق سكك الحديدية
يفوق وزنها  300كلغ بما يف ذلك وزن العربة إن كان
عمرك  15سنة .
أختي الفاضلة هل يف برنامج احتفائك تحدتث يوما
عن منع الفتيات من دفع وجر نقالة بعجلة يفوق
وزنها ب  25كيلوغرام أو  60كيلوغرام إن كان االمر
يتعلق بجر أو دفع عربة بثالث أو أربع عجالت ؟.
ياحواء املغرب  ،يا من انتن ما بني  15و  16سنة هل
أنتن واعيات كل الوعي بأن املنع يشمل دفع أو جر
عربة نقل بعجلتني يفوق وزنها  80كيلوغرام بما يف
ذلك وزن العــربة  ،وأن املنع يرسي عىل دفع أوجر
يفــوق وزنها  25كيلوغرام وسنك أقل من  15سنة ،
و 50كيلوغرام إن كان عمرك من  18سنة بما يف ذلك
وزن العربة .
أختي الفاضلة هل اتخد يوم  12أكتوبر يوما تواصليا
إخباريا يعرفك بمتن املادة الرابعة من مرسوم
 183.10.2الصادر يف  16نونرب  2010والذي يمنع
بالباث املطلق تشغيلك وأنت دون سن  18سنة يف
املقالع ويف االشغال الجوفية التي تؤدى يف أغوار املناجم
؟ تشغيلك يف أشغال قد تعرضك للسقوط أو االنزالقات
وكدا اشغال تجعلك يف وضعية تربع أو انحناء دائم ؟ .
معرش االخوات الكادحات يف علمكن الوطني هل
أشعرت يوما أنه يمنع تشغيلك يف أنشطة تستعمل
فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين أو يف نشاط
يعرضكن ملواد كيماوية خطرية ؟.
هل أنت مدركة وواعية وأنت حامل أو مرضع
ممنوع وجوبا تكليفك برفع حمولة يتعدى وزنها 5
كيلوغرامات او باشغال تجعلك يف اتصال مع مواد
كيماوية تحتوي عىل مادة الرصاص او عنارص
بيولوجية من قبيل داء املقوسات او فريوس الحمرياء.
اختي املغربية هل تعلمني ان الئحة االشغال املمنوعة
عىل االحداث دون الثامنة عرشة ترسي عالوة عىل
الرجل عليك ياحواء وانتم يامعرش االجراء من صنف
دوي االحتياجات الخاصة .؟
أفال نعترب ونرد االعتبار لتلك االنثى يف فجاج االطلس أو
قفار الصحراء بني ثلوج القمم وكثبان الفياف ونرتك
جانبا الخوض الجاف يف حراك اجتماعي مجتمع تغرف
منه فئات من صنف آدم وحواء اليعكسون بالصوت
والصورة حقيقة واقع املرأة املغربية  ،وكل عيد وأنتن
بألف خري ولك الله يا حواء .
* بقلم محمد الراييس

الفنانة فاطمة تاشتوكت تتوج جبائزة
الثقافة االمازيغية برسم سنة 2010
تخليدا للذكرى العارشة
للخطاب امللكي السامي
بأجدير وإحداث املعهد
امللكي للثقافة االمازيغية
شهد مقر املعهد بالرباط
من  12اىل  14أكتوبر 2011
أنشطة متنوعة تدور يف
فلك قراءة عطاء املعهد
امللكي للثقافة االمازيغية
يف بحر العرش السنوات .
لقاء توج بتوزيع جائزة
الثقافة االمازيغية يوم 15
أكتوبر  ، 2011حيث توج
لحسن والحاج بالجائزة
التقديرية للمعهد يف حني
سلمت جوائز أخرى عىل
النحو التايل :
ـ عبد الله صربي  ،سعيد ابرنوص  ،رشيد جدان  ،عبد الرحمان
بلوش يف صنف الجائزة الوطنية إلبداع األدبي .
ـ والجائزة الوطنية للرتجمة لعيل يكن وصالح إكرام .
ـ الجائزة الوطنية للرتبية والتعليم لفؤاد ساعة كجامعي
ومسعود سامح وعبد الكريم عبايس كمكونني  ،وعيل داوود
ومحمد اإلدرييس كمفتشني والسادة عائشة جراجي وداوود
كرحو وخديجة الزاوي وعمر حيرض كاساتدة التعليم االبتدائي
وسلمت الجائزة الوطنية لالعالم واالتصال لعبد النبي ادسالم
اما الجائزة الوطنية للمخطوط االمازيغي لحنان مرويص أما
الجائزة الوطنية للفنون االغنية التقليدية فسلمت مناصفة
لفاطمة الزيهر (تاشتوكت) وعبد الحميد خمو  .فهنيئا لإلبداع
االمازيغي بتتويجه وهنيئا لفاطمة تاشتوكت بمسريتها الفنية
املتألقة .
* بقلم محمد الراييس

سنة ال تشبه غريها من السنوات :
املغرب يف مفترق الطرق

تعترب السنة الجارية تاريخية ،فقد عرفت قيام
ثورات يف عدة بلدان عربية ،كانت أصداءها
إيجابية بالنسبة للمغرب من حيث مساهمتها
يف ترسيع وترية اإلصالحات يف مجال الحقوق
والحريات.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب تقيم
إيجابا التطورات التي عرفها املغرب مؤخرا وال
سيما تلك املتجسدة يف:
 .1رفع التحفظات عىل الفقرة  2من املادة 9
وعىل املادة  16من اتفاقية القضاء عىل كافة
أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" وإعالن
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق بها؛
 .2مقتضيات الدستور املتعلقة بحقوق
اإلنسان ،خاصة حظر ومناهضة جميع
أشكال التمييز املبني عىل النوع االجتماعي،
واملساواة بني الرجال والنساء يف الحقوق
املدنية ،وتكريس املناصفة وإنشاء هيئة
املناصفة ومجلس األرسة والطفولة.
إن هذه التطورات الكربى ،التي تسري يف اتجاه
التاريخ ،تضع املغرب يف مفرتق الطرق بني
التقدم والرتاجع ،إذ من املؤكد أن الكيفية التي
سيتم بها تفعيل مقتضيات الدستور ستضعنا
أمام تحدي تعزيز املكتسبات وتأثريها عىل
حياة املغاربة واملغربيات.
فالنقاش الجاري بصدد مشاريع القوانني
التنظيمية لألحزاب السياسية ،وملجلس النواب،
ومجلس املستشارين والجماعات الرتابية
يدفعنا للتساؤل حول واقع إرادة التغيري .ومرد
ذلك كون اآلليات التي من املفرتض أن تعزز
تمثيلية النساء يف الحياة السياسية ال تتعارض
فقط مع روح ونص الدستور ،بل تكشف عن
منطق تقناوي وحسابي محض ،يفتقد لرؤية
سياسية منسجمة .إن هذه اآلليات تختلف من
حيث :
 طبيعتها :إذ نجد "املقاعد املخصصة "بالنسبة ملجلس النواب ،و"اللوائح اإلضافية"
بالنسبة للجماعات املحلية ،و"الكوطا"
بالنسبة للمجالس الجهوية ،و املناصفة
( النظرية وليس الفعلية) بالنسبة ملجلس
املستشارين ،وأخريا غياب أية آلية بالنسبة
ملجالس األقاليم والعماالت.

 عتبة التمثيلية النسائية املنتظرة من قبلالطبقة السياسية  :ما يقرب  ٪15يف مجلس
النواب ،و ما يقرب  ٪12يف الجماعات املحلية
والبلديات ،والثلث يف املجالس الجهوية ،و
صفر يف مجالس األقاليم والعماالت ،وأخريا
نسبة كبرية أو ضئيلة يف مجلس املستشارين
حسب جنس وكيل/وكيلة الالئحة.
وأمام الشك والتحديات واملقاومات التي
تعرتض طريق التغيري ،ال يسع املغرب سوى
امليض قدما نحو توسيع وتعزيز اإلصالحات
عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور ،وذلك
بالقيام عىل املدى القصري ب .1 :اعتماد كوطا
تمكن من الوصول إىل نتيجة الثلث عىل األقل
للنساء يف جميع الوظائف واالنتدابات املنتخبة
انسجاما مع الدستور ومع العتبة الرضورية
املخصصة للنساء من قبل األمم املتحدة ؛
 .2سحب املغرب إلعالناته التفسريية عىل املادة
 2والفقرة  4من املادة  15من اتفاقية سيداو
والتي لم يعد لها أي مربر بالنظر ملقتضيات
الدستور؛
 .3اإلرساء الرسيع للمؤسسات الجديدة
املحدثة يف إطار الدستور ،خاصة:
 هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزالتي فوض لها الدستور مهمة مناهضة
التمييز عىل أساس الجنس وتعزيز املساواة
بني النساء والرجال يف جميع املجاالت ،عىل
أساس أن تكون هيئة مستقلة تماما وأن
تتكون من أعضاء وعضوات معرتف لهم/
لهن بالكفاءة وااللتزام و أن تُمنح لها املوارد
البرشية واملالية الكافية بشكل يتناسب مع
مهمتها و صالحياتها؛
 مجلس األرسة والطفولة ،والذي ينبغيأن يستند إىل املرجعية الحداثية املسطرة يف
الدستور ،و مدونة األرسة ،واألجندة الحكومية
للمساواة ،من حيث ضمانها لحقوق وحريات
األفراد داخل األرسة ،واملسؤولية املشرتكة بني
الزوجني ،واالعرتاف بمساهمة كل فرد من
أعضائها ،واملصلحة الفضىل للطفل ،وأخريا
التضامن بني األجيال.
* الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب
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العامل االمازيغي

ثقافة وفن

بيان استنكاري
حول جائزة الثقافة األمازيغية صنف الفيلم القصري

نحن املشاركني يف اإلحتجاج املنظم يف حفل اختتام
مهرجان إسني وورغ ,مخرجي و منتجي و تقني
و ممثيل األفالم القصرية املشاركة ضمن املسابقة
الرسمية ملهرجان إسني وورغ بصفته منظم للجائزة
الوطنية للثقافة األمازيغية صنف الفيلم القصري
املعتمدة من طرف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية مند
سنوات و بناءا عىل االحتجاج املنظم يف حفل االختتام
و رفع شعارات منددة باملهزلة نتيجة حجب الجائزة
الوطنية و التالعب باملشاركني الشباب اعتمادا عىل
معايري ما يسمى بالقانون الداخيل املنظم للمسابقة
نعلن للرأي العام الوطني و الدويل ما ييل :
.1إن االحتجاج املنظم هو رد فعل طبيعي عىل التالعب
و اإلستهتار باملشاركني و إستغالل أفالمهم مللء الفراغ
و تنظيم املسابقة دون أي إعتبار ملنتجي و ملخرجي
هذه األفالم وال عالقة له بأي رصاع سيايس محيل أو
وطني كما يروج له البعض .
.2إذا كان القانون الداخيل قد أنشئ مند مدة فإن
املشاركني قدموا أفالمهم للمشاركة و تم قبولها
رسميا من طرف اللجنة و وردت يف جميع وثائق
املهرجان بإعتبارها أفالما ضمن املسابقة الرسمية و
بناءا عليه فإن لجنة التحكيم و اللجنة املنظمة تتحمل
كامل املسؤولية يف التالعب باملشاركني.
.3إذا كانت املعايري التي تم االعتماد عليها لحجب
الجائزة تتلخص أساس يف كون األفالم املشاركة هي
إنتاجات سنة  2011علما أن قانون املسابقة ينص عىل
أن تكون لسنة  2010وأال تفوز بأي جائزة أخرى من
قبل و حاملة لإليداع القانوني إضافة إىل معايري فنية

و تقنية أخرى فإن هذه املعايري تم تجاوزها بساللة
يف السنوات املاضية و هذا أمر يعلمه جميع املهتمني و
املتتبعني للسينما األمازيغية .
.4إن اإلحتجاج هو رد فعل طبيعي و مربر و حضاري
و مبني عىل وجود أدلة واضحة ال مجال فيها للشك
تتبث بشكل قاطع سوء نية و التالعب بإنتاجات يشهد
كل املختصني عىل رفعة مستواها و جدية الشباب
الذين أنتجوها باإلضافة إىل كون جل هؤالء الشباب
حاصلني عىل شواهد معرتف بها رسميا يف مجال املهن
السينمائية و ال عالقة لهم باملتطفلني و املسرتزقني
عىل حساب السينما األمازيغية .
بناءا عىل كل ما سبق فإننا نعترب إحتجاجنا مجرد
بداية لوضع حد للتطفل و اإلسرتزاق و التالعب و
التحايل الذي كان السمة األساسية لعالقة مجموعة
من الجهات واملؤسسات و األشخاص بالسينما
األمازيغية ما جعلها تعيش أزمة حقيقية تقف عائقا
أمام العمل السينمائي الجاد الذي من شأنه أن يخلق
طفرة حقيقية ترتقي بالسينما األمازيغية إىل املستوى
الذي لطاملا تطلعنا إليه جميعا و إذ نؤكد عىل عزمنا
اإلستمرار عىل متابعة كل من أساء أو يسئ إىل الفنان
األمازيغي و السينما األمازيغية .
و نؤكد عىل :
.1رضورة تقديم إعتذار رسمي من طرف الجهات
املسؤولة عن التالعب الذي ترضرمنه املشاركني و
السينما األمازيغية بشكل عام.
.2نؤكد عىل وجوب فتح تحقيق حول ما حدث من
طرف الجهات املؤهلة لذلك .

إختتام أشغال الدورة الثانية جلائزة الطيب تاكال

استمرارا يف أداء الرسالة الحضارية ،الثقافية،
الفكرية واإلبداعية ،ومن أجل إبراز مساهمة مدينة
بيوكرى بإقليم أشتوكن أيت باها يف الحياة الثقافية
والفكرية عىل الصعيد الوطني ،ومواصلة منها يف
تنفيذ خطط عملها وبرامجها املسطرة ،نظمت
جمعية أســيكــــــل ،الدورة الثانية لجائزة
الطيب تاكال باملركب الثقايف سعيد أشتوك تحت
شعار أسئلة األمازيغية ما بعد الدستــــــرة ،وذلك
طيلة يوم األحد 23أكتوبر ،2011تميزت بمتابعة
إعالمية مكثفة عىل مستوى الرتاب الوطني يجسد
وزن الجمعية ودورها اإلشعاعي خدمة لألمازيغية
لغة ،ثقافة ،هوية ،حضارة ومجاال ،يف إطار التعدد
املتآلف بني مكونات الهوية الوطنية ،وجدير بالذكر
أن جائزة الطيب تاكال تظاهرة ثقافية فكرية إبداعية
تنظم تكريما لروح الطيب تاكال وتقديرا لعطاءاته يف
املجــــال األمازيغي والتعليمي والنقابي واإلبداعي،
إضافة إىل ذلك أن الذاكرة والحق يف حفظ الذاكرة من
املواضيع التي تشتغل عليهـــا جمعية أسيكل ،وقد
مرت أطوار هذه التظاهرة من خالل الفرتات التالية :
الفرتة الصباحية  :انطلقت عىل الساعة العارشة
صباحا بتقديم الديوان األول للمرحوم الطيب تاكال
من طرف ابنه األستاذ رشيد تاكال عضو مكتب
الجمعية املنظمة ،الديوان الذي يحمل اسم تافسوت
ن تودرت ،الذي قدمه للحضور نائب رئيس الجمعية
إبراهيم باوش الصحفي بقناة تامازيغت ،باعتباره
املكلف من طرف مكتب الجمعية بإعداده ومتابعة
جميع العمليات واإلجراءات الخاصة بالطبع والنرش
إىل أن خرج إىل حيز الوجود ،كما قدم الديوان عىل
مستوى الحجم واملحتوى والغالف الذي رسمه الفنان
وأستاذ الفنون التشكيلية عبد الله آمنو عضو مكتب
الجمعية ،الديوان الذي طبعته الشبكة األمازيغية من
أجل املواطنة .
فرتة ما بعد الزوال :خصصت للجلسة الفكرية للدورة
التي قام بتسيريها األستاذ الحسني العابيدي عضو
مكتب الجمعية ،حول محور األمازيغية ورهانات
تطبيق الدسرتة ،الذي تم تناوله بالدرس والتحليل وفق
املداخالت واملحاور الفرعية التالية :
املداخلة األوىل لألستاذ عماد بولكيد ،تناول خاللها
موضوع األمازيغية يف صلب السياسات العمومية،
مذكرا بعدم ورود األمازيغية يف صلب اهتمامات الدولة
إال بعد سنة  ،2001أي بعد خطاب أجدير ،حيث عرفت
السياسة العمومية للدولة تجاه األمازيغية بعض
التغيري ،ولكن لغرض احتواء الحراك األمازيغي الذي
خلق أسباب الهوامش األمازيغية ،لنصل إىل الدسرتة
املرشوطة بقوانني تنظيمية يف دستور  ،2011ثم ختم
بالتذكري ببعض املقرتحات لتفعيل املطالب املرشوعة
لألمازيغ من خالل سياسة مندمجة ممتدة بني مختلف
القطاعات الرسمية.
املداخلة الثانية لألستاذ أحمد أرحموش قدم خاللها
اإلشكاالت املرتبطة باألمازيغية والوضع الترشيعي
املغربي من خالل القوانني والظهائر املنظمة لإلدارة
والوظيفة العموميتني ،حيث أقصت الترشيعات
املنظمة للقطاعات واملرافق العمومية اللغة األمازيغية
من التواصل بني املوطفني واملسؤولني ،إضافة إىل ذلك
القوانني املنظمة للجنسية والرشط اللغوي لطالبي
الحصول عىل الجنسية املغربية ،ثم اقرتح استمرار
الخطوات النضالية من أجل أجرأة وتفعيل وإخراج

املراسيم والقوانني التي من شأنها أن تجسد ترسيم
األمازيغية عىل مستوى الواقع يف إطار دولة الحق
واملساواة ،مع رضورة العمل من أجل تغيري بعض
القوانني التي ما زالت تعرقل أهداف النضال األمازيغي.
املداخلة الثالثة لألستاذ محمد بسطام حول تحديات
إدماج األمازيغية يف التعليم ،تناول خاللها بالجرد ما
تم القيام به عىل املستوى الرسمي منذ خطاب امللك
الحسن الثاني يف  20غشت  ،1994مرورا بالترصيح
الحكومي لسنة  ،1998ثم خطاب إحداث املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،واملذكرات الوزارية املختلفة
الرامية إىل إدراج األمازيغية يف املسارات الدراسية،
وبعد هذا الجرد استعرض بعض التحديات التي تواجه
إدراج اللغة األمازيغية يف التعليم ممثلة يف العقليات
املتحجرة وبعض اإلشكاالت املرتبطة بواقع التعليم
ومشاكله ،من قبيل التحصيص الزمني والتكوين
واملصاحبة امليدانية بغية تدليل الصعوبات ،واقرتح
بعض الخطوات العملية ،كالتنسيق مع النقابات
األكثر تمثيلية والحوار مع األكاديميات والنيابات ،مع
االستمرار يف العمل الرتافعي واالقرتاحي واالحتجاج
األيجابي.
أما املداخلة األخرية فهي لألستاذ إبراهيم باوش
الذي تحدث عن الكتابة واإلعالم يف خدمة األمازيغية،
من خالل تجربته كأحد املؤسسني للعمل الصحفي
األمازيغي الجديد ،الذي رأى النور مع الحضور القوي
والبارز للحركة الجمعوية األمازيغية ،حيث تحدث عن
املراحل التي مر منها اإلعالم األمازيغي واإلشكاالت
املرتبطة بالقطاع ،خاصة منها املواضيع وطرق تناولها
ومشكل اللغة والجهاز أملفاهيمي للحركة الجمعوية
األمازيغية ،الذي يثري مخاوف البعض ،إضافة لبعض
التصورات لتجاوز كل اإلكراهات وخاصة منها
املرتبطة باللغة املستعملة والكتابة بحرف تيفيناغ.
الفرتة املسائية  :جاءت مبارشة بعد انتهاء الجلسة
الفكرية للدورة ،حيث كان موعد الجمهور مع أمسية
فنية شعرية،من تنشيط ابراهيم باوش شاركت فيها
مجموعة تادارت لفن تريويسا بمعزوفات وروائع
تراثية خالدة ،صفق لها الجمهور الحارض املحب
للذاكرة واألصالة ،كما ألقى الشاعر والباحث واألستاذ
الجامعي إبراهيم أوبال قصيدة شعرية زاوج فيها بني
املضمون الحداثي والشكل الرتاثي الخالد ،كما تميزت
األمسية بمشاركة الفنان الكبري عيل فايق بأغاني
خالدة من فن تريويسا .
وقد تخلل األمسية تقديم جائزة الطيب تاكال  ،وفق
األصناف املحددة كما ييل:
صنف النضال من أجل األمازيغية :أحمد أرحموش ــ
عبد الوهاب بوشطرت ـــ إبراهيم أوبال .
صنف اإلبداع واإلعالم باألمازيغية :املخرج عبد العزيز
أوالسايح ،الفنان عيل فايق ،اإلعالمي محمد أوضمني
صنف تدريس األمازيغية :األساتذة حسن باموىس،
عمر حيرض ،عبد اللطيف الحاميدي .
صنف التفوق يف مادة اللغة األمازيغية :تم تتويج
خمس تلميذات بناء عىل مراسلة نيابة وزارة الرتبية
الوطنية بأشتوكن أيت باها ،موزعات عىل خمس
مؤسسات تعليمية بالوسط الحرضي ملدينة بيوكرى،
وهن:زينة بودكوس ــ حسناء بوتكال ــ فاطمة أبو
العالء ــ أسماء أيت موح ــ فاطمة الزهراء صابر .
* تقرير آدم ذهبي
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بعد سنوات من البحث :صدور كتاب «تازنزارت يف األغنية األمازيغية»

صدر لألستاذ سعيد كيكش
«أزروال» كتاب «تازنزارت يف
األغنية األمازيغية» يف جزئه
األول،سنة،2009ويهدف هذا العمل
الجاد إىل تسليط الضوء عن قرب
عىل ظاهرة تزنزارت ،هذه املدرسة
الفنية التي ظهرت يف السبعينيات
من القرن املايض،وأخذت مكانتها
الغنائية
املجموعات
داخل
االمازيغية حيث كانت تسود آنذاك
أغنية الروايس،وقد جاءت هذه
الدراسة قصد إزالة اللبس عنها
بقدر املستطاع ،كونها ظاهرة
فريدة من نوعها بكل ما تحمله
الكلمة من معنى ،إذ آن األوان
للوقوف عىل تفاصيلها وتوضيحها ،وبالتايل إلخراجها
من نطاق الشفهية الذي كانت منحرصة فيه ،إىل نطاق
آخر،الدراسة و البحث واستغوار أرسارها وخباياها.
ويقع الكتاب يف  302صفحة من القطع املتوسط،
قدمه األستاذ الباحث والناقد السينمائي املعروف
محمد بلوش وصمم غالفه الفنان التشكييل عبد العزيز
أوصالح .والكتاب بمثابة بادرة حسنة و نقطة ضوء

وإشعاع يسد ثغرة كبرية تطال هذا
املجال ويمنح للدارسني والباحثني
يف الشأن الغنائي والرتاثي فرصة
لصياغة نظرة جديدة نحو ظاهرة
تازنزارت كفن وكمدرسة عربت
أغنيته أصدق تعبري عن تطلعات
الناس الذين تغنوا بها وجعلوها جزءا
من الثقافة األمازيغية املعارصة منذ
سبعينيات القرن املنرصم ،ولذلك
صمدت تازنزارت يف وجه املتغريات
السياسية واالجتماعية واإلعالمية،
وبقيت أغانيها راسخة يف الذاكرة
الشعبية.
يجمع الكتاب سري ومراحل
املجموعات الرائدة لتازنزارت،
وتراجم روادها وكثريا من التوضيحات حول أغانيها
إضافة إىل رشوحات حول مناسباتها ومعاني بعض
الكلمات الصعبة التي هي بحاجة إىل توضيح ،ويرى
املؤلف أن كثريا من النصوص الشعرية لتازنزارت لم
تعد موجودة اآلن وبالتايل عمل جاهدا عىل الحفاظ
عليها وتوثيقها يف هذا املؤلف الجديد.
* املختار الفريايض

إصدار جديد للكاتب املغريب حلسن ملواين

بعد كتاب "أجوبة مخترصة "2006
وكتاب "مشاهدات" 2010وديوان
"التفاتات" يصدر للكاتب املبدع
لحسن ملواني ُم َؤلف جديد بعنوان
"قراءة عاشقة إلبداعات أمازيغة
من"دادس ْم ُكو ْن" عن مطبعة
"مركز الطباعة" بأيت ملول ـ
أكادير (.شترب 2011م).
كتاب يتناول بنوع من التحليل
والقراءة املتمعنة مجموعة من
اإلبداعات املختلفة من حيث
نوعياتها وجنسها ومن حيث
املوضوعات التي تتناولها ،وهكذا
نجد يف الكتاب حديثا شبه نقدي عن
األغنية والتشكيل والفيلم القصري
والشعر .
يف مقدمة امل َؤلف نجد الهدف من

تأليفه حيث يقول" :يأتي هذا
الكتاب استجابة لطلب ثلة من
مبدعي منطقة الجنوب الرشقي ،من
منطلق ندرة املكتوب عن اإلبداعات
األمازيغية بمختلف أنواعها،
وتحفيزا لغريي من أجل املزيد من
الكتابات والقراءات املتناولة ملثل
هاته اإلبداعات،والهدف تقديم
وجهة نظر تحمل نقدا وتوجيها،
ومساهمة يف إرساء أسس متينة
تقي اإلبداع من السقوط فيـما
يمنع إسهامه يف اإلمـتاع و إفادة
الفرد واملجتمع ".
املؤلف يتكون من 77صفحة موزعة
عىل فصلني ،األول عن اإلبداع بصفة
عامة والثاني عن رأي الكاتب يف
اإلبداعات املستهدفة بالتناول .

وعىل ظهر الكتاب يقول املؤلف:
"اإلبداع رضورة نفسية واجتماعية
وتربوية  ،واإلبداعات كاألغذية،
كالناس ،كاألدوية ،فمنها الصالح
والطالح ،منها املصلح واملضلل،
منها املريح الشايف ،واملرض املشقي،
وكل إبداع بصمة تحمل رسالة ما.
وإذا كانت األغذية واألدوية تحتاج
إىل فحوصات واختبارات تثبت
صالحيتها أو عكسها ،فإن النقد
بمختلف درجاته كفيل بتبيان
الجيد والرديء ،الركيك واملتني من
ا ُملنْتَج اإلبداعي .وبهذه الصفة يظل
املشجع للمُجيد  ،واملع ِّلم للمبتدئ ،
واملرشد ا ُملثري لكل تجربة تحتاج
إىل ذلك .

إعـالن
عن مباراة لتوظيف باحثني مساعدين من حاميل شهادة الدكتوراه
طبقا ملقتضيات الظهري الرشيف املحدث واملنظم للمهد امللكي للثقافة األمازيغية يعلن عميد املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية عن تنظيم مباراة لتوظيف باحثني مساعدين من حملة شهادة الدكتوراه أو أية شهادة
معرتف بمعادلتها.
التخصصات وعدد املناصب:

عدد املناصب

التـ ـخ ـ ـصـ ــص
اللسانيات األمازيغية أو علوم اللغة(بحث الدكتوراه حول األمازيغية)
01
اآلداب أو الفنون األمازيغية(أطروحة األمازيغية)
01
الجغرافية البرشية(تخصص األرياف)
01
علوم الرتبية أو بيداغوجيا أو ديداكتيك اللغات أو اللسانيات التطبيقية يف مجال التدريس
01
طبيعة االختبارات:
 دراسة امللف العلمي للمرتشحني من أجل انتقاء أويل؛ عرض ومناقشة مع لجنة املباراة بالنسبة للمرتشحني املقبولني يف اإلختبار االنتقائي.رشوط الرتشيح:
يتعني عىل املرتشح لهذه املناصب:
 أن يكون من جنسية مغربية؛ أن ال يتجاوز سنه  45سنة قبل آخر أجل إيداع امللفات؛ أن يكون متحكما يف اللغة األمازيغية.ملف الرتشيح:
يتكون ملف الرتشيح من الوثائق التالية:
 طلب خطي موجه إىل السيد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية. خمس نسخ من رسالة تعليل؛ خمس نسخ مصادق عليها من الشهادة املحصل عليها؛ رخصة السماح باجتياز املباراة بالنسبة للمرتشحني املوظفني؛ خمس نسخ من السرية الذاتية للمرتشح؛ خمس نسخ من أطروحة الدكتوراه ومن أعمال البحث املنجزة؛ نسخة من عقد االزدياد؛ نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛ صورتان فوتوغرافيتان حديثتي العهد؛ ظرفان متنربان يحمالن عنوان املرتشح ورقم هاتفه الثابت أو املحمول؛ بالنسبة للمرتشحني الحاصلني عىل الدكتوراه من جامعات أجنبية :اإلدالء باملعادلة التي تصدرها وزارة الرتبيةالوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي.
إيداع طليات الرتشيح:
تودع ملفات الرتشح بمكتب الضبط بمقر املعهد قبل يوم  15نونرب  2011الساعة الثانية عرش زواال ،كآخر أجل،
أو ترسل إىل العنوان التايل:
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس  ،مدينة العرفان حي الرياض ص ب  2055الرباط
الهاتف00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 84 27 037 :
الفاكس30 05 68 037 :
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