أخبـــار

www.amadalamazigh.press.ma

ⵏⵙⵉⵎⵖⵏⵉ

Amadalpresse

العدد  - 259-258يوليوز-غشت 2022
شاركت رفقة وفد مغربي يف
اللقاء الدويل حول «استعراض
واقع حرية الصحافة يف ليبيا» وما
أثار انتباهي ،وأنا أتجول يف شوارع
العاصمة الليبية طرابلس ،مدى
التسامح الذي يميز الليبيني فيما
بينهم ،ويف سلوكهم اليومي ،وما
يميزهم أيضا هو النظام والتنظيم
واالحرتام والقبول باآلخر ،وقد
سجلت خالل زياتي لهذا البلد
املغاربي ،أن تلك الخصال هي
مؤرشات واضحة ،توحي عىل أن
الليبيني متشبعون بقيم جميلة
قلما نجدها يف مجتمعات أخرى،
إنها قيم التسامح وإعطاء لكل ذي
حق حقه ،وهذا ما يدل عىل ان
الشعب الليبي بإمكان مكوناته
التوافق فيما بينها للوصول
بوطنهم إىل بر األمان ،وأنهم
سينترصون مهما حاولت األيادي
الخارجية الدفع بهم إىل التطاحنات
والحرب األهلية والقتال الداخيل
واالصطفاف الذي لن يخدم بكل
تأكيد مصالح الوطن واملواطن
الليبي.
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القريب العاجل من كل التوترات
وستخرج ساملة غانمة ،ولن يرىض
الليبيون ألنفسم الوقوع يف خطأ
نشوب حرب من أي نوع كانت،
رغم كل املحاوالت الخارجية التي
تدفع بهم يف ذالك االتجاه ،لسبب
بسيط هو أن الليبي والليبية
يتميزان بميزة التسامح ،التي
أعتقد جازمة أنها ليست يف غريهم
من الشعوب بالكيفية التي توجد
لديهم .والحظت ذلك من خالل
طريقة تعامل بعضهم البعض،
خاصة يف لحظات السياقة.
تسامح الليبيني يسمح ملستعميل
الطريق بالسياقة جماعة يف أن
واحد ويف اتجاهات مختلفة ،دون
وقوع حوادث سري وال مالسنات
بينهم .الليبيون ينضبطون لقانون
السري ويحرتمون إشارات املرور
ويعطون األسبقية لصاحبها إىل
درجة أنك لن تصادف يف طريقك
حادثة سري أو «أومبوتياج» وال
تسمع يف الطريق أصواتا ملنبهات
السيارات.

نعم تأكد يل أن ليبيا ستتخلص يف الليبيون متسامحون جدا ،بل رأيت

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

قمة التسامح واالحرتام فيما
بينهم ،فقط يبقى عىل األنظمة
التي تمول وتسلح «امللشيات
املسلحة» و «املرتزقة» أن يرتكوهم
يف سالم لتقرير مصريهم بأنفسهم
بعيدا عن التدخل الخارجي يف
الشؤون الداخلية لدولة ليبيا التي
تخلصت بعزيمة أبنائها وبناتها
من سنوات الدكتاتورية والنظام
الفايش الذي حكمها بالحديد
والنار.

الجميع يعلم أن التدخالت
األجنبية زادت من تعقيد األمور،
وجر الدولة إىل مزيد من الفوىض
والالستقرار وتشتيت اللحمة
الوطنية والوحدة الليبية ،إال أن
الليبيني يستطيعون إيجاد صيغة
دستورية توافقية ،تضمن لهم
االستقرار والسيادة الوطنية يف
اطار وحدة وطنية ألرايض ليبيا يف
احرتام تام لتنوعها الثقايف
وتعددها اللغوي واملذهبي.

الليبيون يعرفون جيدا مصالحهم
ومصالح وطنهم ،ويستطيعون أن
يدبروا اختالفاتهم السياسية
بالكثري من الهدوء والحكمة يف
احرتام تام للتنوع الثقايف و التعدد
اللغوي الذي تتميز به ليبيا عىل
غرار دول املنطقة ،وبإمكانهم
كذلك إيجاد الحلول التوافقية
لجميع مشاكلهم ،برشط أن
تتوقف الدول التي تدعم أطرافا
عىل حساب أخرى عن التدخل يف
شؤونهم ،وأن يعي الليبي أن الحل
يف ليبيا هو حل ليبي/ليبي ولن
يكون أبدا حال من خارج ليبيا ومن
غري الليبيني.

ان ليبيا بخري يا سادة ،نعم ان
الليبيني والليبيات بألف خري ،فقط
اتركوهم و شأنهم.
وقديما قال الحكيم االمازيغي
ⴰⵟⵟⵥⵉ ⴷⴰ ⴼⵉⵍⴳⵓ ⴰⵏⵏⴱⵉ ⵖⵉ
Igh ihnna uglif ad iZTTa
ويقال املثل للتعبري عىل أن
الخالفات والخصومات و املعارك ال
تنتج.

التجمع العاملي األمازيغي يراسل غوترييش
اعتراضا على اقتراح تعيني وزير اخلارجية اجلزائري السابق مبعوثا أمميا إىل ليبيا

اعرتض التجمع العاملي األمازيغي عىل اقرتاح تعيني وزير
الخارجية الجزائري السابق صربي بوقادوم مبعوثا أمميا إىل
ليبيا ،جاء ذلك يف رسالة وجهها رئيس التجمع العاملي
األمازيغي ،رشيد الراخا إىل األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غوترييش.
يف ما ييل نص الرسالة
بلغ إىل علمنا أنكم اقرتحتم عىل أعضاء مجلس األمن الخمسة
عرش تعيني وزير الخارجية الجزائري السابق صربي بوقادوم،
كمبعوث أممي إىل ليبيا.
واسمحوا لنا أن نعرب لكم عن استيائنا واحتجاجنا الشديد عىل
هذا االقرتاح ،وذلك ألسباب مختلفة ،خاصة وأن هذا املمثل
الدبلومايس ليس سوى دمية يف أيدي الجنراالت الجزائريني
الذين صادروا السلطة يف الجزائر.
وبهذه املناسبة ،نحيطكم علما سعادة األمني العام ،أن هذا
االقرتاح ،وبدون أدنى شك ،لن يؤدي إال إىل تعميق االنسداد أمام
إيجاد حلول سياسية وسلمية تضمن االستقرار والسالم
والتقدم للشعب الليبي وتطلعاته الديمقراطية .بل إن األسوأ
من ذلك ،هو أن اقرتاح مبعوث جزائري يشبه عملية صبَّ ال َّز َ
يت عىل النَّار.
وقد سبق لألمم املتحدة ،من خالل مفوضها السامي لحقوق اإلنسان ،أن
أدانت الدولة الجزائرية بسبب انتهاكها الصارخ لحقوق اإلنسان،
بخصوص االعتقاالت غري القانونية واملحاكمات املترسعة ملناضيل “الحراك
الشعبي الجزائري” ( ،)1وهو نفس املنحى الذي سار فيه أيضا برملان
االتحاد األوروبي (.)2
إننا ال نفهم كيف لكم سعادة األمني العام ،أن تقرتحوا دبلوماسيا ينتمي
لدولة ال تتوانى يف زعزعة استقرار كامل منطقتنا يف شمال إفريقيا؛
دبلومايس مأجور من الجنراالت الجزائريني الذين يرصون عىل تسليح
مرتزقة البوليساريو لعرقلة كل حل للنزاع يف الصحراء املغربية ،ودعم
اإلرهابيني الجهاديني يف منطقة الساحل.

يجب أن ال تغيب عن أذهاننا ،سعادة الرئيس ،وأن ال ننىس أن هؤالء
الضباط الجزائريني الكبار ،الذين يجب أن يمثلوا أمام املحكمة الجنائية
الدولية يف الهاي ،هم من كان وراء إنشاء الجماعة اإلرهابية سيئة الذكر
“القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي” ( ، )AQMIكما يتضح من خالل دراسة
فرانسوا جيز وسليمة مالح ( ،)3وكذا كتاب “الحرب القذرة” ملؤلفه
الضابط السابق يف القوات الخاصة بالجيش الجزائري حبيب سويدية
(منشورات الديكوفريت ،باريس ،)2001 ،وكذا كتاب هشام عبود “مافيا
الجنراالت”(الصادر يف فرباير  2002عن دار النرش  .) J.C Lattèsلذلك ،فإن
هؤالء الجنراالت هم املسؤولون بشكل مبارش عن كل جرائم القتل املرتكبة،
والتي ال تزال تُرتكب ،داخل بلدان الساحل ،بما يف ذلك تلك التي استهدفت
عنارص القبعات الزرقاء املنتمني لهيئة حفظ السالم “مينوسما” التابعة
ملنظمتكم.

كيف لكم سعادة األمني العام ،أن تقرتحوا تعيني دبلومايس
تحت إمرة الجنراالت الجزائريني ،الذين يقفون بدون أدنى شك
وراء االنقالب األخري الذي قامت به الطغمة العسكرية يف مايل؛
عصابة من الجنراالت املخادعني واملجرمني الذين حوّلوا
الساحل إىل برميل بارود حيث تتواصل املجازر املرتكبة ضد
املدنيني ،برعاية من املخابرات العسكرية التابعة لنظام
العسكر الجزائري ،والتي توفر املعلومات الفضائية للمرتزقة
الجهاديني يف منطقة الساحل مثل “إياد أغ غايل” زعيم
الجماعة اإلرهابية “أنصار الدين” ؟
السيد األمني العام،
إذا كنت ترغبون ً
حقا أن تؤدي املحادثات السياسية الليبية إىل
نتائج إيجابية ،فإن األمر يستدعي رشطني أساسيني.
ويف نهاية املطاف ،يجب السعي نحو تعيني مبعوث ال ينتمي
إىل ما يسمى بالدول “العربية” ،دبلومايس ليس من دعاة
“القومية العربية” املقربني من مرص واإلمارات العربية
املتحدة ،وليس قريبًا من “اإلخوان املسلمني” يف تركيا وقطر؛
دبلومايس ال يبدي أي رفض أو كراهية للهوية واللغة والتاريخ
والحضارة األمازيغية ،لكي ال يستمر يف إقصاء ممثيل السكان
األصليني :األمازيغ والطوارق والتوبو.
إن املطلوب والغاية امللحة واملثىل اليوم ،هو التفكري ،عىل سبيل املثال ،يف
تعيني مبعوث سويرسي أو أملاني أو بلجيكي … ،مبعوث يمكنه بذل
قصارى جهده إليجاد حل سيايس لهذا الرصاع بني األشقاء ،وذلك من
خالل إقناع كل الفصائل بمزايا بناء دولة فيدرالية تسمح تواجد ممثيل
أهم مناطق ليبيا يف أعىل مستويات السلطة .
وتقبلوا سعادة األمني العام ،فائق التقدير واالحرتام.
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الناشط السياسي اجلزائري هشام عبود يف حوار مطول مع «العامل األمازيغي»
هشام عبود كاتب وصحفي جزائري ،من مواليد منتصف مخسينيات القرن املاضي مبدينة أم البواقي باألوراس ،من أصول شاوية أمازيغية ،درس باجلامعة اجلزائرية ،خترج من معهد العلوم السياسية واإلعالم
جبامعة اجلزائر أوخر سبعينيات القرن املاضي .مبوازاة مع دراسته مارس مهنة الصحافة وهو يف سن  19سنة .اشتغل يف عدّة صحف باللغتني العربية والفرنسية .وكانت بدايته يف جملة «الشباب واحلركة»
باللغة الفرنسية ،وهي نشرة خاصة بالثقافة والرياضة قبل أن ينتقل إىل يومية «اجلمهورية» مث إىل األسبوعية الرياضية «اهلدف» سنة  ،1977والتحق سنة  1979باملؤسسة العسكرية يف منصب
رئيس حترير الطبعة الفرنسية ملجلة «اجليش» إىل غاية سنة .1986
بعدما ّ
مت منع صدور يوم ّية األصيل بتارخ  3نونرب  1993واليت أسسها هشام عبود يف مدينة قسنطينة كأول يومية مستقلة بشرق اجلزائر يف دجنرب  ،1992قام بإصدار يومية «احلر» يف مارس ،1994
ومل تعمر هذه اجلريدة طويال إذ أغلقتها السلطات اجلزائرية يف شهر غشت من نفس السنة .أصدر بعدها أسبوعية حتمل نفس االسم ،منعتها السلطات اجلزائرية ،وقامت مبتابعة هشام عبود بتهمة «املساس
بأمن الدولة» كما تع ٌرض لعدة مالحقات قضائية بسبب كتاباته الصحفية.
أمام تعدد األحكام القضائية ضده ،اليت بلغ عددها األربعة ،اضطر إىل مغادرة البالد يف  17فرباير  1997بالرغم من منعه مغادرة اجلزائر .طلب اللجوء السياسي يف فرنسا ،حيث استقر هبا ،ليواصل
مشواره الصحفي وينشر سنة  2002كتابا حتت عنوان «مافيا اجلنراالت» .هذا املؤلف عبارة عن مثرة لقاءات مع شخصيات عسكرية متخصصة ،والقى الكتاب شهرة كبرية.
للمزيد من التفاصيل حول حياة هشام عبود ومواقفه من النظام اجلزائري ومن عدد من القضايا وامللفات كقضية الصحراء والصحافة واألمازيغية يف نص هذا احلوار:

حاورته رشيدة إمرزيك
* ما هو املسار العلمي واألكاديمي لهشام
عبود؟
** أشكركم عىل االستضافة ،لقد ترعرعت يف حي
شعبي يسمى «باب الواد» بالجزائر العاصمة،
وأصيل من مدينة أم البواقي باألوراس ،من أصول
شاوية أمازيغية ،درست بالجامعة الجزائرية،
تخرجت من معهد العلوم السياسية واإلعالم
سنة  ،1978وأثناء دراستي كنت أمارس مهنة
الصحافة ،أي يف عمر  19سنة.
قضيت أربع سنوات بالجامعة ،ما جعلني أتعرف
عىل أنواع كثرية من الجرائد ،واشتغلت بالصحف
اليومية واألسبوعية والنصف شهرية والشهرية،
وأطلعت عىل خصائص كل واحدة منها عىل حدة،
وبعد تخرجي التحقت بالجيش الوطني الشعبي،
ألنه كان يل عقد معهم منذ أن حصلت عىل
البكالوريا ،نظرا للسياسة املتبعة آنذاك بالجزائر
بعد فرتة االستقالل ،وحاجة البلد لدم جديد
واستقطاب شباب جدد للجيش ،ودمجهم حسب
التخصصات ،تماشيا مع املبدأ القائل
آنذاك ،إن الجيش يجب أن يكون منفتحا
عىل الواقع الوطني.

وبلغت هذا املنصب نظرا لتجربتي التي راكمتها
خالل أربع سنوات اشتغلت خاللها بالصحافة
املدنية كما سبق وأن ذكرت ،وملا كنت رئيس
تحرير مجلة الجيش التي كانت مجلة سياسية،
قمنا من خاللها بتحقيقات ربورتاجات ،وكانت
تضم أركان ثقافية ،رياضية ،كنا نكتب يف كل
املجاالت ،وكان كل الصحافني الجزائريني يؤدون
الخدمة الوطنية عن طريق هذه املجلة ،التي كانت
تخصص  6أشهر للتدريب العسكري و 18شهر
يعمل فيها بمجال تخصصه ،بعد فرتة وبالضبط
سنة  ،1986بدأ انحراف التوجه السيايس بالجزائر،
وبدأت مشاكل تتضارب مع القيادة العسكرية
بعد أن كانت املجلة تتميز بهامش كبري لحرية
التعبري أكثر مما كان يف الصحف املدنية ،وأسماء
كبار الصحافة بالجزائر أدت خدمتها العسكرية
بمجلة الجيش ،وسنة  1986بدأت الضغوطات
تمارس عيل أنا شخصيا ،وبعد شهرين قررت
التوقف ،لم أستطع أن أكون رئيس تحرير وأتلقى
أوامر ،وأكون مجربا عىل اطالعهم بالفهرس وعىل

الذي راكمه عرض الحائط ،وكان لدي احرتام كبري
له ،وهؤالء كان قد كلفوا ملراقبة املجلة ومراقبتي،
األمر الذي لم نتقبله ووصلنا لحل من خالل
تحويل املجلة إىل مجلة عسكرية بحثة ،تتطرق
فقط للقضايا العسكرية ،وتتوقف عن الصدور
يف األكشاك ،هنا قررت أن أنسحب من الجيش
سنة  1986ألني دخلته كصحفي ال لغاية أخرى،
وبقيت سنتني دون عمل ،إىل أن ألح عيل كل من
مدير األمن العسكري الجنرال لكحل عياض رجل
أحرتمه وأعتربه أب روحي والرئد الحاج الطهر عبد
السالم هو من منطقتي األوراس ومجاهد شارك
يف التحرير ،ألنضم ملديرية األمن املركزي ،أي جهاز
املخابرات ،بما أني مزدوج اللغة كلفت بملف
الرشق األوسط ،وبقيت أشتغل حول هذا امللف
إىل غاية  ،1990وملا اشتغلت بمنصب نائب املدير
املكلف بالتحليل والتقييم ،ثم عينت بديوان الجنرال
الذي عوض لكحل عياض ،وشهدت تجاوزات
جعلتني أقرر أن أنسحب من جديد ،األمر الذي أخذ
وقتا لقبوله ،واخريا تم قبول طلبي سنة ،1992

وما ميز الجيش يف تلك الفرتة هو أنه
كان يقوم بمشاريع تنموية ،بحيث
قام الجيش الجزائري ببناء الطريق
الصحراوي من الجزائر العاصمة إىل
الحدود النيجريية والحدود املالية،
كما ساهم يف تنمية عدة قرى فالحية
والتي جعلها تتوفر عىل كل مستلزمات
العيش ،وبلغت حينها حوايل  400قرية،
وكان يف الربنامج  1000قرية ،لكن مع
وفاة الرئيس بومدين توقفت كل تلك
الربامج ومنها الربامج اإلنمائية ،كما
قام الجيش الوطني ببناء السد األخرض،
الذي كانت غايته وقف زحف الرمال
نحو الشمال ،بمعنى أن الجيش كان
يساهم يف كل أوراش البناء الوطني ،ما
جعل شباب الجامعة يتحمس لاللتحاق
به ،وكنت من ضمنهم.

* ما عالقة هشام عبود
بالصحافة؟
** ملا تخرجت من الجامعة شاركت
يف دورة تكوينية بمدرسة «بريدة» ،دامت تسعة
أشهر ،وبعدها توجهت نحو مجال اإلعالم،
واشتغلت بمجلة الجيش التي كانت باللغتني
العربية والفرنسية ،وبعد شهر من التحاقي بها
وبالضبط سنة  ،1979كنا بصدد تحضري عدد
خاص بالذكرى  25لفاتح نونرب  ،1954وكانت
لدي أفكار ،وقمت بمبادرات جعلت املسؤولني
يعرضون عيل أن أكون رئيس تحرير املجلة باللغة
الفرنسية ،وكنت آنذاك أصغر مسؤول إعالمي
بالجزائر ،حيث كان سني ال يتجاوز  24سنة،

ما سنقوم بكتابته ،ولم أقبل بلعب دور الواسطة،
وكان هناك ضباط خريجي الجامعة آنذاك من
ضمنهم النقيب رضوان الذي كان قد أنهى مساره
بالجيش ،ومدير الديوان الجنرال توفيق الذي كان
قد بلغ فرتة التقاعد والنقيب شفيق مصباح الذي
كان يشتغل إىل جانب توفيق يف ديوان الجنرال
«بالوصيف» الذي كان أمني عام بوزارة الدفاع
الوطني ،وغادر الجيش برتبة نقيب ألنه لم يقبل
املمارسات التي كانت بالجيش آنذاك ،وحاليا هو
مستشار عبد املجيد تبون ،لألسف رضب التاريخ

بعد إلحاح وأربع لقاءات متتالية استقبلني فيها
الكولونيل توفيق الذي كان مدير الجهاز وحاول
إقناعي بالبقاء ،وأخربته أني مقتنع بالقرار
الذي اتخذته وأنه بقبول طلبي سيكون قد قدم
خدمة للجزائر ،وبعدها أسست يومية مستقلة
جهوية يف الرشق الجزائري ،هنا بدأت مشاكيل مع
النظام ،حيث تم توقيف الجريدة بعد ستة أشهر،
وأسست أخرى باللغة الفرنسية Le libreوهي
األخرى تم توقيفها بعد ستة أشهر ،وكل تجاربي
الصحفية توقفت يف بدايتها ،ولم تطل أكثر من 11

شهرا ،وتكللت بأربع أحكام سجنية تراوحت بني
شهرين و 4أشهر إىل أن غادرت الجزائر مرغما
بعد أن أرادوا توقيفي ،طلبت اللجوء السيايس
بفرنسا ،وذهبت إىل هذه البالد ألستمر بنضايل،
وأسست صحف أخرى ،وكتبت LA MAFIA DES
 GENERAUXوبعائداته أسست مجلة ،وموقع
إلكرتوني ،واستمرت عملية اإلغالق واملنفى الذي
ما زلت أعيشه.

*ماهي اهم االحداث التي عرفتها
الجزائر واثرت يف شخصيتكم؟
** كنت ضابطا خالل فرتة «الربيع األمازيغي»
سنة  ،1989ورئيس تحرير مجلة الجيش ،واألمر
الذي نجحت فيه هو أن املجلة لم تكتب وال مقال
ضد «الربيع األمازيغي» وما حصل يف تيزي وزو
والجزائر العاصمة ،وقبلها خالل فرتة الجامعة
سنة  1976طرح نقاش حول امليثاق الوطني الذي
طرحت فيه القضية األمازيغية ،واألقلية التي
طالبت باألمازيغية من منطقة القبائل ،وكان كل
من يشهد نضايل حول القضية يقول يل أنت
شاوي وتدافع عىل األمازيغية ،ألن أعداء
األمازيغ دائما يحاولون وضع الشاوي ضد
القبائيل ،وأنا أقول كلنا أمازيغ والقبائل
تعترب قاطرة والقاطرة بدون قطار لن
تتمكن من النجاح ،التاريخ يشهد بأن
منطقة الشاوية ناضلت كثريا من أجل
األمازيغية بقيادة الكاهنة وأكسيل ،فلمدة
سبعني سنة والحرب دائرة يف منطقة
األوراس التي دفعت الثمن غاليا للحفاظ
عىل الهوية ،واستهدفتهم حرب إبادة
خاصة يف منطقة متوسة ،وهو الحدث
الذي حفظته الذاكرة الجماعية من خالل
عدة أشعار ،وبعد أن تركت الجيش ،كنت
مع الحركة األمازيغية باألوراس وكان معنا
الهادي بوراس من كبار املناضلني ،واملخرج
التلفزي بلقاس بوحدي ،وأسسنا جمعية
أوراس الكاهنة ترأسها البشري أغرابي
وهو من مثقفي األوراس ومناضل القضية
األمازيغية ،وكانت معنا زبيدة عسو
محامية وتعرضت لحصار كبري وأحرقوا
منزلها ،وكنا نلقبها بالكاهنة ،وكان معنا
األستاذ مردايس وسليم شوهايل ،وخالل
النقاش مع السلطات حول تدريس اللغة
األمازيغية ،لألسف دائما نجد انشقاقات
داخل الحركة األمازيغية ،مثال يف منطقة القبائل
انقسمت إىل ثالث ،وكل ما رغب طرف بالتفاوض
يرفض الطرف اآلخر ،وبالنسبة لنا يف األوراس،
قررنا املشاركة يف الحوار وإن لم يكن بنية صافية،
ألنهم وضعوا بيننا أناس أعداء لألمازيغية مثل
السفري عثمان سعدي املعروف بتوجهه البعثي،
من ألذ أعداء األمازيغية ،ولم نرغب برتك الساحة
خالية أمامهم ،لكن لم نحرز أي نتيجة ،وأواكبت
هذا الحدث من خالل عميل اإلعالمي ،الذي سخرته
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”أفضل أن أكون الجئ يف املغرب الذي ساعدنا على نيل االستقالل على أن أكون
الجئ يف فرنسا عدو األمس“
لخدمة القضية األمازيغية ،أعطي مثال جريدة األصيل التي كان
يشتغل بها صحافة شباب أرشح لهم أهمية الصفحة األوىل ،وكان
من بينهم ياسف طايسة صحايف شاب يصغي لتعليماتي بشكل دقيق
وترقى لرئاسة التحرير ،خالل يوم من األيام أخرجت مطربة هاوية
رشيط أغاني اسمها ماسيليا ،واقرتحت عليه وضعها يف الصفحة
األوىل وقال يل ليست لدينا واجهة الجريدة هذه صورة مغنية ،هنا
أخربته أن الواجهة تعرف بالثقافة األمازيغية ،وبهذه املطربة التي
تغني بالشاوية ،ومن هنا عرفنا بمجموعة من الشباب واملغنيني
الذين يعرفون بالثقافة األمازيغية ،وأعود ألقول أم البواقي كان
لها دور النهوض باألمازيغية ،وأنجبت مطرب عاملي جامع صربي
لألسف لم يجد الدعم الكايف ،كان أستاذ اللغة الفرنسية يف ملية،
وبعد ترسيم اللغة األمازيغية ذهب لتدريسها ،كان مثقف وجريء
ونقاشه يجعل أعداء األمازيغية يصمتون ،وابن عمه صابري أنشأ
فرقة مرسحية بالجامعة ،ونحن كنا متأكدين أن املوسيقى وكرة
القدم كفيلة بالتعريف بالثقافة األمازيغية ،مثال باملنطقة نجد أن
فرقة الكرة والفنان إيدير بعثوا الهوية األمازيغية من جديد ،وجعل
األمازيغ القبائليني واالورس يفتخروا ،واتحاد الشاوية يف ظرف ثالث
سنوات أصبح بطل الجزائر وشارك يف عصبة افريقيا ،وتابع الفريق
رجال مناضلني أمثال عبد الجيد ياحي ،وسنة  2015قمنا بإبرام
اتفاقية توأمة مع ريال مدريد ،وجعلناها رسا وقمنا بزيارة رئيس
مؤسسة ريال مدريد ،لنقوم بافتتاح نادي ريال مدريد ومدرسة
كروية للشباب تحت ارشاف ريال مدريد وبعد أسبوع قمنا باإلفصاح
عن املرشوع ،وبمجرد سماع سلطات الجزائر بالخرب اتصلت بالسفري
الجزائري محمد حماش املعروف بصيته «الخبيث» يف مدريد ،وطلبوا
منه أن يتصل برئيس مؤسسة ريال مدريد ويقول له أن هذا نادي
صغري ال يستلزم اتفاقية التوأمة ،وهو قال أعلم أنه فريق من الدرجة
الثانية وذو إمكانيات ضعيفة ،لكنه لديه إشعاع ،وأعطت السلطات
الجزائرية  15مليون أورو ملؤسسة ريال مدريد لتعدل عن االتفاقية
مع اتحاد الشاوية ويتحول لصالح االتحادية الجزائرية لكرة القدم.

* ما هو موقف هشام عبود من النظام الجزائري وكيف
يمكنك تقييم الوضع السيايس الحايل بالجزائر؟
** نضايل ضد النظام الجزائري لم يكن وليد اللحظة ،فهو ممتد
منذ خروجي من الجيش الذي كان احتجاج عن الوضع الذي
يخدم «املافيا» ،وحني أنشأت جريدة ويف عددها الثالث نرشت
مقال تحلييل عن لجنة بوشعيب التي حققت يف قتل بوضياف،
وبالحجج أثبت تجنب اللجنة للحقيقة ،وأكدت أن األجهزة
االستخباراتية هي من قتلته ،وبقيت يف رصاع إىل أن تم توقيف
الجريدة ،وغادرت الجزائر كان اليمني زروال رئيس الجمهورية
وسبق أن تحدثت عن التالعبات التي صنعت منه رئيس ،بعد عهد
بوتفليقة نفس اليشء ،بقيت باملنفى  15سنة إىل غاية ،2011
حيث استغليت «الربيع العربي» ودخلت الجزائر ألجد ثمانية
أحكام يف انتظاري ،حول عدة قضايا مثل كتاب مافيا الجنرياالت
الذي حكم عيل من أجله بسنة سجن نافذة ،وزرت املحاكم
التي أصدرت األحكام بمجموعة من املناطق الجزائرية ،ووكلت
ثالث محامني ،وبقيت يف االنتظار إىل غاية يوليوز  ،2013ألخذ
ترخيص تأسيس جريدة وحكموا عيل بتأسيس جريدتني واحدة
باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية ،والغاية منها تضييقي
ماديا والبحث عن رشيك يمولني ويوجه الخط التحريري،
األمر الذي لم ألجأ إليه ،وأسست الجريدة بـ  100,000أورو يف
البداية ،بدأت تنتعش إىل أن تم إغالقها ،األحكام التي نطقت بها
املحكمة الجزائرية ضدي أوسمة رشف بالنسبة يل ،حكموا عيل
بعرش سنوات حبس يف تبسة وسبع يف محكمة الرشاقة بالجزائر
العاصمة.
وعالقة بالجزائر فألول مرة يف تاريخ البرشية أرى دولة تصدر
يف الجريدة الرسمية قائمة تضم أسماء سياسيني وصحافيني
وتنعتهم باإلرهابيني ،يف حني أن اإلرهابيون بالبلد واملعروفني
ويحملون سالح لم يحملوا لقب إرهابي ،وأنا أحمل لقب إرهابي
مع فرحات مهني وأخرون ،مع العلم انني لست معارضا
للنظام ،ألني ال أنتمي لحزب وليس لدي برنامج سيايس وليس
لدي طموح بلوغ الحكم ،فقط حرية تعبريي وجرائدي تزعج
الحكومة وأشباه املعارضني ،أنا ليس لدي ميول ألي ميول.

* ماذا تقول بخصوص الحكم عليكم بسبع سنوات غيابيا
سنة  ،2021وما هي التهمة بالتحديد؟
** التهمة هي أني أعلنت عن وثائق تثبت أن الجنريال خالد نزار خلق
رشكات وهمية ويهرب األموال ويشرتي عقارات يف الخارج ،ونفس
اليشء بالنسبة لزوجته وابنه وزوجة ابنه ،عائلة من املجرمني،
وسبق أن تعرض لتفتيش من قبل جهاز املخابرات ،وصدرت يف حقه
مذكرة توقيف دولية بتهمة تبييض األموال ،وأوقفوا سيارة ابنه من
نوع بورش تحمل مبلغ  165ألف أورو ،وبقدرة قادر يتحول نزار إىل
طائرة رئاسية ويحصل عىل تحايا الشعب ،ويربأ الكل ،بينما الذي
نرش وثائق تثبت ذلك يحكم بسبع سنوات ،هذا رشف يل ،ثم أحرضوا
شخص يقول أنا إرهابي تائب سبق أن أسس مجموعة تضم هشام
عبود ،وأنا لم يسبق يل أن خالطت هذه األشكال ،وإن أردت أن أصبح

إرهابيا فسأخلق مجموعة خاصة بي ،مع العلم أن هذا كان تخصيص
من قبل حيث كنت مكلفا بملف اإلرهاب الدويل عندما كنت يف الجهاز
األمني ،ولدي دراية بكل تقنياته ،لكني أنا مسالم وأناضل بالعمل
الصحفي ،وهناك تهمة الهجرة الرسية ايضا ،التي بسببها صدرت
يف حقي مذكرة توقيف دولية مابني 2015و ،2014وحني دخلت
املغرب أوقفتني الرشطة بمطار الدار البيضاء ،وتساءلت حينها ملاذا
لم توقفني الرشطة الفرنسية ،ولكن بعد أن راسلوا االنرتبول بليون
الفرنسية أفرجوا عني بعد ساعتني،ويف سنة  2018نفس اليشء
دخلت املغرب عرب الناظور ،قاموا بتوقيفي بسبب ترصيحات صحفية
والهجرة الرسية وأنا لست مجنس ولدي جواز جزائري وبطاقة
إقامة ،ويتهمونني بأن بطاقة إقامتي مزورة وسبق أن أخربوا عني
الرشطة اإلسبانية بذلك وتعرضت لتفتيش بسبب ذلك.
وما أود قوله أنني ففي املغرب ال أشعر بالغربة ،ألنه بلد يجعلني
أشعر بأنني يف الجزائر ،نفس العادات نفس التقاليد ،ولدي أصدقاء.

* حدثنا عن كتابكم مافيا الجنرياالت خباياه ومحتواه...

** مافيا الجنرياالت كتاب يحكي تاريخ الجزائر املعارص ويروي
أصعب املراحل التي مرت بها الجزائر طيلة عرشية التسعينيات.
عرشية شاهدة عىل حرب أهلية خططت لها و أنجزتها عصابة متكونة
من  11جنرال يشتغلون يف دهاليز السلطة بعيدين عن األضواء .كما
أنه ثمرة لقاءات مع شخصيات متخصصة ،وليس كالم فارغ أو
أحاديث مقهى ،وبداية تحضريه كانت منذ خروجي من الجيش ،وأول
من كلمته يف املوضوع هو الكولونيل قاصدي مرباح ،ورشح يل بعض
األمور ،مثل كيف وصل الجنريال توفيق إىل منصبه ،ألنه كان يأخذ
األوامر من مرباح الذي كان مديرا لألمن العسكري ،واستفدت من
خربات كبار الشخصيات الذين تقاسمت معهم فرتات العمل ألصيغ
الكتاب ،أي أن الكتاب يحمل تجارب ،فمثال حني نتحدث عن أحداث
أكتوبر  ،1988أخذت املصدر من أناس عاشوا األحداث بمهنية ،وقبل

لو حكمت البوليساريو الصحراء
فمصريها سيكون من مصري
الجزائر
******
توجيه النظام الجزائري أبواقه
نحو المغرب دريعة لينيس
الشعب الجزائري يف مشاكله
الداخلية

أن يتوىل بوتفليقة الحكم صادفته عند الفقيه البرصي الذي كان
يعيش بالجزائر ،وتحدثت معه أكثر من ثالث ساعات ،وأخذت منه
معلومات أفادتني كثريا يف الكتاب ،وترجمة الكتاب موجودة لكن لم
ينرش بعد.

* سمعنا أنك تحرض كتاب حول حياة الرئيس الراحل بوتفليقة
هل سيتم طبعه؟
** هو ليس كتاب حول الرئيس الراحل بوتفليقة ،وإنما كتاب حول
النظام الجزائري خالل مرحلة بوتفليقة ،والكتاب أردت نرشه سنة
 2014/2015بمطبعة فرنسية دفعت لها  25ألف أورو كتسبيق عىل
حقوق التأليف ،ويف كل مرة تطلب مني إحداث تغيريات عىل محتوى
الكتاب ،فطلبت منها التوقف عن الطبع ،ألني لم أرغب بتغيري أي
يشء إال إن كان هناك ما يمس بدار النرش قانونيا ،حيث سبق وأن
جاءت محامية دار النرش التي قامت بطبع كتاب مافيا الجنرياالت،

وناقشت معي بعض مما جاء به الكتاب ،ويف األخري نرشوا الكتاب،
وبالنسبة للكتاب الذي يتحدث عن النظام الجزائري لم ينرش ،ويجب
أن تمر عرش سنوات ألتمكن من نرشه ،وأنا اآلن بصدد تحرير كتاب
حول «جزائر السارقني والعرايا» ،وأرشح منذ البداية أن صدمة الواقع
أكثر من قوة العنوان ،فهناك وزيرين وحكومة بأكملها يف السجن،
ومدراء مركزيني ومدراء رشكات أكثر من أربعني جنريال يف السجن
بتهمة الرسقة ،وبالنسبة للعراء فهي عدم احرتام القانون ،فهناك
جنرال محكوم ب  15سنة سجن بعد شهرين يخرج برباءة ،وأدلة
عدم احرتام القانون ثابتة ،وعندما يطالب الشعب بدولة مدنية
تمتثل للقانون ينعت باإلرهابي ،ألن الدولة العسكرية تناسبهم،
وتصدر األوامر بما يخدم مصالحهم ،أي أن الكتاب يبث واقع مر
تعيشه الجزائر التي لم تبقى منها اي صفة من صفات دولة ،ألن
الدولة مؤسسات ،الربملان واملجالس املحلية والدستور الذي قاطع
استفتاؤه الشعب ،وبتزوير من حكومة تبون تم تحقيق نسبة 24
باملائة أي أنه ليس رشعي ،وبالنسبة لرئاسة الجمهورية انتخابات
دجنرب  2019قاطعها الشعب ،فبتيزي وزو وبجاية حققت صفر
مشاركة ،وبالتزوير بلغت  34باملائة ،واألمر يستوجب تصويت 51
باملائة عىل األقل ،والتايل مؤسسة الجمهورية غري موجودة ونفس
اليشء بالنسبة للربملان.
* يمكن القول أن الحكومة الجزائرية الحالية لديها مشاكل
مع املغرب ،خاصة بعد استقبال اسبانيا البراهيم غايل ما هي
قراءتكم لهذه األزمة؟
** ليست هناك أزمة سياسية بني الجزائر واملغرب ،والعصابة
الحاكمة حاليا بالجزائر ال مشكلة لها مع املغرب ،بل لديها مشكل
واحد وعدو واحد هو الشعب الجزائري الذي رفض إعطاؤها
الرشعية ،وليغطي عىل هذا النقص يفتعل مشاكل دولية ،فمع تونس
مؤخرا افتعلت مشاكل عدة ،يف الوقت الذي ال تستطيع فعل نفس
األمر مع ليبيا أو النيجر أو مايل مخافة الهجوم ،ويف كل مناسبة
توجه اتهامات للمغرب بخصوص دعمه للمعارضة واإلرهابيني
كما تسميهم الحكومة الحالية .أما بالنسبة يل فلو كان املغرب يقبل
اللجوء السيايس سأكون أول من يطالب به ،أفضل أن أكون الجئ يف
املغرب الذي ساعدنا عىل نيل االستقالل ،عىل أن أكون الجئ يف فرنسا
عدو األمس الذي قتل يف أجدادي.
بالنسبة للتهمة التي توجهها الجزائر حول تمويل املغرب للرشاد
واملاك فأنا لم أعلم بوجود أحد منهم يف املغرب ،رشاد جماعة يف
سويرسا والثانية يف فرنسا ،وليسوا كثر ،وملاذا ال يقطعون عالقاتهم
بفرنسا التي تنشط بها هذه الجماعات بمسريات كربى وبسويرسا
أيضا؟ وأنا حاليا كل أنشطتي النضالية أقوم بها يف فرنسا ،ومحاولة
اغتيايل واختطايف يبحث فيها القضاء الفرنيس والبلجيكي ،املغرب
ال عالقة له باملاك ألن املغرب استقبل فرحات مرة واحدة ألسبوع
باستدعاء من جمعية أمازيغية يف أكادير بتأشرية الجئ ،الجزائر
ال تحتج عىل استقبال كندا لفرحات بينما تلوم املغرب ،وفرحات
بنفسه يستغرب من موقفها ،والجزائر تعارض إسبانيا بحجة تأييد
الحكم الذاتي املغربي وسيادته عىل الصحراء ،ويف نفس الوقت تقول
أنا ال عالقة يل بقضية الصحراء ،وتهدد بقطع العالقات التجارية
لهذا السبب؟ ،ويف نفس الوقت نجد أمريكا ال تدعم الحكم الذاتي
فقط بل تقول بأن الصحراء مغربية ومع ذلك لم تشهر الجزائر أي
موقف ضدها أو تقطع عالقاتها التجارية معها ،ويف آخر شهر يونيو
حرضت أمريكا مناورات عسكرية مع الحلف األطليس واملغرب وكندا
وتونس والسينغال عىل الحدود الجزائرية أمام تيندوف ،والطائرات
العسكرية تمر يف الخطوط الجوية الجزائرية ،ولم تنطق ولو بكلمة،
وهذا أسميه جبن ورخص ،وملاذا لم تدعوا الجزائر؟ ألن الحكومة
الحالية يف الجزائر وضعت الجزائر يف قوقعة وجعلته ينغلق عىل
نفسه.

* ما رأيكم يف انعكاسات الربيع الديمقراطي عىل تونس
وليبيا ،هل كانت إيجابية أم سلبية؟
** نتساءل أيضا عن أحوال مرص وسوريا وكذا الجزائر منذ
خريف  1988والتي أدت إىل حرب أهلية ،يف بعض األحيان ٍارى أن
الشعوب شمال افريقيا والرشق اوسطية عندها قابلية ليشء واحد
للديكتاتورية ،وإال كيف يمكن تفسري ما يحدث يف هذه املناطق،
ونقولها بكل موضوعية سوريا دمار وخراب ،مرص نفس األمر
واملرصيني يصفقون للعسكري السييس ،ليبيا اسواء حال ،وتونس
التي استبرشنا خريا بعد ثورة الياسمني وقلنا بادرة خري ودعوة
للحرية ،ويف النهاية لم يتحقق يشء ،وهذا كله يستفيد منه نظام
«العرايا» ،وليس النظام العسكري ،ألن الجزائر يف نظام العسكر
السالف كانت دولة غنية ،والضباط عبدوا الطرقات والسد األخرض
وبنوا الجزائر ،واآلن إن رغبت يف التغيري يتم اتهامك بمجموعة
من التهم كاإلرهاب واملاسونية الخ ،..ولحد اآلن لم تكن ثورة ضد
الديكتاتورية ،والجزائر تحب الديكتاتورية ،وتونس ومهما كانت
عيوب بورقيبة بتسلطه وجربوته إال أنه خلق انسان تونيس متحرر
مثقف.

ملف العدد
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هشام عبود يتأسف على وضع اإلطارات اإلمازيغية يف املغرب واجلزائر

لوال جهود احلركة األمازيغية ملا وصلت األمازيغية إىل ماهي عليه اليوم

اخنراطي يف « التجمع العاملي األمازيغي» نابع من امياين جبهوده يف سبيل األمازيغية
* باعتبارك متابعا للشأن األمازيغي عامة ،كيف ترى
لوضعية األمازيغية يف املغرب؟
** الوضع يف الجزائر بالنسبة لألمازيغ واألمازيغية يشبه إىل حد
كبري الوضع يف املغرب ،هناك اعرتاف باألمازيغية دستوريا ولكن
ال يعمل به ،رغم انك تجد يافطات مكتوبة باألمازيغية إال انها
فقط للزينة وليس للعمل ،بحيث أنه هناك غياب لألمازيغية داخل
اإلدارة ،ما يمكن تسجيلها بخصوص الكتابة باألمازيغية فاملغرب
تجاوز الجزائر يف هذا األمر ،كما أن األنظمة يف هذه الدول الزالت
تتعامل مع األمازيغية باعتبارها فولكلور ،فمثال يف الجزائر الزالت
األمازيغية مرتبطة بالغناء الشاوية بالقبائلية ومن بعد حتى هذا
النزر انعدم.
إىل حد اآلن وبرصاحة ليس هناك اعرتاف حقيقي باألمازيغية،
وهذا ما سبق أن أكدت عليه يف املؤتمر العارش ألمازيغ العالم
بورززات ،عىل أن النهوض باألمازيغية يبدأ من التدريس ،لذا
البد من تدريس هذه اللغة وإدراجها بشكل حقيقي يف الربامج
الدراسية ،البد من تكوين معلمي ومدريس هذه اللغة علما أن
الذين يتقنون األمازيغية متوفرون ويعيشون البطالة ،فكما تم
تدريس اللغة العربية ،الفرنسية واإلنجليزية لألطفال يجب كذلك
أن تدرس األمازيغية لهم .وأنا هنا أتحدث عن تجربة تدريس
األمازيغية يف الجزائر وال علم يل إن كان نفس األمر بالنسبة لتونس
وليبيا واملغرب.
حني يلج الطفل للمدرسة ألول مرة فإنه يكون حامال ملعجم
معني ،ومن املدرسة ،يعود بمعجم أخر مغاير ملا تعلمه يف البيت،
إذن عوض أن يعود بمفاهيم وتسميات بلغة أجنبية ،فلماذا ال
يتعلم تلك املفاهيم باألمازيغية ،وملا يصل األمر إىل هذا املستوى
فإن األمازيغية فقدت املكانة الالئقة بها ،فإن كانت األمازيغية
عانت من القهر والحرمان واإلقصاء ،فقد أصبحت اليوم ضحية
النفاق السيايس.
*كيف تقيم آداء الحركة األمازيغية بشمال افريقيا؟
** برصاحة لوال جهود الحركة األمازيغية يف كل املواقع ،ملا وصلت
األمازيغية إىل ماهي عليه اليوم ،بالنسبة للجزائر لوال الحركة
األمازيغية ونضاالتها ملا تأسست املحافظة السامية لألمازيغية،
وملا كان االعرتاف باألمازيغية من طرف رجل كان يقول« :مادمت
حيا فلن يتم ترسيم السنة األمازيغية» ،وقد أصبحت األمازيغية
لغة رسمية وهذا الرجل كان هو رئيس للجزائر ،وكل ذلك بفضل
نضاالت الحركة األمازيغية.
أما بالنسبة للمغرب ،فاألمور مختلفة خاصة حني نرى مثال
التجمع العاملي األمازيغي برئاسة رشيد الراخا ،يقوم بجوالت
يف السفارات األوروبية من أجل حثها عىل رضورة تدريس اللغة
األمازيغية ألبناء الجالية يف املدارس التي تدرس اللغة العربية،
عىل اعتبار أن األمازيغية اللغة األم لغالبية املغاربة ،واألمور يف
املغرب مختلفة أيضا وذلك عىل خلفية إقدام وزارة الرتبية الوطنية
باملغرب عىل إصدار مدكرة من أجل تدريس أبناء الجالية املغربية
بالخارج اللغة العربية وإقصاء اللغة األمازيغية ،مع العلم ان
الغالبية العظمى من الجالية هم أمازيغ .أتذكر يف هذا الصدد
زميلة يل يف الشغل نتواصل جيدا بالفرنسية يف حني ينعدم التي
التواصل بيننا بالعربية ،وال نفهم بعضنا البعض كثريا ،وبالتايل
نلجأ للحديث بالفرنسية وتطلب من الحديث فقط باألمازيغية.
غالبية الجالية املقيمة يف هولندا أمازيغيىة وأغلبهم ال يعرفون
العربية ،وهذا ما يطرح إشكاال كبريا ،فلماذا ال تدرس وزارة
التعليم األمازيغية ألبناء هؤالء املهاجرين ،وتجب اإلشارة يف هذا
السياق أن العمل الذي قام به رشيد الراخا رئيس التجمع العاملي
األمازيغي سيعطي نتيجة وسيتم إدخال األمازيغية.
لكن ما يمكن تسجيله عىل مستوى الحركة األمازيغية هي
االنشقاقات املتكررة ،وعدم الوحدة يف التكتيك ويف االسرتاتيجية،
سواء يف الجزائر أو املغرب ،وهناك أيضا إختالفات عىل مستوى
التجمع العاملي األمازيغي والكونغريس العاملي األمازيغي ،مع
العلم أن هؤالء يجمع بينهم هدف واحد ومصلحة واحدة ،وال أعلم
ملاذا كل هذا االنشقاق والتشتت ،يجب أن نعرف كيف نستفيد
من دروس التاريخ ،ويحرضني سؤال ،ملاذا انهزمت الكاهنة؟
فالجيوش القادمة من السعودية لم تهزمها ،بل هزمتها
االنشقاقات والخيانات.

* انخرطت مؤخرا يف املجلس
العاملي
للتجمع
الفيدرايل
األمازيغي ،كيف ترى نفسك
داخل هذه املنظمة؟ وما رأيك يف
األدوار الرتافعية التي يقوم بها
يف العديد من القضايا ذات عالقة
باألمازيغية؟
أوال ،قبل أن انخرط يف هذه املنظمة ،كنت
أود املشاركة يف املؤتمر العاملي األمازيغي
سنة 1994الذي انعقد يف الس باملاس بجزر
الكناري ،ويف ذاك الوقت كنت يف حرب مع
النظام الجزائري ،وكنت ال استطيع مغادرة
الجزائر.
من بعد وخالل تواجدي بفرنسا كنت يف
تواصل دائم مع اإلخوة يف هذا املؤتمر،
خاصة حني كان محمود فركال هو رئيس
الكونغريس العاملي األمازيغي ،وكنت
يف تواصل دائم معه لكونه كان مناضال
وناشطا ،وكان يرحب بمشاركة وانخراط
أمازيغ منطقة الشاوية يف هياكل املؤتمر،
ولكن لألسف الكونغريس عرف عدة
انقسامات من نتائجها تأسيس التجمع
العاملي األمازيغي.
انخراطت يف التجمع العاملي األمازيغي لسبب واحد ،أوال لكون
رشيد الراخا دعاني لحضور أشغال املؤتمر الذي نظم بورزازات،
وقد آمنت واقتنعت بهذه القضية ،ولن اقبل لنفيس عىل أن
احرض كضيف و أغادر دون هدف ،فأنا لست ضيفا يف قضيتي،
كما الحظت أن هناك عمال كبريا تقوم به هذه املنظمة يف سبيل
القضية األمازيغية ،ويكفي أن تنظر إىل جريدة «العالم األمازيغي»
التي تواصل الصدور بوسائل متواضعة جدا وتتحدى اإلكراهات
والعوائق من أجل االستمرار يف الصدور منذ تأسيسها يف ،2001
بمعنى أن هناك نضاال فعليا و يوميا وليس ظريف.
* ما رأيك يف مطالبة املعارض الجزائري فرحات مهني
النظام الجزائري بمنح منطقة القبائل الحكم الذايت؟
«املاك» جاءت نتيجة تراكمات عاشتها الحركة األمازيغية يف
الجزائر وخاصة يف منطقة القبائل ،وزعيم الحركة فرحات مهني
هو صديقي وبيننا احرتام كبري ،كان له طموح ان تكون حركة
«املاك» لها امتداد عىل مستوى شمال افريقيا وعىل الصعيد
الوطني بالجزائر ،إال أن االمر لم يتحقق ،وأخربني أنه قدم الكثري
للحركة ،وقام بمجهودات كبرية إال أنه ال يلقى تجاوب يف املستوى
الذي ينتظره ،لذا قررت ان اكتفي بمنطقتي القبائل ،ومن بعد
ان تنجح العملية عىل مستوى القبائل يمكننا حينها التوسع
باملناطق األمازيغية األخرى بالجزائر.
فرحات مهني كان يف بدايته يطالب باالعرتاف بالهوية األمازيغية،
ومن بعد انتقل للمطالبة بالدفاع عن حقوق اإلنسان بالجزائر،
وكان من املؤسسني لرابطة حقوق اإلنسان مع عيل يحيى عبد
النور ،وكان أيضا من بني املؤسسني الخمسة عرش ،الذين اسسوا
التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي كان يدافع عن
الديمقراطية يف الجزائر ،ولكن رغم كل هذه املبادرات فالهدف الذي
أسست «املاك» من أجله لم يتحقق ،وكم من مرة كان يخربني
أنه تعرض للخيانة ،فأجيبه ان هذا االمر ليس صحيحا ألن مهني
مناضل ،واملناضل ال يحتسب ما قدمه يف سبيل ما يناضل من
أجله ،وعليه ان يثبت عىل مبادئه وال يبايل بما يفعله األخرون.
ومادامت كل املبادرات التي قام بها يف حقوق اإلنسان والديمقراطية
بالجزائر ال تعطي اكلها ،قرر ان يناضل عىل مستوى منطقة
القبائل ،ويذهب يف إطار املطالبة بالحكم الذاتي ملنطقة القبائل.
الحكم الذاتي يرهب كل من ال يدرك املقصود بهذا املصطلح  ،مع
العلم أنه حني طلب رشيد الراخا بالحكم الذاتي للمنطقة الريف ال
أحد تكلم ،ولكن لو كان األمر قبل عرشين سنة لتعرض للهجوم،
هذا يوضح التطور الحاصل عىل هذا املستوى ،والناس أصبحت
تعي معنى الحكم الذاتي عىل أساس أنه ال يعني اإلنفصال ،بل ان
تسمح ملنطقة بأن تقوم بتدبري شؤونها بنفسها من أجل تحقيق

التنمية فإنه املعنى الحقيقي للحكم الذاتي .ويمكن لعدة مناطق
أن تتمتع بالحكم الذاتي وهو ما يخلق نوعا من املنافسة الرشيفة
بينها ،وبالتايل تصبح لدينا جهات قوية مزدهرة ومتساوية يف
قطار التنمية ،ولكن حني تكلم فرحات مهني عن الحكم الذاتي،
فإنه أصبح خائنا يف نظر أناس جاهلني بمعنى الحكم الذاتي ،مع
العلم أن الحكم الذاتي معتمد يف أهم الدول األوروبية كإسبانيا،
املانيا ،سويرسا ،فكان عىل النظام أن يرتك حق تقرير املصري
للشعب ،ألن ذلك ال يعني االنفصال.
* اال ترى انه حان الوقت لتجميع جهود جل بلدان
«تمازغا» من أجل تقوية الوجود األمازيغي بشمال
افريقيا؟
** هذه أكثر من  33قرنا واألمازيغ يأكل بعضهم بعضا ،مع العلم
انهم قادرون عىل تشكيل كتلة اقتصادية قوية ،وهذا ليس نابعا
من الفراغ ،وإنما التاريخ هو ما يثبت ذلك ،فأول مجتمع انساني
كون دولة هم األمازيغ ملا أسسوا اململكة النوميدية ،أضف إىل ذلك
ملا كان األمازيغ يبنون األبراج ذات الطوابق ،وخري دليل عىل ذلك
أبراج «بنون» باألوراس ،التي تم تجاهلها وهمشها حكام الدول
األمازيغية إىل اليوم ،من أجل طمس تاريخ ايمازيغن .أيضا تتمثل
قوة األمازيغ يف قدرتهم عىل القيام بعمليات جراحية عىل الدماغ،
والزالت أثار ذلك إىل اليوم يف خنشلة رشق الجزائر باألوراس ،كل
هذا يدل عىل أن العبقرية األمازيغية موجودة وقادرة عىل أن
تسمح لألمازيغ بأن يتفوقوا عىل الكثري من األمم .نقول ذلك بدون
عنرصية وبدون شوفينية.
ملا أصبح األمازيغ يستمدون أفكارهم من الرشق تخلفوا ،واآلن
بإمكان األمازيغ أن يتوحدوا عىل مستوى تامازغا ،ويجب إزالة
الحدود ألنها تساهم يف تخلف وتأخر شعوب هذه املنطقة ،حتى
اصبحنا نصنف بأسماء دولنا هذا تونيس واآلخر جزائري أو مغربي
أو ليبي .إن شعوب هذه املناطق تجمع بينهم نفس الثقافة واللغة
والتاريخ ،إذن عىل األمازيغ ان يقطعوا مع التعابري املختلفة من
منطقة ألخرى .الوحدة بني شعوب املنطقة عىل مستوى اللغة
تعترب ثروة لألمازيغية ،وهنا أود ان أقول ملن يعترب اللغة األمازيغية
لهجة بأنها ليست كذلك فهي لغة تكتب وتقرأ ولغة شعر وأدب،
كما يمكنها أن تكون لغة الحديد والصلب ولغة العلم والعلوم،
وهي ليست لغة ميتة كما يقال ،بل حية بالنظر إىل الفئة العريضة
التي الزالت تتكلمها ،وما عىل أبنائها إال أن يتوحدوا ليسرتجعوا
كرامتهم وسيادتهم فوق أرضهم.
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احلكم الذايت يف الصحراء املغربية ليس يف حاجة ملوافقة البوليساريو أو اجلزائر
األمر ال حيتاج جلمعية أو تنسيقية لالعتراف مبغربية الصحراء الواقع هو الذي يقر بذلك
النظام اجلزائري يعاين من إشكالية الشرعية مع الشعب اجلزائري
• كيف هي عالقة هشام عبود باملغرب؟
** عالقاتي باملغرب هي عالقة صداقة ،يل
أصدقاء عرب الرتاب املغربي ،يستدعوني يف كل
مرة ،كما قاموا بتكريمي مثال يف الناضور،
وتوصلت بدعوة من التجمع العاملي األمازيغي
للحضور يف أشغال املؤتمر الذي انعقد بمدينة
ورزازات وهذا رشف يل بالطبع ،كما كنت يف
كل شهر انزل ضيفا يف برنامج ملفات مغاربية
بقناة ميدي  ،TV 1من تقديم الصحافية القديرة
أيمان أغوتان والتي باملناسبة درست عند نفس
األستاذة الذي درست عندهم هي وعبدالله
األحمدي ،وقد لقيت لقاءاتي اإلعالمية نجاحا
كبريا ومتابعة بالجزائر.
• هل لك عالقات معينة مع مسؤولني مغاربة؟
** برصاحة ال عالقة يل مع الدولة املغربية،
ال مع وزير وال مع ويل وال مع أية شخصية
سياسية ،أول مرة التقيت بشخصيات رسمية
كان أثناء زيارتنا للصحراء يف إطار وفد رسمي
باسم جميعة يرتأسها األخ وليد كبري ،الذي
نظم ندوة من أجل دعم الحكم الذاتي لألقاليم
الصحراوية ،ووايل العيون لم يستقبلني بإسمي
الشخيص كهشام عبود ،بل استقبلنا يف إطار وفد
مشارك يف أشغال هذه الندوة ،كما زرنا مدينة
السمارة مع عامل دائرة السمارة يف اطار الزيارة
الرسمية التي نظمتها الجمعية ،لذا فأنا ال عالقة
يل بالنظام املغربي ،وال باملسؤولني املغاربة،
وانما عالقاتي باملغرب ككل ،عالقني عبارة
عن صداقات مع اشخاص عاديني وصحافيني
ومثقفني ،وحتى من كان منهم مسؤوال يف
لحظة ما لم يعد مسؤوال كحسن أوريد ،أحد
كبار املفكرين يف املغرب الكبري ،والذي هو صديق
عزيز وأكن له احرتاما كبريا.
أخربكم يف هذا اإلطار ان البلد الوحيد الذي
تستوقفني فيه الرشطة هو املغرب ملرتني عكس
باقي الدول ،وبالتايل فعالقتي مع املغرب هي

عالقة صداقة مع أصدقاء احرتمهم جيدا.
أنا احرتم كل من يساهم يف خدمة املغرب الكبري،
وأعارض وأفضح كل من يعمل عىل تدمري املغرب
الكبري عىل رأسهم العصابة الحاكمة يف الجزائر.
• ما رأيك يف التنسيقية املغاربية لتنزيل الحكم
الذاتي باألقاليم الصحراوية وكيف يمكن لهذه
التنسيقية ان تنجح يف مساعيها؟
** أوال ،ليست جمعية أو تنسيقية هي من
ستساهم يف دعم وإعطاء الرشعية للحكم الذاتي
بالصحراء ،أنا يف رأيي الشخيص ،الواقع هو الذي
يقول ويثبت ذلك ،فما تم إنجازه يف الصحراء هو
ما سيبلور فكرة الحكم الذاتي املمارس فعليا،
وهناك نقطة واحدة فقط تفصلنا عن هذا الحق،
وبرصاحة ال أدري ملاذا الزال املغرب ينتظرها،

كما لو أن الحكم الذاتي يحتاج املوافقة من لدن
البوليساريو وحضوره يف الحوار ،رغم ان هذا
الكيان ليس صاحب سيادة وال صاحب قرار،
بل هو مجرد كيان وهمي ،قبل ان يكون أداة
بني يدي نظام «عريان يقوم بأدوار تمىل عليه»،
ويمارس القمع يف حق الشعب الجزائري.
اليوم هناك  360سجني رأي يف الجزائر ،ولكي
يغالط النظام الجزائري الرأي العام وينسيهم يف
القضايا الحرجة ،فإنه يدير أبواقه نحو املغرب،
نالحظ أيضا أن حركة «املسيب» املعارضة
«املزيفة» دخلت هي أيضا يف هذه اللعبة .والدليل
عىل ذلك انزعاجهم من زيارتي ملدينة العيون مع
العلم أنني حر يف تنقالتي ورحالتي ،وهذا ليس
من شأنهم وال حق لهم بأن يملوا عيل أين اذهب.
• أثارت زيارتك إىل األقاليم الصحراوية استنكارا كبريا
يف األوساط السياسية واإلعالمية يف الجزائر ما ردك
على هذا االستنكار؟
** ال ال ،ليس يف الجزائر ككل ،بل من طرف أزالم
النظام الجزائري تحديدا.
يستعمل الصحراء املغربية ،ومن حقه أن يقول
بذلك مليون باملائة ،وال أحد يمكنه ان يمنعه
• (مقاطعة) حتى من قبل أشخاص املصنفني يف من قول ذلك ،اما بالنسبة يل فال يمكن ألحد ان
املعارضة؟
يفرض عليا ما أقوله بالنسبة للتسمية التي
املعارضة
املزيفة،
املعارضة
لك
قلت
لهذا
** نعم
يمكنني إطالقها عىل الصحراء.
الهجوم
خالل
من
النظام
من
التقرب
تحاول
التي
يحرضني بهذا الخصوص نقاش دار ما
تقدم
لم
املعارضة
هذه
أن
مع
عبود،
هشام
عىل
بني محفوظ نحناح من «حمص» وصالح
االفرتايض
العالم
يف
فقط
وتتواجد
الواقع،
يف
شيئا
كربي من FAD front algérienne d’action
الجبهة الجزائرية للعمل
وعىل مواقع التواص االجتماعي ،وهؤالء هم أزالم démocratique
النظام الذين تحدثت عنهم.
الديموقراطي ،حول األمازيغ والعرب ،وتدخل
ملدينة
لزيارتي
الجزائريني
وبخصوص استنكار
حينها صالح كربي وقال لنحناح «اسمع انا
فيديوهات
تبعوا
ملا
صحيح
األمر
العيون فلو كان
أمازيغي ولن اجربك ان تكون أمازيغيا وانت
باملاليني.
حول الزيارة
تؤمن انك عربي ابق عربيا ،ولكن ليس من حقك
املغرب،
«أوباش»
طرف
من
استنكار
هناك أيضا
ان تفرض عليا ان أكون عربيا ،فانا امازيغي
الذين
أوباشه
عىل
يتوفر
أيضا
املغرب
ألن
وسأبقى» ،لهذا اريد أن أقول بأنه ليس هناك
معرفتهم،
ودون
الجزائر»
«جردان
مع
يشتغلون
حاجة ألقول أن الصحراء مغربية حتى تكون
فهم يوجهون سالحهم عىل نقطة واحدة ،هؤالء مغربية ،واألمر ليس يف حاجة لجمعية أو
تنسيقية لالعرتاف بمغربية الصحراء ،فالواقع
هو الذي سيجعلها مغربية ،فحني تزور الصحراء
وترى حركة النمو التي تعرفها املنطقة ،والتي
فاقت بكثري حركة النمو يف كل املناطق املغربية،
ألنها كانت حركة نمو التحدي ،وحني يوجد
تحدي ما فإنه يحطم كل الحواجز .ولحد اآلن لم
التق بأي صحراوي يقول بأنه ال يريد أن يعيش
تحت النظام املغربي ،وذلك غري موجود بالبتة.
وما استغرب له اليوم ،هو ملاذا املغرب الزال
ينتظر «كرم» البوليساريو ،فما عىل املغرب إال أن
يقدم لألمم املتحدة قرارا بهذا الخصوص ،ويكفي
ان يتم تقييم وضعية الصحراويني يف املناطق
املتنازع عليها ،ملعرفة هل يريدون العيش تحت
الحكم الذاتي أم ال ،رغم أنهم يمارسون هذا
الحكم يف الواقع واآلن.
األوباش تجدهم يسبون يف الشعب الجزائري ويف
دولة الجزائر ،مع العلم أن الشعب الجزائري
ال ذنب له ،وال عالقة له مع سياسة النظام،
فالجزائريون هم شعب عظيم ضحى بعرش
مواطنيه من أجل االستقالل.
من جهة أخرى هناك من يعيب عيل قول
«الصحراء الغربية» ،وكما قلت سابقا ،فلم
أتلقى استدعاء من أي مسؤول مغربي من أجل
استفساره عن األمر ،وكصحايف التزم بما يقال
دوليا ،وبهذا الخصوص كنت قمت بتصوير
«فيديو» حول املوضوع ،وعرضت مقطع
لصحايف تونيس يف «فرنس ،« 24يقول «الصحراء
الغربية» ،وهناك أيضا صحايف يف قناة دولية
يكتب «الصحراء الغربية» وليس املغربية .الذي
يمكن قوله هو إن املغربي ودفاعا عن وطنه،

• على ذكر البوليساريو ،هي حركة وضعها مهلهل
اآلن ،وال تقوى عن فعل شيء .هل لها وضع ضمن
موازن القوة يف املنطقة؟
** البوليسارية تملك دبابات ،صواريخ
مدرعات ،واي حركة تحررية تملك هذه األسلحة
ستتحول إىل حركة إرهابية ،ألن كل حركات
التحرر بما فيهم منظمة التحرير الفلسطينية
قامت بنزع السالح ،وتبقى تناضل سلميا
بالحوار وبالنقاش ،أما البوليساريو ال تحاور وال
تناقش وتمتلك أسلحة ثقيلة عىل الحدود املغربية
الجزائرية داخل الرتاب الجزائري ،وهددت أخريا
بالقيام بعمليات داخل املدن الصحراوية ،وهذا
كله يصنف يف إطار اإلرهاب.

• قضية تصنيف البوليساريو ضمن قائمة
الحركات اإلرهابية قائمة .يف نظرك هل هناك
دعامات لذلك؟
** إن أراد املغرب أن يسقط ورقة البوليساريو،
ويبعدها من طاولة الحوار نهائية ما عليه إال
العمل عىل إقناع املنتظم الدويل بارهابية هذه
الحركة ،كما فعل النظام الجزائري بالنسبة
للمغرب والذي صنفته كحركة إرهابية ونرشت
ذلك بالجريدة الرسمية ،ويعلن عنها دوليا .لكن
الدليل عىل أن البوليساريو إرهابية هو الرتسانة
العسكرية التي تمتلكها ،لكن املغرب لن يقبل
عىل هذه الخطوة ألن يف األمم املتحدة صنفوا
البوليساريو بأنه املحاور الوحيد يف موضوع
الصحراء.
• ما هي يف نظرك الطرق الكفيلة بإقناع املنتظم
الدولي بأن البوليساريو حركة إرهابية؟
** البوليساريو عندما تأتي وتقول إنها تطالب
بحق تقرير املصري ،ويأتي مندوب الجزائر باألمم
املتحدة ويطالب بنفس الحق فاملفروض ان
يخربه بأنه ال دخل للجزائر يف املوضوع ،وليس
من حقها التدخل يف األمر ،ألن الجزائر ليست
بطرف يف القضية ،.وإن كانت الجزائر ترجع
دعمها للبوليساريو اىل حق دعم حركة التحرر،
فلماذا ال تدعم أوكرانيا التي تعرضت للعدوان ما
ترتب عنه  400ال جيء ،وماهي قيمة الدعم الذي
منحته الجزائر ملنظمة فتح الفلسطينية ،وكم
مبلغ الدعم الذي منحته للبوليساريو ،وإذا كانت
البوليساريو تريد التفاوض بالفعل فما عليها إال
ان تحرض يف املفاوضات وإن كانت ال تريد فما
عىل السلطات املغربية إال أن يكشف ذلك لألمم
املتحدة.
• ما قولك يف دعم النظام الجزائري ل»البوليزاريو»،
ألن هناك من يرى أن الدعم واألموال التي تصرف
لصالح البوليساريو من حق الشعب الجزائري وهو
أوىل بها خاصة يف الظروف االقتصادية التي
يعيشها؟
** الجزائر ال ترصف األموال عىل البوليساريو،
بل ترصفها عىل نفسها ،من أجل أن تدخل يف
حرب بالوكالة وتمارس اإلبتزاز بالوكالة ،وال
ترصف عىل البوليساريو لسواد عيونها ،بل لكي
تحافظ عىل مكانتها ألن النظام الجزائري يعاني
من إشكالية الرشعية مع الشعب الجزائري.
الشعب الجزائري أوىل باألموال التي ترصف
عىل البوليساريو ،واألمر ال يقترص عىل هذا
الدعم ،فحسب ،بل هناك أيضا مشكلة تدبري
الغاز يف الجزائر .املعروف أن أسعار الغاز وصل
إىل مستويات قياسية ،والجزائر تبيعه إليطاليا
بأرخص األثمان نكاية يف اسبانيا علما أن إيطاليا
لديها ثالثة مصادر للغاز ،يف الجزائر هناك «باي
بالي» «كاز وديغ» الذي يمكن ان يذهب السبانيا
والربتغال ويمر عرب املغرب ،ولكن تم إغالقه،
رغم انه بني بأموال الشعب الجزائري وليس
بأموال «العصابة» ،لكنها تغلقه نكاية يف املغرب،
يف حني أن ثمن الغاز مرتفع وكان باإلمكان ان
يتم فتح هذه القنوات لينقل الغاز إىل أوروبا.
النتيجة ،هي أن إرسائيل ،التي يدعي النظام يف
الجزائر أنه يحاربها ،توقع صفقة مع أوروبا
عن طريق تركيا صديقة النظام الجزائري ،ومع
مرص التي تتوسل اليهم من أجل تنظيم القمة
العربية ،وبهذا تكون إرسائيل جنت أمواال طائلة،
لم تجنيها من بيع الغاز ألوروبا ،وهذا كله نتيجة
سياسة عصابة «العريا» التي ال تهمها مصلحة
الشعب الجزائري عىل اإلطالق.

ملف العدد
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•يف ظل صحافة «بودورو» ال ميكن احلديث عن حرية التعبري باجلزائر
•الطاهر وطار والكاتب ياسني منعا من النشر يف جرائد جزائرية
• املعارضة يف اجلزائر مزيفة
* هشام عبود صحفي مهني قمت بتيسس
عدة عناوين صحفية منها األصيل وصحيفتي
«جريدتي ومونجورنال» ،بماذا يمتاز وضع
لصحافة بالجزائر؟
** بالنسبة لوضعية الصحافة الجزائرية
يف عهد الحزب الواحد ،ملا كانت العناوين
الصحافية قليلة ،كانت حرية التعبري آنذاك
أوسع بكثري مما هي عليه اليوم ،كانت
مثال  algérienne actualitéتصدر وتنرش
مقاالت جريئة ،وكانت جريدة «الشعب»
تقوم بنفس املهمة ،خاصة الركن الثقايف ،
الذي كان يرشف عليه األديب الكبري الطاهر
وطار ،صاحب روايات« :الالز»« ،الشهداء
يعودون هذا األسبوع»« ،الحوات والقرص»
و»عرس بغل» ،وكلها روايات وقصص
تنتقد بشكل الذع النظام القائم آنذاك يف
الجزائر ،وال أحد حينها جاء ليحاسب
املرحوم الطاهر وطار ،واملرة الوحيدة التي
استدعاه فيها يس الهاشمي حجرس الذي
كان مدير املحافظة السياسية للجيش
حني نرش وطار رواية «الشهداء يعودون
هذا األسبوع» يف مجلة «أقالم» العراقية،
وقد اخربني يس الطاهر بحكم عالقتي
به ،وبشهادة املقربني منه ،ألني كنت بعد
زوجته وابنته سليمة من أقرب الناس إليه.
قال وطار إنه دخل مكتب مدير املحافظة
السياسية ووجده قد سطر عىل عدد من
املقاطع بالقلم باألحمر ،وقال له ،يس
الطاهر كيف لك أن تكتب هذا الكالم وتنتقد
النظام مع العلم أنك مجاهد؟
لم يرق األمر يس الطاهر ،خاصة وأنه
كان إنسانا يتميز بحس دقيق ،ومشاعر
مرهفة .وقد خرج من مكتب الضابط
العسكري منزعجا .يومان بعد ذلك طلب
مالقاة بومدين ،وكما هو معروف كان من
عادات بومدين أن يستقبل األدباء .خاصة
وأن من مصلحته ومن مسؤوليته استقبال
أديب من حجم الطاهر وطار ،وهو ما
حصل بالفعل .ذهب يس الطاهر إىل بومدين
واستفرسه هذا األخري عن املشكل يف األصل،
واخربه بما وقع له مع يس الهاشمي
حجرس وطلب منه بومدين نسخة من
الكتاب الذي هو عبارة عن قصة ،واطلع
بومدين عليها  ،وسأله عن املنرب الذي
صدرت فيه ،وأخربه يس الطاهر أن الكتاب
صدر عىل صفحات مجلة «أقالم» ،وأراد
بومدين أيضا معرفة األسباب التي حالت
دون نرشه بالجزائر ،وكانت إجابة وطار أن
املشكل أقام الدنيا ولم يقعدها حتى حني تم
إصداره يف مجلة خارجية ،فكيف سيكون
األمر لو تم ذلك بمجلة جزائرية .وطلب منه
بومدين أن يعيد نرشه عىل جريدة «الشعب
الجزائرية» يف الركن الثقايف ،كما طلب منه
أن يضيف عىل هذه الرواية قصصا أخرى،
ويصدرها عىل شاكلة مجموعة قصصية،
وينزلها لتباع يف املكتبات بالجزائر ،وهذا ما
تم بالفعل ،وبعد قصة «شهداء يعودون هذا
األسبوع» ،تم عرضها كمرسحية باملرسح
الوطني ،هذا كله لنوضح وضعية حرية
التعبري يف عهد بومدين.
نفس اليشء وقع مع الكاتب ياسني ،الذي
كان من عمالقة األدب الجزائري ،صاحب

رواية «النجمة» باللغة الفرنسية.
وتميزت املرحلة التي عاش فيها كاتب
ياسني بحرية يف التعبري والتفكري نشتاق
اليها اليوم .فعندما كانت مرسحيات كاتب
ياسني تعرض ،لكونه كان رجل مرسح
بامتياز ،الحظنا أن هناك هامشا واسعا
لحرية التعبري ،كما كانت الجزائر تفتح
أبوابها ملطربني ملتزمني مثل مارسيل
خليفة والشيخ إمام و الشاعر احمد فؤاد
نجم و مظفر الن اب و غريهم .هكذا كانت
حرية التعبري يف الجزائر أحسن بكثري مما
هو عليه حاليا.
أما اليوم فال يمكن الحديث عن صحافة يف
الجزائر باملعنى الحقيقي للكلمة ،والتساؤل
مطروح دائما حول حرية التعبري ،وحول
وجود كتاب ومبدعني من أمثال أولئك
الذين سبق ذكرهم .حاليا الكتاب يخافون
ويتأهبون من إصدار الكتب واملؤلفات،
وحتى دور النرش تخاف من اإلصدارات،
فلما أخرجت إىل الوجود كتاب« :مافيا
الجنراالت»  --اتذكر أن خمسة أو ستة
نارشين جزائريني زاروني بمعرض الكتاب
بباريس والتقطوا معي صورا  ،ووقعت لهم
عىل النسخ التي اقتنوها ،واخربوني أنهم
غري قادرين عىل نرش الكتاب يف الجزائر ،فإن
فعلوا ذلك سيكون السجن يف انتظارهم.
حاليا يمكن إطالق نعت صحافة «بو دورو»
عىل الصحافة الجزائرية ألنها أصبحت
صحافة مرتزقة .و اإلشهار ا يف يد الدولة
لتتحكم يف هذه الصحافة ،بالرغم من أنه يف
األصل إشهار للعموم ،ولكي تستفيد منه
صحيفة ما ،فالبد لها من تمجيد النظام،
وعليها أال تكتب عما يزعجه  ،فضال عن
ممارسة الصحافة يف الجزائر للتعتيم
اإلعالمي ،و هذا لسبب واحد ،هو االستفادة
من «جوج دورو» وإذا اختارت أية جريدة
السباحة عكس هذا التيار ،فإنها ستحرم
من اإلشهار الذي تحتكره الدولة و حتى
اشهار القطاع الخاص تحت رقابة الولة
و تترصف فيه الغصابة الحاكمة حسب
اهوائها.
اتحدث يف هذا املوضوع من باب
التجربة .فالصحيفة التي أسستها وكنت
من
أديرها» »Mon Journalحرمت
اإلشهار العمومي وحتى الخاص بمجرد
ان رفضت سحب موضوع يتعلق بصحة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .إضافة إىل
امتناع ثالث رشكات خاصة تسديد واجبات
اإلعالنات ،ولم نتلق يف الجريدة أي مقابل
عن إشهارهم .فالوحيد الذي عرض علينا
اإلشهار هو «السيد يسعد ربراب» بحيث
طلب من إحدى الصحافيات بالجريدة ان
تخربني بأن أبعث له بشبكة أثمنة اإلشهار،
لكن رفضت ذلك فال يمكن أن ارتمي يف
أحضان ربراب اكرب اثرياء البالد ،الذين
تحولوا فيما بعد من أشد أعداء النظام
الجزائري ،وتسببوا له يف مشاكل ،والحمد
لله أني لم أكن السبب يف ذلك.

* هل يمكن القول ان النظام الجزائري
يمارس الرقابة على الصحافيني حتى خارج
البالد؟
** الذين يشتغلون يف مؤسسات إعالمية
مقيدون من طرف مؤسساتهم ،مثال
بالنسبة يل شخصيا ال يمكن يل املرور يف
قناة «فرانس  ،»24ألن النظام الجزائري
سيحتج عىل ذلك .يف إحدى املرات نظم نادي
الصحافة لقاء وقدمت يل الدعوة للحضور،
وما أن وصلت لباريس حتى اتصل بي أحد
الصحافيني ليخربني ان الحلقة ألغيت،
ألكتشف فيما بعد ان الحلقة تم بثها،
والصحايف الذي نشط الحصة مغربي ،ما
يعني أنه تلقى أوامر بمنع حضوري معه
يف «البالطو» ،إذن الصحايف أكان جزائريا
أو غري جزائري ،فإنه مقيد من طرف
املؤسسة التي يشتغل فيها.
وسبق يل أيضا أن أجريت حوارا مع «موقع
 ،« 360وقاموا بحذف مقاطع من الحوار،
واستفزني األمر ألنني دائما كنت ضد
أسلوب «املقص» يف املادة اإلعالمية.
يف نفس السياق وبنوع من املقارنة ،كيف
تقرأ وضع حرية التعبري يف املغرب؟
أوال ،إنها ليست مطلقة ،أتذكر أن مجلة
األطلس طلبت مني كتابة مقال مرة  ،وملا
أرسلت املقال لم يتم نرشه رغم أنه كتب
بنوع من املوضوعية ،لكن اعتربوه مخالفا
لتوجههم .ونفس اليشء وقع يل مع «موقع
 »360مع أنني لم أتكلم عن املغرب بل
عن الجزائر ،فحني تكلمت عن الجزائر يف
السبعينيات ،عىل أنها كانت يف تلك املرحلة
جنة فوق األرض ،وكان بومدين حينها
ينظم لقاءات سنوية مع الطلبة ،وكان من
حق الطالب أن يقول لبومدين كيف لك أن
تدخن «السيكار» يف املقابل الجزائريون
يدخنون السجائر الرخيصة ،ويقبلها
بومدين بكل أريحية ،وال يرسل الطالب إىل
السجن ،بل يطمئنه بأن «السيكار» الذي

يدخنه لم يقتنيه من مال الشعب ،بل جاءه
هدية من فيديل كاسرتو مثال ،وهذا ما
يعطينا صورة واضحة عن حرية التعبري
التي كانت يف الجزائر آنذاك .ولكن من لم
يعيش تلك املرحلة التاريخية ال يمكنه ان
يلمس كيف كانت تلك الحرية .يف مرحلة
بومدين كان عمري  19سنة ،وكنت ادرس
بالجامعة وأشتغل يف نفس الوقت ،وكانت
الرشكات هي من تالحق الطلبة لتتعاقد
معهم ،ونفس اليشء بالنسبة للجيش،
واآلن نجد الطلبة يتخرجون من الجامعة
وال يجدون عمال.
عودة إىل حرية التعبري يف املغرب فهي ليست
مطلقة كما قلت ،شخصيا ال أقول مثال
الصحراء املغربية ،بل استعمل الصحراء
«الغربية» ،وال أحد من املسؤولني يحاسبني
عىل ذلك ،ألنهم يدركون أن القضية الزالت
عىل طاولة األمم املتحدة ،وخري دليل عىل ذلك
أن هناك اجتماع لجنة تصفية االستعمار
باألمم املتحدة ،حيث يوجد مندوب الجزائر
بدون مهمة وبدون هدف و»يأخذ يف
الكفوف» والقضية الزالت مطروحة وتعترب
نقطة نزاع .ثانيا ،ملاذا املغرب يقرتح الحكم
الذاتي يف األقاليم الصحراوية ،وأن هذا
الحكم الذاتي ممارس حاليا يف الصحراء.
قلت السلطات املغربية لم تحاسبني أبدا
عىل تسمية «الصحراء الغربية» ،ولكن إن
سألني أحد ،هل تريد أن تكون الصحراء
تابعة للمغرب أم منفصلة عنه ،يف األول
سأقول إنني ضد التجزئة ،وثانيا إنني
وحدوي ،وال أتصور تأسيس دويلة ال تتوفر
عىل أي مقومات دولة باملعنى الكامل.
كانت «البوليساريو» تعترب نفسها يف
البداية حركة تحرر ،لكنها اليوم أصبحت
عصابة تهريب تشتغل تحت أوامر العصابة
الكبرية الجزائرية ،وأنا أعرف منطقة
الصحراء وقمت بزيارتها ،وأؤكد لكم أنه
لو حكمتها البوليساريو فمصريها سيشبه
مصري الجزائر.
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commerce ou de l’invasion, il existe des
dénominateurs communs très forts qui
ont permis aux deux plus anciennes
fondations et influences de la culture
marocaine, à savoir l’amazighité et
le judaïsme, de persévérer par leurs
influences et leur impact la culture,
les valeurs du vivre-ensemble et la
tolérance.
Le Maroc est largement connu comme
une nation islamique, mais même avant
l’arrivée de l’Islam au Maroc en 694,
les Amazighs étaient les principaux
habitants de l’Afrique du Nord, en
général. Après la destruction du
Second Temple juif en 70 après J.-C.,
la population de la région de Palestine,
a fui principalement vers l’Afrique du
Nord, en plus d’autres endroits comme
l’Asie, l’Espagne et le Moyen-Orient,
où elle a trouvé un accueil très amical
pour leur mode de vie et leur religion.
lls sont arrivés dans une Afrique du
Nord occupée par les Romains, mais
ont trouvé respect et compréhension
mutuelle résultant de la rencontre des
tribus juives et amazighes et de leurs
civilisations respectives. Ils ont pu créer
une base très solide et influente non
seulement pour l’histoire, mais aussi,
et surtout, pour la culture marocaine
d’aujourd’hui.
Une influence durable comme celleci n’aurait pas été possible sans la
relation et la compréhension solides
que les tribus juives et amazighes ont
eues dès le début de leur rencontre.
Le mélange et la coexistence ont été
le début de la relation judéo-amazighe
qui a abouti à l’une des bases les plus
durables, les plus influentes, et les plus
transformatrices sur les valeurs et la
tradition marocaines telles qu’elles
sont aujourd’hui et qui seront connues
sous le concept du substrat culturel
judéo-amazigh.
Avant l’arrivée de toute religion
monothéiste en Afrique du Nord, il y
avait de nombreuses tribus amazighes
différentes qui vivaient dans la région,
qui n’avaient pas vraiment de religion
officielle mais plutôt un mode de vie
tribal qui les unissait en tant que
peuple. Ces tribus amazighes ont
existé et prospéré en Afrique du Nord
pendant plus de soixante siècles et,
par conséquent, le tribalisme a lié
ces personnes en tant qu’idéologie
sociale dominante et en tant que
système de gouvernance efficace.
Cet environnement s’est avéré idéal
et propice pour un autre groupe de
personnes tribales qui fuyaient leur
région à la recherche d’un autre
environnement accueillant où vivre et
prospérer.
Après la destruction du Second Temple
en Palestine par les Romains, de
nombreux survivants juifs ont décidé
de fuir vers l’Afrique du Nord où ils
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ont trouvé un mode de vie tribal déjà
existant et proche du leur. Au début, le
peuple juif d’Afrique du Nord habitait
des zones rurales du nord. Ils se sont
épanouis dans leur environnement
grâce aux loyautés tribales déjà
existantes et au respect de la nature qui
est si important dans les modes de vie
amazighs et juifs.
Cette transition vers l’Afrique du Nord
du peuple juif, qui représente une
religion et une nation complètement
différentes, aurait pu entraîner des
conflits de toutes sortes, mais, par
contre, il a réussi à s’installer et à
prospérer grâce à son sens aigu de la
coexistence et du brassage.
Sur le plan professionnel, le peuple juif
a choisi des métiers de valeur et a fini
par devenir un pilier de la communauté
et certains de ses membres les plus
dignes de confiance. Ils sont devenus
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de loin pour indiquer qu’il avait payé
la taxe tribale). Ces professions étaient
extrêmement utiles et permettaient une
intéraction et une intégration complète
dans la communauté amazighe.
Activités réalisées
Les participants à cette conférence ont
discuté de l’ancienne vérité du rôle
des femmes en tant que gardiennes
intergénérationnelles de la culture,
du folklore et du patrimoine – en
particulier à travers les récits oraux au
sein des ménages – et de la question
de l’accès des femmes à jouer un rôle
actif et visible dans la préservation et
la perpétuation du patrimoine (multi)
culturel au Maroc. La méthode Dakira
d’exploration de l’identité intégrée
à l’autonomisation des femmes a été
présentée et appliquée comme un
premier pas en avant.

Izza Génini, réalisatrice marocaine, icône du vivre-ensemble
des marchands itinérants (allant
d’un endroit à l’autre pour vendre
diverses choses comme des ustensiles
et des produits cosmétiques), des
peseurs (des personnes qui avaient
les compétences nécessaires pour
peser sur le marché, car les balances
n’étaient pas très répandues et seuls
ceux qui bénéficiaient de la confiance
de l’État étaient choisis pour le faire),
des ferronniers, des orfèvres, des
banquiers locaux (des personnes qui
prêtaient de l’argent avec des intérêts,
ils étaient si populaires dans cette
profession non seulement parce qu’ils
étaient dignes de confiance mais
aussi parce qu’ils ne demandaient
pas de remboursement, s’il n’était
pas disponible, mais augmentaient
simplement les intérêts), et ils étaient
également chefs de caravane (c’était
également une profession à laquelle
peu de gens faisaient confiance et seuls
les Juifs se donnaient la peine de payer
la taxe de passage – en fait, le mot pour
guide en Amazigh est azettat qui fait
référence au morceau de tissu azetta
qu’il portait sur un long bâton, visible
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Les participants au programme Dakira
ont discuté aussi du multiculturalisme
et du tourisme durable et ont fourni
des témoignages de leur expérience
d’enseignement et d’apprentissage
du patrimoine juif marocain avec
l’Association Mimouna, le ministère
du tourisme et l’ISITT. Les partenaires
du programme Dakira ont expliqué
comment le tourisme est lié à leur
travail de préservation du patrimoine
matériel et immatériel. Les participants
ont posé des questions et ont discutés
de la manière dont l’industrie du
tourisme peut garder vivante la
mémoire multiculturelle marocaine
tout en soutenant le développement
des compétences et les opportunités de
travail pour les jeunes et les membres
des communautés locales.
La conférence a fait découvrir, au
grand public, les méthodes uniques
utilisées par Dakira pour promouvoir la
préservation du patrimoine culturel et
susciter le dialogue sur ce sujet parmi
les jeunes. De l’art au sport, Dakira vise
à inculquer une appréciation et une

volonté de découvrir plus profondément
le patrimoine marocain diversifié en
utilisant une variété d’outils.
La conférence a jeté aussi la lumière
sur les expériences et les histoires des
gardiens musulmans des cimetières
juifs et chrétiens et des sites du
patrimoine religieux qui ont hérité
de ce rôle au cours des dernières
générations. Quels sont, selon eux,
les défis et les opportunités les plus
notables, comment envisagent-ils la
préservation future de ces lieux sacrés
marocains et comment les gardiens du
patrimoine peuvent-ils également en
tirer des revenus durables ?
Une exposition informelle des projets
et activités de Dakira a été organisée
avec l’opportunité pour les participants
de créer un réseau et de préserver
leurs propres souvenirs marocains dans
des capsules vidéo comme souvenirs
personnels et outils éducatifs.
Parallèlement, des petits groupes
ont discuté ensemble et ont rédigé
des propositions de plans d’action
et de partenariat. À la fin de la
session, les groupes ont présenté
leurs idées sur la façon dont ils
peuvent travailler à la préservation du
patrimoine multiculturel, au dialogue
et à la tolérance dans leurs propres
communautés et au-delà.
Conclusion: La conférence Dakira,
un grand succès
Il faut dire que cette grande conférence
organisée par l’USAID à travers la High
Atlas Foundation -HAF- et dirigée de
main de maître par son sympathique
président Yossef Ben-Meir a été, sans
nulle doute, un grand succés de part
son ampleur, ses objectifs atteints
et son impact futur, sans oublier,
pour autant, la mise en évidence du
rayonnement du Maroc dans le monde
par son multiculturalisme dynamique
et son vivre-ensemble, sans égal, dans
un monde tourmenté par la haine et la
violence.
Un des grands moments de cette
rencontre de la célebration de
la mémoire marocaine était la
présentation au grand public de l’icone
marocaine du cinéma documentaire:
Izza Génini qui n’a cessé depuis les
années 70 du siécle dernier de glorifier
le Maroc, son multiculturalisme et son
vivre-ensemble proverbial par ses
grandes oeuvres cinématographiques à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
Dans l’ensemble, il ne fait aucun
doute que le programme Dakira de
l’USAID contribue, indéniablement,
à préserver l’histoire multiculturelle
du Maroc grâce aux efforts collectifs
des communautés. Donc, tout ce que
nous pouvons dire est: BRAVO USAID,
HIGH ATLAS FOUNDATION et toutes
les associations participantes à cette
noble initiative. Le MAROC vous dit un
million de fois merci.
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Le Maroc, pays du multiculturalisme

Dr. Mohamed Chtatou
Un regard sur le programme
USAID Dakira
Le but du programme Dakira de l’USAID
est d’explorer et de renforcer la solidarité
interreligieuse et interethnique par
le biais d’efforts communautaires qui
préservent l’héritage culturel au Maroc
à travers deux objectifs primordiaux :
Objectif 1 : Renforcer la préservation
religieuse et culturelle, l’apprentissage
et la cohésion sociale; et
Objectif 2 : Soutenir les initiatives
qui favorisent la tolérance, le
dialogue interconfessionnel et le
multiculturalisme.
Pour préserver le patrimoine culturel
du Maroc, Dakira engage un réseau
solide d’organisations de la société
civile locales diverses pour soutenir
la mise en œuvre du programme.
Grâce à ces partenariats, Dakira
catalyse l’engagement diversifié et
coordonné des acteurs de la société
civile, des dirigeants communautaires
et des parties prenantes locales pour
discuter, réfléchir et apprendre sur le
patrimoine religieux et ethnique du
Maroc. Ces partenariats permettent
la documentation et la diffusion des
pratiques, des expériences vécues et des
témoignages partagés par les parties
prenantes, ainsi que la restauration du
patrimoine matériel.
Le programme développe une approche
intégrée et participative axée sur
l’autonomisation des communautés
par le renforcement des capacités et
l’apprentissage par l’expérience afin
de promouvoir le multiculturalisme, la
cohésion sociale et la diversité. Cette
approche participative est également à
la base de la création de plans d’action
partagés pour améliorer les futures
opportunités de subsistance au sein des
communautés ciblées.
Si la mémoire de la cohabitation
entre musulmans, juifs et chrétiens
est préservée, et si Dakira peut
amener les gens vers une plus grande
compréhension culturelle, alors une
solidarité renforcée émergera qui
améliorera les moyens de subsistance
et servira de modèle pour le dialogue
interreligieux au Maroc et dans la
région.

Les résultats attendus de cette
remarquable initiative sont comme suit:
• Localiser, préserver et numériser les
histoires collectives et individuelles,
les visions et les archives (sous leurs
différentes formes) de la diaspora
marocaine et des communautés
religieuses et ethniques migrantes;
• Créer des outils éducatifs et de
sensibilisation pour les facilitateurs
et les participants aux initiatives de
dialogue interconfessionnel, y compris
les guides touristiques, les étudiants et
les associations;
• Démontrer – en particulier aux
jeunes – l’importance d’apprendre, de
comprendre et de préserver leur histoire
locale, notamment en ce qui concerne
les minorités religieuses et ethniques,
le multiculturalisme et l’harmonie
interconfessionnelle;
• Améliorer les compétences techniques
et narratives, le sens de l’objectif et la
confiance des jeunes et des associations,
afin qu’ils puissent mettre en œuvre
des projets patrimoniaux utiles aux
communautés; et
• Augmenter la portée des campagnes
de sensibilisation multimédia à travers
le Maroc et la diaspora marocaine,
en incitant les membres de différents
groupes religieux à interagir sur des
intérêts communs et des identités
partagées.
Dakira, pour sauvegarder la
mémoire collective
Le programme Dakira de l’USAID, mis
en œuvre par la High Atlas Foundation
et ses partenaires, l’Association
Mimouna, la Fondation Mémoires
pour l’Avenir, l’Association Mogador
d’Essaouira, l’Association Argania,
l’Association Sefrou pour les arts
multidisciplinaires et la Fondation
Miftah Essaad, vise à développer et
à lancer une approche participative
unique pour la préservation éducative
de l’histoire multiculturelle du Maroc.
Le
programme
encourage
les

communautés locales à saisir, préserver
et transmettre leurs souvenirs collectifs
afin qu’elles soient mieux équipés
pour s’approprier la revitalisation de
leur propre histoire. Cette approche
d’introspection
et
de
partage
d’expérience entre les participants
locaux maximise la construction
de relations menant à des actions
collectives qui améliorent les moyens
de subsistance et une découverte
approfondie de l’identité multiculturelle
du Maroc.
La conférence a présenté des conteurs,
rassemblé les gardiens du passé pluriel
du Maroc, exposé des voies artistiques
pour le dialogue communautaire,
souligné les points communs entre les
groupes religieux et ethniques à travers
l’art et le sport et a réfléchi au rôle des
jeunes et des femmes dans la durabilité
du patrimoine. Des témoignages et des
conversations avec les partenaires et les
participants du programme Dakira ont
incité les participants à contempler et à
explorer les méthodes traditionnelles et
nouvelles de préservation de l’histoire
multiculturelle du Maroc grâce à des
efforts communautaires collectifs.
Maroc, pays multiculturel
Dans un discours, feu Roi Hassan II
avait déclaré que le Maroc est un pays
qui puise ses racines en Afrique et
respire par ses branches en Europe. Une
belle métaphore qui résume la position
géostratégique et l’identité culturelle
plurielle de ce pays. En effet, le Maroc
a toujours été un pays carrefour, un
point de rencontre entre différentes
cultures et civilisations. Un pays de
rencontre entre le monde occidental,
le monde arabo-islamique et le monde
africain mais aussi un pays d’échanges,
de dialogue, de tolérance et de vivreensemble.
Le Maroc, sur le plan archéologique
est le pays qui abrite Le site de Jebel
Irhoud, devenu le nouveau «berceau
de l’humanité» depuis la découverte
de restes d’Homo sapiens de 300.000
ans considérés comme les plus vieux du

monde, et qui a été classé patrimoine
national par les autorités marocaines.
La décision de préservation a été
publiée dans l’édition de janvier 2018
du Bulletin officiel marocain. Sur
le plan historique, le Maroc, en tant
qu’entité politique et culturelle a plus
de 6 millénaires d’histoire connue.
Le Maroc à travers sa longue histoire
a toujours été un pays d’accueil, de
dialogue et de vivre-ensemble. Il
a accueilli des populations juives
expulsées en l’an 568 Avant JésusChrist par les Assyriens, en l’an 70
Après Jésus-Christ par les Romains et
en 1492 par les catholiques espagnols
après la Reconquista.
Le Maroc a été aussi le point de départ
de l’Islam vers l’Afrique lors des
dynasties amazighes des Almoravides
(1040–1147) et des Almohades
(1121/1147–1269). Un Islam qui est
rentré dans ce continent par le biais les
caravanes commerciales marocaines.
L’islam africain s’est enrichi par la suite
par l’expérience soufie marocaine de
Sidi Ahmed Tijani.
En effet, une des écoles de pensée
islamique les plus fortes et les plus
puissantes présentes aujourd’hui en
Afrique est sans aucun doute la tarîqah
tijâniyyah qui trouve son origine dans
la zâwiyyah tijâniyyah de Fès où son
créateur Sidi Ahmed Tijani (17371815) est enterré. Pour le musulman
africain, Sidi Ahmed Tijani est une
figure islamique importante et son école
de pensée soufie a indéniablement
influencé positivement sa vie dans tous
ses aspects à tel point que la ziyyârah
de sa loge à Fès est devenue, pour lui,
d’une importance religieuse secondaire
après l’accomplissement du cinquième
pilier de l’Islam : le hajj.
Le substrat culturel judéo-amazigh
L’un des pays les plus uniques d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient est, sans
aucun doute, le Maroc, non seulement
en raison de ses nombreuses identités
et racines culturelles coexistantes,
mais aussi pour ce que ces influences
ont apporté à ce pays, à long terme.
Une question persistante se pose : d’où
vient ce statut unique ? Les peuples et
les cultures qui ont influencé le Maroc
sont venus de différentes origines,
mais ont laissé des héritages différents
tout au long de son histoire, ce qui
soulève la question de savoir comment
l’héritage d’un pays ou d’une religion
d’envahisseur ou de visiteur peut
influencer la culture, les traditions, et
même la religion d’une manière aussi
profonde ?
À la base de toutes ces influences
différentes qui proviennent du
colonialisme, de la migration, du
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ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ
ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⴰⵡ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ
ⵓⵙⵏⵜⵍ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ
ⵃⵎⴰⴷ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⴳ ⵜⴼⵔⵜⵉⵏ
ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⵔⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴷ
ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ
ⵏⵉⵜⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜ
ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵕⵓⵍⴰⵏ ⴱⴰⵕⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ
ⵏⵏⵙ.

4- ⵜⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵉⵏ
ⵜⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜⵉⵏ ⵖⵔ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ,
ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵣⵖ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ.
5- ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ
ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,
ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
6- ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ, ⵏ
ⵅⵓⵍⵢⵓ ⴽⴰⵕⵓ ⴱⴰⵕⵓⵅⴰ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵣⵖ
ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ.
7- ⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵏ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⴳⵓⵎⵉⵣ
ⵎⵓⵕⵉⵏⵓ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵣⵖ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ.

ⵉⵍⵓⵍ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵃⵎⴰⴷ ⵚⴰⴱⵉⵕ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1952 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵙⵓⴷⵔⴰ
ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ, ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ
ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ
ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ (ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ), ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ
ⵍⴼⵇⵀⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴷ ⵉⴳⵔⵔⴰⵎⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵢⴰⵔⵏⵜ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵓⴷⴼ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓ ⵚⴰⴱⵉⵕ
ⴳ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵉⵏⴳⴳⵯⴰ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴰⴷ
ⵉⵃⵙⵓ ⴰⵡⴰⵍⵏ ⵕⴱⴱⵉ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⵛⵎ
ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵍⵎⵓⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ
ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴳ
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ. ⵉⴹⴼⵕ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ
ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
ⵡⴰⵍⵉⵢ ⵍⵄⴰⵀⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ
ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⵓⵜⴰⵛⴼⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ
ⵖ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵓⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ
ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ,
ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ
ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ
ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟⵉ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ
ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⵙⵏⵉⵢ
ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1977 ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵔⵣⵣⵓ
ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ‘’ⵜⵓⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵉⵏ
ⴳ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴷⴰⵔ
ⵉⴱⵃⵔⵉⵢⵏ’’. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ
ⵢⵓⴷⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ,
ⵉⴹⴼⵕ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵎⵥ
ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰ ⵅⴼ
‘’ⴰⵎⵛⴽⵛⴰⵎ ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏⴳⵔ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ
ⴷ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ’’.
ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ

ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰ
ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ: ‘’
ⵜⴰⵙⵇⵇⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ
ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ’’ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ
ⵙⵓⵍ ⵢⵓⵎⵥ ⴷⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
1989 ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴽⵔⵉⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ
ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ’’.
ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴰⵎ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ
ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵉⴳ ⴰⵎⵔⵣⵓ
ⴰⵎⵙⴰⵎⵓ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ,
ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ,
ⴷ
ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ.
ⵉⵍⵍⴰⵍ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ
ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ
ⵏ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎ ⴰⵎⴰⵔⵉ
ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⵓⵜⵉⵏ 16 ⵏ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ
ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ
ⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵏ ⵙⴳ 2005 ⴰⵔ 2014.
ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ
ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ
ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ
ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ:
1- ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ
ⵙⴰⵏⵜⴰⴽⵔⵓⵣ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵙ ⵙⴳ
ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵉ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵓⵔ
ⵉⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏⵏ.
2- ⴰⵙⵉⴼⵔⵡ ⴳ ⵢⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵣⵖ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ
ⴽⵓⵜⵛⴰ
ⵍⵓⴱⵉⵜ ⵙⴰⵔⵙⵓⵡⴰ.

ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵣⵖ
1978 ⴰⵎ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ 3- ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ - ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,
ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⵉⴹⴼⵕ ⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ - ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ.
ⵏⵉⵜ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ

ⵉⵔⵏⵓ ⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ
ⵖⵓⵔ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ
ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ
ⵏⵏⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⴷ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⴷⵇⵉⵣⵜ ⵖ
ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ
(ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ
ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ) ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⵉ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ
ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ
ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵓⴷⵔⴰ
ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ
ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⴽ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵉⵎ
ⴳ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏⵜ
ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ:
- ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ "ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ" ⵅⴼ ⵏⵉⵜ
ⵉⴱⴷⴷ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ
"ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ" ⵏⵏⴰ
ⵅⴼ
ⵉⴱⴷⴷ
ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ ⴷ ⵉⴷⴰⴱⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ
ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰ
ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ
ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⴳ
ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵉⵎⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ
ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ
ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵏⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ. ⵙ ⵓⵙⵏⵉⵢ
ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ
ⵃⵎⴰⴷ ⵚⴰⴱⵉⵕ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011,
ⵓⵙⵓⵍ ⵉⴹⴼⵕ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵖ ⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ
ⴰⴳⵏⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵔⵔⴰ: ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵙⵉⴼⴰⵡ
ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ
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"ⵊⴰⵔ

ⵓⴹⵉⵇⵇⵉ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ" ⴰⴷⵍⵉⵙ
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵃⴰⵍⵉⵎ ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ

ⵢⴼⴼⴰⵖ ⵓⵛⵛⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵉ ⵉⵊⵊ ⵏ
ⵡⴰⵙⵙ, ⴰⴷⵕⴰⵃⴰⵏ ⴰⴷⵉⵎⴰⵕⵏ ⵎⵉⵏ
ⵖⴰⵛⵛⴰⵏ, ⴰⵕⴰⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵖⴰ ⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵏⴰⵢⵏ ⵢⴷⵙⵏ ⵉⵕⴰⵄⵡⵛ, ⴷ ⵉⵛⵜ
ⵏ. ⵜⵍⵍⵄⵏ ⵡⴰⵊⵊⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵡⴰ ⵉⵡⴹⵏ,
ⵡⴰⵍⵓ. ⴰⵔⴰⵎⵉ ⵉⵡⴹⴰⵏ ⵖⴰ ⵉⵊⵊ
ⵡⵏⵉⵜⵛⵉ ⵢⴰⵔⵡⴰⵙ ⵉⵊⵊ ⵜⵃⵉⵎⴰⵔⵜ
ⵏ ⵔⴱⵀⴰⵢⵎ; ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⵉⵣⵎⴰⵔⵏ.
ⴷⴰ ⵉⵏⵙⵉ ⴷ ⵓⵛⵛⵏ, ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵡⴰⵔ
ⵅⴰⵙ; ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵙⵉ ⵉ ⵓⵛⵛⵏ:

ⵉⴰⴹⴼⴰⵔ, ⵛⴽⴽ ⵜⵜⴰⵣⵣⵔⴰⴷ ⵡⴰⵢ
ⵣⴰⵎⵎⴰⵕ ⴰⵛⵛ ⵉⴰⵟⵟⴰⴼ, ⵏⵛⵛ ⴰⴷ
ⵓⵢⵓⵔⵖ.
ⵓⵛⵛⵏ ⵉⵎⵖⴰⵕ ⴷⵢⵙ ⵡⴰⵡⴰⵕⴰ
ⵢⵙⵕⴰ ⵣⴳ ⵉⵏⵙⵉ, ⵡⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵢ
ⵉⵏⵙⵉ:
- ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⵉ ⴰⵏⵜⵜⴰ, ⴰⵎⴰⵏⵏⵉ
ⵉⵙ ⵖⴰⵏⴰⴳ.
ⴰⵏⵉⵛⵛⵉ ⴰⵏⵏⵉ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵢⵃⴹⴰ;
ⵖⵔ ⵢⴰⵥⵔⴰ ⵓⵛⵛⵍ ⵉⵕⵓⵃ ⴰⴷ
ⵉⵟⵟⴼ ⵉⵣⵎⴰⵔ ⴰⵏⵏⵉ ⵉⵅ ⴰⵜⵜⵓⵖⴰ
ⵉⴰⵙⵙⴰⵔⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉ, ⵓⵛⴰ
ⴰⵏⵉⵛⵉ ⴰⵏⵏⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⵖⵉⴰ ⵉⵙⵙⴰⵔⵙ
ⵉⵏⵙⵉ, ⵓⵛⴰ ⵉⵕⵓⵃ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵔⴰ,
ⵉⴳⴳⴰ ⵔⴱⵓⵔⵇⵉ ⴰⵡⴰⵔⵏⵉ ⵓⵛⵛⵏ.
ⵉⵏⵙⵉ ⵡⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴰⵏⵊⴰⵎ.

- ⴰⵇⵇⴰ ⴷⴰ ⵎⴰⵎⵛ ⴷⴰⵙ ⵖⴰⵏⴳ;
ⵏⵛⵛ, ⴷ ⴰⵎⵥⵉⴰⵏ ⵡⴰⵣⴰⵎⵎⴰⵔⵖ
ⴰⴷⴰⵣⵔⴰⵖ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⴰⴷ ⵕⴰⵃⵖ
ⴰⴷ ⴰⴽⴽⴰⵖ ⵖⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵜ ⵏⵏⵙ, ⵏⴰⵛⵛ
ⵖⵔ ⴷⴰ ⵢⵟⵟⴰⴼ, ⵛⴽⴽ ⴷⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⵜⵜⴰⵣⵔⴰⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ
ⵡⴰⵔ ⵉⵣⴰⵎⵎⴰⵔ ⴰⵛ ⵢⴰⵟⵟⴰⴼ,
ⴰⵟⵟⴰⴼ ⵉⵊⵊⵏ ⴷⵖⵉⴰ ⵜⴰⵔⴰⵡⵔⴰⴹ.
ⵅⵎⵉⵏ ⵉⵛⴽ ⵖⴰⵢⵥⴰⵔ ⵓⵏⵉⵜⵛⵉ, ⵢⵓⵔⵉⵜ: ⴰⴱⴷ ⵍ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴱⵏ ⵛⵉⴽⴰⵔ
ⴰⴷⴰⵢ ⵉⴹⵔⴰⵇ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵛⵛ ⴷ

ⵢⴰⴳⴳⵓⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵢⵓⴷⵙⵙⴰⵏ
ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⴰⵔⵉⴼⵉ
ⵃⴰⵍⵉⵎ ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵎⵓⴷ ⵏⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵎⵓⴷ
ⴰ ⵓⵎⵉ ⵢⴰⵅⴹⴰⵔ ⴰⵣⵡⵍ "ⵊⴰⵔ
ⵓⴹⵉⵇⵇⵉ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ", ⵜⵉⵎⴰⵔⵏⵉⵜⴰ
ⵖⴰ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵜⴱⴰⴷ
ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷⴳ
ⵓⵄⴰⵔⵡⵉ.
ⵎⴰⵎⵛ ⵉⴱⴷ ⵅ ⵓⵄⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ
ⵟⴰⵢⴱⵉ, ⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷⵉ
ⵅ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵎⵓⵙ.
ⵃⴰⵍⵉⵎ
ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⵣⴳ
ⵉⵣⵍⴰⵡⵉⵢⵏ ⵉⴽⵙⵉⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ
ⵜⵙⴰⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⴷ
ⴷⴳ ⴰⵙⵙⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⴰⵎⵓⴷ
ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵓⵎⵉ ⵢⴳⴳⴰ ⴰⵣⵡⵍ
"ⴰⴷⴷⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⵓⵢⵢⵜ".
ⵅ ⴰⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⵏⵏⴰ ⵃⴰⵍⵉⵎ

ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵉⵊ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅ
ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ :
"ⵊⴰⵔ ⵓⴹⵉⵇⵇⵉ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ"
ⴷⴰⴳⵙ 50 ⵏ ⵜⵇⵙⵙⵉⵙⵙⵉⵏ,
ⴷⴰⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵣⴰⵢⵙⵏⵜ ⵡⴰⵔ
ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⴱⵓ ⵡⴰⵣⵡⵍ, ⴰⵅⴰⵔⵔⵙⴰ
ⵢⵓⵙⴰⵢⵉⴷ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵡⴰⵀⴰ, ⵡⴰⵔ
ⵜ ⵥⵔⵉⵖ ⴱⵓ ⵖⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵃⴷ. ⵓⵛⴰ
ⵏⵏⵉⵖⴰⵙ ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵏⵜⵉⵊⵊⵉⵖ
ⴰⵎⵎⵓ ⴱⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ ⴰ ⵜⵉⵔⵉ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ
ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (une
nouvelle expérience). ⵎⴰⵛⵉ
ⵓⵖⵉⵍ ⴽⵓⵍ ⵜⴰⵇⵙⵙⵉⵙⵜ ⴰ ⵖⴰⵔⵙ
ⵢⵉⵍⵉ ⵡ ⴰⵣⵡⵍ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ
ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏ
ⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⴱⵓ ⵡⵡⴰⵣⵡⵍ.
ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵄⴰⵡⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏ
ⴷ
ⵜⵉⵇⵓⴹⴰⴹⵉⵏ
ⴰⵟⵟⴰⵙ
ⵜⵉⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏⴰ
ⵜⵉⵇⵓⴹⴰⴹⵉⵏ
ⴷ ⵜⵉⵏⴰ ⵓⵎⵉ ⵡⴰⵔ ⴳⴳⵉⵖ ⴱⵓ
ⵢⵉⵙⵎ.
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ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ:
ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⴽⴰⵜⵉ ⵀⵉⴽⵙ katie hicks ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ
ⵣⵖ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ, ⴷ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ
ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴹⵕ ⵅⴼ
ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ
(ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ) ⵣⵖ ⴰⵙ
ⵜⵙⵙⴼⵍⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ,
ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⵍⵎⴷ ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ
ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵔⴰⵏ
ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ‘’ⵕⵕⵉⴱⴰⴱ’’, ⵜⵃⵙⵓ
ⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⵔ
ⵜⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵉⵔⵉ.
ⵜⵣⵎⵔ ⴽⵉⵜⵉ ⵀⵉⴽⵙ katie ⴰⴷ ⵜⵏⵔⵓ
ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙ
ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⵙ
ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵉⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ
ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ
ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴱⴱⵉ, ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ
ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ
ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ
ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⴰⵢ ⵚⴰⵎ (ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ).
ⵜⵍⵓⵍ ⴽⴰⵜⵉ ⴳ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1986,
ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⴰⵙ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⴱⵢⴰⵏⵓ
ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔ ⵍⴽⵓⵕⴰⵍ ⵏⴳⵔ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ
ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⴷ
ⵎⵔⴰⵡ. ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵜ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴼⵓⵍⴽ
ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ.
ⵜⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴽⵉⵜⵉ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴼⵜⵜⴰⵃ
ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
2017. ⵜⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ
ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⴽⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ
ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔ ⵖ
ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵛⵛⴰⴷ ⵙ
ⴷⴷⵎⵙⵉⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⵏⵜⴰⴳ ⴷ ⵡⴰⵀⵔⵓⵛ
ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵜⵙⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ
ⵏ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵔⵛⴰⵛ. ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵙⴳ
ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2018
ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵙⵔⵙ
ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⴽⴰⵜⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
(ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ) ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⵙ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ
ⵙ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ.

ⵀⴰ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵖⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ
ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ
ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ
ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ
ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⴽⴷ
ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵖ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ
ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⵣⴰ ⵙⴳ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⴽⴷ
ⴷⵉⴷⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ
ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴽⴰⵜⵉ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ
ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ
ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵚ, ⵎⵏⵛⴽ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵖ ⵙⵙⵏⵏ
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵚⵜ
ⴽⵉⵍⵉ
(ⴽⴰⵕⵉⵏ ⴷⵓⵏⴼⵕ karen D’enfert)
ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵙⵔⵏ (ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ) ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ
ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉ
ⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵓⵟⵟⴰⵍⴱ ⵍⵎⵥⵓⴹⵉ ⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ
ⴰⵔⵙⵎⵓⴽ ⴷ ⵢⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ
– ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ- ⵎⴽⵍⵍⵉ
ⵙⵙⵏⵏ ⵊⵓⵏⵉⴼⵉⵕ ⴳⵕⵓⵜ (Jennifer
Grout) ⵢⵉⵔⵉⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵡⴷ
ⵏⵜⵜⴰⵜ. ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵜⴰⴼⵔⴷⵉⵜ ⵏⵏⴰ
ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵣⴼⵣⴰⴼ ⴳ ⵢⴰⵜ
ⵜⵉⵣⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵕⵕⵉⴱⴰⴱ ⴳ
ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ. ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ
ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⵉⵖ
ⵏⵡⵉⵔⵔⵉ ⵏⵥⵕ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵕⵕⴰⵢⵚⵉⵏ
ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏⵜ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵏ
ⵍⵓⵟⴰⴹ, ⴷ ⵢⵉⴷⵔⵓⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵎⴰⴷ
ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⵜ
ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵔⵔⵉⴱⴰⴱ, ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙ
ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵣⴼⵣⴰⴼⵏⵜ ⴰⵛⴽⵓ
ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ
ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵚⵕⴰⵢ, ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ
ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵙ ⵎⴰⴷ
ⵓⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵃⴱⴰⵏⵜ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ
ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵚ
ⵉⵎⵣⴼⵣⴰⴼ ⴹⴰⵕⵜ ⵖ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⴰⵔ ⴷ
ⵜⴻⵜⵜⴼⵖⵖⵏⵜ ⵙ ⵉⵡⵉⵣⵏ ⵓⵔ ⵏⵜⵍⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉⵖ
ⵔⴰⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵕⵕⵉⴱⴰⴱ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⴳ
ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ.
ⵜⵉⵔⵔⴰ: ⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴷ
ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ
ⵜⵙⵉⴳⴳⵣⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵙⵓⵙ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.
ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ
ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ, ⴳ
ⵓⴽⵙⴰⵢ ⴰⵎⵊⴰⵀⴷⵉ, ⵜⵓⵎⴰ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ
ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ
123 ⵏ ⵜⵙⵏⴰ. ⵉⵎⵎⵔⴽⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⵡⵡⵉⵏⴳⵎ
ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⴷ ⵓⵣⵣⴱⵔⵣ ⵙ ⵜⴰⴹⵚⴰ,
ⵏⴽⴹⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ
ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ
ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵄⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ
ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵏⴼⵏ ⴷ
ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⵓⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ.
ⵉⵙⵡⴰ ⴷ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ
ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ
ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ
ⵓⵣⵡⵍ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ
ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵙ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ
ⵉⴼⵊⵊⵉⵊⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵓⵊⵉⵍⵜ
ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵣⵖ ⵄⵉⵛⴰ ⵙ ⵎⵓⵃⴰ
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵔ ⴳ ⵓⴼⵔⴰ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ
ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵡⵜⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⵔ.
ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵊⵎ ⴳ ⵉⵅⴱⴰⵛⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ
ⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴱⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴷⴷⵔⵉⵡⵛ
ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ »
ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ » ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ
ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵟⵟⴰⵍⵉⴱⵉ ⵙ « ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ
ⵜⵓⴳⴳⴰ » ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ, ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ
ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵎⴽ
ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⴼⵜ ⴷⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵉⵍⵜ
ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⴰ ⵎⵍⵍⴰⵍ. ⵎⴽⵍⵍⵉ
ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ
ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ
ⵅⴰⵍⵉⴷ
ⵄⴱⵕⵓⵛ ⴷ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵍⵉ ⴰⵢⵜ ⵄⴷⴷⵉ
ⵙ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⴷ
ⵉⴷⵏⵉⵍⵙⵏ ⵉ ⵡⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ.
ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ, ⵉⵣⵎⵔ
ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ
ⴰⵎⵃⵓⵣ ⵉⴼⵊⵊⵉⵊⵏ.

ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⵢⵓⵎⵥ ⴽⵕⴰⴹⵜ
ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ
ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ
ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵎⴰⵚⵟⵕ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵉⴹⴼⵕ ⵖⵉⵍⴰ ⴷ
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ
ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⵃⵢⵢⴰⵍ
ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ
ⵄⴱⴹⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ
ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ.
ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴳ
ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008 ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ
ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ « ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ
». ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ
ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010 ⵙⴳ ⴷⴰⵔ
ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵉⴹⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ
ⵅⴼ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ
ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ.
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵖ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵄⵓⵎⴰⵕ
ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ
ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵓⴼⴼⵓⵙ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ.
ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵍⴱⵓⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ
ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ, ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⴷ
ⵡⵓⵏⵓⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ
ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵓⵥⵏⵉⴳ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ ⵖⵉⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ
ⴷ ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ
ⴳ ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ
ⵜⵉⵎⵏⵣⴰ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ
ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ
ⵜⴰⵍⴱⵕⵊⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵙ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⴷ,
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵙⴳⵓⴷⵉ
ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ
ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵖ ⵜ
ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ ⵏⵣⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ 1978
ⴰⵙⵓⵊⴷ: ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ
ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ

ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ
ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ
ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴳ
ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ
ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ
ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵢⴰⵣⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴷⵓⴱⵍⴰⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ
ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ
ⴳ
ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏⵜ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ
ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ
ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ
ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⵏ
ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵓⵕⴱⴱⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ:
ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ,
ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴷⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ,
ⵏⵏⴰⵡⵔⵡⵉⵊ…

ⵉⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵅⴰ ⵉ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ
ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴳ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ
ⵓⵍⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ
ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ, ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ
ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ
ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵖⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵅⴰ ⵉ
ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵉⴷⴼⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴷ
ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵣⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵍⵍⵉ
ⵙⵏⴰⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,
ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ
ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵉⵏ ⴷ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ
ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ
ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵄⴰⵎⴰⵉⵜ.
ⵜⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⵓⵜⵔⴰ
ⵉ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏⵜ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ
ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ
ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ
ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ
ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ,
ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵚⴰⵃⴰ ⵉ 21 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ
ⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ
ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ.
ⵉⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⴳ
ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⴼ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵢⵏ
ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ
ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ
ⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ
ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ
ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ
ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ.
ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ ⵜⵎⴰⵏⵀⴰⵍⵜ
ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ
ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,
ⵎⴰⵙⵙ
ⵄⴰⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⴱⵉⵍⵓⵛ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ
ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵓⵎⵓⵛ
ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ
ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⵉⵛⵛⵓ
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Bâtir en terre
Une architecture amazigh sans architectes

Mustafa Akalay Nasser*

Dans les univers minéraux et
désertiques, l’architecture de terre fait
corps avec le paysage.
Nichées au pied des montagnes, les
habitations semblent prendre dans le
sol dont elles sont faites.
Le Maroc, en tant que pays d'Afrique
du Nord, constitue aux portes de
l'Europe, l'un des lieux les plus
pertinents de l'architecture de terre,
comme en témoignent ses villes dites
impériales, ses forteresses et ses
casbahs, véritables œuvres d'art et
d'une valeur patrimoniale indiscutable,
que des hommes anonymes ont érigé à
travers l'histoire, une architecture sans
architectes, mieux dit une architecture
vernaculaire, longtemps oubliée
par la modernité, et qui avait ses
propres valeurs, tant esthétiques que
fonctionnelles. C’est une architecture
qui ne passe pas par la tête, ni les plans
d'un concepteur et les maisons sont
construites par leurs propres habitants.
Le concept d'architecture de terre en
berbère s'appelle tabut, déformation
de tabia en arabe, terme probablement
phénicien d'où provient sans doute le
mot pisé, il est lié à une construction
en terre anonyme et préindustrielle,
fruit de sagesse populaire collective:
(auto-construction),
qui
selon
l'ethnographe berbériste français
Laoust: «l’architecture de terre aurait
été importée de la péninsule ibérique,
bien qu'il semble plus logique de penser
que les Ibères comme les Berbères ont
appris cette technique de construction
des Phéniciens".
L'architecture en terre crue est
omniprésente dans le sud du Maroc:
une zone de vallées désertiques et
d'oasis où abondent les forteresses
de couleur ocre, construites par
les maalems avec cette technique
vernaculaire qui utilise la terre comme
un matériau de construction. Ledit
matériau nécessaire à la construction
d'une casbah ou d'un Ksar se trouve
dans la région et, généralement,
très proche du lieu où l'on travaille.
L'élément de base est la terre, la pierre
n'est généralement pas loin, à cela
s'ajoutent la paille et le bois.

L’architecture de terre crue atteint
son apogée à l'époque d'Al-Andalous
et constitue l'une des manifestations
les plus ingénieuses et les plus vitales
de l'art de la construction de la fin du
Moyen Âge, elle s'enracine en Espagne
dans l'architecture vernaculaire de
laquelle elle exerce son influence plus
ou moins voilée, jusqu'à pratiquement
nos jours.
Nous suivrons la description de la
construction en terre, mentionnée
par le pénétrant sociologue et
historien andalou Ibn Jaldun dans
ses Muqqadima (prolégomènes) de
la main de l'arabisant José Miguel
Puerta Vílchez qui l'a si gracieusement
expliqué dans ce livre lumineux édité
par Akal et intitulé: Histoire de la
Pensée, esthétique arabe! Al-Andalous
et esthétique arabe classique!
"En ce qui concerne les techniques de
construction spécifiques, l'auteur de la

Tous ces détails techniques qu'offre Ibn
Khaldoun, aussi schématiques soientils, sont intéressants par la clarté
avec laquelle il les explique, par le
vocabulaire technique qu'il propose et
parce qu'ils répondent à des techniques
de construction encore observables
dans les vestiges archéologiques qui
nous sont parvenus d'Al-Andalous et
d'autres pays islamiques».
Pour
l'Andalou
Rodolfo
Gil
Benumeya, l'architecture de terre
était l'expression maximale des liens
historiques et architecturaux qui
unissaient les deux rives du détroit de
Gibraltar: «Au Maroc et en Andalousie,
l'art populaire a adapté la sensibilité
hypertrophique de l'art musulman
à la terre. L'art dynastique andalou
de l'Alhambra et de Fès est aussi un
décor abstrait; Palais, mosquées et
casbahs ont été magrébisés, ils ont été
habillés à la mode maghrébine; ce sont

Muqqadima mentionne ce qui suit: a)
construction de murs avec des pierres
taillées ou avec des briques (ayyur)
soudées avec de la boue (Tin) et de la
chaux (Jir) qui adhèrent comme s'ils
n'étaient qu'un corps; b) construction
des murs en terre (Turab) en prenant
une paire de planches dont la longueur
et la largeur varient selon les coutumes
et qui sont remplies de terre et de chaux
jusqu'à ce qu'elles prennent forme et
que les planches soient enlevées; ce
système s'appelle (tabiya) et l'artisan
qui le travaille s'appelle Tawwab; c)
recouvrir les murs avec de la chaux
après avoir été traité; d) construction
du toit (Saqf) en utilisant des poutres et
d'autres matériaux afin de couvrir les
espaces laissés entre les murs finissant
par le badigeonner avec un système
similaire au badigeonnage des murs.

la Giralda et la Koutoubia, rectilignes,
imposantes, devant l'élancement ailé
des minarets du Caire, ce sont les
plafonds de la mosquée cordouane,
absolument opposés aux dômes de l'art
syro-byzantin d'Egypte, de Turquie, de
Mésopotamie et persan».
Dans le Maroc présaharien, la
construction en terre crue est une
partie essentielle d'un système intégral
où les modes de vie et de culture
de l'oasis complètent la définition
d'un mode d'habitat traditionnel
d'intérêt socioculturel certain mais
qui est en voie de disparition comme
le relate Roger Mimo dans son ouvrage
"Forteresses de terre au sud du
Maroc”:
"Aujourd'hui le voyageur contemple
avec étonnement comment les
paraboles émergent sur les terrasses

en pisé, comment le ciment remplace
la terre, comment les jeunes changent
la"Djellaba ou kandoura" pour
les jeans et comment les produits
importés par Ceuta envahissent les
marchés. Les anciennes forteresses de
terre sont toujours debout, elles ont
plutôt tendance à disparaître non pas
parce que leurs fondations échouent
– qui sont extraordinairement solides
– mais parce que la mentalité de leurs
propriétaires a changé».
Une grande partie des coutumes
ancestrales qui ont donné un sens à
ce mode d'occupation du territoire
sont encore préservées. Cependant,
les transformations nécessaires qui
s'opèrent dans l'environnement du
peuple berbère entraînent l'abandon
progressif des villages traditionnels, la
disparition des oasis et des techniques
de construction en terre, représente
une perte irréparable de cet important
héritage architectural, ethnologique et
environnemental.
La valorisation des villes de ce
monde rural doit être la clé de leur
conservation, étant une redéfinition
des valeurs traditionnelles qui permet
la mise en place de stratégies d'action
compatibles avec les formes de vie
contemporaines et les processus de
modernisation... Les parcours de
durabilité proposent différentes
lignes d’une action qui, basée sur la
connaissance des valeurs existantes,
explore de nouvelles alternatives qui
favorisent le développement dans
une région aussi déprimée, comme
la réhabilitation des casbahs en
hôtels, respectant la tradition, fuyant
le pittoresque, mais misant sur la
modernité, c'est le seul moyen de
dynamiser l'économie de la région du
sud par le tourisme: Il ne s'agit pas de
s’opposer à la nouvelle architecture,
mais de l'intégrer et de dialoguer avec
le style antique … L'austérité ne sera
pas en contradiction avec le confort
non plus. Pour cette raison, les patios
poussiéreux se transforment en oasis
intimes, bien ombragés par des bassins
et, dans les intérieurs, les espaces
s'habillent de formes, de couleurs et de
textures qui réinterprètent la tradition
berbère. Parmi ceux-ci, un élément se
distingue, la grille forgée, qui se répète
dans les fenêtres et les toits, dont le
dessin rectiligne est un motif typique
de cette architecture berbère.
------------------* Directeur de l’Esmab UPF - Fès
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AMA proteste contre la proposition de nomination de l'ex-ministre
algérien M. Sabri Boukadoum comme émissaire de l'ONU pour la Libye

A Son Excellence M. António Guterres,
Secrétaire Général des Nations Unies,
Objet: protestation contre la
proposition de nomination de l'exministre algérien des Affaires
étrangères, M. Sabri Boukadoum
comme émissaire de l'ONU pour la
Libye
Monsieur Le Secrétaire Général,
Vous venez de proposer au Conseil
de sécurité, l'ex-ministre algérien
des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, comme nouvel émissaire
des Nations Unies pour la Libye.
Permettez-nous de vous exprimer que
nous déplorons et nous protestons
profondément ladite proposition
pour diverses raisons, surtout que
ce représentant diplomatique n’est
qu’une marionnette des généraux
algériens, qui ont confisqué le pouvoir
en Algérie.
Sachez bien que ladite proposition
ne
ferait
incontestablement
qu’approfondir le blocage à trouver
des solutions politiques et pacifiques,
qui garantiraient la stabilité, la paix
et le progrès au peuple libyen et à ses
aspirations démocratiques. Pire, ladite
proposition d’un émissaire algérien
c’est comme jeter de l’huile sur le feu.
Déjà, les Nations Unies à travers

son Haut-commissaire aux droits
de l’homme avait condamné l’état
algérien de la flagrante violation
des droits de l’homme, en ce qui
concerne les détentions illégales et
les procès expéditifs des militants
des évènements du «Hirak d’Algérie»
(1). Même le parlement de l’Union
Européenne a fait de même (2).
Ce que nous ne comprenons pas, c’est
comment vous proposez un diplomate
d’un Etat qui ne fait que déstabiliser
toute notre région d’Afrique du Nord,
un diplomate à la solde des généraux
algériens qui s’obstinent à armer les
mercenaires sahraouis de Polisario,
à bloquer la résolution du Sahara
occidental, et à soutenir les terroristes
djihadistes de Sahel.
N’oublions pas que ces hauts officiers
algériens, qui devraient normalement
être traduits devant la Cour Pénale
Internationale de la Haye, sont à
l'origine de la création du sinistre
groupe terroriste Al Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI), comme l'attestent
l’étude de François Gèze et Salima
Mellah (3) et les publications de
Habîb Souaïdia (La sale guerre, Ed. La
Découverte, Paris 2001) et d’Hichem
Aboud (La Mafia des Généraux,
JC Lattès 2002). De ce fait, ils sont
les responsables directs de tous les
meurtres commis, et qui continuent

à être commis, au sein des pays du
Sahel, et inclus ceux contre vos propres
casques bleus de la Minusma.

représentants des communautés
autochtones: Amazighs, Touarègues et
Toubous.

Comment se fait-il que vous proposez
la nomination d’un diplomate à la solde
des généraux algériens, qui pourraient
fort probablement être derrière le
dernier coup d’Etat des militaires
maliens, des généraux véreux et
criminels qui ont transformé le Sahel
en une poudrière et où le massacre
des civils ne cesse et dont ses services
secrets militaires (DRS) protègent
et fournissent des informations
satellitaires à ses mercenaires
djihadistes au Sahel, comme le célèbre
Iyad Ag Ghali d'Ansar Dine ?

Ce qu’il faudrait et ce qui est fort
recommandable c’est de penser, par
exemple, à nommer un émissaire suisse,
allemand ou belge, … qui pourrait faire
son possible pour trouver une solution
politique à ce conflit fratricide, en
convaincant les factions libyennes de
l’opportunité d’adopter un état fédéral
qui permettrait la représentation aux
plus hautes instances du pouvoir des
représentants des plus importantes
régions de la Libye.

Monsieur Le Secrétaire Général,
Si vous voulez vraiment que les
pourparlers politiques inter-libyens
aboutissent à des résultats positifs, il
faudrait deux conditions essentielles.
En définitive, essayer de nommer un
émissaire qui ne soit pas d’origine des
pays dits «Arabes», un diplomate qui
ne serait ni un «nationaliste arabiste»,
proche de l’Egypte et des Emirats
Arabes Unis, ni un proche des «frères
musulmans» de la Turquie et de Qatar,
un diplomate qui ne manifeste aucune
adversité à l’identité, à la langue, à
l’histoire et civilisation amazighes,
pour ne pas continuer à exclure les

Veuillez agréer, Monsieur Le
Secrétaire Général, mes salutations les
plus distinguées.
Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale
Amazighe
------------Notes :
(1)https://news.un.org/fr/
story/2021/05/1095782
(2)- https://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/RC-92020-0375_FR.html
(3)- www.algeria-watch.org/fr/aw/
gspc_etrange_histoire_intro.htm
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طرابلس ..لقاء جيمع التجمع العاملي األمازيغي باملجلس األعلى ألمازيغ ليبيا
التقى يوم الثالثاء  21يونيو
املايض ،بالعاصمة الليبية
طرابلس ،وفدا من التجمع
العاملي األمازيغي يضم رئيس
التنظيم الدويل األمازيغي ،رشيد
الراخا ورئيسة فرع املغرب لذات
التنظيم أمينة ابن الشيخ ،مع
رئيس املجلس األعىل ألمازيغ
ليبيا ،الهادي برقيق ونائبه وليد
قرادة.
وناقش الطرفان مواضيع ذات
الصلة بالقضية األمازيغية يف
ليبيا ما بعد الثورة عىل النظام
السابق املعادي لألمازيغ،
اإلكراهات والتحديات التي
تواجه األمازيغية يف ليبيا ،يف
ظل مطالب االعرتاف بالحقوق
األمازيغية يف الدستور الليبي
املرتقب ،وكذا واقع األمازيغية يف
املغرب بعد ترسيمها يف دستور يوليوز
.2011
وجدد أعضاء التجمع العاملي األمازيغي
دعمهم للمجلس األعىل ألمازيغ ليبيا يف
مساعيهم الرامية إىل االعرتاف بحقوق
األمازيغ يف ليبيا الجديدة ،ودعم كل
املبادرات التي يتخذها املجلس يف
سياق ترافعه املستمرة عىل القضية
األمازيغية.

وقدمت رئيسة الهيئة األمازيغية،
أمينة ابن الشيخ هدية عبارة عن
“زربية” تحمل حروف اللغة األمازيغية
“تيفيناغ” إىل رئيس املجلس ونائبه
كعربون صداقة وتضامن.
ودبجت رئيسة فرع املغرب للتجمع
العاملي األمازيغي يف حسابها عىل
موقع التواصل االجتماعيⵢⴰⵜ”:
ⵎⵉⵇⵎⵓ ⵏ ⵔⵓⴳⴰⵙⴰ ⵉ ⵜⵉⵥⵥⵕⵜ

ⴷⴳⴰ ⴰⵢⴱⵉⵍ ⵏ ⵏⵖⵉⵣⴰⵎⵉ ⵏ ⵏⴰⵔⵇⵎⴰ
ⴷⵎⵃⵓⵎ ⵉⴷⴰⵀ ⵙⵙⴰⵎ ⵙⵏⵏ ⵔⴰⵖⵎⴰ
ⵙⵙⴰⵎ ⵙⵏⵏ ⵉⵔⴰⵎⴰ ⴷ ⴳⵉⴳⵔⴰⴱ
ⴰⴷⴰⵔⵇ ⴷⵉⵍⴰⵡ
زيارة ود ومحبة للمجلس األعىل ألمازيغ
ليبيا وهدية عربون صداقة للمجلس
يف شخص رئيسه السيد هادي محمد
الرقيق ونائبه السيد وليد قرادة”.

أمازيغ ليبيا يصدرون “ميثاق
املبادئ األساسية للوثيقة الدستورية”
تم يوم السبت  11يونيو املايض ،يف مدينة نالوت
الليبية تحت إرشاف املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا وبحضور
ممثلني عن املناطق األمازيغية – زوارة ،غدامس ،إموهاغ
أوال ،نالوت ،جادو ،يفرن ،القلعة ،كاباو ،الرحيبات ،وازن
– وبإجماع كل الحارضين من عمداء البلديات ومجالس
عسكرية وكذلك أعضاء املجالس البلدية ومشايخ املحالت
ومجالس األعيان والحكماء وبتزكية مؤسسات املجتمع
املدني والنشطاء الفاعلني واملهتمني بالشأن االمازيغي،
توقيع ميثاق املبادئ األساسية للوثيقة الدستورية
واعتماده كوثيقة مبادئ أساسية ومرجعية عليا.
ويس ّ
طر امليثاق املبادئ االساسية لحقوق األمازيغ مع
إرفاق مقرتحات لصيغ دستورية باملواد ذات الصلة بتلك
الحقوق.
وتعتمد هذه املبادئ عىل عدة نقاط ،أهمها املساواة يف
الوضع القانوني للغات الليبية ،والتأكيد عىل أن الهوية
الليبية هي هوية جامعة ومتنوعة لكل املكونات الليبية،
مع رفض إدخال امتدادات عرقية وقومية ألحد املكونات
بتعريف الهوية الليبية.
وتدعو الوثيقة إىل احرتام حق تواجد الشعوب األصلية
العادل يف السلطات الترشيعية والتنفيذية.
كما أكدت عىل اإلقليم الرابع/دائرة انتخابية رابعة
باملجال الجغرايف املتواصل الذي ينترش به غالبية األمازيغ
“من زوارة إىل غات” كحق مستحق ال يمكن التنازل عنه.
إقليم/دائرة انتخابية يحوي فسيفساء من مكونات
الوطن مع ميل الثقل التمثييل به لألمازيغ داخله ،إسوة
باألقليات الجهوية التابعة للمكون العربي باألقاليم/
الدوائر االنتخابية (برقة وفزان) عىل سبيل املثال.
ويدعو امليثاق إىل جرب الرضر والعدالة التعويضية ملا
تعرض له األمازيغ يف السابق.

طرابلس ..استعراض واقع حرية الصحافة يف ليبيا
نُظمت االثنني  20يونيو املايض ،يف طرابلس
الليبية ،أمسية احتفالية حرض فيها نخبة من
رجال ونساء اإلعالم بالرشق األوسط وشمال
أفريقيا ،احتفاال بفعاليات تقديم جائزة الدولة
التقديرية لإلعالمية عايدة الكبتي وهي أول
مذيعة أخبار يف التلفزيون الليبي منذ سنة 1968
واألستاذ حسن محمد األمني رئيس مركز ليبيا
املستقبل لإلعالم الثقافة.
وشهد الحفل تنظيم تحت عنوان (استعراض
واقع حرية الصحافة يف ليبيا) ،بحضور رئيس
حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد دبيبة
ونجالء املنقوش وزيرة الخارجية ووزيرة املرأة
حورية طرمال وزير الدولة لالتصال والشؤون
السياسية وليد الاليف ،وعدد من األكاديميني
واملختصني يف مجال اإلعالم والصحفيني
واإلعالميني وضيوف من عدة دول شقيقة.
واستهل امللتقى االحتفال بندوة قدم فيها الوزير وليد الاليف
عرضا مفصال حول مستقبل اإلعالم يف ليبيا واالسرتاتيجيات
املمكنة إلخراجه من األزمة وكذا التزامات الحكومة للرقي
بهذا اإلعالم ،وأطر النقاش الدكتور محمد رشف الدين رئيس
اللجنة العلمية لهذا امللتقى الدويل وهو باملناسبة وزير سابق
لإلعالم واالتصال.
وأوضح الاليف اسرتاتيجية الحكومة بإرشاك القطاع املدني يف
التنظيم والتشغيل ،أيضا ً إعادة الهيكلة للقطاع من القاعدة
للرأس ،وبناء النموذج لتعزيز التجربة يف الواقع ،إضافة
للرتكيز عىل البنية التحتية البرشية لقطاع اإلعالم.
وأشار اإلجراءات التي اتُخذت منها منشور رئيس الحكومة
لدعم حرية الصحافة يف ليبيا ،واعتماد الئحة االتصال
الحكومي ،مستعرضا املشاريع التي عملت عليها الحكومة،
كتأسيس هيئة رصد املحتوى اإلعالمي ،وتشكيل لجنة
لتنظيم تراخيص القنوات ،وإصدار قرار إنشاء صندوق دعم
اإلعالميني ،وكذلك مصلحة الفضاء السمعي ،وإطالق خطة
تطوير القناة الوطنية.
وأشار الوزير إىل الخطة ذات األربعة مسارات ،التي تم

انتهاجها وتضمنت (التدريب ،صيانة املقار واملباني ،العمل
عىل الهوية البرصية) ،إضافة إىل اعتماد تشغيل محرتف لقناة
الوطنية ،باستجالب ( )42متخصصا من الخارج للمساهمة
يف نقل خربتهم للكوادر الوطنية ملدة سنة ونصف ،أيضا ً دعم
تأسيس النقابة العامة للصحفيني.
وذكر أنه سيتم العمل مستقبالً عىل إنجاز مقرتح قانون
اإلعالم ،امليثاق الوطني لإلعالم ،تأسيس املجلس الوطني
لتنظيم اإلعالم.
من جهته ،وقال رئيس اللجنة العلمية للتظاهرة محمد
رشف الدين” لوكالة الغيمة الليبية لألخبار ،بالنسبة لربنامج
التظاهرة يمتد عىل شهور لهذا العام ،ومن بني هذه الربامج
إقامة هذه الندوة وتم الرتكيز فيها عىل اإلعالم الليبي ،كما
تختص بلقاءات مع بعض الشخصيات ويف مجال اإلعالم
والفنون بشكل عام.
وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
يف إحياء فعاليات طرابلس عاصمة اإلعالم  ،2022وحفل
توزيع جائزة الدولة التقديرية للصحافة ،بحضور عدد من
الوزراء والسفراء املعتمدين لدى ليبيا  ،وعدد من اإلعالميني

والصحفيني املحليني والدوليني.
وأكد املكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة أن حكومة
الوحدة الوطنية حرصت عىل تقديم نموذجً ا
جديدًا يفرق بني دور االتصال الحكومي كمهمة
أساسية للحكومة وقطاعاته للتواصل مع عموم
الشعب ،تعزي ًزا ملبدأ الشفافية.
ً
وأضاف أن الحكومة أطلقت جهودا استثنائية يف
تأسيس هيئة رصد املحتوى اإلعالمي ،وصندوق
دعم اإلعالميني باعتبارهما وسيلة لتقويم اآلداء
يف هذا املجال املهم.
كما أعلن عن إقرار مجلس الوزراء لجملة من
اإلجراءات تدعم هذا الجسم من خالل الرتاخيص
للقنوات ،وإجراءات أخرى سيعلن عنها الحقا ً
وأكد رعايته للنسخة الثانية لجائزة الدولة
التقديرية للصحافة ،مباركا ً ملن تم اختيارهم من
اللجنة لهذا التكريم.
وسلم الدبيبة رفقة الوزراء جائزة الدولة التقديرية للصحافة
يف نسختها الثانية للفائز بها اإلعالمي الليبي بشري زعبية .
وعادت جائزة الدولة التقديرية للصحافة :بشري عبد السالم
زعبية؛ أول صحفي ليبي يرشح لنيل الجائزة الدولية السنوية
التي تمنحها مؤسسة إعالم القرن القادم الدولية ،عمل يف
وكالة األنباء الليبية من سنة  1981وأصبح مديرا لها سنة
.1993
جائزة الدولة الفخرية للصحافة :السيدة عايدة الكبتي؛ أول
مذيعة أخبار يف التلفزيون الليبي ( ،)1968عملت صحفية
بمجلة “ليبيا الحديثة” ومجلة “املرأة” ،وأصدرت عدة كتب
عن املرأة والرائدات الليبيات.
جائزة الدولة الفخرية للصحافة :األستاذ حسن األمني؛ رئيس
مجلس إدارة “مركز ليبيا املستقبل لإلعالم والثقافة” ورئيس
تحرير موقع “ليبيا املستقبل” ومسؤول “السقيفة الليبية”.
وقام باملناسبة الوفد املغربي املشارك يف امللتقى بزيارة
أكاديمية اإلعالم التي يرأسها العميد الربوفيسور رمضان
املدني.
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أمازيغ ليبيا ماذا يريدون؟
*تقديـــــــــــــم

إن الدور الذي لعبه امازيغ ليبيا خالل
الثورة ضد نظام القذايف سنة ،2011
جعلهم يف واجهة األحداث وجعل
الرأي العام يفاجأ بوجود مجتمع
امازيغفوني ،رغم أنه اعتُرب يف طريقه
إىل االنقراض بليبيا.
ويف خضم الوضع الذي تمر منه ليبيا
منذ فرباير  ،2011والذي ال يفتأ يتطور
ويخضع الضطرابات أغرقت البالد يف
مناخ من الفوىض وعدم االستقرار،
والذي تتخلله النزاعات املسلحة بني
الفصائل املتناحرة التي تقوض األمل
يف أي تحول ديمقراطي(،يف ظل هده
األوضاع) فإن األمازيغ ليسوا مستعدين
لالستسالم أمام األمر الواقع ،وأحرى
التنازل عن حقوق يعتربونها طبيعية
ورشعية .إن موقف األمازيغ ونضالهم
يف هذا السياق هو ما سنحاول دراسته
يف هذا املقال.
رغم ما يطبعها من تجزيء ،فإن ذلك
ال ينقص يف يشء من أهمية التجمعات
«األمازيغفونية»(الناطقة باالمازيغية)
يف ليبيا .ترتكز معظم التجمعات
االمازيغفونية يف غرب البالد ،بإقليم
طرابلس .فعىل ساحل البحر األبيض
املتوسط ،غرب العاصمة طرابلس،
توجد منطقة «آت وي ّلول» حول مدينة
زوارة التي تعد واحدة من أكرب املدن يف
ليبيا ( 50.000نسمة) .وحول زوارة
توجد قرية «بوكماش» وكذا قرية
«شيبو» ،التي يتبع لها «إخف ن أجدير»
(رأس جدير) ،املركز الحدودي مع
تونس.
وإىل الجنوب الغربي من العاصمة
طرابلس ،تقع سلسلة «أدرار
إنفوسن» حيث توجد أكرب مجموعة
أمازيغوفونية ،بمدنها الرئيسية:
«وازن» و»نالوت» و»كاباو» و»جادو»
و»إفران» (يفرن) والقلعة وككلة .إىل
الجنوب ،عىل طول الحدود الجزائرية
وحتى حدود النيجر ،يوجد فضاء
الطوارق حول بلدة «غات» الواقعة
عىل الحدود وبلدة «أوباري» التي توجد
يف الداخل .ويف مدينة «سبها» ،رشق
«أوباري» ،يتواجد للطوارق إىل جانب
«التوبو».
يعترب طوارق ليبيا جزءًا من اتحاد «كل
آجر» ،الذي يمتد بني ليبيا والجزائر
(سالم شاكر وماسني فركال:2014 ،
ص .)108.ويف أقىص الغرب ،جنوب
كتلة «أيت إي ّلول» –»أدرار ن إينفوسن»،
وشمال كتلة الطوارق ،توجد غدامس،
وهي عبارة عن تجمع ناطق باللغة
األمازيغية ،بالقرب من نقطة االلتقاء
بني حدود الجزائر وتونس وليبيا.
وعالوة عىل ذلك ،فإننا نجد حضو ًرا قويًا
لألمازيغفونيني يف العاصمة طرابلس
حيث استقر العديد من األمازيغ،

وخاصة من «أدرار إنفوسن» .ويقطن
هؤالء ،يف الجزء الغربي وال سيما يف
أحياء «األندلس» و»رساج» ،وصوال إىل
مدينة جنزور («عبد الله» و «بادي»،
:2019ص.)245 .
فيما يتعلق بـ»أدرار ن إينفوسن»،
تجدر اإلشارة إىل أن سكانه ليسوا
كلهم من األمازيغوفونيني ،إذ أن جزءا
من القرى التي تشكله لم يعد أهلها
يتكلمون اللغة األمازيغية.
خالصة القول ،فإن الناطقني
باالمازيغية يف ليبيا يتمركزون بشكل
أسايس يف الشمال الغربي ،حيث تتواجد
مجموعة «أدرار ن إنفوسن»»-أيت
وي ّلول» ،األكرب حجما ،ويف الجنوب
الغربي مع مجموعة الطوارق األصغر
من حيث العدد.
وكما هو الشأن يف باقي شمال
إفريقيا ،فإن املؤسف يف ليبيا هو غياب
اإلحصائيات واألرقام املتعلقة باللغات
املستعملة من قبل الساكنة .وتجدر
اإلشارة ً
أيضا إىل ندرة األبحاث حول
أمازيغ ليبيا ،وهو ما يجعل عملية تقييم
الرتكيبة السكانية لألمازيغوفونيني
(الناطقني باالمازيغة) امرأ صعبا
للغاية .وتبقى نسبة  10٪من مجموع
السكان هو الرقم الذي يظهر غالبًا
يف األبحاث القليلة املخصصة ألمازيغ
ليبيا( .سالم شاكر وماسني فركال،
 .)108-109 :2014وبالنظر إىل عدة
أسباب لن نذكرها هنا ،فإننا سنركز يف
هذا املقال عىل األمازيغ يف الشمال.

* المرشوع الدستوري ،نقطة انطالق
الخالفات العميقة بني األمازيغ والسلطات
الليبية المؤقتة

قبل شهرين من سقوط نظام القذايف،
أعلن املجلس الوطني االنتقايل ()CNT
مرشوعه الدستوري ،تجاهل فيه
أي إشارة لالمازيغية عىل الرغم من
تعبئة االمازيغ وإرصارهم عىل رضورة
االعرتاف باملكون االمازيغي يف النصوص
التأسيسية لليبيا الجديدة.
ففي  3غشت  ،2011اصدر املجلس
الوطني االنتقايل «إعالنًا دستوريًا
مؤقتًا» نص فيه عىل ان « ليبيا دولة
ديمقراطية مستقلة ،الشعب فيها
مصدر السلطات» ،مع ضمان التعددية
السياسية والدينية والتأكيد عىل أن
الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس
للترشيع...
أما األمازيغ ،من جانبهم ،فلم يرحبوا
بقرارات املجلس الوطني االنتقايل ،بما
أن هذا األخري ظل غري مبال بمطالبهم
التي أعربوا عنها مرا ًرا وتكرا ًرا .ومع
ذلك ،فإن األمر ال يكمن يف تقصري يف
التواصل أو عدم اإلفصاح عن مطالبهم
 ،ويكفي الرجوع إىل الرأي العام الذي
كان شاهدا عىل االحداث  :فبينما كانت

الحرب مستعرة ،خرجت
أول مظاهرة شعبية يف
 28يونيو  2011يف جادو،
حيث ذ ّكر األمازيغ برضورة
االعرتاف بـ األمازيغية.
ونُرشت البيانات ،ونظمت
مظاهرات شعبية يف أدرار ن
إنفوسن .وشهدت طرابلس
بعد تحريرها ،العديد
من املظاهرات ا ُملطالبة
باألمازيغية.
باالعرتاف
ولطاملا أوضح األمازيغ
أن مشاركتهم يف الحرب
مدفوعة برغبتهم يف رفع كل
أشكال الظلم يف حقهم .لذلك
فإن املواجهة بني األمازيغ
واملجلس الوطني االنتقايل
بدأت منذ غشت .2011
يف أعقاب ذلك ،قرر األمازيغ
إنشاء منظمة قادرة عىل
الدفاع عن مصالحهم،
وهكذا رأى «املؤتمر الوطني
األمازيغي الليبي»()CNAL
النور خالل اجتماع كبري عقد داخل
مقر الربملان يف طرابلس يوم  26شتنرب
 .2011وشارك يف هذا االجتماع ،العديد
من األمازيغ الذين قدموا من جميع
املناطق الناطقة باألمازيغية للمطالبة
بـ «رشعية االعرتاف باألمازيغية يف
ً
أيضا إلظهار إرصار
ليبيا» ،ولكن
األمازيغ عىل عدم التنازل عن حق
يعتربونه طبيعيًا وأساسيًا (فريكال ،
 . )224 :2017وإذا كان حضور أعضاء
من املجلس الوطني االنتقايل من غري
األمازيغوفونيني ،يف هذا االجتماع ،قد
«أعاد األمل يف صفوف بعض املناضلني،
فإن الغالبية تدرك بشكل متزايد
الصعوبات التي تقف يف وجه هذه
املطالب من طرف ساكنة ليس لديها
تجربة يف النقاش الديمقراطي والتعدد
العرقي واللغوي ،والتي تخىش أن تؤدي
دينامييات الطرد املركزي القوية التي
تعتمل داخلها إىل تفكك البالد وتعصف
بوحدتها.)Desrues, 2018 : § 18( ».
وبينما أظهر األمازيغ ثباتًا وتصميمًا
كاملني يف موقفهم بخصوص موضوع
األمازيغية ومكانتها يف ليبيا ،فقد
حافظوا عىل الوحدة الوطنية يف قلب
النقاشات ولم يتوانوا أبدًا يف إبداء
تشبثهم بهذا املبدأ .ومن هذا املنطلق،
وإلبعاد أي شك أو اتهام بالشوفينية أو
االنفصالية ،يأتي اختيارهم لـ «دسرتة
األمازيغية دعم للوحدة الوطنية»،
كشعار ملؤتمرهم املنعقد يف  26شتنرب
بطرابلس.
يف ختام هذا االجتماع ،نرش املؤتمر
الوطني األمازيغي الليبي (، )CNAL
الذي أصبح إطا ًرا يجمع ويمثل جميع
األمازيغ يف ليبيا ،بيانًا صحفيًا أعرب

من خالله عن رفضه للمادة األوىل من
اإلعالن الدستوري للمجلس الوطني
االنتقايل ،والتأكيد عىل أنه ال يمكن
التفاوض بشأن األمازيغية وأن ال يشء
سيوقف أمازيغ ليبيا يف مسريتهم
نحو الحرية .واستنكر كل «املناورات
الفاسدة» للمجلس الوطني االنتقايل
ومجلسه التنفيذي ،الهادفة إىل إقصاء
األمازيغ والتقليل من شأنهم.
كما رفض املؤتمر الوطني األمازيغي
الليبي كل يشء صادر عن املجلس
الوطني االنتقايل ومجلسه التنفيذي،
ً
مخالفا
والذي قد يكون تمييزيًا أو
لقيم حقوق اإلنسان والعدالة .ودعا
هؤالء إىل تحمل مسؤولياتهم التاريخية
فيما يتعلق باآلثار التي قد تنجم عن
ممارسات من شأنها أن تهمش األمازيغ
من خالل حرمانهم من حقوقهم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية واللغوية.
ُ
التجمع الشعبي الكبري ،الذي نظم يف 27
شتنرب  ، 2011والذي حرضه أكثر من
 35ألف متظاهر ً
وفقا للمنظمني ،عزز
مكانة املجلس الوطني االمازيغي الليبي
ومنحته حجة التمثيل الرشعي لألمازيغ
يف ليبيا .وقد توج استعراض القوة هذا،
بحفل موسيقي كبري ساهم يف تنشيطه
العديد من الفنانني األمازيغ.
لم تغري تعبئة األمازيغ الخط
األيديولوجي للمجلس الوطني االنتقايل.
وهكذا ،ذهب أنصار عروبة ليبيا إىل
أبعد من ذلك حيث اعاد « القادة الجدد
ترديد خطابات النظام القديم ،التي عفا
عليها الزمن ،للتنديد بيد االنفصال أو
الرجعية واالستعمار بدعوى الرغبة يف
دسرتة اللغة والثقافة األمازيغيتني».
(.. )Desrues, 2018 : § 19

بقلم :ماسني فركال*
وأمام تحجر املجلس الوطني االنتقايل
وما تم تلقيه كازدراء ،كان رد األمازيغ
من خالل صوت رئيس املجلس
الوطني المازيغ ليبيا ،فتحي بوزخار،
الذي اعترب ،حينها ،أن «غياب اللغة
األمازيغية يف الدستور يعني رفض
املصالحة مع األمازيغ ”.

ُ
* نقاش حسم برسعة

عندما ّ
حرض املجلس الوطني االنتقايل،
يف غشت  ، 2011خارطة الطريق
الخاصة به تحسبا لعهد ما بعد القذايف،
تم إعالن اللغة العربية لغة رسمية
للدولة ،رغم تنصيصها عىل ان الحقوق
الثقافية واللغوية لألقليات العرقية
وكذا حرية العبادة لألقليات الدينية
سيتم احرتامها.
وقع انقسام يف صفوف األمازيغ
املوجودين داخل املجلس الوطني
االنتقايل ،وهكذا ظهر اختالف بني
أنصار إضفاء الطابع الرسمي عىل
اللغة األمازيغية يف الدستور  -وهو حال
فتحي بن خليفة  ،املستشار باملجلس –
وآخرين ،من أمثال عثمان بن سايس،
الذين يعتربون أن االعرتاف باللغة
األمازيغية «كلغة وطنية عىل النحو
املنصوص عليه يف خارطة الطريق
كاف» .يؤكد هذا التيار األخري أن مسألة
الهوية األمازيغية «من شأنها أن تثري
التوترات» وتقوض الجهود الرامية إىل
«إقامة نظام ديمقراطي».
أنصار االعرتاف الكامل والشامل
بالهوية األمازيغية مقتنعون بأن هذا
ً
حقوقا متساوية بني اللغتني
يتطلب
األمازيغية والعربيةDesrues, 2018( .
. ): § 13
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منذ عقود ،ظل هذا السؤال الكالسيكي يخرتق النقاش الوطني
حول املسألة األمازيغية يف جميع أنحاء شمال إفريقيا .وعادة ما
يتم التلويح بجملة من األولويات وحاالت االستعجال (الديمقراطية
 ،والسالم  ،والكفاح ضد االستعمار  ،والرصاع الطبقي  ،إلخ) إلبعاد
مطلب االعرتاف باألمازيغية .وإذا كانت هذه «اإلسرتاتيجية» قد
نجحت ،بما يف ذلك بمنطقة القبايل رائدة النضال األمازيغي املعارص
 ،فإن األمر ليس كذلك يف ليبيا ،حيث تم تجاهل مؤيدي هذه الرؤية.
إن االسرتاتيجية التي يصفها البعض بـ»الراديكالية» هي التي تم
تبنيها من قبل أمازيغ ليبيا.

*تنوع وحيوية يف أساليب وأدوات التعبري

أدت املواقف والقرارات املعادية لألمازيغية إىل فقدان الثقة بني
السلطات الليبية واألمازيغ ،األمر الذي أجرب هؤالء عىل تبني
اسرتاتيجية تسمح لهم ،يف نفس الوقت ،بالعمل عىل إسماع صوتهم
محليًا يف ليبيا ،وعرض القضية عىل الهيئات الدولية ولكن ً
أيضا اتخاذ
مبادرات ملموسة لحماية اللغة والثقافة األمازيغيتني ،وضمان
تعزيزهما وممارسة حقوقهم املرشوعة والطبيعية.
عالوة عىل ذلك ،فقد تواصلوا مع الهيئات األممية وأقاموا اتصاالت
دائمة مع األمم املتحدة ،كما يتضح ذلك من خالل «مذكرة االحتجاج
املوجهة إىل بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ( )UNSMILالتي
صاغها ممثلو جمعيات ومنظمات املجتمع املدني يف املناطق الناطقة
باألمازيغية «.
يف هذه املذكرة ،املؤرخة يف  5شتنرب  ، 2012حرصت املنظمات
األمازيغية عىل إبالغ ممثيل األمم املتحدة ،املفرتض أن يرشفوا عىل
صياغة مسودة الدستور الليبي ،بمطالبهم فيما يتعلق بمحتوى
الدستور الليبي .ويف الوقت ذاته ،اعتمد األمازيغ اسرتاتيجية
املشاركة الواسعة يف السياسة الوطنية ولم يتوانوا يف دعم
مبادرات االعرتاف بالبعد األمازيغي من قبل املؤسسات.
(عبد الله وبادي .)278 :2019 ،
ً
شهدت نهاية عام  2012نشا ً
مكثفا  ،ال سيما
طا أمازيغيًا
من خالل املجالس املحلية ومنظمات املجتمع املدني .تقرر
عىل مستوى كل املناطق الناطقة باالمازيغية ،تفعيل
تدريس اللغة األمازيغية يف املدارس االبتدائية ،واعتماد
اللغتني األمازيغية والعربية لكتابة اللوحات املثبتة عىل
واجهات املدارس واملؤسسات العمومية وكذا عالمات
التشوير يف الطرق ،وأخريا ً  ،تكريس  13يناير  ،يوم رأس
السنة األمازيغية  ،عطلة رسمية يف جميع املناطق الناطقة
باألمازيغية.
وخالل هذه الفرتة ً
أيضا تم إعداد الكتاب املدريس الخاص
بالسنة األوىل من املرحلة االبتدائية وتوزيعه عىل جميع
املدارس يف املناطق الناطقة باألمازيغية.
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قام املقاتلون األمازيغ من قرية «آت وي ّلول» بإغالق مجمّ ع مليته
بالقرب من زوارة يف أكتوبر  ،2013مما قلل من إنتاجه .وطالب
املحتجون من املؤتمر الوطني العام مراجعة موقفه من وضعية
األمازيغية يف الدستور وكذلك مراجعة املادة  30منه .إنهم ال يرغبون
يف أن يزداد الوضع سوءا ويحملون الحكومة املسؤولية عن تبعات
ذلك .وأعلن املتحدث باسم املقاتلني الذين يحتلون مجمع الغاز أنهم
«مستعدون للموت إذا لزم األمر ذلك ،حتى يتم حل القضية األمازيغية
بشكل نهائي وبكرامة يف ليبيا» (فركال .)226 :2017 ،وقد تم أخذ
هذا اإلجراء عىل محمل الجد ،من قبل السلطات الليبية ورشكائها
األوروبيني مثل إيطاليا وفرنسا .ويتزايد القلق بشكل كبري ألن مواقع
الطاقة األخرى الواقعة عىل أرايض األمازيغ قد تتعرض لنفس اإلجراء
الذي قام به مواطنوهم يف قرية «أت إي ّلول» .وبهذا الصدد ،اضطر
أمازيغ نالوت ،لفرتة ،إىل قطع خط أنابيب غاز يمر عرب أراضيهم.
ويعم الغضب والسخط جميع املناطق الناطقة باألمازيغية ،وهكذا
طالبت منظمات املجتمع املدني يف نالوت ،يف إعالن لها بتاريخ 11
دجنرب  ،2013الحماية الدولية من قبل مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة وحماية مصالح االمازيغ من طرف األمم املتحدة ،وأعلنوا
رغبتهم يف بناء مرشوع حكم ذاتي ملنطقة نالوت بهدف الحفاظ عىل
هويتها وثقافتها ولغتها وفضائها الجغرايف ،وكذلك «حماية أراضيهم
كشعب أصيل» .ويعتربون أن الشعب األمازيغي تعرض لالستعمار
من خالل احتالل أراضيه عرب مختلف فرتات تاريخه وخاصة خالل
فرتة نظام القذايف.
ويف نفس اإلتجاه ،دعت الفحاليات األمازيغية املنعقدة يف زوارة (أيت
وي ّلول) يف  10مايو  ،2014املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا للنظر يف إنشاء

*من المؤتمر الوطني ألمازيغ ليبيا إىل المجلس األعىل ألمازيغ
ليبيا :األمازيغ يرفعون أصواتهم

يف  12يناير  ، 2013عقد اجتماع كبري يف مقر مجلس
النواب الليبي بطرابلس  ،وهو لقاء كان الهدف منه أن
يكون بمثابة «منتدى للحقوق الدستورية ألمازيغ ليبيا»  ،بحضور
السلطات الليبية والوفود الدولية بما يف ذلك ممثلو األمم املتحدة.
وبهذه املناسبة ،رأت النور منظمة جديدة ،وهي املجلس األعىل
ألمازيغ ليبيا ( ، )HCALخلفا للمؤتمر الوطني ألمازيغ ليبيا .أعلن
عال وواضح ،يف
املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،يف بيانه األول  ،بصوت ٍ
مقر املؤتمر الوطني العام بحضور رئيسه ،أن الدستور الوحيد الذي
يمكن أن يحظى بموافقة األمازيغ هو الدستور الذي سيعرتف بهم
كليبيني متساوين يف جميع الحقوق ويضمن حمايتهم .ولم يتوان
املجلس األعىل ،بهذه املناسبة ،يف الترصيح بأن األمازيغ ال يمكنهم
االنصياع ألية سلطة ناتجة عن مؤسسات نابعة من دستور يقصيهم.
كما أتم اإلعالن عىل ان املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا منظمة تتوىل تدبري
الشؤون السياسية ألمازيغ ليبيا .ومنذ  8فرباير  ، 2013أشار هذا
املجلس عالنية إىل أن «العنرصية ضد األمازيغ أصبحت ممأسسة
ومنهجية يف ليبيا» ،مؤكدا عىل أن العنرصية «ال تزال تطبع ممارسة
الحكومة الجديدة التي ال تختلف يف يشء عن عهد القذايف» .جاء ذلك
ردا ً عىل تقديم السلطات الليبية لجواز السفر الليبي الجديد والعملة
الجديدة التي ال تحمل الرموز األمازيغية.
كانت تلك أول مرة يرفع فيها األمازيغ أصواتهم ويتحدثون عن
اللجوء إىل استعمال القوة إلحقاق حقوقهم وإنهاء التمييز ضدهم.
ويف  10يوليو  ، 2013أعلن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا انسحاب
ممثيل األمازيغ من املؤتمر الوطني العام الليبي (الربملان) وأعلن أن
لجنة الستني املكلفة بصياغة الدستور لم تعد تهم األمازيغ الليبيني
الذين ال يتوقعون أي شيئ منها .إن هذه القرارات يربرها استمرار
املؤتمر الوطني العام يف إرصاره عىل «التمثيل الهاميش والشكيل
ملكونات ليبيا».
وبعد انسحابه من املؤتمر الوطني العام ( ،)CGNلم يستبعد ممثل
منطقة نالوت ،شعبان بوستة ،إذا لم يراجع املؤتمر الوطني العام
موقفه ولم يصحح خطأه  ،قيام عصيان مدني مع احتمال فتح
الباب أمام خيارات أخرى.
بالنسبة لشعبان بوستة ،فإن «معاداة األمازيغية هي حقيقة تجد
أسسها يف الثقافة والفكر اإلقصائيني اللذان ال يزاالن يغذيان عقول
العديد من الليبيني .إنه فكر عنرصي معادي لألجانب وينبذ كل يشء
غري عربي ،انها ثقافة سائدة يف العالم الثالث».
وبما أن الوضع لم يتحسن ،ويف مواجهة المباالة السلطات الليبية،

برملان أمازيغي .ويف أكتوبر  ، 2014تم اإلعالن عن مقرتح مرشوع
دستور ملنطقة «إنفوسن» (.)Ferkal, 2017 : 227
لكن تطور الوضع العام يف ليبيا انتهى إىل رصاعات مسلحة بني قوى
سياسية-عسكرية مختلفة تتنافس عىل السلطة مدعمة يف ذلك
من قبل دول متنافسة عىل الساحة الدولية .لقد أدخل هذا التدخل
األجنبي ليبيا يف أتون حرب أهلية حقيقية ،وأثر سلبا عىل ديناميكية
األمازيغ واسرتاتيجيتهم الجديدة .ولتجنب انهامهم باملساهمة يف
زعزعة االستقرار يف ليبيا ،اختاروا تأجيل بعض مشاريعهم دون
ً
مقلقا
التخيل عن ذلك حتى ال يزيد الوضع تعقيدًا ،والذي أصبح
للغاية .ويواصلون التعبري عن مواقفهم ،والتنديد بكل ما يعتربونه
تجاو ًزا أو انتها ًكا لحقوقهم؛ كما أنهم يتخذون املبادرات والقرارات
التي يرونها رضورية .وعىل الصعيد العسكري ،فإنهم يسهرون عىل
مراقبة أراضيهم ويدافعون عنها ويحمونها من الهجمات والتهديدات
املحتملة من طرف القوات املعادية ويؤمنون سالمة املواطنني

*مقاطعة الجمعية التأسيسية

عىل الرغم من كل االحتجاجات ،أبقت السلطات الليبية عىل التصويت
لتعيني أعضاء الجمعية التأسيسية الستني ،الذين تتمثل مهمتهم يف
صياغة دستور يُعرض بعد ذلك عىل االستفتاءُ .و ّزع األعضاء الستون
بالتساوي عىل املناطق الثالث :طرابلس وبرقة وفزان .وخصصت ستة
مقاعد «لألقليات» (األمازيغ والتبو والطوارق) فيما تم تخصيص
ستة مقاعد للنساء.
إن األمازايغ الذين رفضوا ،منذ عام  ،2011املادة  30من القانون
املنظم لهذه الجمعية والذين يطالبون بإلغائها ،رفضوا تزكية هذا
التصويت وقرروا مقاطعته .بالنسبة لهم ،هذه الجمعية بمثابة
«دكتاتورية لألغلبية» .وبالتايل ،فقد بقي املقعدان املخصصان
لالمازيغ شاغرين ،مما جعل الجمعية تضم  58عضوًا.
والواقع أن األمازيغ يحتجون عىل «غياب آليات تضمن حقوقهم
الثقافية يف الدستور املقبل» وينددون بـ «إقصائهم» .ودهب املجلس
األعىل ألمازيغ ليبيا ح ّد إعالن «الخميس  20فرباير  »2014يوما ً أسود
ويوما للحداد يف املناطق «األمازيغية» ،وباألخص يف غرب البالد ،وأعل ًن
أن األمازيغ لن يعرتفوا بالدستور املستقبيل .وهكذا ،فإن يوم 20
فرباير أطلق عليه ّ
«أس ن تكركاس « (يوم الكذب) من قبل املجلس
األعىل ألمازيغ ليبيا الذي يحتفل به كل عام منذ  2015للتذكري باملرور
العنيف للسلطات الليبية .ويعترب هذا اليوم «بداية قطيعة سياسية

واجتماعية وشكل نقطة تحول يف آليات العمل السيايس األمازيغي»
 ،حسب املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،الذي ذ ّكر بأن األمازيغ
يشعرون بأنهم مرفوضون و «لم يعودوا يعتربون عنرصا ً أساسيا ً
من مكونات الوطن» .وأكد املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا أنه يف حالة
استمرار اإلقصاء والقمع السيايس ،فإن األمازيغ يحتفظون بحقهم،
الذي تكفله جميع القوانني ،لتقرير مصريهم السيايس بأي طريقة
لتحقيق كرامتهم وحقوقهم املرشوعة.
وهكذا ،يف  20فرباير  ، 2017ويف ظل مناخ اتسم بالحرب األهلية،
وبمناسبة « ّ
أس ن تكركاس» (يوم الكذب)  ،أعلن املجلس األعىل
ألمازيغ ليبيا عن صياغة قانون بشأن اللغة األمازيغية ،وهو قانون
تم تعميمه بوم  20أبريل  2017يف زوارة بمناسبة االحتفال بـ
«تفسوت إيمازيغن» (الربيع األمازيغي).
وذ ّكر املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،يف بيانه ،باإلقصاء والتهميش
وانتهاكات الحقوق التي تصدر عن كيانات ذات صفة رسمية لعرقلة
التقدم الذي حققه األمازيغ بفضل نضالهم.
ويتضمن هذا القانون ،الذي تم تقديمه عىل شكل وثيقة من ست
صفحات 22 ،مادة تحدد سبل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
إلدخالها يف التعليم ويف مجاالت الحياة اليومية عرب املناطق الرتابية
التي يتواحد بها الناطقون باالمازيغية.

*األمازيغ والمجتمع الدويل

رغم أن املنتظم الدويل لم يأخذ بعني االعتبار مطالب األمازيغ ،فإن
هؤالء لم يتوقفوا عن مخاطبة التمثيليات الديبلوماسية «الغربية»
املتواجدة يف ليبيا وكذلك بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا املعروفة
اختصارا بـ «أونسميل» .كما قاموا بعدة رحالت إىل
أوروبا إلسماع صوتهم.
يف عام  ،2013التقى طارق مرتي ،املمثل الخاص لألمني
العام لألمم املتحدة يف ليبيا ،مرتني بممثيل املجلس األعىل
ألمازيغ ليبيا ملناقشة مطالبهم التي يرغبون يف معالجتها
من قبل الحكومة يف إطار املسلسل الدستوري (قضايا
الهوية اليبية واملواطنة واملشاركة السياسية والحقوق
اللغوية).
لكن فيما يتعلق بموضوع صياغة الدستور  ،أرص رئيس
بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عىل التذكري أن «صياغة
الدستور واعتماده يعترب شأنا سياديا ليبيا».
يف فرباير  ،2019التقت ستيفاني ويليماس ،نائبة املمثل
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية،
بوفد عن املجلس األعىل المازيغ ليبيا يف طرابلس ملناقشة
املؤتمر الوطني واملسار السيايس يف ليبيا .ومع ذلك ،لم
تتم دعوة األمازيغ إىل هذا املؤتمر.
يف يوليوز  ،2015زار وفد من املجلس األعىل المازيغ
ليبيا الربملان األوروبي يف بروكسل والتقى بالعديد من
النواب بهذه املناسبة .كمل تم استقبال وفد آخر بوزارة
الخارجية الفرنسية وكذلك من قبل الخارجية الربيطانية.
يف يونيو  ، 2016سافر وفد مكون من أمازيغ الشمال والطوارق
إىل باريس ،بدعوة من منظمة بروميدياسيون (Promediation
) لتسوية النزاعات وحفظ السالم ،والتي نظمت لهم اجتماعً ا يف
الجمعية الوطنية الفرنسية.
وعرب الوفد األمازيغي عن رؤيته للوضع يف ليبيا وكيف يرى ليبيا
املستقبل .ويف الوقت نفسه ،ذهب الوفد إىل الربملان األوروبي حيث
التقى ببعض الرملانيني.
كما تم عقد العديد من اللقاءات واملباحثات بني سفري الواليات
املتحدة يف ليبيا وأعضاء مجلس األعىل ألمازيغ ليبيا.
ً
هناك رغبة من جانب األمازيغ ،يف تجنب العزلة ولكن أيضا للتعبري
عن مواقفهم ومطالبهم حتى تُحرتم حقوقهم األساسية.
ال شك أن ذلك كان أيضا ،وسيلة لجعل املجتمع الدويل شاهدا عىل
اإلقصاء والتهميش الذي يمارس يف حقهم من طرف املؤسسات
الليبية.

من أجل دولة مدنية

ويطالب األمازيغ ،من خالل ممثليهم ،وال سيما املجلس األعىل
ألمازيغ ليبيا ،بإقامة «دولة مدنية» بعيدا عن تدخل وتحكم املؤسسة
العسكرية .وكثريا ما يظهر هذا املطلب يف خطاباتهم وترصيحاتهم
وشعاراتهم االحتجاجية .وكان هذا هو موقفهم منذ غشت ،2011
عندما ردوا عىل املرشوع الدستوري للمجلس الوطني االنتقايل .وهذا
املوقف ليس حكرا ً عىل األمازيغ :حيث تشاركه يف ذلك حساسيات
أخرى يف ليبيا.
يعترب األمازيغ أن مختلف النزاعات التي طبعت تاريخ ليبيا ،وال سيما
منذ عام  ،2014كانت رصاعات مدفوعة برغبة كل طرف أو مجموعة
يف الوصول إىل السلطة والسيطرة عىل ثروات البالد .ومن املعروف أن
مختلف الفصائل التي تتصارع عىل السلطة مرتبطة يف كثري من
األحيان بالقوى األجنبية التي تمولها ،وتقوم هذه الفصائل بتوظيف
واستغالل امليليشيات املوالية لها.
وعىل الرغم من أن مجموعات معزولة وبعض األلوية غادرت إىل
طرابلس ،حيث شاركت يف مختلف النزاعات املسلحة ،رغم أن بعض
األمازيغ ،وال سيما من زوارة ،كانوا جزءًا من تحالف حول «فجر
ليبيا» يف عام  ،2014فإن االتجاه السائد يف صفوف األمازيغ ،والذي
يجسده عىل وجه الخصوص املجلس األعىل المازيغ ليبيا ،وهو الذي
يحبذ النهج السيايس .ويف معركتهم القوية مع املؤسسات حول
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القضية األمازيغية ،فإنهم يظلون ملتزمني بالحوار عىل الرغم من
التوترات الشديدة يف بعض األحيان.
يتم تقزيم الرصاع الليبي من طرف اإلعالم والرأي العام الدويل ،يف رصاع
بني قطب طرابلس وحكومة الوفاق الوطني املدعومة من قبل إسالميي
حركة اإلخوان املسلمني ،املرتبطة بقطر وتركيا ،وقطب الرشق الذي
يقوده بشكل أسايس منذ  ،2014خليفة حفرت ،الذي نصب نفسه قائدا ً
للجيش الوطني الليبي ( )ANLقبل إعادة تسميته بـ»القوات املسلحة
العربية الليبية» ( ، )FAALالذي يدعي محاربة اإلرهابيني اإلسالميني
الذين يقفون إىل جانب حكومة الوفاق الوطني ،حسب زعمه .ويف واقع
األمر ،فإن خليفة حفرت يعتمد عىل امليليشيات السلفية «املدخلية» التي
تشكل «جزءًا أساسيًا من جهازه العسكري» (بن سعد  .)2019 ،وإذا
كان األمازيغ ال يخفون عداءهم لحفرت ،الذي يمثل بالنسبة لهم عودة
النظام العسكري والديكتاتورية ،فإنهم ال يدعمون رصاحة حكومة
الوفاق الوطني ،التي يختلفون معها يف عدة قضايا جوهرية تطرقنا
إليها أعاله .إن موقفهم ،الذي دافع عنه بشكل خاص املجلس
الوطني ألمازيغ ليبيا ثم املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،لم يتغري
منذ عام  :2011إنهم يطالبون بـ «دولة مدنية ديمقراطية،
مبنية عىل قيم املساواة والتعددية ،مع سلطة مدنية كسلطة
عليا يف البالد.».
ويف الوقت ذاته ،يحرص األمازيغ عىل طرابلس ،املدينة التي
يتواجدون فيها بكثرة ولديهم فيها مصالح مختلفة ،لذلك
تجدهم يشاركون بنشاط يف الدفاع عن العاصمة .وهكذا
قدمت الكتائب من جبال إنفوسن وزوارة لتقديم يد العون
واملساعدة ألمازيغ طرابلس والذين شاركوا يف الحرب
ضد قوات حفرت أثناء هجومه عىل طرابلس .لذا فان
لواء القوات املتنقلة يف طرابلس يسيطر عليه بشكل
رئييس األمازيغ.
عندما شن خليفة حفرت هجومه عىل طرابلس يف
أبريل  ، 2019ندد املجلس األعىل ألامازيغ ليبيا بما
وصفه بـ «محاولة انقالب عسكري عىل الدولة
املدنية» واعترب هذه «الهجمات عىل العاصمة
طرابلس» سلو ًكا «يقوض العملية السياسية»
وبالتايل يعرض للخطر «الطبيعة املدنية للدولة
« .ودعا املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا يف بيانه
«جميع الليبيني إىل نبذ العنف واللجوء إىل
الحوار وتجنب إراقة الدماء والحفاظ عىل
السلم االجتماعي» .هذه املبادئ والقيم الثابتة
التي تتواتر بشكل منهجي يف إعالنات ومواقف املجلس
األعىل ألمازيغ ليبيا.

*حفرت شخص غري مرغوب فيه لدى األمازيغ

يف مقابلة مع القناة التلفزيونية فرنسا  ، 24وردا عىل سؤال الصحفي
توفيق مجيد حول تسمية «القوات املسلحة العربية الليبية» ()FAAL
للمجموعات العسكرية التي يقودها ،مذكرا إياه بان األمازيغ عىل
وجه الخصوص يرفضون مثل هذه التسمية .ر ّد خليفة حفرت متحديا،
وبنربة فيها الكثري من االحتقار والسخرية  ،بالقول« :هل ينبغي إذن
تسميتها القوات املسلحة العربية الطوارقية؟ «.ثم ميض يف تربير هذا
االسم الذي يبدو له ،عالوة عىل ذلك ،طبيعي وغري قابل للجدل بالنسبة
لغالبية العرب يف ليبيا ،الذين يقدرهم بـ  90أو  ٪ 95من السكان.
وغرب عن اندهاشه من أقوال الصحفي ،بل زعم أنه التقى بالعديد من
«اإلخوة األمازيغ» الذين لم يوجهوا إليه هذا السؤال قط .وأشار إىل أن
تدقيق «العرب» يف اسم هذه القوات املسلحة مهمة ألن األمر يتعلق
بالضبط بـ «مؤسسة عسكرية».
أما األمازيغ ،من جانبهم ،فيسمون هذا «الجيش» بأنه «ميليشيا
عنرصية إرهابية ال تمثل الشعب األمازيغي يف ليبيا» .وجدد املجلس
األعىل ألمازيغ ليبيا دعوته للمجتمع الدويل لتحمل مسؤولياته
القانونية والتزاماته ضد مثل هذه األعمال التهديدية».
ويف صفوف األمازيغ  ،فإن األمر يتعلق بمجرد تأكيد ملوقفهم من
خليفة حفرت ،الذي لطاملا وصفوه بـ «العروبي املناهض لألمازيغية».
وإذا كان حفرت لم يرصح ،عىل األقل علنًا ،عن مواقفه تجاه األمازيغ
 ،فإن امليليشيات السلفية التي تدعمه تعلن عالنية عداءها لألمازيغ.
وهكذا ،أعلن املدعو أحمد بودويرة ،إمام ومفتي مؤيد لخليفة حفرت
وأحد املتحدثني باسم التيار السلفي املدخيل يف ليبيا ،يف أوائل أبريل
 2019عن رضورة «تحرير» أدرار إنفوسن :خالل لقاء مع عبد الرزاق
النضوري القيادي العسكري املوايل لحفرت ،وقال إن «تحرير املنطقة
الغربية يجب أن يبدأ بجبال نفوسة» .ويف رسالته التي نقلتها شبكات
التواصل االجتماعي ،قال إنه معادي للمذهب اإلبايض ،الذي يتبعه
مسلمو املناطق األمازيغوفونية يف ليبيا (أدرار إنفوسن وآت وي ّلول)
وقارن اإلباضية بتنظيم داعش.
وسبق للمجلس األعىل ألمازيغ ليبيا أن أدان ،يف نة  ،2017فتوى
صادرة عن اللجنة العليا للفتاوى التابعة للحكومة املؤقتة الواقعة يف
رشق ليبيا .وتصف هذه الفتوى اإلباضيّة بأنهم «جماعة ضالة من
الخوارج ولها مذاهب كافرة ال تريد أسماء خليفة  ،ناشطة نسوية
أمازيغية من ليبيا وعضو يف إدارة منظمة  TWMغري الحكومية ،
«حتى تخيل ما سيفعله الجنرال حفرت باألقليات غري العربية إذا نجح
يف السيطرة عىل طرابلس» .أما فتحي بوزخار ،رئيس املؤتمر الوطني
ألمازيغ ليبيا ( )2011-2013واملدير الحايل ملركز الدراسات األمازيغية
الليبية ،فيقول إن «حفرت يمثل الجحيم والديكتاتورية».

*األمازيغ والحرب األهلية
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واحرتام خصوصيات جميع مكونات األمة الليبية يف إطار «دولة
مدنية» ،ال يمكن أن يتغاضوا عن الحرب أو يدعموا أي طرف منخرط
يف «الرصاع عىل السلطة» .ويف املقابل ،فإن التهديد الذي يتعرض له
السلم وأمن املواطنني يف طرابلس أدى إىل تدخل الكتائب األمازيغية
عسكريًا للدفاع عن مصالح األمازيغ املتواجدين بأعداد كبرية يف هذه
املدينة ،ولكن ً
أيضا ملنع قيام نظام عسكري.
وهكذا ،خالل الحرب التي اندلعت عام  2014بني مرشوع الكرامة
لخليفة حفرت ومرشوع «فجر ليبيا» التابع لحكومة الوحدة الوطنية،
انضم بعض األمازيغ إىل تحالف فجر ليبيا ونوري بوساهمني ،رئيس
املؤتمر الوطني العام ،الذي يحظى بدعم نسبي ،عىل وجه الخصوص،
يف زوارة ،عارض حتى مفاوضات السالم يف  25يونيو  .2013ومع ذلك،
التزم األمازيغ اآلخرون الحياد« .نحن ضد حفرت الذي يخطط إلقامة
نظام عسكري ،ولم ندعم اإلسالميني قط» يرصح أحمد دوغا ،نائب
رئيس حزب ليبو ،الذي يؤكد أن األمازيغ يعارضون بشدة أي نظام
عسكري وال يمكنهم تخيل العودة إىل نظام شبيه بذلك الذي كان
سائدا يف عهد القذايف.
وتجدر اإلشارة ً
أيضا إىل أن التهديدات
ضد األمازيغ يمكن أن
تأتي من

جميع الجهات.
ويف الواقع ،إذا كان حفرت
عدوًا مُعلنًا،لعدة أسباب وال سيما اختياره
استخدام القوة ،فإن بعض الجماعات التي تشكل
التحالف حول حكومة الوفاق الوطني  ،تكن عداء لألمازيغ .وكما
رأينا من قبل ،فإن حكومة الوفاق الوطني نفسها يف رصاع سيايس
حول العديد من القضايا مع األمازيغ ،الذين يجب أن يكونوا حذرين
ً
أيضا من جريانهم يف الزنتان ،وهي قبيلة كبرية ناطقة بالعربية تقع
يف أدرار إنفوسن ..يف  5يناير  ، 2018هاجمت كتائب بقيادة أسامة
جوييل ،رئيس مجلس الزنتان العسكري ،الذي عينته حكومة الوفاق
الوطني ،قبل فرتة وجيزة ،لقيادة القوات املسلحة الليبية املسؤولة عن
إدارة الغرب ،بالدبابات واألسلحة الثقيلة القرية الصغرية «بوكماشة»،
التي تقع عىل بعد حوايل  35كم غرب زوارة  ،عاصمة آت وي ّلول ،وحوايل
 20كم رشق إخف ن أجدير (رأس الجدير) ،وهي نقطة حدودية مع
تونس تسيطر عليها بشكل أسايس قوات زوارة العسكرية  ،وهي
نفسها تابعة رسميًا لحكومة الوفاق الوطني .وقتل مقاتالن أمازيغ
خالل هذا الهجوم .وأدان املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا هذا العمل الذى
اعتربه تهديدا لكل األمازيغ ىف ليبيا وحمل حكومة الوفاق الوطني
املسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم .وكان الهجوم يهدف إىل السيطرة
عىل نقطة رأس جدير الحدودية .وقد كان هذا املوقع ،الذي تطمح إليه
كتائب الزنتان عىل وجه الخصوص ،موضوع عدة محاوالت توغل لكن
دون جدوى .ويف الواقع ،فإن السيطرة عىل هذا املركز الحدودي تخول
السيطرة عىل حركة املرور املختلفة عىل الحدود مع تونس.
ومجددا يف شتنرب  ،2018التزم األمازيغ بالحياد النسبي يف مواجهة
النزاعات املسلحة التي لم تتوقف يف الواقع بني الجماعات التي يقودها
خليفة حفرت والجماعات التي تدعم حكومة الوفاق الوطني .يف بيان
صادر يوم  4شتنرب  ، 2018دعا املجلس األعىل المازيغ ليبيا ،األلوية
األمازيغية ،داخل طرابلس وخارجها ،إىل «االستمرار يف االمتناع عن
املشاركة يف الحرب الدائرة يف طرابلس» ،ولو ملمارسة «حق الدفاع عن
النفس أو الدفاع عن املواطنني األمازيغ وممتلكاتهم داخل طرابلس
ضد أي اعتداء يف حال حدوث فراغ أمني ورضورة قصوى» ،فيما دعا
جميع أطراف النزاع إىل الحوار واملصالحة ونبذ العنف.
لكن يف  4أبريل  ، 2019عندما شن خليفة حفرت هجومًا عىل طرابلس،
اضطر األمازيغ إىل تعزيز وجودهم يف طرابلس وحشدوا املزيد من
القوات للدفاع عن العاصمة والحيلولة دون وقوع انقالب عسكري.
أدت الغارة الجوية التي نفذتها القوات املسلحة العربية الليبية
( )FAALيف  12أبريل بالقرب من زوارة  ،والتي استهدفت إحدى
القيادات العسكرية يف منطقة آت وي ّلول (زوارة)  ،إىل مقتل مدني
واحد ،مما أدى إىل زيادة تعبئة قوات زوارة املسلحة والتي انخرطت
فعال يف عملية «بركان الغضب» التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني.
كل هذا دفع األمازيغ ،يف كل من أدرار إنفوسن وأت وي ّلول  ،إىل وضع

اسرتاتيجية جديدة يف مواجهة هذه الحرب التي أعلنها عليهم خليفة
حفرت.
يف فاتح دجنرب  2019شنت مليشيات تابعة للقوات املسلحة العربية
الليبية بقيادة خليفة حفرت ،غارة جوية استهدفت تجهيزات مدنية
يف بلدة كاباو األمازيغية ،كان يستخدمها السكان املحليون ألغراض
إنسانية .إنه هجوم آخر يعزز تصميم األمازيغ عىل محاربة مليشيات
حفرت.
لكن يف  14أبريل  ، 2020حدثت واقعة أذكت غضب األمازيغ :أقلعت
طائرات بدون طيار من قاعدة وطية وأغارت عىل موقع ملقاتيل جادو،
مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص .ويف نفس اليوم ،قرر األمازيغ
االنخراط بشكل كامل يف الحرب ضد ميليشيات خليفة حفرت .ويف اليوم
املوايل ،انطلق رتل مكون من مئات املركبات العسكرية من زوارة ومن
املدن الرئيسية يف أدرار إنفوسن باتجاه طرابلس ولكن ً
أيضا باتجاه
ترهونة .ويف نفس الوقت تم شن هجوم لتحرير قاعدة وطية الجوية،
التي طردت منها مليشيات حفرت يوم  18ماي  .2020ويف مطلع يونيو
من نفس السنة  ،تم تحرير مدينة ترهونة وطرابلس من احتالل قوات
حفرت.

*نحو إعالن إقليم إداري رابع

ردا ً عىل ترصيح لرئيس حكومة الوفاق الوطني ،دعا فيه إىل ترسيع
اإلجراءات الالزمة العتماد مرشوع الدستور ،جدد املجلس األعىل،
يف بيان صادر يوم  3شتنرب  ،2020موقفه من
املرشوع الذي رفضه بشدة وحزم وحذر من أي
تطور نحو استعمال القوة .ودعا كافة البلديات
ومنظمات املجتمع املدني يف املناطق األمازيغية
إىل اجتماع طارئ لدراسة الوضع.
ويف  28يناير  ،2021عقد اجتماع يف مدينة جادو
حيث قرر الحارضون باإلجماع رفض مسودة
الدستور بالكامل ،والتي اعتمدتها الجمعية
التأسيسية .كما تم اإلعالن عن مرشوع إقامة
منطقة إدارية جديدة ،وهي املنطقة األمازيغية ،التي
تضم جميع املدن األمازيغية يف أدرار إنفوسن وزوارة
(آت وي ّلول) .تم تشكيل مجموعة عمل للنظر يف هذا
املرشوع .تم إنشاء الهيئة التأسيسية لهذه املنطقة
الرابعة من قبل املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،ويف 6
فرباير  ، 2021تم تعيني املحامية سهام بن طالب ،العضو
السابق يف املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،رئيسة لهذه الهيئة،
املسؤولة ً
أيضا عن صياغة الدستور الذي سيحكم إدارة
اإلقليم املستجد.
هل سينجح األمازيغ يف إضفاء الطابع الرسمي عىل
مرشوعهم؟ هل ستسمح بذلك السلطات الليبية والرأي العام
؟ ماذا سيكون موقف املنتظم الدويل؟ وماذا عن مواقف الدول
املجاورة؟

خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة

يالحظ يف املشاريع السياسية إلعادة بناء الدولة الليبية ،أن النموذج
األيديولوجي للدولة العربية-اإلسالمية ،الذي أكل عليه الدهر ورشب،
هو الذي يسعى باستمرار لفرض نفسه .كل مقرتحات الديمقراطية
التشاركية البديلة ،التي دعا إليها األمازيغ عىل وجه الخصوص  ،القت
حتى اآلن معارضة منهجية من قبل السلطات الليبية بقدر ما عارضها
مختلف رشكائها .وعالوة عىل ذلك ،فإن هذه املؤسسات ومختلف
الفاعلني السياسيني ،الذين يستفيدون من الدعم األجنبي ،يستغلون
الوضع املوروث عن نظام القذايف (مثل امليليشيات املختلفة أو التالعب
بالظاهرة القبلية) والتي يتم التالعب بها.
وتجدر اإلشارة ً
أيضا ،إىل أنه لم تظهر حتى اآلن أي قوة اقرتاحية
حقيقية إبداعية نابعة من السلطات االنتقالية أو من الهيئات
الدولية التي يبدو أن مواقفها املتصلبة غري قادرة عىل تشجيع والدة
نموذج ديمقراطي فريد ،ينبع من القواعد التي تناضل منذ عقود ضد
الدكتاتورية.
هذا الفراغ الذي يطبع املخيلة السياسية لتشكيالت الدولة القائمة،
يجعل الخوف من عودة املمارسات القديمة للنموذج العربي اإلسالمي،
املقرون بمركزية مدعومة بشكل أو بآخر ،مما أدى حتى اآلن بالعديد
من دول املنطقة إىل نبذ الديمقراطية واعتماد االستبداد واستخدام
القوة العسكرية ضد السكان الذين مافتئوا يطالبون بحقهم يف
الوجود.
يثري نضال األمازيغ قضية حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها
دوليا .ومع ذلك ،هل ستسمح الثروات املعدنية الضخمة الكامنة
وراء تورط قوى أجنبية مختلفة يف الرصاع الليبي ،بسماع التطلعات
الديمقراطية لألمازيغ؟ هل سيتحقق «االستقرار» يف ليبيا دون
ديمقراطية حقيقية أو إعادة بناء للدولة الليبية ،مما قد يؤدي إىل
إعادة ترسيم نظام استبدادي وديكتاتوري؟
* أستاذ بمعهد اللغات والحضارات الرشقية بباريس
ُ
*مقال نرش يف مجلة "هريودوت العدد ( "182الفصل الثالث La ، )2021
 ، Decouverteباريس
*ترجمه للعربية محمد بوداري
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الراخا :األمازيغية هي احلل لتجاوز الرتب املتدنية للمغرب يف التنمية
أكد رئيس التجمع األمازيغي العاملي ،املغريب رشيد الراخا ،يف حوار مع «أصوات مغاربية» ،أن اللغة األمازيغية «تبقى أمهيتها ضرورية وهي احلل لتجاوز مشكل اهلدر املدرسي والرتب
املتدنية للمغرب يف التنمية».
وأشار الراخا إىل «وجود مواقف أيديولوجية حتث على إعطاء األمهية للغة العربية وإقصاء األمازيغية» ،غري مستبعد أن املغرب «بإمكانه أن يكون قدوة لدول العامل والدول املغاربية إذا
اعتمد حقا اللغة األمازيغية يف التدريس».
وكشف املتحدث ذاته أن التجمع العاملي األمازيغي أحدث مشروعا سياسيا يسعى إىل «بناء احتاد دول مشال أفريقيا مثل االحتاد األورويب» ،موضحا أنه يهدف إىل «إحداث كل دولة لنظامها
الفدرايل قائم على أساس عدم استثناء أو هتميش أي عنصر من املواطنني أو اجلهات ،مع فتح احلدود بني املواطنني واملعامالت التجارية».
* بعد مرور  11سنة عىل دسرتة
األمازيغية بالمغرب وأزيد من 20
سنة عىل إحداث المعهد الملكي
للثقافة األمازيغية ،ما هو تقييمكم
لحصيلة اعتماد هذه اللغة اليوم؟
عند مجيء امللك محمد السادس
تم االعرتاف بالهوية واللغة
األمازيغية بعد إحداث املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية عام
 ،2001ووقع يف وقت وجيز
االعرتاف الدستوري باألمازيغية
كلغة رسمية للدولة عام ،2011
وخالل هذا املسار يالحظ تجاوب
الدولة إال أن الحكومات السابقة
أحدثت مجموعة من العراقيل
حتى ال يخرج القانون التنظيمي
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية
وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ويف مجاالت الحياة العامة
ذات األولوية.
ورغم صدور هذا القانون ونرشه
يف الجريدة الرسمية عام  2019ال يزال
مع األسف تفعيل األمازيغية يف جميع
األسالك الدراسية واإلدارات لم يتم بعد،
وحتى مع قدوم الحكومة الجديدة التزال
هناك بعض العراقيل خاصة عىل مستوى
الوزارة األساسية التي من املفروض
فيها تفعيل األمازيغية أكثر من الوزارات
األخرى ،حيث تفاجأنا إقصاء وزارة
الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة
للغة األمازيغية يف التعليم األويل ،إضافة
إىل أنها لم تعممها يف التعليم االبتدائي.
وعموما نقول إننا حققنا بعض املطالب،
لكن النضال يجب أن يبقى مستمرا من
املجتمع املدني للضغط عىل الحكومة
نحو تفعيل أوسع للطابع الرسمي
لألمازيغية.
وفقا لهذا التقييم ،هل هناك تأخري أم تراجع
يف تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؟
ال ليس هناك تراجع ،لكن مع األسف
هناك أيديولوجيات ترفض أمرا أساسيا
دائما ندافع عنه يف التجمع العاملي
األمازيغي وهو األهمية الكربى للغة
األم يف املدرسة ،ويف هذا السياق أشري إىل
ما ذكره وزير التعليم عندما تحدث عن
الهدر املدريس وقال إن أكثر من 300
ألف تلميذ يغادرون املدرسة سنويا ،إذن
املدرسة لم تتمكن من جعلهم يتابعون
تعليمهم وتحصيلهم الدرايس ،وهذا راجع
باألساس إىل وجود مواقف إيديولوجية
تحث عىل إعطاء األهمية للغة العربية
وإقصاء األمازيغية.
وأؤكد بأن املغرب بإمكانه أن يكون قدوة
لدول العالم والدول املغاربية إذا اعتمد
حقا اللغة األمازيغية يف التدريس ،ألن

بسبب إرسال أساتذة يعلمونهم
العربية بدل لغتهم األم وهي
األمازيغية ،مما يخلف لهم مشاكل
يف التواصل واالندماج يف املدارس
األوروبية.
وهو نفس األمر الذي يقع داخل
املغرب يف مدارس التعليم األويل
واالبتدائي عندما نفرض عىل
األطفال تعلم العربية بدل لغتهم
األصلية األمازيغية.

األغلبية الساحقة يف شمال أفريقيا هم
أمازيغيون بمختلف اللهجات ،وسيتمكن
الصغار بذلك تعلم األمازيغية والعربية
ولغات أجنبية أخرى.
هل الحديث عن واقع اللغة األمازيغية يف
عن قضية أقلية أم مرتبط
المغرب هو حديث ُ
بمسألة هوية ولغة أم؟
أصول جميع املغاربة ترجع إىل اللغة
األمازيغية ،وهناك مسألة ال يعرفها
كثريون بأن الفصل الخامس من الدستور
املغرب يفضل اللغة األمازيغية عىل اللغة
العربية ،ألنه ينص عىل أن العربية لغة
رسمية يجب حمايتها وتطويرها وتنمية
استعمالها بينما األمازيغية فهي لغة
رسمية باعتبارها رصيدا مشرتكا لجميع
املغاربة بدون استثناء.
املغرب بإمكانه أن يكون قدوة لدول
العالم والدول املغاربية إذا اعتمد حقا
اللغة األمازيغية يف التدريس
لذلك فإن هذا الفصل يفرض األمازيغية
هوية وانتماء عىل الجميع ،كما خصها
بقانون تنظيمي لتفعيلها عىل جميع
اإلدارات بينما اللغة العربية ليس لها
قانون ،وبالتايل فإنها محمية قانونيا
ودستوريا أكثر من جميع اللغات األخرى
يف املغرب.
يف هذا السياق ،ما يه أبرز المعيقات التي
تواجه تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية يف
األسالك التعليمية واإلدارات؟
دائما يتم ربط املعيقات بنقص أساتذة
اللغة األمازيغية والحاجة إىل إمكانيات
مالية أكثر لتوفريهم ،لكن الغريب

أن الحكومة الحالية رصدت ميزانية
خصيصا لهذا امللف األمازيغي إال أننا نرى
بأنه مرت أزيد من  6أشهر دون أن ترصف
منها شيئا ،وحقا الحظنا أن وزارة العدل
عملت عىل تشغيل  60مرتجما باللغة
األمازيغية يف املحاكم ،وتوظيف الربملان
لستة مرتجمني للغة األمازيغية حيث
سيتمكن الشعب املغربي ألول مرة من
فهم ما يقوله من يمثلهم.
وهذه خطوات جد مهمة لكن اإلشكال
الكبري بأننا يف التجمع األمازيغي العاملي
خصوصا أو الحركة األمازيغية عموما لم
نلمس إرادة حقيقية يف املوضوع من وزير
الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة
الذي كان يرأس اللجنة الخاصة للنموذج
التنموي ،ولقد راسلناه مؤخرا يف رسالة
وقع عليها أزيد من  20تنظيما أمازيغيا
داخل وخارج املغرب ،نخربه فيها بأن
نجاح النظام التعليمي ومرشوع النموذج
التنموي رهني بإدماج اللغة األمازيغية
فيهما وإال ستكون النتيجة هي الفشل.
وهنا يجب التنبيه إىل أن مصري  300ألف
تلميذ ممن ينقطعون عن الدراسة سنويا
يتجهون إىل االنحراف ،ويتم استغالل
البعض منهم يف التطرف الديني ،وسبق
يل أن قدمت مداخلة حول هذا املوضوع
بحضور وزير التعليم شكيب بنموىس،
تطرقت فيها بالدالئل إىل أن األغلبية
الساحقة ممن يرتكبون أحداثا إرهابية
يف أوروبا من أصول أمازيغية ،علما أنه
من غري املنطقي أن ينخرط األمازيغ يف
عمليات إرهابية يف الوقت الذي نرى أن
قيمهم وثقافتهم ضد العنف والكراهية،
ويرجع هذا الخلل وفقا لدراسة أملانية إىل
كون أطفال الجالية املغربية الذين أغلبهم
من أصول أمازيغية ال يتم التواصل معهم

موازاة مع ذلك ،ما يه األهمية التي
يكتسيها تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية؟
ال بد من االعرتاف أن املغرب يبذل
جهودا منذ عقود يف ما يسمى
بالتنمية البرشية ،لكن بالعودة إىل
تصنيفه الدويل نجده يحتل مراكز
ما بني  120إىل  130يف الرتتيب ،وهذا
األمر مرتبط بمجال الصحة والتعليم
الذي فشل فيهما املغرب لعدم إعطاء
األهمية للغة األمازيغية.
وأؤكد هنا مثال أنه لوال القناة التلفزية
األمازيغية وتوظيف اللغة األمازيغية يف
برامج التحسيس املتعلقة بكوفيد 19
لكان املغرب يعرف انتشارا واسعا وأزمة
صحية ال تزال متفاقمة أكثر.
األغلبية الساحقة يف شمال أفريقيا هم
أمازيغيون بمختلف اللهجات
لهذا فإن األمازيغية تبقى أهميتها
رضورية وهي الحل لتجاوز مشكل
الهدر املدريس والرتب املتدنية للمغرب يف
التنمية.
أنتم ترتأسون حاليا التجمع العالمي
األمازيغي ،ما هو مرشوعكم؟
نحن كأمازيغ وخصوصا يف التجمع
العاملي األمازيغي قمنا بإحداث مرشوع
سيايس طموح يسعى إىل بناء اتحاد دول
شمال أفريقيا مثل االتحاد األوروبي،
وهو مرشوع مبني عىل الوثيقة الدولية
لحقوق اإلنسان التي تحرتم الحقوق
الفردية وحقوق الديانات لكل فرد،
ويرتكز أيضا عىل ميثاق حقوق الشعوب
األصلية الذي ساهمنا فيه وأصدرته األمم
املتحدة ،وهذا املرشوع يهدف إىل إحداث
كل دولة لنظامها الفدرايل قائم عىل
أساس عدم استثناء أو تهميش أي عنرص
من املواطنني أو الجهات ،مع فتح الحدود
بني املواطنني واملعامالت التجارية ،ومن
شأن ذلك أن يحل أكرب املشاكل التي تهدد
دول شمال أفريقيا.
* املصدر :أصوات مغاربية
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الف ّنان موحى مالل يف حوار مع «العامل األمازيغي»:

فخر لنا أن نؤسس لفن أمازيغي راقي ميزج بني املوسيقى العاملية واإليقاعات والنربة املحلية
«فعلت كل ما بوسعي لزرع الرؤية املعاصرة يف األغنية امللتزمة باجلنوب الشرقي وجلب كل الشباب املهتمني ملحاولة إنتاج أغنية أو ألبوم مت تتبع العملية إىل حدود اإلنتاج النهائي» هكذا حتدث الفنان األمازيغي ،الرسام واألستاذ حممد مالل املعروف
بـ»موحى مالل» ببساطته وعفويته املعهودة يف هذه النافذة مع جريدة «العامل األمازيغي».
وأضاف مالل »:كان فخرا لنا مجيعا ان نؤسس لفن أمازيغي راقي ميزج بني املوسيقى العاملية واإليقاعات والنربة املحلية من عمق األطلسني الكبري والصغري والكلمة امللتزمة» .واعترب أنه «هبذا التوجه استطاعت فرق اجلنوب الشرقي املوسيقية أن
تفرض نفسها يف الساحة رغم كل اإلكراهات والفترة الزمنية القصرية اليت ظهرت فيها» .وقال إن «هذه الفرق بقيت يف التزامها بالقضية األمازيغية رغم التراجع امللحوظ يف مناطق متازغا األخرى» ،ويعود السب حسب مالل إىل « كون مناطق
اجلنوب الشرقي أكثر هتميشا من املناطق األخرى جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا» وجمموعة من اإلكراهات األخرى اليت عددها يف احلوار التايل.

* حاوره /منترص إثـري
* نبدأ معك بالسؤال الكالسيكي ،كيف تقرب القراء أكرث من
الفنان والرسام واألستاذ موحى مالل؟
** محمد مالل املعروف بموحى مالل ،من مواليد 1965
بقرية تماللت ببومالن دادس عمالة تنغري .مجاز يف
تاريخ الحضارات .أستاذ الفنون التشكيلية مند 1989
بمنطقة شيشاوة تم ورزازات .مكلف مند  4سنوات
باملوارد الرقمية بمصلحة االتصال بمديرية التعليم
بورزازات .جامع ملجموعة من أشكال الفن واإلبداع
األمازيغي كالرسم والصباغة و الشعر و املوسيقى و
الغناء و الكتابة و النقد يف املجال السنيما و التشكيل.
من اإلنتاجات 11 :البوم موسيقي – ديوانني شعريني (
Anzwumو )Afafa
 كتاب تاريخي تحت عنوان :الفنون التشكيليةيف املغرب ،رؤية تأريخية نقدية – مجموعة من
السيناريوهات (ألفالم قصرية وطويلة و مسلسل واحد)
* تحدث لنا عن البدايات ،إكراهاتها وتحدياتها والدرب
الشاق إىل أن أصبح مالل نرباسا وأستاذا للفرق الموسيقية
بأسامر؟
** بدايتي كانت بقريتي الصغرية تماللت ،قبل دخويل
إىل املدرسة االبتدائية ومند الخامسة من عمري كنت
ارسم برباعة .بل انشغلت برسم البورتريهات بكل ما
توفره الطبيعة من فحم وأوراق األشجار والنباتات
وأوراق مستقاة من أكياس اإلسمنت و الجبص .كانت
القرية معزولة تماما عن العالم الخارجي بحيث لم يمر
بها أي طريق .الطريق الوحيد هو ممر شديد الوعورة
للراجلني فقط ،يربط القرية بالسوق األسبوعي بمركز
بومالن دادس و يبعد حوايل  15كلم ،لشدة وعورته و
خطورته كان اهل القرية يسمونه ب-جوجد الكفن-
أي  :أوجد (هيئ )الكفن .ألن نساء القرية والعجزة
ينتظرون الذاهبون إىل السوق وغالبا ما يسقط بعضهم
وقد يموت ويُحمل يف الكفن .هذا هو الطريق الذي
سأسلكه ملتابعة دراستي يف اإلعدادي ببومالن دادس
يوميا ملدة سنتني حيث غادر كل أوالد القرية املدرسة بعد
حصولنا عىل الشهادة االبتدائية واضطرارنا للذهاب عىل
ارجلنا مجتازين فج جوجد الكفن مند الخامسة صباحا
والعودة بعد السادسة يف الظالم خاصة يف أيام الشتاء
والربد وسقوط الثلوج .كان الرسم هو من جعلني اتعلق
باملدرسة إد لن اتحمل االبتعاد عن الورقة والقلم ،كثري
من األساتذة يشجعونني عىل الرسم ،بل يأتونني من
مدنهم بالصباغة والفرشاة وأوراق الرسم الحقيقية،
كنت مشهورا بني التالميذ واألساتذة بالرسم وكنت أمأل
الطاوالت ببورتريهات األساتذة والتالميذ.
كنت اتمتع بالسري يوميا  30كلم بني القرية واإلعدادية
تم الثانوية رغم وجود الذئاب و الثعالب و قلق امي
املتزايد ،إال أن هذه املتعة يف السري كانت توفر يل جوا من
التفكري و الخيال الحر و كنت املك كل الوقت لخلق عالم
رسيايل خاصة و أنني احب القصص املصورة التي كان
ابي يٌحرضها يف عمله برشكة معادن اجنبية بمنطقة
بوسكور مند صغري ،و قد تكون مصدر تعلقي بالرسم
بطريقة جعلتني أمتلك مهارة مبكرة يف الخط الفني
الذي سيجعلني اعطي دروسا يف الرسم يف كليات الرسم
التخطيطي بسويرسا خالل سنوات ابتداء من ،1998
وتم اختياري لتمثيل املغرب سنة 1991-و  1992يف
محرتفات بمدينة كرونوبل الفرنسية .بل سأغادر الكلية
للتفرغ ملادة الفنون ألتخرج كأستاذ لهذه املادة.
* هذا يف مجال الرسم وماذا عن المجال الموسيقي؟
** املوسيقى ،رفيقي الثاني بعد الرسم مند صغري،
حيث صنعت آالتي األوىل وغنينا ،بل حفظنا كل أغاني
ناس الغيوان و املشاهب و إزنزارن .مند  1983و أنا
يف الثانوي ببومالن دادس بدأت اكتب كلماتي األوىل و
كنت أنا و بعض األصدقاء يف القرية نغني مند صغرنا
كفرقة و نقيض ليايل العطل يف كهف غري بعيد من املنزل
نغني حتى الصباح ,تم بدانا نسجل كلماتي و الحاني
عىل ارشطة الكاسيط ما بني  1984و  1990حيث ال
زلت أحتفظ بأكثر من  12رشيط كاسيط من  90مرت
تحمل أكثر من  45أغنية من كلماتي و ألحاني و عزيف
مع أصدقاء مختلفون بالقرية ،كما أنني احتفظ بالدفرت

الذي كنت أدون فيه كل الكلمات و الرسومات
مند  1985حيث كنت طالبا يف كلية اكادير و مكتشفا
للحس األمازيغي أكثر مع اكتشايف لتيفيناغ عىل رسائل
كان بعض األصدقاء من دولة مايل يتوصلون بها من
امهاتهم .إىل جانب بعض الدروس املربمجة يف مناهج
الدراسات التاريخية التي كنا نتلقاها يف مدرجات الكلية
و التي يٌقصد بها استفزاز واالستهزاء باألمازيغ كما
هو الحال بنصوص مستقاة من كتاب  :االستقصاء...
للنارصي.
من املدرج بدأت أكتب اشعارا تحمل هم الهوية
األمازيغية ،ومع بداية انجذابي ألغاني إيدير وايت
منكليت بدأ مشواري الهوياتي يف اللحن والكلمة إىل يمنا
هذا.
* متى أصدرت أول ألبوماتك الغنائية أقصد االحرتافية؟
**  1992ستشهد أول ألبوم يل بطريقة احرتافية -اسيف
ندادس -والذي تعرفت من خالل إنتاجه عىل كل املشاكل
التي تصاحب العملية اإلبداعية يف املوسيقى وإنتاجها.
هكذا وبمساعدة إخوتي خلقنا استوديو صغري بمعدات
يصعب الحصول عليها آنذاك وكذلك التعرف بسهولة
بخبايا تقنيات التسجيل واملونتاج واإلنتاج .أنتجنا
الكثري من األغاني مع مجموعة هائلة و مبدعة يف
املجال املوسيقي بورزازات أمثال مربوك عبد الحق عازف
الساكسوفون و الكالرينيت و مختلف أنواع الناي ،محمد
بولغال عازف عىل آلة األورك ,سعيد مراد عىل آلة القيثارة
إىل جانب فريد أمسكان و كمال بواللوز ،يونس قرشيو
عىل آلة الباس و بعده محمد ماجود ،مصطفى جرباوي
يف كل ما يتعلق باإليقاعات.

شاركنا يف أكرب املهرجانات باملغرب كتيميتار وموازين
و طنجاز و فيزا فور موزيك  ...إىل جانب مشاركات
بالخارج ،كفرنسا و بلجيكا و جزر الكاناري و إيطاليا
وهوالندا.
* جل إن لم نقول كل الفرق الغنائية بأسامر ساهمتم
وساعدتم يف بروزها وخروج ألبوماتها وأغانيها إىل الوجود ما
رس هذا السخاء إن جاز التعبري؟
** فعلت كل ما بوسعي لزرع الرؤية املعارصة يف االغنية
امللتزمة بالجنوب الرشقي وجلب كل الشباب املهتمني
ملحاولة إنتاج أغنية أو ألبوم تم تتبع العملية إىل حدود
اإلنتاج النهائي بمدينة الدار البيضاء بمساعدة صديق
األغنية األمازيغية بالجنوب الرشقي ،إبن مدينة اكادير
ماس صالح اكرام (إثري موزيك) الدي لواله قد ال تولد
اغنية الجنوب الرشقي امللتزمة .هكذا ظهر أسلوب
 Amun stylو حمل املشعل تلة من املبدعني أمثال :مبارك
اولعربي ,عمر ايت سعيد  ,مصطفى الوردي ،تاكراوال،
أمناي ،تاواركيت ،انكمار ،تانالت ،تيغرمت ،تاسوتا
نيمال ،تاروا نتينريي ،إيمودا...
كان األستوديو بمثابة مدرسة نتعلم به اتناء التسجيل
أشياء كثرية وكنا نناقش الهم األمازيغي واإلبداع وفرض
الجودة يف الكلمة واللحن و األداء و التعرف عىل أدبيات
اإلنتاج بصفة عامة.
* جل الفرق التي تتلمذت عىل يد مالل تغني بجرأة وبشجاعة
حول معاناة وهموم ومشاكل األمازيغ وتوجه انتقادات حادة
حول التهميش الذي يطال األمازيغ لماذا؟

** كان فخرا لنا جميعا
ان نؤسس لفن أمازيغي راقي
يمزج بني املوسيقى العاملية
واإليقاعات والنربة املحلية من
عمق األطلسني الكبري والصغري
والكلمة امللتزمة.
بهذا التوجه استطاعت فرق
الجنوب الرشقي املوسيقية
أن تفرض نفسها يف الساحة
رغم كل اإلكراهات والفرتة
الزمنية القصرية التي ظهرت
فيها .بقيت هذه الفرق يف
التزامها بالقضية األمازيغية
رغم الرتاجع امللحوظ يف مناطق
تمازغا األخرى .وقد يعود السبب
إىل:
 كون مناطق الجنوب الرشقيأكثر تهميشا من املناطق األخرى جغرافيا واقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا ...
 غياب فرص العمل -غياب الكليات والجامعات – غياباملهرجانات -غياب تشجيع اإلبداع -غياب املركبات
الثقافية املفعلة...
 هي الفرق األقل مشاركة باملهرجانات ال تُبت أغاني الجنوب الرشقي عىل اإلذاعات الوطنيةوالخاصة وكدا القنوات التلفزية .بل تم إبعادها باعتماد
التقسيم اإلذاعي إىل ما هو من  :األطلس املتوسط و
سوس و الريف.

 اىل جانب كون املبدعني األمازيغ يف األغنية امللتزمةباملنطقة كلهم مثقفون (طلبة وموظفون) وواعون
بكل الرتبصات التي تعرقل تنمية األمازيغية بمناطقها
وساكنتها...
* بصفة عامة كيف ترى واقع الفن األمازيغي وما الذي ينقصه
اليوم؟
** اليوم تغريت مجموعة من األشياء تهم الفن و اإلبداع
األمازيغيـ ،يبدو أن ما تبقى من الفرق املوسيقية و
الفنانني يف مجاالت أخرى كاملرسح و التشكيل و السنيما
بدأت تنصهر يف الصورة املسوقة لها بقوة وبدأت تفقد
خصوصياتها و ملستها الخاصة التي كانت تزودها
بالقوة ،إد غادرت الساحة جل الفرق نظرا لظروف
مختلفة منها مغادرة كل فرد نحو مقر دراسته أو عمله
أو نحو الخارج مما يجعل االستمرار يف العمل الجماعي
مستحيال ،مما سينتج عنه االستمرار األحادي يف اإلبداع،
أي أن الفنان يفضل العمل لوحده بدل املجموعة نظرا
للصعوبات يف االلتقاء و التمارين و توحيد األفكار و
الولوج إىل املشاركات بأفراد ٌكثر .كما أن االلتزام وقوة
الكلمة والبحث املعمق يف املوسيقى أصبح غائبا يف جل
األعمال الجديدة .وكنتيجة لقد تراجع مستوى األغنية
األمازيغية الثقافية بكل تمازغا يف وقت نحن بحاجة
إليها إلكمال املسار الكبري الذي قطعته واملكتسبات التي
حققتها مند البداية.
* ما يه نصيحة األستاذ مالل للفنانني الحاملني لهموم
القضية األمازيغية؟

** كنصيحة لكل فنان أمازيغي يحمل هم هويته
الثقافية أقول :استمروا يف اإلنتاج بجودة وبمتعة،
فأفضل الفنون ما أنتج يف ظل التهميش.
* تربز األمازيغية أيضا يف لوحاتك الفنية وتبدع يف هذا
المجال ما الفرق بينه وبني الموسيقى والغناء بالنسبة
لموحى مالل وأني يجد راحته أكرث؟
** إذا كانت أغانيي هي الصوت املخفي خلف فلسفتي
الحزينة ،فلوحاتي هي مرآة تعكس الجانب الجمايل
ملخيلتي املتفائلة.
درست تاريخ الفن العاملي وفلسفة الفن ورسمت مند
نعومة أضفاري تم استقرت فرشاتي عىل اكتشاف
جمال الثقافة األمازيغية التي ال زلت اسبح بداخلها
واكتشف اغوارها العذراء بكل األساليب والتقنيات دون
أن ابايل باملفاهيم الحدودية كالواقعية و التشخيصية
و التجريدية و ال بكل أسماء املدارس الرنانة ،استمتع
بالتعبري عما اريده و ما أومن به بطرقي الخاصة
و ابحث عن لذة اللون و اللمسة يف أزياء و وجوه من
ثقافتي و لغتي و هويتي ال غري.
* كيف يدبر األستاذ مالل وقته بني التدريس والموسيقى
والرسم والعمل المدين والعائلة؟
** فيما مىض كانت األشياء مرتبة بطريقة طبيعية
وبدون مجهود ،ما أفعله هو انني كنت استمع إىل
إحسايس وألبي رغبة اإلبداع يف وقته ،فكنت ارسم
واكتب الشعر وألحن الكلمات واجمع فرقتي املوسيقية
قصد التمارين وأسجل للفنانني اآلخرين وأعمل كأستاذ
بإخالص دون ادنى مشكل.
لكن اآلن يصعب التوفيق بني كل هذه األشياء خاصة
ان بعض النماذج اإلبداعية قد أضيفت لألجندة التي
أصبحت مليئة .انضافت الكتابة والنقد يف مجال
التشكيل والسنيما ،والرسم باللوحة الذكية وتعليم البعد
الثالث يف الرسم والتحريك إىل جانب التحاقي بمديرية
التعليم وتكليفي باملوارد الرقمية حيث أنتج كابسوالت
و ريبورتاجات كثرية و تسيري محرتفات إلنتاج الفيلم
القصري و كتابة السيناريو و الستوري بورد و غريها
من املجاالت املتعلقة بالصورة ،و التي انوي املساهمة يف
النهوض بها أيضا.
لكنني أبدع دائما وأستمر يف إنتاج األغاني واللوحات
بينما ابتعدت عن التسجيل لآلخرين مع ظهور
استوديوهات مجهزه وإمكانية خلق كل فنان ألستوديو
منزيل خاص مع توفر املعلومة للتعليم أو العمل عن بٌعد.
مع انني أفكر بعد سنة يف التقاعد النسبي حتى أتفرغ
لكتابة سيناريوهات وأفكار جديدة وسرية ذاتية و خلق
إنتاجات فنية مختلفة بل العمل مع املهتمني بالصورة
و السنيما لخلق انتاجات بجودة عالية و بتنافسية
إبداعية.
* كلمة حول الفنان الراحل مبارك اولعريب؟
** امبارك أولعربي شعلة لن تنطفئ ابدا ،فنان لم تشاء
األقدار أن نستمتع أكثر بفنه الراقي .لو بقي بيننا لكان
مسار األغنية األمازيغية يف منحى تصاعدي دائم ،وقد
ال نشهد هذا الركود بعبقريتيه وذكائه وتواصله الدائم
مع كل النشطاء واملبدعني وغريهم .إن فقدانه لخسارة
كبرية لعائلته وألصدقائه وللثقافة األمازيغية بصفة
عامة.
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تطوان ..اسدال الستار على مهرجان «الريف للفيلم األمازيغي»
و «ميثاق» يفوز باجلائزة الكربى
أسدل الستار يوم السبت 25يونيو ،2022
بقاعة سينما مرسح إسبانيول ،عىل
الدورة الرابعة من مهرجان “الريف للفيلم
األمازيغي” املنظم من طرف جمعية الورشة
السينمائية بتطوان ،خالل الفرتة املمتدة
من 22و 25يونيو الجاري.
وشهد اليوم الختامي تكريم كل من
اإلعالمية والفاعلة األمازيغية أمينة ابن
الشيخ ،الكاتب والفنان محمد الشوبي
والبطل السابق يف املالكمة محمد املحجوبي،
باإلضافة إىل تقديم فقرات موسيقية
متنوعة.
ويف ختام فعاليات الدورة الرابعة من
املهرجان ،أعلنت لجنة التحكيم التي يرأسها
املخرج السينمائي حسن بنجلون وتضم
الناقد السينمائي الحبيب نارصي ،اإلعالمية
نادية السويس ،املمثلة وفاء مراس ،الناقد
والسيناريست محمد مجاهد ،وامللحن

يونس ميكري ،عن األفالم الفائزة بجوائز
املهرجان تتضمن ثالث مسابقات تبارى
حولھا ،وفق اللجنة 12 ،فيلما ،وهي
الجائزة األوىل ،جائزة الریف الكربى ،جائزة
السيناريو وجائزة اإلخراج.
وعادت جائزة السیناریو لفيلم “قلم”
للمخرج جمال تعمرت ،وجائزة اإلخراج،
للمخرج حمزة زربوحي عن فيلمه “قلق”،
باإلضافة إىل جائزة التنويه التي عادت
لحمزة الدقون و حمزة املعزي عن فيلمهما
السينمائي القصري” الحساب ”.
وقررت لجنة التحكيم منح جائزة الريف
الكربى للفيلم السينمائي “ميثاق” ملخرجه
حسني حنني.
وأكدت إدارة مهرجان الريف للفيلم
األمازيغي ،أنها تهدف من خالل تنظيمها
لهذه التظاهرة السينمائية السنوية إىل

نرش الثقافة السينمائية االمازيغية كمكون
اسايس من مكونات الهوية املغربية،
بواسطة عرض األفالم ومناقشتها وخلق
فرص للتواصل والتالقح بني مختلف
التجارب واألجيال ،تعزيزا للمكتسبات
الفنية وتطلعا ملا هو أفضل ،وذلك بغية
املساهمة بشكل إيجابي يف بناء مجتمع
مغربي جديد ديمقراطي مبدع ومتعدد”.

يف املخيال الشعيب األمازيغي الريفي
»ⵙⵏⵏ ⵔⵓ ⴰⵛⵛⵉ«
هذا التعبري األمازيغي الوجيز ،املاثل بني أيدينا ،الذي
كثريا ما نتداوله يف منطقة الريف ،يرضب مثال يف الغالب
لكل شخص يركن إىل الكسل ،مهمل يف ترصفاته و أفعاله،
ال يضطلع بدوره.
ليس هذا فحسب بل اليهتم و ال يخامره أي إحساس
باملسؤولية امللزم بأن يتحملها تجاه أفعاله و ترصفاته،
بل إنه ال يخجل من نفسه ،وال يؤنبه ضمريه ،و ال ينهم
وال يخالجه الندم إذا هو ارتكب فعال أو حدثا فيه إساءة
لنفسه أو لغريه ،وهكذا يتناىس أخطاءه املرتكبة برسعة،
وعن قصد ،وال يبايل آخر األمر ،هذا والننىس أنه يعيدها
للسبب نفسه.
وهنا يجدر أن نذكر أن املعنى يف التعبري السابق ⴰⵛⵛⵉ
ⵙⵏⵏ ⵔⵓ  ،هو مناقض ومختلف عىل سواه يف املثل القائل:
«ⵙⵏⵏ ⵔⵓ ⵜⵉⵛⵛⵉ» ،وبني هذا وذاك هناك فرق شاسع
يميزه بينهما ،فالقول»ⵙⵏⵏ ⵔⵓ  »ⵉⵛⵛⵉينطوي عىل
معنى يدل ،بصورة أو بأخرى ،عىل كل ذي ضمري متوقد،
وأما املعنى يف التعبري األول الذي هو «ⵙⵏⵏ ⵔⵓ ⴰⵛⵛⵉ»
فهو من صنف آخر ،كما تعرضنا له أعاله.
وإذا قارنا ،مرة أخرى ،بني مدلوالت هذا األخري من ناحية،
وبني مدلوالت مثل آخر من ناحية أخرى وهو « ⵙ ⵢⴰⴷ
ⵔⵓ» ،نجد من الفوارق بينهما أن هذا األخري يؤدي سائر
املعاني املرتبطة بمفهوم املنافسة ،بينما لآلخر مفهوم
عكيس تماما.
وهكذا يقال عن أي شخص عنده قدرة عىل املنافسة بإرادة
مقاتلة ،أنه شخص « ⵔⵓ ⵙ ⵢⴰⴷ » و عكسه تماما هو
ذاك الشخص الذي «ⵙⵏⵏ ⵔⵓ ⵜⵉⵛⵛⵉ ».
بقلم :عبد الكريم بن شيكار

داللة مصطلح «األدب» يف األمازيغية
إعــــالن
عن تمديد آجال إيداع طلبات الرتشح لتنظيم جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة 2021
صنف الرقص الجماعي  -أحيدوس
خاص بالجمعيات الوطنية العاملة يف مجال النهوض بالثقافة األمازيغية
يف إطار برنامج الرشاكة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة
يف مجال النهوض باألمازيغية ،ويف سياق التحضري لتنظيم جائزة الثقافة األمازيغية برسم
سنة  ،2021يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن تمديد آجال إيداع طلبات الرتشح
لتنظيم جائزة الثقافة األمازيغية صنف الرقص الجماعي – أحيدوس ،برشاكة مع الجمعيات
الوطنية العاملة يف مجال النهوض باألمازيغية ،وعىل أساس دفرت تحمالت خاص ،وذلك يف
إطار تظاهرة أو مهرجان خاص بالصنف املذكور.
فعىل الجمعيات الراغبة يف تنظيم الجائزة املذكورة ،أن تتقدم بطلبها إىل عمادة املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية وفق الرشوط التي يمكن تحميلها من موقع املعهد ( ،www.ircam.maباب
اإلعالنات ،باب الجمعيات).
تبعث ملفات طلب الرتشح لتنظيم جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة  ،2021صنف الرقص
الجماعي  -أحيدوس ،إىل العنوان أسفله ،أو تودع لدى كتابة الضبط باملعهد ،يف أجل أقصاه 20
يوليوز .2022
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 :
الربيد اإللكرتوني www.ircam.ma :

مصطلح «تاسكال» كمقابل ملصطلح
كلمة « تاسكال» هي اللفظ املقابل
« ،»littératureواللفظة جاءت من
لكلمة «  »littératureالفرنسية ولكلمة
كلمة «أس ّكيل» وهو املقابل لكلمة
«األدب» يف اللغة العربية .وملعرفة أصل
الحرف « ،»lettreومن لفظة «أس ّكيل»
كلمة «تاسكال» اي األدب ،ال بد من
أخذ مصطلح «تاسكال» كمقابل
الرجوع اىل منشئها ،فقد ظهرت يف
« ،»littératureاي انه سارعىل نفس
معجم مولود معمري يف بداية السبعينات
القياس الذي سلكته كلمة «»littérature
من القرن املايض ،واملعجم جاء لرضورة
والتي اخذت من كلمة «.»lettre
تاريخية ملحة مرتبطة بانبعاث األدب
ورد يف هذا املعجم ،ويف حرف « »Lكما
األمازيغي وانتقاله الواعي بهويته
ييل:
كأدب أمازيغي من الشفاهة اىل الكتابة
Lettre )alphabitique(: Askkil,
( )...الكتابات القديمة املتوفرة اآلن لم
iskkiln- Littérature : taskla,
ترش اىل كلمة االدب بلفظها األمازيغي،
لحسن زهور
tiskliwinيف معجم االستاذ محمد
إذ لم يصل إلينا مما هو مكتوب
شفيق « املعجم العربي األمازيغي»
باألمازيغية قبل القرن التاسع عرش اال
وردت يف كلمة األدب ما ييل:
بعض الكتب القليلة وأغلبها دينية فقهية
 ،أو بعض الكتابات التي تدخل ضمن ادب الرحالت مثل «ادب ،كان ذا ظرف وأدب :اموگنت ،إغرت  -ادب (أي
رحلة ابراهيم املايس وبعض املعاجم املخصصة لرشح الرتبية):
الكلمات العربية إىل األمازيغية مثل معجم «ابن تونارت» اسموگنت ،اسغرت .االديب واملؤدب :اماغرات،
الذي يعود إىل القرن  ،12او بعض معاجم النباتات أو ما إماغراتن.»...
ولم يرد يف معجمه املعنى اآلخر للكلمة للداللة عىل كلمة
يتعلق بالطب ...فهل االمازيغ لم يكتبوا بلغتهم؟
الجواب عن هذا السؤال تجيب عنه بدوره أسئلة أخرى األدب اي « ،»littératureمع ان االستاذ محمد شفيق
من مثل :اين الكتب التي كتبها البورغواطيون يف املغرب؟ ذكر كلمة «أس ّكيل» األمازيغية يف معجمه للداللة عىل
ونحن نعرف أن دولتهم دامت ثالثة قرون ونصف ،ولهم كلمة «الحرف» العربية ،حيث ورد فيه كمقابل لكلمة
كتابهم املقدس كما ورد ذلك يف الكتب التاريخية ،ونحن «حرف» ما ييل :
نعرف ما يقتضيه الكتاب املقدس من كتب ترشحه «الحرف ،من حروف الهجاء عامة ،أسكيل/ج/
وترشح رشيعته وكل ما يرتبط بهذا الدين ألتباعه ئس ّكيلن – حرف الكتابة األمازيغية القديمة ،خاصة،
ومعتنقيه ،اىل جانب دواوين الدولة وما يرتبط بها من تافينغت/ج /تيفيناغ» .
املرجع:
تسجيل املعامالت والرسائل ،..إضافة اىل العقود التي
«االدب االمازيغي الحديث:
تربم بني الناس (الزواج ،البيع ،الرشاء ،..)...ثم أين هي
النشأة  »1967-2000ص 31-33
الكتب التي كتبها دعاة املوحدين يف بداية أمرهم ،ومنها
كتاب ابن تومرت نفسه املكتوب باألمازيغية؟ ومثلها
مالحظة:
الكتب الدينية االباضية ،وغريها من الكتب...
إذن لن يبق لنا اال تتبع مصطلح «تاسكال» يف الكتابات النص يتحدث عن االدب االمازيغي وليس عن التأليف باالمازيغية ألن
التأليف بها قديم ( الفقه ،املعاجم ،الطب ،الرتجمة )...تؤكده الكتب
األمازيغية الحديثة املرتبطة بانتقال األدب األمازيغي القديمة التي وصلت الينا من بينها معجم بن تونارت من القرن 12م
من الشفاهة إىل الكتابة والتدوين .فلعل أول ظهور لهذا والتي نجت من الضياع ،أما اغلب الكتب التي وصلت الينا فهي القريبة
املصطلح -كما قلنا سابقا -كان مع مولود معمري يف منا زمنيا أي مؤلفات القرون  18و19و ( 20وأغلبها كتبها الفقهاء)
معجمه « »amawal n tmazight tatrartأي «معجم نظرا لقرب هذه الفرتة الزمنية منا ،إذ كلما توغلنا يف القرون قبلها
كلما ندرت املؤلفات االمازيغية نظرا لعدة عوامل ستجدونها يف الكتاب،
األمازيغية الحديثة» ،ثم انترش هذا املصطلح يف الكتابات فابسط مثال ضياع كتب ابن تومرت املكتوبة باألمازيغية والتي ذكرها
النقدية واألدبية األمازيغية الحديثة .ورد يف هذا املعجم املؤرخون يف حني أن كتبه املكتوبة بالعربية وصل الينا بعضها.....

