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محمد  امللك  خطاب  كثريا  انتباهي  أثار 
بمناسبة  تونس  يف  ألقاه  الذي  السادس 
عبارة  استعمل  جاللته  أن  ذلك  لها،  زيارته 
»اإلتحاد املغاربي« عوض »املغرب العربي«، 
املرزوقي  السيد  تونس  برئيس  دفع  مما 
للحذو حذوه، ويعرتف بافريقية تونس، بل 
بأن  ذلك يرصح يف خطاب رسمي  أكثر من 
ال  قحة  أمازيغية  كلمة  هي  إفريقيا  كلمة 

زالت مستعملة.
الذين  أوالئك  أن  هو  األمر  يف  الغريب  أن  إال 
السليم  بالتنزيل  املغرب  يف  عندنا  يتشدقون 
للدستور، وعىل رأسهم رئيس الحكومة الذي 
الدستور،  مقتضيات  احرتام  فيه  يفرتض 
نجده ويف تجاهل ملقتضيات الدستور وبنوع 
من التعنت يلح عىل استعمال لفظة )املغرب 
إفريقيا،  شمال  عن  حديثه  حني  العربي( 
إعالميونا  يتلذذ  حني  فأكثر  أكثر  وأتعجب 
تلك  استعمال  يف  باالستمرار  وحقوقيونا 
لسنة  الجديد  الدستور  ينص  التي  العبارة 

2011 عىل تعويضها باالتحاد املغاربي.
ذكرهم  السابق  كل  نسمع  وباملقابل   
يشتكون داخليا وخارجيا فيما يخص عدم 
يدل  مما  الدستور،  يف  أخرى  فصول  تطبيق 
يتعاملون  مازالوا  أجمعني  هؤالء  أن  عىل 
التمييز  بمنطق  أمازيغي  هو  ما  كل  مع 
مسارعة  ذلك  عىل  دليل  وخري  والعنرصية، 
مرتجم  لتوظيف  الربملان  مؤسسة  إدارة 
السمع  لفاقدي  الربملانية  الجلسات  ليرتجم 
بالفكرة  ننوه  أننا  ومع  والبكم،  الصم  أي 
ونثني عليها، بل أستطيع أن أقول أنني من 

اإلشارات  لغة  بإدماج  طالبن  الذين  اللوائي 
يف  البرصي،  السمعي  العمومي  إعالمنا  يف 
ارتباطا بدفاتر  إطار مقرتحات تقدمت بها 
العمومي،  بالقطب  الخاصة  التحمالت 
أنه ال يعقل أن ال يشمل  لكن مع ذلك أقول 
من  سواء  األمازيغية،  اللغة  اإلجراء  نفس 
لم  التي  اإلشارات  لغة  إىل  ترجمتها  حيث 
يراعى يف توظيف املرتجم من وإىل هذه اللغة 
يخص  فيما  أو  األمازيغية،  باللغة  إملامه 
األمازيغية  واللغة  العربية  اللغة  ترجمة 
أخرى  مرة  يدل  ما  بهما،  الناطقني  غري  إىل 
به  تتعامل  الذي  اإلقصاء  منطق  عىل 
األمازيغية، ومأسسة  الدولة مع  مؤسسات 
داخليا  استنكارها  نكل  لن  التي  العنرصية 
التي  واملظاهرات  وبياناتنا  كتاباتنا  عرب 
نرفعها  التي  بالتقارير  وخارجيا  نؤطرها، 
بها  املعرتف  املؤسسات  إىل  مسؤولية  بكل 
دوليا يف هذا الشأن )ألننا لسنا كمن يرقص 
إىل  كذلك  حالنا  وسيبقى  مغطى(،  ووجهه 
الدرجة  من  كمواطنني  بنا  االعرتاف  يتم  أن 
املغاربة ال أشباه  األوىل إسوة ببقية إخواننا 

مواطنني من الدرجة »الله اعلم«. 
باملغرب  األمازيغ  أن  نقول  حني  إننا 
والتمييز  العنرصية  من  ألشكال  يتعرضون 
فإننا ال ننطق عن الهوى، فإىل جانب ما سبق 
ذكره نضيف ما يحاك حاليا ضد األمازيغية 
التي  السامية لإلحصاء  املندوبية  من طرف 
يف  باألمازيغية  الناطقني  نسبة  اعتربت 
2004 ثمانية وعرشين باملائة  إحصاء سنة 
باملائة  ثالثني  بالفرنسية  والناطقني  فقط، 

أن  ذلك  والسخرية،  للضحك  مبعث  وهذا 
من  أكثر  وبيري،  وجون  وشاغلوط  جاكلني 
إبا يجو وتابا فاضم وخالتي عيش وداحما 
هذه  أن  واملؤسف  مهزلة  إنها  بلق،  ودادا 
تتبعها،  أخرى  فصول  لها  زالت  ال  املهزلة 
أدرجت  الهيأة  نفس  أن  علمنا  إذا  خاصة 
يف  السنة  لهذه  اإلحصاء  استمارة  ضمن 
املحلية  واللغات  والتعليم  الرتبية  مجال 
املستعملة، سؤال حول كتابة و قراءة اللغة 
األمازيغية بحرف تيفيناغ، سؤال ال أرى منه 
حدود  إىل  األمازيغية  وأن  خصوصا  جدوى 
اآلن لم تعطى لها الفرصة لتصري لغة قراءة 
التعليم  إطار  يف  املدرسة  يف  سواء  كتابة  و 
النظامي، وال يف مراكز محو األمية يف إطار 
فمنذ  بالعكس  بل  النظامي،  غري  التعليم 
التعليمية سنة 2003،  إدراجها يف املنظومة 
وهي تعاني عىل جميع املستويات من إدارة 
املدارس و النيابات و األكاديميات إىل الوزراء 
باختالف انتماءاتهم الحزبية املتعاقبني عىل 
وزارة التعليم منذ سنة 2003 إىل يومنا هذا 

بدون استثناء.
بطبيعة  السؤال  هذا  املتوقع عىل  فالجواب   
يف  األمازيغ  نسبة  صفر  تقريبا  هو  الحال 
املغرب، و لهذا لن نستغرب إن كانت نسبة 
السنة  هذه  إحصاء  يف  الصينيني  املهاجرين 

أكثر من نسبة األمازيغ.
و قديما قال الحكيم األمازيغي:
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27 ماي  الثالثاء  الربملانيني مساء أمس  شكل مجموعة من 
بعد  املغربي،  الربملان  داخل  األمازيغية  لتفعيل  لجنة   2014
مرور سنتني عىل منع الحديث باألمازيغية داخل قبة الربملان 
املغربي، وذلك بعد إعالن النائبة عن حزب األصالة واملعارصة 
اإلثنني  يوم  جلسة  ترأست  التي  الروييس  خديجة  السيدة 
الحديث  منع  الربملانية  الفرق  رؤساء  قرار   ،2012 ماي   07
للرتجمة  أجهزة  توفري  لحني  الربملان  داخل  باألمازيغية 

للعربية.
وقد تم اتخاذ قرار منع مجرد الحديث باألمازيغية يف الربملان 
الربملانية  للنائبة  األمازيغية  باللغة  شفوي  سؤال  عقب 
جانب  إىل  أخرى  مرات  حاولت  التي  تاباعمرانت،  فاطمة 
إسمها  كتابة  وحتى  باألمازيغية،  الحديث  آخرين  برملانيني 
آخرون  نواب  قابله  ما  وهو  تصويت  جلسة  يف  بتفيناغ 
الذين  األمازيغ  النشطاء  وسخط  حنق  أثار  ما  باالستنكار، 
اعتربوا منع الحديث باألمازيغية واالحتجاج عىل من يتحدث 
بها داخل الربملان عنرصية يجب وضع حد لها، كما اعتربوا 

أن قرص الرتجمة عىل األمازيغية دونا عن العربية 
عنرصية بالغة ال تراعي ماليني املواطنني األمازيغ 
الذي ال يعرفون العربية، ناهيك عن أنه منذ أكثر 
من نصف قرن يتم استعمال العربية فقط دون 
أن يثري ذلك احتجاج نواب األحزاب املغربية نظرا 

لتهميش األمازيغية لغة أغلبية املغاربة.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن اللجنة الربملانية هدفها 
وليس  املغربي،  الربملان  داخل  األمازيغية  تفعيل 
القانون  صياغة  عرب  األمازيغية  ترسيم  تفعيل 
التنظيمي لألمازيغية، وقد القت خطوة الربملانيني 
األمازيغ املنتمني ألحزاب مختلفة استحسانا من 
الذين  األمازيغية،  الحركة  نشطاء  من  عدد  قبل 
القومية  وتنامي  عودة  عىل  مؤرشا  ذلك  اعتربوا 
الحزبية  اإلنتماءات  تجاوزت  التي  األمازيغية 
لتحقيق  املطاف  نهاية  يف  تؤدي  سوف  والتي 

إنصاف حقيقي لألمازيغية.

تشكيل جلنة لتفعيل األمازيغية داخل الربملان املغريب

نبه التجمع العاملي األمازيغي كل 
وسائل اإلعالم املغربية واألجنبية 
يف رسالة، توصلنا بنسخة منها، 
اإلعالم  وسائل  انسجام  عدم  إىل 
املغربية مع مقتضيات الدستور 
باستعمال  يتعلق  فيما  املغربي 
العربي«  »املغرب  مصطلح 
عرشات  يقيص  الذي  العنرصي 
باملغرب  األمازيغ  من  املاليني 
وتعويضه  إفريقيا  وشمال 
بمصطلح “املغرب الكبري” سواء 

يف النرشات اإلخبارية والربامج.
االلتزام  إىل  التجمع  ودعا 
املغرب  مصطلح  باستعمال 
مقتضيات  مع  انسجاما  الكبري 
وصف  يف  املغربي  الدستور 
»باملغرب  يسمى  كان  ما  دول 
مصطلح  واستعمال  العربي«. 
شمال إفريقيا أو شمال إفريقيا 
»العالم  بدل  األوسط  والرشق 
العربي«  »الوطن  و  العربي« 
واستعمال  العربية«.  و«املنطقة 
إفريقيا  مصطلح شعوب شمال 
»الشعوب  بدل  األوسط  والرشق 
العربية«  و«األمة  العربية« 
التي  التسميات  من  وغريها 
واثنية  لغوية  أحادية  عىل  تحيل 
وفيها  صحيحة  غري  وعرقية 
املواطنني  ماليني  ضد  عنرصية 
مصطلح  استعمال  و  األمازيغ. 
للشعوب  الديمقراطي  الربيع 

بدل »الربيع العربي«.

ويأمل التجمع من خالل رسالته 
اإلعالمية  املنابر  تغيريهذه 
الذكر  السابقة  للمصطلحات 
مقتضيات  مع  أوال  يتماىش  بما 
فيما  سواء  املغربي،  الدستور 
ملصطلح  بتعويضه  يتعلق  
»املغرب العربي« باملغرب الكبري، 
كلغة  لألمازيغية  دسرتته  أو 
رسمية للبالد، وإقراره للتعددية 
نظرا  وكذا  والثقافية،  اللغوية 
املصطلحات  من  عدد  لكون 
عنرصية  فيها  الذكر  السالفة 
من  املاليني  لعرشات  وإقصاء 
وتحيز  األمازيغ،  املواطنني 
العربية  القومية  إليديولوجية 
لواقع  املخالفة  وشعاراتها 
الرتكيبة  وحقيقة  وتاريخ 
وهو  إفريقيا،  بشمال  السكانية 
اإلعالمي  العمل  مع  يتناىف  ما 

املهني واملوضوعي.
عىل  بناء  الرسالة  هذه  وجاءت 
املعدل  املغربي  الدستور  تصدير 
الشعب  قبل  من  عليه  املصوت 
فاتح  عام  استفتاء  يف  املغربي 
يتعلق  فيما   2011 سنة  يوليوز 
»املغرب  مصطلح  بتعويض 
وبناء  الكبري،  باملغرب  العربي« 
عىل الفصل الخامس منه املتعلق 
وإقرار  األمازيغية  برتسيم 
والثقافية  اللغوية  التعددية 

للمغرب.

  انسجاما مع مقتضيات الدستور
التجمع العاملي األمازيغي يطالب 
بتغيريمصطلح »املغرب العريب«

من 30 مايو املايض إىل فاتح يونيو قام امللك محمد 
وبهذه  التونسية،  الدولة  إىل  رسمية  بزيارة  السادس 
يتشاركان  االتفاقيات  من  سلسلة  توقيع  تم  املناسبة، 
فيها القطاعان العام والخاص بحضور رئييس الدولتني. 
و29   27 يف  بتونس  انعقد  الزيارة  هذه  هامش  وعىل 
رؤساء  من  العرشات  استقطب  اقتصادي  منتدى  ماي 

املقاوالت التونسيني واملغاربة.
املغربي  البنك  منه  وخاصة  املغربي  البنكي  القطاع  إن 
وباهتمام  كبري  بحماس  أسهم  قد  الخارجية،  للتجارة 
خاص يف أشغال هذا املنتدى الذي أرشفت عليه منظمات 
والتجارة  للصناعة  التونيس  اإلتحاد  األعمالن  رجال 
العام  واإلتحاد   ،)UTICA( التقليدية  والصناعات 

.)CGEM( ملقاوالت املغرب
وكانت املحادثات التي جرت خالل هذا اللقاء قد بلورت 
التجارية  العالقات  لتقوية  األبعاد  متعددة  إمكانات 
البلدين  بني  تسود  أن  لها  ينبغي  التي  واإلستثمارية 

املنارين يف شمال القارة اإلفريقية.
نحن واعون كل الوعي بأن التغيريات املرتبطة بالتطورات 
الجغرافية ضمن هذه املنطقة وبالتقدم البطئ جدا لبناء 
التونسية-  للعالقات  تسمح  لم  الكبري،  املغرب  رصح 
التاريخية  الروابط  مستوى  إىل  ترق  بأن  املغربية 

والهويات املتينة لهذين البلدين الشقيقني.
أن عالقتنا هي عالقة عريقة  نتذكر  أال  لنا  يمكن  كيف 
تعود إىل ملحمة قدوم الدين اإلسالمي الحنيف إىل شمال 
أحداث  بوقوع  الحقبة  هذه  تميزت  حيث  افريقيا، 
من  مهاجرة  تأسيس  أبرزها  كان  شهرية  تاريخية 
القريوان، السيدة فاطمة الفهرية، لجامعة فاس، تحمل 
اسم القرويني والتي تعترب منذ ذلك الوقت أقدم جامعة 

ال تزال نشيطة إىل يومنا هذا.
الذي  واملجتمعية  الثقافية  الحداثة  رمز  أجمل  وما 
للمعرفة  املركز  هذا  أحدتث  التي  املرأة  هذه  تجسده 

واإلشعاع الروحي والديني.
أذهاننا  التاريخ حارضا دوما يف  أن يظل  ومن املفرتض 
والتضامن  األخوة  من  قرونا  ونستديم  نستوعب  حتى 
التي  الصعوبات  كانت  أيا  املغرب وتونس  والتفاعل بني 

يتوجب علينا أن نجتازها وقتيا.
املرة،  االقتصادي هذه  بالجانب  الرمز اآلخر فيتعلق  أما 
والذي تقوى منذ سبع سنوات إىل اآلن، بإحداث منطقة 
اتفاقية  بموجب  واملربمة  البلدين  بني  الحر  التبادل 

أكادير.
بإقامة  املتانة  من  مزيدا  االتفاقية  هذه  عرفت  وقد 
مدار  يف  كل  تقودها،  مثالية  ومالية  بنكية  رشاكات 
النظام  ضمن  رئيسيتان  كبريتان  مؤسستان  تدخلها، 
والبنك  بنك  وفا  التجاري  وهما  أال  املغربي،  البنكي 
بكيفية  تساهمان  إنهما  الخارجية.  للتجارة  املغربي 
فاعلة يف تمويل االقتصاد، واستبناك السكان، وتوسيع 
واسعة  رشائح  لفائدة  والخدمات  املنتجات  من  العرض 

من الساكنة التونسية.
للتجارة  املغربي  البنك  مجموعة  تعتزم  جانبنا،  من 
بتونس  لتواجدها  ملموس  بتوسيع  القيام  الخارجية 
الشقيقة، أبعد وأكثر من النشاط الذي تزاوله حاليا عرب 
 Axis( الرشكة التابعة لها، بنك األعمال أكسيس كابيتال

.)Capital
مثالية  اتفاقية  الزيارة  هذه  بمناسبة  أبرمت  وهكذا، 
للرشاكة بني القطاعني العام والخاص، بني البنك املغربي 
تونيس عمومي  بنك  الخارجية من جهة، وبني  للتجارة 
وكذا  الفالحي  الوطني  البنك  وهو  أال  ثانية،  جهة  من 
الذي توجد من  التونيس،  البنك  الخاصة،  الرساميل  بنك 
وصديقة  حليفة  مجموعة  املرجعيني،  مساهميه  بني 
وهي  الخارجية،  للتجارة  املغربي  البنك  ملجموعة 

.)CIC( مجموعة االئتمان التعاضدي

 املنتدى اإلقتصادي جملس األعمال املغريب – التونسي، 
فرصة لتقوية العالقات املغربية التونسية قصد إرساء شراكة متعددة 

األبعاد يف إفريقيا
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عقد كال من السيدة أمينة ابن الشيخ رئيسة 
والسيد  باملغرب  األمازيغي  العاملي  التجمع 
املنظمة  لذات  الدويل  الرئيس  الراخا  رشيد 
 2014 ماي   28 األربعاء  يومه  صباح  لقاء 
املتحدة لحقوق  السامية لألمم  املفوضة  مع 
العاصمة  يف  بيالي،  نايف  السيدة  اإلنسان، 
العاملي  التجمع  سلم  وقد  الرباط،  املغربية 
األمازيغي للسيدة نايف بيالي عددا من امللفات 
تهم التمييز العنرصي ضد األمازيغ يف املغرب 
واملعتقلني السياسيني األمازيغ بسجن توالل 
يف مكناس، وإبادة أمازيغ املزاب بالجزائر من 

قبل ميليشيات مدعومة من نظام الجزائر.

* بخصوص املعتقلني 
السياسيني األمازيغ

والسيد  الشيخ  ابن  أمينة  السيدة  سلمت 
التجمع  بإسم  شامال  ملفا  الراخا  رشيد 
السياسيني  املعتقلني  عن  األمازيغي  العاملي 
للحركة الثقافية األمازيغية بسجن توالل يف 
السامية  املفوضة  مع  حديث  ويف  مكناس، 
لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان أشار التجمع 
والعنرصية  التمييز  إىل  األمازيغي  العاملي 
الدولة  مؤسسات  مختلف  به  قابلت  الذي 
األمازيغ  السياسيني  املعتقلني  ملف  املغربية 
سنوات،  لسبع  تجاهله  تم  حيث  املفربك 
الحركة  من  املعتقلني  ملفات  عكس  عىل 
الصحراويني  املعتقلني  ملفات  أو  السلفية 
وجد  التي  امللفات  وهي  اليسار،  معتقيل  أو 
التسوية فيما بقي  كثري منها طريقها نحو 
مهمشا  األمازيغ  السياسيني  املعتقلني  ملف 
املبذولة من قبل  الجهود  ومتجاهال رغم كل 

التجمع العاملي األمازيغي.
اإلشارة  تفته  لم  األمازيغي  العاملي  التجمع 
كذلك إىل اعتقال النقابي والناشط األمازيغي 
سمري املرابط بمدينة الحسيمة بتهم واهية، 
حيث أثار ذات القضية عىل أسماع املفوضة 
السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان التي 
سمري  اعتقال  مع  للمغرب  زيارتها  تزامنت 
املرابط الذي أثار استنكارا أمازيغيا وحقوقيا 
ونقابيا واسعا، والذي تم تحديد موعد لجلسة 

محاكمته.

* فيام يتعلق بالتمييز 
العنرصي ضد أمازيغ 

املغرب
للمفوضة  األمازيغي  العاملي  التجمع  سلم 
السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ملفا 
التمييز  عن  الوثائق  من  مجموعة  يتضمن 
ومن  املغرب،  يف  األمازيغ  ضد  العنرصي 
الرشفاء  ببطائق  العمل  استمرار  ضمنها 
من قبل الدولة ما يمثل تمييزا بني املواطنني 
حسب نسبهم، إىل جانب التمييز يف البطائق 
األمازيغيني  إىل  اإلشارة  يتم  حيث  الوطنية 
برسم  الوطنية  البطائق  يف  ضمني  بشكل 

حرف أزا يف مكان خفي.
إىل جانب ذلك أشار التجمع العاملي األمازيغي 
الديمقراطي  الحزب  حظر  إىل  تقريره  يف 
إىل  املغربية،  السلطات  طرف  من  األمازيغي 
العام  أمينه  له  تعرض  الذي  القمع  جانب 

أحمد الدغرني.
األمازيغي قضية  العاملي  التجمع  تناول  كما 
إقصاء األمازيغ من املناصب العليا يف الدولة 
والعمل بمعيار النسب يف عدد منها، إىل جانب 
مثال  منصبهم  من  آخرين  أمازيغ  إقصاء 
القرص  بإسم  السابق  الناطق  أوريد  حسن 
امللكي وسعد الدين العثماني وزير الخارجية 
تغيري  أجل  من  عمل  الذي  السابق  املغربية 
اسم املغرب العربي العنرصي ونادى بشمال 

إفريقي متعدد يحرتم الوجود األمازيغي.
كما أشار التجمع العاملي األمازيغي يف لقائه 
مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق 
باملغرب  األمازيغ  أثار  تهميش  إىل  اإلنسان 
وهو  والتدمري  للتمييز  وتعرضها  وإهمالها، 
نايف  للسيدة  سلمه  الذي  امللف  تضمن  ما 

بيالي أدلة عليه.
األمازيغي  العاملي  التجمع  اشتكى  كما 
نسبة  تزوير  الدولية  الحقوقية  للمسؤولة 
طرف  من   2004 سنة  إحصاء  يف  األمازيغ 
السامية  املندوبية  رئيس  الحليمي،  أحمد 

باملغرب  األمازيغ  نسبة  قزم  إذ  للتخطيط، 
باملائة  ثالثني  من  أقل  يشكلون  أنهم  واعترب 
عىل  سيرشف  الشخص  نفس  أن  واالخطر 

إحصاء آخر سيجرى يف السنة الحالية.
هذا وأشار التجمع العاملي األمازيغي كذلك إىل 
شهداء حركة عرشين فرباير بالحسيمة يوم 
مؤكدا  خمسة،  وعددهم   ،2011 فرباير   20
لم  اآلن  إىل حدود  أنه  الدولية عىل  للمسؤولة 
الدولة املغربية أي تحقيق يف مقتلهم  تجري 
يف  املنظمات  مختلف  تشكيك  من  الرغم  عىل 

الرواية الرسمية للحادثة.
القبائل  أرايض  بإنتزاع  يتعلق  وفيما 
يف  الواردة  املعطيات  جانب  إىل  األمازيغي 
للمفوضة  التجمع  قبل  من  املسلم  امللف 
السامية لحقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة، 
والسيدة  الراخا  رشيد  السيد  من  كل  تناول 
املسؤولة  مع  حديثهما  يف  الشيخ  بن  أمينة 
أرايض  حول  الوطني  الحوار  قضية  الدولية 
الجموع الذي أطلقته وزارة الداخلية مؤخرا، 
عليه،  األمازيغي  العاملي  التجمع  ومؤاخذات 
أن  شانه  من  التي  العكسية  السلبية  واآلثار 

القبائل  حقوق  بضمان  يتعلق  فيما  يسببها 
األمازيغية يف أراضيها.

* بخصوص إبادة أمازيغ 
املزاب

لقاءه  األمازيغي  العاملي  التجمع  استثمر 
لدى  اإلنسان  لحقوق  السامية  باملفوضة 
أمازيغ  عن  ملفا  وسلمها  املتحدة  األمم 
املزاب، يتضمن وثائق وأدلة عىل اإلبادة التي 
مساندة  ميليشيات  قبل  من  لها  يتعرضون 
من قبل النظام الجزائري طوال أشهر، والتي 
إىل  الجرحى  ومئات  قتىل  عدة  عن  أسفرت 
جانب تخريب مئات املحالت واملنازل وتهجري 

العرشات من العائالت.
العاملي  التجمع  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
الوحيدة  األمازيغية  املنظمة  هو  األمازيغي 
التي التقت باملفوضة السامية لألمم املتحدة 
عن  ملفات  وسلمتها  اإلنسان،  لحقوق 

التمييز العنرصي ضد األمازيغ.

نايف بيالي تتوصل بتقرير عن التمييز العنصري ضد األمازيغ باملغرب

حلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان السيدة نايف بيالي يوم اإلثنني 26 ماي 2014، باملغرب يف زيارة رمسية ألربعة أيام، وتعترب هذه الزيارة األوىل من نوعها ألمسى ممثلة ملنظمة األمم املتحدة مكلفة حبقوق 
اإلنسان منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008، والتقت السيدة نايف بيالي امللك حممد السادس وكذا مسؤولني مغاربة ضمنهم رئيس احلكومة ووزير العدل ووزير الشؤون اخلارجية والتعاون، ورئيس 

جملس املستشارين، كما التقت املفوضة السامية يوم األربعاء 28 ماي بفندق سوفيتل بالرباط، جمموعة من اهليئات واألفراد املدافعني عن حقوق اإلنسان باملغرب ضمنهم منظمة التجمع العاملي األمازيغي، 
واجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، ومجعية الوسيط للدميقراطية وحقوق اإلنسان، وجلنة عائالت املعتقلني السياسيني الصحراويني جمموعة إكدمي إزيك،  ومبنظمة أمنيسيت 

الدولية، كما التقت املفوضة السامية مساء نفس اليوم بأعضاء املجلس الوطين حلقوق اإلنسان مبا فيهم ممثلي اللجان اجلهوية، لإلطالع على عملها وأهم إجنازاهتا يف املجال احلقوقي.
ويف لقائه باملفوضة السامية حلقوق اإلنسان لألمم املتحدة سلم التجمع العاملي األمازيغي للسيدة نايف بيالي عددا من امللفات هتم التمييز العنصري ضد األمازيغ يف املغرب، واملعتقلني السياسيني األمازيغ بسجن 

توالل يف مكناس، وإبادة أمازيغ املزاب باجلزائر من قبل ميليشيات مدعومة من نظام اجلزائر.

لفتت تنسيقية عائالت وأصدقاء ضحايا أحداث إكديم إيزيك 
املتحدة  األمم  لدى  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  انتباه 
الهيئات  تعاطي  املعايري يف  ازدواجية  إىل   ، بيالي  نايف  السيدة 

األممية ذات الصلة بحقوق اإلنسان مع هذا امللف. 
االممية  املسؤولة  إىل  التنسيقة  وجهتها  رسالة  يف  وجاء 
"نتوجه إليكم للفت انتباهكم إىل ازدواجية املعايري يف تعاطي 
هيئات األمم املتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنسان ، بخصوص 
ملف الضحايا من أقاربنا األحد عرش )11 ( من عنارص األمن 
والوقاية املدنية الذين قتلوا خالل تفكيك مخيم إكديم إيزيك 
سلميا إعماال لقرار الوكيل العام"، مضيفة "وألن أقاربنا لم 
األفراد  من  مجموعة  بهجوم  فوجئوا  فقد  مسلحني  يكونوا 
جثثهم  وتشويه  ذبحهم  تم  حيث   ، باملخيم  املعتصمني  من 

والتمثيل بها". 
املتهمني يف هذا  التنسيقية عن استنكارها ملحاوالت  وأعربت 
الوسائل  بكل  العمل  لهم  املوالية  والهيئات  والجمعيات  امللف 
عىل تسييس امللف وإخراجه من طبيعته الجرمية والجنائية 
بالحق يف  باملس  يتعلق  األمر  إىل ملف سيايس، مؤكدة "والن 
نقبل  ال  فإننا  بطريقة همجية،  أقاربنا  قتل  تم  الحياة حيث 
أي مزايدة عىل ضحايانا من خالل قلب األدوار بني الضحية 
التي تتحدد يف القتىل وهم أقاربنا وبني املدانني بارتكاب هذه 

االفعال الجرمية وهم املعتقلون عىل خلفية هذا امللف". 
كما أعربت التنسيقية عن استيائها من خلو تقارير املفوضة 
الذين  أقاربنا  الضحايا "من  إىل حقوق  اإلشارة  السامية من 
يف  وذلك   ، املتهمني  حقوق  عىل  بالرتكيز  واكتفاؤكم   ، قتلوا 

الهيئات  طرف  من  الحياة  يف  بالحق  للمس  ملفت  تبخيس 
املعنية بحقوق اإلنسان".

العدالة واإلنصاف  وأكدت عائالت الضحايا تشبثها بالحق يف 
عىل  امللف  عرض  عند  صوته  يسمع  لم  الذي  الطرف  "الن 
القتىل  الضحايا  حقوق  ذوي  صوت  هو  العسكرية  املحكمة 
خالل  ودفاعهم  املتهمني  مداخالت  غطت  بينما  أقاربنا،  من 
االكثر  أيام، ولذلك نحن  العرشة  يزيد عن  املحاكمة ما  نفس 
ترضرا من عرض ملفنا عىل املحكمة العسكرية، ونحن أول 
يتمكن  حتى  العسكري  القضاء  بإصالح  خريا  املستبرشين 
الضحايا وذويهم من إسماع صوتهم وتمكينهم من ضمانات 

املحاكمة العادلة".
وكالة املغرب لألنباء

عائالت ضحايا أحداث إكدمي إيزيك تثري انتباه املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل ازدواجية 
املعايري يف تعاطي اهليئات األممية مع ملفها



سعادة السيدة نايف بيالي
لدى  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة   

األمم املتحدة 

حقوق  وضعية  حول  تقرير  املوضوع: 
اإلنسان واملواطن)ة(، واملجموعات والسكان 

األصليني األمازيغ يف اململكة املغربية.

سعادة املفوضة
منطقتنا  ىف  بكم  بالرتحيب  نترشف 
نغتنم  أن  ونود  إفريقيا(،  )شمال  تامازغا 
انتباهكم  لنثري  املغرب  ىف  وجودكم  فرصة 
تطال  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إىل 
)األمازيغ(،  األصليني  والسكان  املواطنني 
ونطلب منكم التفضل بمعالجة هذه القضية 

مع الحكومة والسلطات املغربية.
لقد فتح قدوم امللك الجديد محمد السادس يف 
العام 1999، آماال كبرية عندما اتخذ مبادرة 
إنشاء هيئة اإلنصاف واملصالحة، امُلستلَهمة 
إفريقيا،  جنوب  األصيل  بلدكم  تجربة  من 
وذلك ملعالجة االنتهاكات الجسيمة يف مجال 
الرصاص،  سنوات  خالل  اإلنسان  حقوق 

إبّان حكم الدكتاتور الراحل الحسن الثانى.
لقد مكنت الهيئة بعض الضحايا من التعبري 
األحداث،  هذه  جراء  ومعاناتهم  آرائهم  عن 
هزيلة،  مادية  تعويضات  لهم  وقدمت 
الجريمة  إثارة  عىل  أبدا  تجرؤ  لم  لكنها 
السكان  ارتكبت يف حق  التي  اإلنسانية  ضد 
سنوات  خالل  الريف  منطقة  ىف  األمازيغ 
وعدم  سكوتها  عن  ناهيك  و1959،   1958
كشفها عن العديد من االغتياالت السياسية 
وعىل  التحرير  جيش  أعضاء  ضد  املرتكبة 
بمنطقة  التحرير  جيش  قائد  رأسهم 
التي طالت  تلك  أو  املساعدي،  الريف عباس 
الباحثني األمازيغ من أمثال اللغوي بوجمعة 
الهباز... وال يزال املسؤولني عن ارتكاب هذه 
إىل  القضائية  املالحقة  الجرائم يف مأمن من 

يومنا هذا.
إفريقيا،  جنوب  يف  حدث  ما  عكس  وعىل 
حيث تمكن السكان األصليون  من الوصول 
املصالحة  لتحقيق  كوسيلة  السلطة   إىل 
عىل  عملوا  الذين  أولئك  وعدا   - الوطنية، 
من  نوعا  يظهرون  والذين  أنسابهم  تزوير 
ُحرم  األصليني-  السكان  تجاه  االستخفاف 
غالبية  يشكلون  الذين  األمازيغ،  املواطنون 
السكان باملغرب والذين ضموا يف صفوفهم 
أكرب عدد من ضحايا سنوات الرصاص، من 
عليهم  وحكم  السلطة   مراكز  إىل  الوصول 
املناطق  الهوامش واالستقرار يف  بالعيش يف 
الهامشية والجبلية، محرومون من الحق يف 
أصلية، كما وقع  إنشاء تشكيالت سياسية 
املغربي  األمازيغي  الديمقراطي  الحزب  مع 
الدولة  قبل  من  حظره  تم  الذي   )PDAM(
املغربية، يف الوقت الذي تسمح فيه بتأسيس 
أسس  عىل  السياسية   األحزاب  عرشات 

إيديولوجية عربية إسالمية. 

سعادة املفوضة السامية،
ورغم ما تم إقراره يف الدستور املغربي ليوم 
1 يوليوز 2011  بعد حراك  شباب 20 فرباير، 
األمازيغية  بالهوية  نهائي  اعرتاف  من 
فإن  األمازيغية،  للغة  الرسمي  وبالطابع 
تمارس  لألسف   تزال  ال  املغربية  السلطات 
)أبارتايد( مناهضة  سياسة فصل عنرصي 
لألمازيغ، والتي زادت حّدة مع صعود حزب 
العدالة  حزب  يف  ممثال  السلطة  إىل  إسالمي 

.) PJD( والتنمية
وتتضح سياسة التمييز املؤسساتي هذه من 

خالل الوقائع التالية:
- تضمنت بطاقات التعريف الوطنية الجديدة 
واملكتوبة  األمازيغ،  باملواطنني  الخاصة 
حرف  والفرنسية،  العربية  باللغتني  حرصا 
أول  تعد  التي    »Tifinagh»بـ »أزا«  أو  »ز« 
يمكن  ال  بحيث  افريقية،  أبجدية  كتابة 
رؤيتها بالعني املجردة ، لكنها تظهر بمجرد 

اخضاعها لضوء كثيف.
أن  يعتقدون  الذين  للمواطنني  تُمنح   -
أصولهم من اململكة العربية السعودية ومن 

ساللة دينية معروفة  باسم » »الرشفاء«، 
الحائزين عىل أصول رشق أوسطية عربية، 
بطاقات بها تعليمات موجهة للسلطات من 
والخدمات  اإلجراءات  تيسري وتسهيل  أجل 
باقي  حساب  عىل  وذلك  أمامهم،  اإلدارية 

املواطنني العاديني!
فإن  نفسه،  امللكي  القرص  داخل  وحتى   -
أمازيغيته  إظهار  عىل  يعمل  شخص  أي 
والتعبري عنها عالنية يكون عرضة للتمييز 
أوريد،  حسن   للسيد  حدث  كما  والعزل، 

الناطق الرسمي السابق باسم امللك.
- وقد تم إقصاء وتحييد األمازيغي د.سعد 
الخارجية  الشؤون  وزير  العثماني،  الدين 
والتعاون السابق، خالل التعديل الحكومي 
التسمية  تغيري  اقرتاحه  بعد  وذلك  األخري، 
باسم  العربى«  املغرب  لـ«اتحاد  العنرصية 

»اتحاد املغرب الكبري«.
- وال تزال الحكومة املغربية تحتفظ بالسيد 
أحمد لحليمي عىل رأس املندوبية السامية 
اإلرشاف  بمهمة  كلفته  وقد  للتخطيط، 
عىل عملية االحصاء الجديد للسكان خالل 
هناك  أن  العلم   مع  املقبل،  شتنرب  شهر 
اختالس  قضية  يف  حوله  تحوم  شكوك 
أموال عمومية، كما جاء يف تقرير للمجلس 
األعىل للحسابات، كما أنه عمد إىل التزوير 

النتمائه  نظرا  األمازيغ،  السكان  نسبة  يف 
حيث  عروبي،  سيايس  لحزب  اإليديولوجي 
ضئيال  وجعله  عددهم  تخفيض  عىل  أقدم 
من  املائة  يف   28,4 نسبة  بالكاد  وصل  جدا 
السكان خالل إحصاء السكان لعام 2004!

النقل  املتعلقة بوسائل  املأذونيات  أن  - كما 
وحافالت…  وشاحنات  أجرة  سيارات  من 
املعدنية  املناجم  استغالل  رخص  وكذا 
وتكون  غالبا  تخصص  البحرية،  والثروات 
دوائر  من  للمقربني  منحها  يف  األولوية 
األنساب  نفس  يتقاسمون  الذين  السلطة 

املفرتضة  الدينية واملرشقية!
منصب  يف  وظيفة  عىل  وللحصول   -
األمازيغ  املرشحني  فان  املسؤولية، 
يخضعون لعملية تحقيق شاملة من طرف 
الرشطة السياسية، كما كشف عن ذلك وزير 
التعليم العايل الحايل الدكتور لحسن الداودي.

سعادة املفوضة السامية،
وأمازيغ  كمناضلني  تمكننا،  أننا  ورغم 
بعض  انتزاع  من  سلميني،  ديمقراطيني 
للثقافة  امللكى  املعهد  كإنشاء  املطالب 
التلفزية  والقناة   )IRCAM( األمازيغية 
األمازيغية )TV8(، إال أن املعهد تم حرمانه 
مجلسه  أعضاء  من  مفهوم،  غري  بشكل 
غري  األمازيغية  القناة  أضحت  فيما  اإلداري 
ذات جدوى يف غياب ميزانية كافية ونقص 
يف املوارد البرشية ويف ظل إدارة غري مستقلة.

يف  املغربية  الدولة  التزامات  وبخصوص 
عرشين  حركة  شباب  مطالب  أعقاب 
األمازيغية،  الحركة   وكذا  فرباير2011، 
 1 دستور  يف  باألمازيغية  االعرتاف  وخاصة 
يوليو 2011، كلغة رسمية لجميع املغاربة، 
منذ  ورق   عىل  حربا  بقي  اإلقرار  هذا  فإن 
مرور  ورغم  سنوات.  ثالث  عن  يقرب  ما 
واملقتضيات  املبادئ  فإن  الوقت  هذا  كل 
الدستورية التي ينبغي أن ترتجم عىل شكل 
قانون تنظيمي ومراسيم وقرارات ودوريات 
هذه  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  لتفعيل 
اللغة اإلفريقية األصلية، إال أن الحكومة لم 
تُبِد أي إرادة سياسية يف هذا االتجاه وظلت 

تواصل العمل عىل:
- منع استعمال األمازيغية، كتابة وشفهيا، 
املغربية  الدولة  مؤسسات  مختلف  داخل 
حالة  الصدد  هذا  يف  ونذكر  الربملان  ومنها 
النائبة فاطمة شاهو)تاباعمرانت(  السيدة 

والسيد النائب عبد اللطيف أوعمو.
يف  وأبجديتها  األمازيغية  اللغة  تغييب   -
األوراق النقدية الجديدة ويف بطاقة التعريف 

الوطنية ورخصة السياقة.
- انعدام أي تطور يف ملف تعليم األمازيغية، 
األويل  التعليم  يف  تعميمها  مسلسل  وكبح 
يساهم  أن  بإمكانه  كان  الذي  والثانوي 

بشكل فعال يف محاربة األمية املسترشية يف 
صفوف األطفال. 

- عدم إدماج األمازيغية يف برامج محو األمية 
لدى الكبار والنساء ويف مجال التكوين.

وسائل  يف  األمازيغية  إدماج  عملية  كبح   -
التام  والغياب  البرصية  السمعية  اإلعالم 
أن  علما  اإليجابي«،  »التمييز  لسياسة 
بحقوقها  التمتع  من  حرمت  قد  األمازيغية 
منذ استقالل املغرب، أي ملدة تناهز 58 عاما.

السياسيني  املعتقلني  حبس  استمرار   -
وحميد  أوسايا  مصطفى  خاصة  األمازيغ 
مكناس،  بسجن  يقبعان  الذين  أعضوش، 
الوطني  املجلس  طرف  من  تام  تجاهل  يف 
والحريات  العدل  ووزارة  اإلنسان  لحقوق 
جديد،  من  القضائي   ملفهما  فتح  وعدم 
خطرية  خروقات  طالته  الذي  امللف  وهو 
تعلق  كلما  يحدث  ملا  خالفا  وذلك  متعددة، 
السياسيني املحسوبني عىل  باملعتقلني  األمر 
السلفيني  أو  »العروبي«  املتطرف  اليسار 

»اإلسالمويني«.
الخمسة  - وال يزال ملف الضحايا األمازيغ 
جمال  بنقدور،  جواد  القايض،  )عماد 
جعفر(،  ونبيل  البوعزاوي،  سمري  الساملي، 
خالل  الحسيمة  إقليم  يف  أحرقوا  الذين 
فرباير   20 يوم  السلمية  االحتجاجات 
الدولة  تقم  ولم  الغموض  يلفه   ،2011
بإجراء أي بحث معمق يف املوضوع لتحديد 
الريف  ساكنة  يدفع  ما  وهو  املسؤوليات، 
الشوارع  يف  والتظاهر  مرة  كل  للخروج 
الحادث  هذا  عىل  الضوء  بتسليط  للمطالبة 
أن  كما  املجرمني.  عن  والكشف  املأساوي 
االغتياالت املشبوهة لكل من كمال حسيني 
بصفرو،  شعيب  وكريم  بوعياش،  بآيت 
بآسفي،  بودروة  ومحمد  عماري  وكمال 
وعرشات  السبت،  بسوق  العروي  وفدوى 
20 فرباير،  السياسيني من حركة  املعتقلني 
املحاكم  وردهات  كواليس  رهينة  ظلت 
املغربية حيث ال يزال القضاء لألسف يخضع 
»لوموند«  جريدة  مقال  )أنظر   ! للتعليمات 
http://voxmaroc. التقرير  بهذا  امللحق 
blog.lemonde.fr/2012/02/11/nou-
veaux-elements-dans-laffaire-des-

.) /5-cadavres-dal-hoceima
من  عديدة  أفواج  معاناة  استمرار   -
العليا،  الشواهد  ذوي  األمازيغ  الخريجني 
اللغة  التخصصات واملجاالت ويف  يف مختلف 
املستمر  وتعرضهم  البطالة  مع  األمازيغية، 
عىل  وذلك  الربملان،  أمام  البولييس  للقمع 
غرار ما يتعرض له األساتذة من اعتداءات..

الدولة  دعم  بخصوص  امليز  استمرار   -
للسينما والفن والصحف والثقافة والكتاب 

األمازيغي والجمعيات..
- منع بعض األنشطة الجمعوية والتظاهرات 

كما هو الشأن بالنسبة للوقفة اإلحتجاجية 
العاملي  التجمع  منظمتنا،  إليها  دعت  التي 
الجزائرية  املغربية  الحدود  عىل  األمازيغي، 
مع  تضامنا  وذلك  املايض،  فرباير   9 يوم 
الحدود،  الجزائريني ومن أجل فتح  املزابيني 
طرف  من  رسميا  منعها  تم  الوقفة  وهذه 

السلطات املغربية..
- اعتقال بعض املناضلني األمازيغ بدون أي 
مربر كما هو الشأن بالنسبة لسمري املرابط 
وصولكم  مع  باملوازاة  الحسيمة  مدينة  من 

إىل املغرب..
مألوف  غري  وقمع  عنرصية  ممارسات   -
بآيت  األمازيغية كما حدث  الساكنة  يف حق 
بوعياش، وإمزورن، وتنغري، وإميرض، وآيت 
الجنوب،  يف  باها  وايت  ومريرت،  سكوكو، 

وتركيست..
من  الجماعية  األرايض  نزع  استمرار   -
تعود  ظهائر  بواسطة  األمازيغية  القبائل 
لعهد االستعمار. وقد بادرت وزارة الداخلية 
حول  وطني  حوار  عن  باإلعالن  مؤخرا 
بهدف  وذلك  الجماعية،  األرايض  موضوع 
مساطر  وتطوير  القانوني  اإلطار  إصالح 
من  الجماعية  األرايض  هذه  وتدبري  تسيري 
والسياسيني.  االجتماعيني  الفاعلني  طرف 
وحسب مرشوع أرضية الحوار فإن الوزارة 
ترغب يف بلورة إسرتاتيجية يف اتجاه إنعاش 
لفائدة  الجماعي  املوروث  هذا  وتنمية 
الجماعات الساللية وأعضائها، وكذا تدعيم 
تم  ما  يف  نشك  لكننا  البرشية..  التنمية 
اإلعالن عنه، إذ من شأن ذلك أن يعقد أكثر 
عملية تدبري هذه األرايض وتهديد االنسجام 
الساللية،  الجماعات  داخل  والتضامن 
الحقوق  ذوي  بمصالح  الرضر  وإلحاق 

وإجبار الساكنة القروية عىل الهجرة..
-إهمال املواقع األركيولوجية كما هو الشأن 
بالنسبة ملوقع »إنسان سيدي عبد الرحمان« 
ما  حقبة  إىل  يعود  الذي  البيضاء،  بالدار 
مطرح  إىل  تحويله  تم  والذي  التاريخ،  قبل 
عمومي للنفايات، وكذا الحالة السيئة التي 
توجد عليها املآثر التاريخية كرضيح يوسف 

بن تاشفني بمراكش..

سعادة املفوضة السامية،
وإذ نشكر عنايتكم الخاصة باملوضوع ألجل 
مساءلة السلطات املغربية لكي تقوم بتغيري 
سلوكها وتعمل عىل االحرتام الفعيل لحقوق 
املتعلقة  تلك  ضمنها  ومن  عامة  اإلنسان 
نرجو  األمازيغية،  والجماعات  باملواطنني 
التقدير  فائق  بقبول  سعادتكم  تتفضل  أن 

واالحرتام..
إمضاء:
رشيد الراخا
رئيس التجمع العاملي األمازيغي

التجمع العاملي األمازيغي 
يقدم تقريره للمفوضية  السامية حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة
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الثاني  السدايس  خالل  األمازيغي  املواطن  عايشه  ما  خالل  من   
من سنة 2013 و بداية السدايس األول من سنة 2014 من قمع 
ممنهج و تعدي طال األرواح و املمتلكات و خرق صارخ لجميع 
القوانني و املعاهدات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان من طرف 
لتنفيذ  العدالة  و  األمن  جهازي  استعمل  الذي  الجزائري  النظام 
األمازيغي  الشعب  عىل  والقضاء  للتضييق  دقيق  جد  مخطط 
يتجىل هدا  لغة و هوية و  و  أرض  باستهدافه كل مقوماته من 
عن  ناهيك  املعدل  الدستور  يف  األمازيغية  اللغة  ترسيم  عدم  يف 
األمازيغي  الفرد  يعايشها  التي  العنرصية  و  القمعية  الترصفات 
يف موطنه. الوضع العام : مند ما يزيد عن ثمانية أشهر و الشعب 
األمازيغي يف منطقة مزاب بغرداية يواجه هجمات متتالية من 
طرف إرهابيني مدعمني و محميني من طرف السلطة و النتيجة 
اىل األن: تسعة ضحايا و مئات العائالت املهجرة و املتاجر املحروقة 
و املخربة بعد تعرضها للرسقة عىل مرأى أعني رجال األمن ناهيك 
عن املستتمارات الفالحية التي طالها النهب و التخريب و الحرق 
,لم يسلم الحيوانات من أبقار و ماشية و غريها من التنكيل بها. 
تعرض الشعب األزوادي يف منطقة برج باجي املختار شهر أوت 

املايض إىل هجوم من طرف إرهابيني حيث سقط عدة ضحايا يف 
صفوف األزاوادين . استفز الشعب الشاوي من طرف مدير إدارة 
الحملة االنتخابية للرئيس بوتفليقة يف كلمات أقل ما يقال عنها 
اهانة لألمازيغ . منع أما زيغ القبائل من السري يف شوارع تيزي 
وزو بمناسبة إحياء ذكرى الربيع األمازيغي يف األرض التي قدمت 
الكثري من التضحيات للوطن الجزائر و للقضية األمازيغية و هدا 
للمرة  الحكم  سدة  بوتفليقة  اعتالء  بعد  مبارشة  جاء  الترصف 
بالرصاص  املناضلني  و  الشباب  من  الكثري  أصيب  الرابعة,وقد 

املطاطي و استعمال املفرط للغازات املسيلة للدموع.
الجانب الرتبوي و الحضاري : الجانب الرتبوي o يتعرض تالميذ 
و الطلبة األمازيغ إىل املضايقات نفسية و جسدية يف املؤسسات 
الرتبوية من طرف األساتذة و اإلدارة مما نتج عنه عزوفهم عن 
تعلم اللغة األمازيغية و خاصة يف املناطق و الواليات ذات األقلية 
املدرسية بكميات  الكتاب  باألمازيغية و كدا عدم توفر  الناطقة 
كافية مثل املقررات األخرى. الجانب اإلعالمي : انعدام الجرائد و 
املنشورات املكتوبة باألمازيغية و بحروف تيفيناغ . نسبة الربامج 
يف  املحلية  اإلذاعات  برامج  من  باملائة   50 تتعدى  ال  األمازيغية 

املحافظة  اآلثار و  الجانب  الناطقة باألمازيغية .  الواليات  بعض 
عليها: o تعرض عدة مواقع و أثار تاريخية مصنفة ضمن اإلرث 
الحضاري العاملي من طرف اليونسكو يف غرداية إىل تخريب من 
طرف أشخاص معروفني لدى السلطات األمنية ,لم يتم متابعتهم 
أبراج,  مصليات,  من  املخربة  املواقع  ترميم  يتم  لم   o  . قضائيا 
مقامات من طرف السلطات املحلية و ال املركزية. o عدم توفري 
التاريخية و خاصة يف املواقع املصنفة  الحماية الكافية للمعالم 
مساحات  عىل  اإلستالء   o  : العقاري  الوعاء  استنزاف  عامليا. 
و  السلطة  طرف  من  باألمازيغ  الخاصة  األرايض  من  شاسعة 
تشجيع األشخاص بالنزوح اليها من مختلف الواليات و منحهم 
امتيازات من عمل و غض عنهم الطرف يف بناء سكنات فوضوية 
متهضا  األمازيغي  اإلنسان  ان   : الخاتمة   . امازيغية  أرايض  عىل 
القمعية  الجزائرية  السلطة  من  األساليب  بمختلف  موطنه  يف 

العنرصية 
*الرئيس املتدب للتجمع العاملي األمازيغي بالجزائر
 سكوتي خضري

ملخص تقرير حول ارتسامات املفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان السيدة نايف بيالي الذي تشيد 
فيه باخلطوات اليت قطعها املغرب يف جمال حقوق اإلنسان*

* مشاريع تنموية واستثامرات "ضخمة" أنجزت يف األقاليم 
اجلنوبية

يوم  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  بيالي  نايف  أكدت 
تنموية  مشاريع  أنجز  املغرب  أن  بالرباط،  الخميس 

واستثمارات "ضخمة" عىل عدة مستويات بأقاليم الجنوب.
وقالت بيالي يف ندوة صحافية عقب انتهاء زيارتها الرسمية 
للمغرب ) 29-26 ماي( إن "فريقي كان شاهدا عىل مشاريع 
املجال  يف  الدولة  أنجزتها  ضخمة  واستثمارات  تنموية 

االقتصادي واالجتماعي والثقايف" يف األقاليم الجنوبية.
أخرى  جهة  من  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  ونوهت 
للمجلس  الجهوية  اللجان  لعبته  الذي  املشجع  الدور  ب" 
الوطني لحقوق اإلنسان"، معربة عن ارتياحها للدعوات التي 
اإلنسان  حقوق  يف  املستقلني  املتحدة  األمم  لخرباء  وجهت 

لزيارة املغرب.
بيالي  ذكرت  تندوف،  مخيمات  يف  الوضع  عن  سؤالها  وعند 
بأن املفوضية السامية لحقوق اإلنسان سبق لها إيفاد "فريق 
تقني من مستوى عال" والذي قام بتبليغ املفوضية السامية 

بمالحظاته حول وضع حقوق اإلنسان.

املغرب شهد انتقاال مهام ووضع معايري رفيعة بفضل قوانينه 
ودستوره

اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  بيالي  نايف  السيدة  أكدت 
يوم الخميس بالرباط أن "املغرب شهد انتقاال مهما ووضع 
عىل  ينص  الذي  ودستوره"  قوانينه  بفضل  رفيعة  معايري 

سمو املعاهدات الدولية.
نهاية  يف  عقدتها  صحافية  ندوة  يف  بيالي  السيدة  وسجلت 
بها مفوض سامي  قام  زيارة  آخر  منذ  أنه  للمغرب  زيارتها 
تقدما واضحا  املغرب  13 عاما "حقق  قبل  اإلنسان  لحقوق 
يف اتجاه النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها بشكل أفضل"، 
الذي كانت انطالقته مع إحداث هيئة االنصاف  التقدم  وهو 
واملصالحة سنة 2004 للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان 

يف املايض.
من  عدد  لتعزيز  ارتياحها  عن  بيالي  السيدة  عربت  كما 
الوطني  املجلس  وخصوصا  املستقلة  الوطنية  املؤسسات 
املندوبية  وإحداث  الوسيط  ومؤسسة  اإلنسان  لحقوق 
التي وصفتها ب "بتطور يستحق  اإلنسان  الوزارية لحقوق 

التقدير" ووجود مجتمع مدني " نشيط".
غري أن السيدة بيالي سجلت يف املقابل أن عدد ا من اإلصالحات 
من  ستمكن  لتي  القانونية  الرتسانة  ذلك  يف  بما   ، الرئيسية 
تجسيد الحقوق التي نص عليها الدستور" تبقى معلقة سواء 
وأضافت   ." الترشيعية  السلطة  أو  التنفيذي  الجهاز  داخل 
أنواع  من  العديد  تخرج  أن  يتعني  "مازال  أنه  السياق  هذا  يف 

الحماية التي وعد بها الدستور إىل حيز الوجود " .
ويف ما يتعلق بتبني املغرب لسياسة جديدة للهجرة وإطالق 
بطريقة  يقيمون  مهاجرين  أوضاع  لتسوية  واسعة  عملية 
غري رشعية باململكة، حرصت السيدة بيالي عىل اإلشادة ب" 
املهاجرين  القيام بها يف مجال استقبال  تم  التي  اإلصالحات 
خالل  امللكية  املبادرة  بهذه  عالنية  نوهت  أنها  إىل  مشرية   ،"

زيارتها لعدد من العواصم األوروبية .
كما رحبت بتفاعل املغرب مع توصيات االستعراض الدوري 
حيث  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  ملجلس  الشامل 
قبلت اململكة 140 توصية من أصل 148 توصية وهو ما يمثل 

"نموذجا جيدا"لباقي بلدان املنطقة.
وبخصوص الحق يف التظاهر، قالت السيدة بيالي إنها "رست 
يف  تنظم  أن  يمكن  السلمية  املظاهرات  بأن  علمت  عندما 
املغرب"، مضيفة أنها اقرتحت خالل محادثاتها مع السلطات 
القوات  عنارص  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  املغربية 
القيام  العمومية من أجل " تحسيسهم بشكل أفضل بشأن 

بمهمتهم األساسية وهي حماية املواطنني ". 

ويف معرض تناولها لقضية التعذيب، أكدت املفوضة السامية 
لحقوق االنسان أن املسؤولني املغاربة الذين التقتهم أكدوا لها 
لبعض  دولة وأن هناك حاجة  يمثل سياسة  "التعذيب ال  أن 
يف  تم  وقد  السيئة.  العادات  عىل  القضاء  يتم  حتى  الوقت 
يف  بالكامريات  املراقبة  قبيل  من  إجراءات  اقرتاح  الصدد  هذا 

مفوضيات األمن وتكوين العنارص األمنية".
أعىل  عىل  سياسية  إرادة  ملست   " إنها  بيالي  السيد  وقالت 
صلبة  قواعد  إلرساء  الرامية  الجهود  ملواصلة  مستوى 
وهي  املغربي"  املجتمع  أجل  من  اإلنسان  لحقوق  وصارمة 
املسؤولة  تضيف   ، بوضوح  عنها  التعبري  تم  التي  اإلرادة 
الجاللة  صاحب  به  خصها  الذي  االستقبال  خالل   ، األممية 
امللك محمد السادس وخالل املباحثات التي أجرتها مع العديد 
بها  قامت  التي  العمل  زيارة  خالل  املغاربة  املسؤولني  من 

للمملكة .
فخالل االستقبال امللكي تقول نايف بيالي " تكون لدي انطباع 
راسخ بأن العاهل املغربي عازم بقوة عىل إنجاز اإلصالحات 

التي تم إطالقها " .
وشددت املسؤولة األممية يف هذا السياق عىل رضورة تكريس 
)...( الدولة  كل مؤسسات  يف  اإلنسان  حقوق  احرتام  ثقافة 

القانون  بتطبيق  املكلفة  العمومية  القوات  لدى  وخصوصا 
املستوى  عىل  اإلدارات  وموظفي  السجون  ومستخدمي 

الوطني و الجهوي واملحيل.

* السيدة نايف بيالي: النموذج التنموي اجلديد لألقاليم 
اجلنوبية "يريس أسس انفتاح حقيقي"

اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضة  أكدت 
السيدة نايف بيالي، يوم األربعاء بالرباط، أن النموذج التنموي 
االقتصادي  املجلس  أعده  الذي  الجنوبية  األقاليم  يف  الجديد 

واالجتماعي والبيئي "يريس أسس انفتاح حقيقي".
مباحثات  عقب  للصحافة  ترصيح  يف  بيالي،  السيدة  وأكدت 
أجرتها مع رئيس املجلس السيد نزار بركة، أن هذا النموذج 

يرمي أيضا إىل "إرشاك الساكنة املحلية يف مسلسل التنمية".
النموذج  لهذا  إلعداده  املجلس  األممية  املسؤولة  وهنأت 
واسعة  استشارة  هناك  كانت  إنه  وقالت  الجديد،  التنموي 
دراسة  "ستواصل  املفوضية  أن  إىل  مشرية  كبرية،  وشفافية 

هذا النموذج". 
من جهته، قال السيد بركة، يف ترصيح مماثل، إن هذا اللقاء 
شكل فرصة لتقديم النموذج الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية 
رضورة  من  تنطلق  تشاركية  ملقاربة  وفقا  وضعه  تم  الذي 
بالحكامة  والنهوض  املحلية  الساكنة  عيش  ظروف  تحسني 

الجيدة وتنمية هذه األقاليم يف إطار الجهوية املتقدمة.
وأضاف أنه تم الرتكيز خالل هذا اللقاء عىل اإلمكانيات التي 
بالجيل  يتعلق  ما  يف  الجديد  التنموي  النموذج  هذا  يوفرها 
الجديد من حقوق اإلنسان التي جاء بها دستور 2011 والذي 
إىل  والنساء  الشباب  للمواطنني، خاصة  بولوج عادل  يسمح 

هذه الحقوق. 

* األمم املتحدة تشيد بالتقدم امللموس للمغرب يف جمال حقوق 
اإلنسان

أشادت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان السيدة نايف بيالي، 
يوم األربعاء بالرباط، ب"التقدم امللموس" الذي أحرزه املغرب 

يف مجال حقوق اإلنسان.
وقالت املسؤولة األممية، يف كلمة لها خالل لقاء نظم بمقر 
املجتمع  عن  ممثلني  مع  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
معتمدين  وسفراء  وسياسيني  وبرملانيني  ونقابيني  املدني 
حقوق  مجال  يف  ملموسا  تقدما  حقق  "املغرب  إن  باملغرب، 

اإلنسان".
مؤسساتية  آليات  وضعت  اململكة  أن  بيالي  السيدة  وأكدت 
الوطني  املجلس  اإلنسان، والسيما  يف مجال حقوق  "قوية" 
لحقوق اإلنسان، وحقق حصيلة "جيدة" يف ما يتعلق بالتعاون 

مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، مضيفة أن الرباط تعد 
اإلنسان،  لحقوق  السامية  للمفوضية  تقليديا"  "رشيكا 

و"صلة وصل بني الغرب وإفريقيا والبلدان العربية".
إرث  من  للتخلص  مهما  "شوطا  قطع  املغرب  أن  وسجلت 
املايض"، مشرية إىل أن هيئة اإلنصاف واملصالحة التي أحدثت 
من أجل الكشف عن حقيقة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان، 
وجرب رضر الضحايا وأرسهم وتقديم توصيات لتفادي تكرار 
يف  ونوهت  املنطقة".  بهذه  سابقة  شكلت  االنتهاكات،  هذه 
هذا الصدد بالراحل إدريس بنزكري حيث قالت "إننا نفتقده 

اليوم".
يشهدها  التي  بالدينامية  االممية  املسؤولة  أشادت  كما 
وانخراط  بمهنية  إعجابها  مؤكدة  املغربي،  املدني  املجتمع 

وتنوع ممثليه.
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقرير  بيالي:  نايف  السيدة 
والبيئي حول الحقوق اإلنسانية باألقاليم الجنوبية "يؤسس 

النفتاح حقيقي"
اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضة  أكدت 
املجلس  تقرير  أن  بالرباط،  األربعاء  يوم  بيالي،  نايف  السيدة 
الحقوق  فعلية  حول  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  األساسية?  اإلنسانية 

والبيئية يف األقاليم الجنوبية "يؤسس النفتاح حقيقي".
أجرتها  مباحثات  عقب  للصحافة  ترصيح  يف  بيالي،  وقالت 
مع رئيس املجلس السيد نزار بركة، إنها "يف انتظار اإلطالع 
مع  لقطيعة  يؤسس  الذي  )للمجلس(  النهائي  التقرير  عىل 
"تؤسس  املبادرة  هذه  أن  مضيفة   ،")....( املايض  سياسات 

النفتاح حقيقي وتدرج الساكنة املحلية يف عملية التنمية".
ورحبت "بالنموذج )التنموي( الجديد ) يف األقاليم الجنوبية( 
الذي أعده املجلس بعد استشارات واسعة ويف شفافية كبرية"، 

مشرية إىل أن املفوضية "ستواصل دراسة هذا النموذج". 

* السيدة نايف بيالي تشيد بمبادرات جاللة امللك من أجل حقوق 
اإلنسان

أشادت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان السيدة نايف بيالي، 
امللك  الجاللة  صاحب  أطلقها  التي  باملبادرات  الثالثاء،  يوم 

محمد السادس من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان.
ترصيح  يف  اإلنسان،  لحقوق  السامية  املفوضة  وأكدت 
الجاللة  صاحب  طرف  من  استقبالها  أعقاب  يف  للصحافة 
امللك محمد السادس بالقرص امللكي بالدار البيضاء، أن جاللة 
املندوبية  إحداث  بينها  من  املبادرات  من  العديد  "أطلق  امللك 
جميع  عىل  باإلرشاف  املكلفة  اإلنسان  لحقوق  الوزارية 
القطاعات الحكومية وتنفيذ الرؤية امللكية الخاصة بحماية 

حقوق اإلنسان باملغرب".
وقالت إنه خالل هذا االستقبال "أكد يل جاللة امللك أنه سيظل 
منخرطا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها يف مجموع 

الرتاب املغربي".
أنه  مربزة  امللكي،  باالستقبال  "ترشفت"  لقد  وأضافت 
زيارة  بأول  يتعلق  األمر  أن  إىل  بالنظر  بالغة  أهمية  "يكتيس 
للمفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان إىل املغرب" 

خالل السنوات العرش األخرية.
بجولة  مسبوقة  كانت  زيارتي   " بأن  بيالي  السيدة  وذكرت 
قام بها فريق تقني للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف 
الصحراء "، مشرية إىل أن "هذه الخطوة مكنتني من التوفر 
عىل فكرة أكثر وضوحا بهذا الخصوص. ويرسني أن أسجل 
اللقاء  من  تمكنت  وأنني  التسهيالت  جميع  توفري  تم  بأنه 

بالجميع بما يف ذلك منظمات املجتمع املدني".
كما حرصت السيدة بيالي عىل اإلشادة باعتماد الرتبية عىل 
حقوق اإلنسان والديمقراطية باملناهج التعليمية، مؤكدة أن 

هذه " اإلرادة الحسنة " كانت الدافع وراء زيارتها للمغرب.
* انجاز وكالة املغرب لألنباء. 

تقـــــــــــرير وضعية األمازيغ و اللغة األمازيغية يف اجلزائر
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املشاركني  تابع  أيام  أربعة  طوال 
للسينما  الدويل  املهرجان  وضيوف 
والبحر الذين قدموا من مختلف مناطق 
إىل  املغرب،  خارج  بلدان  ومن  املغرب 
إفني  سيدي  مرياللفت  ساكنة  جانب 
تميزت  التي  للمهرجان،  الثانية  الدورة 
إىل جانب عروض األفالم السينمائية من 
عدة  يف  تكوينية  بورشات  دول مختلفة 
إىل  وثقافية،  فكرية  وندوات  مجاالت 
وقد  وسياحية،  ترفيهية  أنشطة  جانب 
نظمت جمعية تودرت بمرياللفت الدورة 
الثانية للمهرجان الدويل للسينما والبحر 
للمخرج  العامة  إدارته  أسندت  الذي 
للفاعلة  الرشفية  وإدارته  أوبركا،  يوبا 
واإلعالمية األمازيغية أمينة إبن الشيخ، 
من يوم األربعاء 04 يونيو إىل يوم السبت 
من  كل  يف  بمرياللفت   2014 يونيو   07
مدرسة عمر الخيام، والثانوية التأهيلية 
التكوين  ومركز  تاشفني،  ابن  يوسف 
الشباب  ودار  البوهايل،  فاظمة  املهني 
أوعبد  محمد  سيدي  وشاطئ  مرياللفت 

الله.
السنة بعرض ثالثة  وتميزت دورة هذه 
عرش فيلما يف املسابقة الرسمية، وستة 
املغرب  داخل  من  املسابقة  خارج  أفالم 
إيطاليا،  فرنسا،  دول  شملت  وخارجه 
إسبانيا.  إيران،  إستونيا،  سويرسا، 
وأرشف عىل رئاسة لجنة التحكيم لهذه 
إدريس  الكبري  املغربي  املخرج  الدورة 
والناقدة  األستاذة  جانب  إىل  شويكة 
واملخرجة  شافتو،  سايل  األمريكية 
واألستاذ  بوبكدي،  فاطمة  املغربية 
وعىل  اللويزي،  مصطفى  واإلعالمي 

ندوتني،  نظمت  املهرجان  هامش 
سؤال  و  عنوان:«الجهوية  تحت  األوىل 
موضوع  حول  والثانية  الثقافة«، 
السعادة  أيقونة  والبحر:  ‘’السينما 
من  مجموعة  تأطري  تم  كما  واأللم«، 
الورشات لفائدة شباب املنطقة وتالميذ 
التخصصات.  من  مجموعة  يف  املدارس 
»إبداعات  الوشات ورشة  تلك  أهم  ومن 
الصوت  مهندس  تأطري  صوتية’’من 
‘’الكتابة  وورشة  حامإ،  اللطيف  عبد 
عبد  األستاذ  تأطري  من  السيناريستية’’ 
صناعة  ‘’مراحل  وورشة  املناني،  الله 
من  كل  تأطري  من  سينمائي’’  فيلم 
املخرج اإلسباني أنخيل رومار واألستاذ 
لورشة  باإلضافة  أزغيغ،   الهادي  عبد 
تأطري  من  التشكيلية  الفنون  مجال  يف 
كسيلدة  الربازيلية  الفنانة  من  كل 
إسنيندوال والفنان املغربي نبيل معقول. 
السنة  هذه  املنظمة  اللجنة  وراهنت 
حيث  من  متنوعة  مشاركة  خلق  عىل 
باب  املهرجان  فتح  إذ  األفالم،  نوعية 
القصرية،  الخيال  أفالم  يف  املشاركة 
وفن  القصرية،  الوثائقية  واألفالم 
الفيديو، وكذلك أفالم التحريك القصرية، 
وإعطاء  املبدع  الشباب  تشجيع  بهدف 
فرصة لجميع الفئات املبتدئة واملحرتفة 
لساكنة  فرصة  منح  وكذلك  للظهور. 
أكرب  ملشاهدة  إفني  سيدي  مرياللفت 
الكربى  الشاشة  عىل  األفالم  من  عدد 
تعيشها  التي  األزمة  ظل  يف  خصوصا 
وقد  هذا  املغربية.  السينمائية  القاعات 

املهرجان مغاربة وأجانب  كان لضيوف 
وتبادل  بينهم  فيما  للتعارف  فرصة 
مشاريع  وخلق  والخربات  التجارب 

مشرتكة يف املستقبل. 

* حفل اإلفتتاح
افتتحت الدورة الثانية للمهرجان الدويل 
يونيو   04 األربعاء  يوم  والبحر  للسينما 
يف  مساء  السابعة  الساعة  عىل   2014
يف  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  شاطئ  
فقرات  تضمن  فني  بحفل  مرياللفت، 
عىل  استقبل  التي  مرياللفت  ألحواش 
إيفني،  سيدي  إقليم  عامل  إيقاعاتها 
لإليقاعات  سوس  لفرقة  باإلضافة  
العاملية التي  أتحفت الجمهور بإقاعات 

األمازيغي  الغناء  بني  مزجت  فنية 
واملشاركني  الضيوف  تابعها  والكناوي، 
افني  سيدي  إقليم  عامل  جانب  إىل 
رئيس  رفقة  اإلفتتاح  حفل  حرض  الذي 
وعدد  ملرياللفت  القروية  الجماعة 
والسياسية  املدنية  الشخصيات  من 
بمرياللفت  املحلية  السلطة  ومسؤويل 

وإقليم سيدي إفني.
كويتا  الله  عبد  اإلعالمي  املنشط  وتوىل 
يتناول  أن  قبل  املهرجان  فقرات  تقديم 
تودرت مرياللفت  رئيس جمعية  الكلمة 
السيد سعيد أوبريك، الذي رحب بضيوف 
لكافة  التحية  وجه  كما  املهرجان 
تنظيم  يف  ومعنويا  ماديا  املساهمني 
الدورة الثانية ملهرجان السينما والبحر.

مدير  أوبركا  يوبا  أكد  جانبه  ومن 
عىل  والبحر  للسينما  الدويل  املهرجان 
الجماعة  ودعم  ملجهودات  تقديره 
سيدي  إقليم  وعمالة  ملرياللفت  القروية 
إفني واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية، 

كما رحب بحرارة بضيوف املهرجان.
ملرياللفت  القروي  املجلس  رئيس  أما 
عن  عرب  فقد  بواكو«  »أحمد  السيد 
للدورة  مرياللفت  بإحتضان  سعادته 
لليسنما  الدويل  املهرجان  من  الثانية 
هذا  يلعبه  الذي  بالدور  مشيدا  والبحر، 
املنطقة  إشعاع  يف  السينمائي  امللتقى 
الثقافية  املراكز  ضمن  مكانتها  وتعزيز 
نوه  كما  والعاملية،  املغربية  والسياحية 
املنظمة  والجمعية  املهرجان  بإدارة 
أجل  من  كبرية  مجهودات  بدلت   والتي 

إنجاح هده الدورة.

لجنة  رئيس  كذلك  الكلمة  تناول  وقد 
املغربي  املخرج  األوىل  الدورة  التحكيم  
الذي عرب عن  السيد  أوالد  داوود  املتميز 
سعادته بتواجده مرة أخرى يف املهرجان 
الثانية  دورته  والبحر يف  للسنيما  الدويل 
وسيدي  مرياللفت  وبمنطقة  خاصة 
بالضيوف  أيضا  رحب  كما  عامة  إفني 
هده  فعاليات  نجاح   وتمنى  الكرام 

الدورة.
كما تناول الكلمة رئيس لجنة التحكيم 
الشكر  وجه  الذي  شويكة«،  »إدريس 
عىل  للمهرجان  الثانية  الدورة  إلدارة 
التحكيم،  لجنة   لرتأس  له  اختيارها 
املخرجة  يف  ممثلني  بأعضائها  ورحب 
مصطفى  واإلعالمي  بوبكدي  فاطمة 
األمريكية  املخرجة  جانب  إىل  اللويزي 

سايل شافتوا.
 السيدة أمينة بن الشيخ املديرة الرشفية 
عن  عربت  جانبها  من  للمهرجان 
الثانية  الدورة  يف  بالحضور  سعادتها 
والبحر،  للسينما  الدويل  املهرجان  من 
حيت  كما  املهرجان  بضيوف  ورحبت 
املهرجان  إدارة  بمجهودات   ونوهت 
والجمعية املنظمة، وكل من ساهم من 
قريب أو بعيد يف تنظيم املهرجان ماديا 

ومعنويا. 
عىل  املهرجان  إدارة  قامت  ذلك   عقب 
وازنة  شخصيات  بتكريم  عاداتها 
تثمينا  والوطني  املحيل  الصعيد  عىل 
وتقديرا ألعمالهم، ويف مقدمتهم الفاعل 
السيد  املنطقة  وابن  القدير  الجمعوي 
لسنوات  نشط  الذي  كركار«  »محمد 
تقلد  كما  الجمعوي،  العمل  يف  طويلة 
البلدي  املجلس  مناصب عديدة سواء يف 
ألكادير أو مرياللفت، قبل أن يتم إكمال 
العاملية،  لإليقاعات  عرض فرقة سوس 

تكريم  عقبه  ليتم  مرياللفت،  وعواد 
السعدية  القديرة  األمازيغية  املمثلة 
الفني  املسارها  صاحبة  أباعقيل  
الطويل التي أدت أدوارا كثرية،يف أزيد من 
وأفالم  املرسح  بني  تراوحت  عمل،  مائة 
الفيديوا واألفالم التلفزية، ليختتم حفل 
»سليمان«  فيلم  عرض  بعد  اإلفتتاح 

للمخرج املغربي محمد البدوي.

* اليوم الثاني
السينما  مهرجان  وضيوف  املشاركني 
والبحر خصصت لهم إدارة الدورة الثانية 
ورشات تكوينية يف عدة مجاالت، ففي 
اليوم الثاني للمهرجان املوافق للخميس 
05 يونيو وعىل الساعة العارشة صباحا 
بدار الشباب مرياللفت، تم تنظيم ورشة 
الصوتية«  »اإلبداعات  حول  تكوينية 

نشطها الخبري عبد اللطيف حاما.
تكوينية  ورشة  تنظيم  تم  وباملوازاة 
بتأطري  الفوتوغرايف«  »التصوير  حول 
بالثانوية  فوتوغرايف  يونك  جمعية  من 

التأهيلية يوسف ابن تاشفني. 
حول  تكوينية  ورشة  جانب  إىل  هذا 
سنيمائي  نادي  وتنشيط  »إنشاء 
املدرسية  باألطر  خاصة  باملؤسسة« 
آيت  عمر  السنيمائي  الناقد  تأطري  من 

املختار.

بدار  زواال  الثالثة  الساعة  وعىل  مساء 
الشباب مرياللفت تم تنظيم ندوة حول 
الثقافة«،  وسؤال  باملغرب  »الجهوية 
والناشط  الصحايف  أشغالها  سري 
الفرواح،  ساعيد  األمازيغي  الجمعوي 
ابن  أمينة  للسيدة  مداخلة  وشهدت 
األمازيغي  العالم  جريدة  مديرة  الشيخ 
األمازيغي  العاملي  التجمع  ورئيسة 
مهتمني  بحضور  وتميزت  باملغرب، 

وفاعلني مدنيني وسينمائيني.
فيها  وركزت  مفتوحة  كانت  الندوة 
بني  العالقة  عىل  الحارضين  تدخالت 
الجهوية والثقافة والتنمية، وسلط فيها 
الضوء عىل إشكالية ونواقص الجمهوية 
باملغرب خاصة املرتبطة بتقسيم املجال 
التكامل  أخذ  ومدى  املغربي،  الجغرايف 

الثقايف واللغوي بعني االعتبار يف التقسيم 
االقتصادي،  التكامل  إىل جانب  الجهوي 
املتعلقة  الجهوية  أهداف  وسبل تحقيق 

يف جوهرها بالتنمية والثقافة.
عىل  الندوة  ذات  يف  املتدخلون  ركز  كما 
الجهوية  ورش  بني  الربط  رضورة 
وورش تعزيز واالعرتاف بالتعدد اللغوي 

فصل  وعدم  والتنمية،  باملغرب  والثقايف 
جهوية  أي  أن  اعتبار  عىل  ذاك  عن  هذا 
األبعاد  مختلف  االعتبار  بعني  تأخذ  ال 
يف  واالقتصادية  والثقافية  اللغوية 
نصيبها  يكون  لن  للمجال  تقسيمها 
تأجيل  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  النجاح، 

للتنمية وفشل مخططاتها.
بشاطئ  مساء  الثامنة  الساعة  وعىل 
انطلقت  عبدالله  ابن  محمد  سيدي 
الخاصة  للمهرجان  الرسمية  املسابقة 
أفالم  عرض  وتم  القصري،  بالفيلم 
وهي  املشاركة  الدول  من  قصرية 
وإيطاليا،  وإيران،  وفرنسا،  سويرسا، 
شاركت  وكلها  واملغرب،  وإستونيا، 
شهد  كما  الرسمية،  املسابقة  يف  بأفالم 
سينمائية  أفالم  عرض  اليوم  نفس 

خارج املسابقة.
اليوم الثالث

من  ابتداء  شهد  يونيو   06 الجمعة  يوم 
الساعة العارشة صباحا تنظيم ورشتني 

موضوع  األوىل  همت  تكوينيتني، 
وكانت  السينمائي«  اإلخراج  »تقنيات 
املعروف  املغربي  املخرج  تأطري  من 
الشباب  دار  بفضاء  السيد  أوالد  داوود 

مرياللفت.
بمدرسة  فنظمت  الثانية  الورشة  أما 
»املبادئ  حول  وكانت  الخيام  عمر 
املدرسة  ألطفال  ووجهت  السنيمائية« 
الفنانة  فقراتها  بتنشيط  وقامت 

الربتغالية كسيلدة إسبندوال.
الثالثة  الساعة  من  ابتداء  الزوال  وبعد 
ابن  محمد  سيدي  شاطئ  وبدار  مساء 
املهرجان  ضيوف  موعد  كان  عبدالله 
الثانية  دورته  والبحر يف  للسينما  الدويل 
موضوع  حول  وطنية  ندوة  مع  
واأللم«،  السعادة  البحر،  و  »السينما 

والناقد  األستاذ  تأطري  من  وكانت 
السينمائي عادل السمار، كما تيل فيها 
عرض خاص بالندوة لألستاذ الجامعي 

يف السيوسيولوجيا امليلودي شغموم.
عدة  الندوة  مؤطري  تناول  وقد  هذا 
كتيمة  البحر  موضوع  خاصة  مواضيع 
اإلنتاجات  يف  حضوره  ومدى  سينمائية 

الدورة الثانية للمهرجان الدويل للسينما والبحر مبرياللفت.. عروض، ورشات، ندوات 
* ساعيد الفرواح
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للمهرجان  العام  املدير  أوبركا  ليوبا  ترصيح  ويف 
الدويل للسينما والبحر أشار إىل أن موضوع السينما 
أبعاد  ذات  وثقافية  سينمائية  كتظاهرة  والبحر 
متعددة، ساهمت بشكل كبري يف اإلشعاع الكبري الذي 
للجميع خالل  اتضح  وقد  املهرجان،  دورتي  عرفته 
يكتسبها  بات  التي  األهمية  مدى  األخرية،  الدورة 
املهرجان ومدى توافد أعداد كبرية من السينمائيني 
املنظمة  األنشطة  عىل  والبحر،  السينما  وعشاق 
وعروض األفالم، حيث واكب عدد مهم من الساكنة 
ويرجع  املربمجة،  األنشطة  كل  املهرجان  وضيوف 
اللجنة املنظمة وأعضاء  الفضل يف ذلك لكل أعضاء 
التنظيم  وعناء  ثقل  تحملوا  الذين  تودرت،  جمعية 
عىل  الفكرة  اقرتحت  أن  منذ  بل  األوىل،  دورته  مند 
»ونحن  أوبركا  يوبا  وأضاف  بمرياللفت.  الجمعية 
نستثمر هذه املناسبة لنشكر كل املدعمني والرشكاء 
ويف مقدمتهم السيد عامل إقليم سيدي إفني والسيد 
اإلقليمية  واللجنة  ملرياللفت  القروي  املجلس  رئيس 
لكل  التقدير  خالص  أوجه  كما  البرشية،  للتنمية 
ضيوف املهرجان ونعد الجميع بالسري نحو األفضل 
القادم  ولكن  كبري  تحقق  فما  املقبلة  الدورات  يف 
أوبركا،  يوبا  رصح  املهرجان  أهداف  وحول  أكرب«. 
مناطق  وباقي  مرياللفت  جعل  األسايس  »هدفنا 
القيمة  لتكسب  اإلعالمي،  االهتمام  عمق  يف  املغرب 

للسينما  مهرجان  عىل  باشتغالنا  أننا  ننىس  وال  تستحقها  الني 
والبحر بمثابة دعم ورد االعتبار للثقافة بشكل عام، حتى تكسب 
األولوية التي تستحقها لدى املؤسسات والحكومة واملجتمع املدني 

كذلك.
من جهته أكد سعيد أوبريك رئيس جمعية تودرت مرياللفت املنظمة 

للمهرجان عىل أن الدورة الثانية للمهرجان الدويل للسنيما والبحر 
جاءت تثمينا للمسار الذي رسمته الجمعية وإدارة املهرجان، بعد 
النجاح الذي عرفته الدورة األوىل، لنؤكد للعالم أجمع أن املهرجان 
للسنيما  نوعية  وقفزة  إضافة  سيمثل  والبحر  للسنيما  الدويل 
لساكنة  الرئييس  املوروث  باعتباره  بالبحر  ولالعتناء  الوطنية 
املنطقة، وهاته الدورة كما شاهدتم عرفت برمجة ثماني ورشات 

شملت مختلف املجاالت سواء املتعلقة بالسنيما أو بالبحر 
ممكن  عدد  أكرب  لسيتفيد  بمرياللفت،  متعددة  مرافق  ويف 
وجميع الفئات العمرية بربمجتها يف مدرسة عمر الخيام 
التكوين  ومركز  تاشفني  ابن  يوسف  التأهيلية  والثانوية 
ندوتني  تنظيم  تم  كما  مرياللفت،  الشباب  ودار  املهني 
والثانية  الثقافة«  وسؤال  »الجهوية  حول  األوىل  وطنيتني 

حول »السنيما والبحر، أيقونة السعادة واأللم«. 
السنة  لهاته  الدولية  املسابقة  أن  أوبريك  سعيد  وأضاف 
الشباب  واملخرجني  الدول  من  مجموعة  تهافت  عرفت 
التي  األفالم  باختيار  املكلفة  اللجنة  جعل  ما  خاصة، 
ستشارك يف املسابقة تجد صعوبة يف اختيارها، نظرا للكم 
يضيف  العموم  وعىل  الجمعية،  به  توصلت  الذي  الهائل 
عىل  كبريا  نجاحا  عرفت  الثانية  فالدورة  أوبريك  سعيد 
جميع األصعدة بشهادة الجميع،  ويبقى العائق املادي هو 
الحاجر الكبري الذي يواجه املنظمني، ولوال إرادة املنظمني 
ومن  النجاح،  هذا  الدورة  عرفت  ملا  القوية  وعزيمتهم 
املنرب نوجه رسالة مفتوحة للمسؤولني من أجل شد  هذا 
للرقي  الكايف  بالدعم  وتزويدنا  الطموح  الشباب  ومؤازرة 

باملهرجان ليضاهي املهرجانات الدولية.
بمنطقة  عرف  املهرجان  أن  عىل  أكد  أزغيغ  الهادي  عبد 
مرياللفت وبأبرز مقوماتها الطبيعية من إنارة وبحر، وهي 
أفالمهم  تصوير  عىل  واملنتجني  املخرجني  يحفز  قد  مما 
خالل  إلياس  نعيمة  الفنانة  وصفتها  التي  املنطقة،  يف 
تكريمها بأنها تعترب هوليود الثانية للمغرب، وتجدر اإلشارة إىل أن 
املبادرة  دعم  لوال  إذ  الدعم،   يف  نقص  من  يعاني  مازال  املهرجان 
ملا  الرشكاء  وبعض  القروية  والجماعة  البرشية  للتنمية  الوطنية 

كان لهذا املهرجان وجود يختم عبد الهادي أزغيغ.

السينما  املغربية، كما سئلت  السينمائية  واألعمال 
وتم  كموضوع،  للبحر  تناولها  زاوية  عن  املغربية 
ربط  عىل  األعمال  غالبية  لرتكيز  النقد  توجيه 
البحر بالهجرة الرسية، عىل الرغم من حداثة هذه 
عميقة  البحرية  الثقافة  لكون  ونظرا  الظاهرة 
قبل  متجذر  بشكل  املغرب  سواحل  يف  وحارضة 

ظاهرة الهجرة الرسية.
املهرجان  مدير  كذلك  الندوة  يف  الكلمة  تناول  وقد   
أوضح  الذي  أوبركا  يوبا  والبحر  للسينما  الدويل 
لم  للمهرجان  والبحر  السينما  عنوان  اختيار  أن 
اعتبار كون منطقة مرياللفت  اعتباطيا، عىل  يكن 
تحرض فيها ثقافة بحرية من خالل عادات وتقاليد 
ساكنة املنطقة التي تجمعها عالقة روحية ومادية 
بالبحر، كما اعترب أن تيمتي السعادة واأللم مرادفة 
للبحر يف الوعي  ساكنة املنطقة، إذ أن البحر مبعث 
سعادة كمصدر للرزق واملتعة، ولكنه كذلك مبعث 
بفقدان  أحيانا  الرتباطه  نظرا  والتعاسة  لأللم 

األهايل ألفراد عائالتهم بسبب تقلباته.
املهرجان  ضيوف  عاد  مساء  الثامنة  الساعة  عىل 
إىل شاطئ  الثانية  والبحر يف دورته  للسينما  الدويل 
املسابقة  تابعوا  حيث  عبدالله  ابن  محمد  سيدي 
القصري،  بالفيلم  الخاصة  للمهرجان  الرسمية 
عروضا  مرياللفت  ساكنة  جانب  إىل  وتتبعوا 
سينمائية متعددة سواء تلك التي تنافس عىل جائزة 
املهرجان أو التي تعرض خارج مسابقة املهرجان.

اليوم الرابع
يوم السبت 07 يونيو وابتداء من الساعة التاسعة 
للسينما  الدويل  املهرجان  إدارة  نظمت  صباحا 
لضيوف  زيارة  بمرياللفت  تودرت  وجمعية  والبحر 
السياحية  املناطق  الثانية ألهم  املهرجان يف دورته 
الفرنسية  العسكرية  القاعدة  وشملت  باإلقليم، 
التي بنيت يف ثالثينيات القرن املايض عىل فوق يطل 
عىل مرياللفت، وكذا شاطئ الكزيرة، وهي الزيارة 
التي نالت استحسان وإشادة املشاركني والضيوف، 

تنقلوا  الذين 
بعد الغداء وعىل 
الثالثة  الساعة 
إىل شاطئ  زواال 
محمد  سيدي 
عبدالله  ابن 
نظمت  حيث 
فسحة  لهم 
بتلقني  خاصة 
األولية  املبادئ 
ركوب  لرياضة 
والصيد  املوج 
وهي  بالقصبة، 
التي  الفسحة 
لحوايل  دامت 

ثالث ساعات.
شهد  وباملوازاة 
التكوين  مركز 
املهني ملرياللفت  
ورشة  تنظيم 
حول   تكوينية 
وإنشاء  تسيري 
من  املقاولة  

املقاوالت  للنساء  املغربية  الجمعية  رئيسة  تأطري 
ورشة  جانب  إىل  درعة،  ماسة  سوس  جهة  فرع 
من  السيناريو«  كتابة  »تقنيات  حول  تكوينية 

تأطري الفنان عبد الله املناني.

* حفل اإلختتام
والبحر  للسينما  الدويل  املهرجان  ضيوف  توافد 
مدنية  وشخصيات  مرياللفت  ساكنة  جانب  إىل 
املنصة  عىل  املحلية  السلطة  ومسؤويل  وسياسية 
ابن  محمد  سيدي  بشاطئ  للمهرجان  الرسمية 
الساعة  من  ابتداء  يونيو   07 السبت  يوم  عبدالله 

مساء،  السابعة 
فقرات  ليتابعوا 
اختتام  حفل 
يف  املهرجان 
الثانية،  دورته 
تضمن  والذي 
ضا  و عر
سيقية  مو
ش  ا حو أل
 ، للفت ا مري
عة  للمجمو و
ئية  لغنا ا
راس  املعروفة 

الدرب. 
حفل  شهد  كما 
تكريم  االختتام 
املغربية  الفنانة 
فة  و ملعر ا
إلياس  نعيمة 
شاركت  التي 
أعمال  يف 
ئية  سينما
حية  مرس و
باملناسبة  كلمتها  يف  عربت  وقد  متعددة،  وتلفزية 
وملدينة  للمهرجان  الرائعة  باألجواء  تأثرها  عن 
سفرية  اعتبارها  الجميع  من  وطالبت  مرياللفت، 
عىل  للعمل  استعدادها  عن  عربت  كما  ملرياللفت 
زيادة إشعاع املنطقة وتشجيع املهتمني واملواطنني 
وحييت  الساحرة،  مرياللفت  منطقة  زيارة  عىل 

إدارة املهرجان.
كما قام املهرجان الدويل للسينما والبحر يف دورته 
املنحدرة  األمازيغية  الشاعرة  بتكريم  الثانية 
يف  عربت  التي  أروهال«،  مرياللفت«خديجة  من 
وسعادتها  املهرجان  إلدارة  شكرها  عن  لها  كلمة 

وسط  بالتواجد  وترشفها  بلدتها،  وسط  بالتكريم 
املهرجان  بتتبع  سعادتها  وكذا  منطقها،  أبناء 
الدويل للسينما والبحر الذي اعتربته عربون اإلرادة 

الصادقة والعمل الجاد واملثمر.
بعد ذلك أعلنت لجنة تحكيم الدورة الثانية للمهرجان 
الدويل للسينما والبحر التي يرأسها املخرج املغربي 
إدريس شويكة، إىل جانب املخرجة املغربية  فاطمة 
الزاهي،  نورالدين  والسوسيولوجي  بوبكدي، 
واإلعالمي مصطفى اللويزي، والسيدة سايل شافتو 
أسماء  األمريكية عن  السنيمائية  والناقدة  الكاتبة 
األعمال السينمائية الفائزة بجوائز املهرجان، حيث 
الزرقاء«  العيون  الفيلم اإليراني »الطفل ذو  حصل 
عىل الجائزة الكربى  للمهرجان، كما منحت لجنة 
املغربي  للفيلم  خاصا  تنويها  املهرجان  تحكيم 
ورشيد  الهندي  إدريس  للمخرجني   « »ريكالج 
املنسجمة  اإلبداعية  للمجهودات  تثمينا  الركراكي، 
عادت  فيما  الفيلم،  يف  املوظفة  الجمالية  والصورة 
أعضائها  جل  بإجماع  التحكيم  لجنة  جائزة 
للمخرجة اإلستونية إيفا،عن فيلمها »هادئ«، نظرا 
لجمالية الصورة وعمق املعالجة لعالقة حب ثالثية 

األطراف، وإدارة املمثلني وأدائهم املقنع.
اختتم  التقديرية  والشواهد  الجوائز  تسليم  وبعد 
املهرجان بفقرات فنية موسيقية للفنان األمازيغي 
متأثرا  واصل  الذي  امبارك«،  »عموري  الكبري 
باألجواء الساحرة للمنطقة وتجاوب الجمهور مع 
أداء مجموعة من أغانيه الرائعة رفقة الفنانة زورا 

تانريت والفنان هشام ماسني. 
الدويل  للمهرجان  الثانية  الدورة  نظمت  وقد  هذا 
للسينما والبحر بدعم من املبادرة الوطنية للتنمية 
والجماعة  إفني،  سيدي  إقليم  وعمالة  البرشية، 
القروية ملرياللفت، والجمعية الثقافية لجهة سوس 

ماسة درعة، والبنك والشعبي.

يوبا أوبركا: هدفنا األساسي جعل مرياللفت وباقي مناطق املغرب يف عمق االهتمام اإلعالمي
سعيد أوبريك: املهرجان الدويل للسنيما والبحر سيمثل إضافة وقفزة نوعية للسينما الوطنية
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Réunis à 
Bruxelles le 
10 Mai 2014, 
le collectif 
des acteurs 
de la société 
civile migra-
toire « CASM 
» a débattu 
des mutations 
que connait la 
scène politique 

marocaine et l’évaluation de la 
présentation de son mémoran-
dum aux autorités marocaines. Un 
mémorandum, contenant un bref 
état des lieux rénové sinon iné-
dit, qui a retenue l’attention des 
autorités marocaines, ainsi qu’une 
approche des mécanismes de ges-
tion, l’équation de la représenta-
tivité et le rôle de notre commu-
nauté dans un monde de plus en 
plus globalisé, le comment servir 
le Maroc autrement en plus de 
la proposition d’un projet de Loi 
ordinaire relatif au CCME et des 
recommandations pour une nou-
velle politique migratoire globale 
et innovatrice, qui ont trouvé un 
intérêt particulier de la part des 
responsables rencontrés.
Poursuivant avec méthode et 
continuité sa réflexion concernant 
l’évaluation de la scène politique 
marocaine, le collectif a abordé 
la question du jeu démocratique, 
qui n’a de sens qu’en présence de 
partis politiques représentatifs, 
forts, influents, créateurs d’idées 
et de leadership, mais aussi mo-
teur essentiel de la reproduction 
des élites.
Si pour des raisons historiques 
et culturelles bien connues, nous 
en sommes aujourd’hui loin d’at-
teindre cet objectif, il est temps de 
renforcer la mise à niveau enta-
mée par les principales forces po-
litiques marocaines. En effet, cer-
taines formations connaissent une 
lame de fond organisationnelle 
qui certes, ne va pas assez vite et 
aussi loin que l’on souhaiterait, 
mais qui est réelle. 
Derrière cette refonte organisa-
tionnelle, il s’agit non seulement 
de se mettre en accord avec les 
principes de la nouvelle constitu-
tion, mais de se préparer égale-
ment à l’échéance de 2017. Une 
échéance censée clore le chapitre 
de la transition qui n’a que trop 
duré pour entrer enfin, dans une 
nouvelle expérience démocra-
tique plus avancée. 
Car, comme l’a déclaré le Sou-
verain le 14 octobre 2005, face 
aux parlementaires des deux 
chambres: "Nous considérons les 
partis politiques comme étant les 
instruments pour initier tous les 
Marocains à une bonne implica-
tion dans la gestion des affaires 
publiques et la pratique de l’ac-
tion politique dans son sens le 
plus noble. Telle est la démarche 
judicieuse que nous nous em-
ployons assidûment à renfor-
cer et à consolider….., tant nous 
sommes convaincu qu’il ne saurait 
y avoir de démocratie effective et 
concrète sans organisations poli-
tiques fortes et responsables" fin 
de citation.
D’autant plus, que l’article 7 de la 
constitution ouvre grande la porte 
aux formations politiques fortes, 
crédibles et représentatives. Or, 
on ne peut pas dire, que les Ci-

toyens Marocains de l’Etranger 
"CME"  soient représentés au sein 
des partis politiques marocains.
Pourtant, face au discours anti-
parlementaire et anti-partisan, 
les Citoyens Marocains de l’Etran-
ger « CME » ont toujours milité 
contre un tel discours, qui a jus-
tifié essentiellement et pour long 
temps, le refus de démocratiser le 
champ politique marocain.
Ce sont également ces CME qui 
ont le moins douté de la capacité 
des partis politiques marocains à 
faire vivre la nouvelle Constitu-
tion y compris dans sa dimension 
régionale en fournissant les élites 
nécessaires à la vie des nouvelles 
institutions. Car ils sont convain-
cus qu’il n’y a pas de démocratie 
au monde qui se soit construite 
sans partis politiques forts et re-
présentatifs. 
Dans cette période historique que 
traverse le pays, nous avons besoin 
de renforcer les partis tant au ni-
veau externe qu’interne. Externe, 
en ancrant plus leur rôle dans la 
gestion des affaires publiques et 
en interne, en procédant à une 
restructuration en profondeur de 
leur approche et mode d’action 
pour la défense des droits et des 
intérêts multiformes de l’en-
semble des marocains y compris 
de notre communauté à travers 
notamment l’ouverture sur de 
nouvelles élites.
C’est dans ce sens, que le collectif 
des acteurs de la société civile mi-
gratoire «CASM », dont certains, 
sont membres ou responsables de 
partis politiques marocains dans 
leur pays de résidence respectifs, 
lance un appel aux leaders des 
formations politiques marocaines 
pour l’implication des Citoyens 
Marocains de l’Etranger « CME 
» dans l’ensemble des organes et 
instances de leurs partis respectifs 
y compris dans les bureaux poli-
tiques. 
Car, nous sommes convaincus, que 
le rôle des formations politiques 
est fondamental. Il s’agit d’aller 
vers la représentation de toutes 
les souches sociales et l’instau-
ration d’un système qui permette 
une alternance efficace au niveau 
de la gestion de la chose publique. 
Pour se faire, il est nécessaire 
d’aller vers un rôle essentiel de 
relais et d’encadrement de l’en-
semble de la société y compris les 
Citoyens Marocains de l’Etranger 
« CME ».
Dans le cadre d’une démarche 
participative, le Collectif ambi-
tionne d’organiser, en partenariat 
avec l’ensemble des partis poli-
tiques marocains, un débat natio-
nal en Aout/Septembre prochain 
sur cette thématique.
L’objectif de ce débat étant non 
seulement de débattre sur le rôle 
futur des CME au sein des for-
mations politiques et leur apport 
éventuel d’une valeur ajoutée 
pour l’institution législative, mais 
également d’informer sur notre 
vision de la mise en œuvre des 
articles de la constitution relatifs 
à notre communauté et contribuer 
à l'élaboration d'une stratégie na-
tionale globale et intégrée dans le 
domaine migratoire.

* Düsseldorf, le 16 Mai 2014
Porte-parole de MONE et Coordi-

nateur du Collectif
Site : www.charchira.com

les Citoyne Marocains de l'Etranger 
éxigent leur participation au champ 

politique

BMCE Bank et sa filiale Bank of Africa,   en collabo-
ration avec la China Africa Joint Chamber of Commerce 
and Industry. - CAJCCI - organisent les 24 et 25 juin 
prochains à Rabat, à l’Hôtel Sofitel Jardin des Roses, la 
première édition des rencontres B to B sur le thème du 
partenariat ‘’China Africa Investments Meetings’’. 
Plus de 250 investisseurs et chefs d’entreprises du Maroc, 
de Chine et d’Afrique Sub-saharienne seront réunis pour 
échanger et sceller des partenariats dans divers secteurs 
d’activité d’intérêt commun: automobile, agriculture, 
énergies renouvelables, tourisme, logistique et infrastruc-
tures.
Cette rencontre débutera par une séance plénière en 
présence de personnalités gouvernementales, diploma-
tiques,  nationales et étrangères. Les deux thématiques 
développées à cette occasion répondent à la thématique 
centrale choisie pour la rencontre : « Bâtir un partenariat 
equi-profitable Chine / Afrique»  et « Investir en Afrique 
: retours d’expérience ». 
Durant ces deux journées, un espace dédié sera spéciale-

ment aménagé pour des rencontres B to B auxquelles 
participera une centaine d’entreprises venues de Chine et 
du continent africain. 
BMCE Bank, présente depuis plus d’une décennie en Ré-
publique Populaire de Chine à travers son bureau de re-
présentation à Pékin, a été la première banque marocaine 
à s’installer en Asie, avec pour mission principale de faci-
liter les relations avec les entreprises et les investisseurs 
chinois. Présente également en Afrique Subsaharienne 
depuis plus de 25 ans, BMCE Bank y a renforcé son réseau 
par l’acquisition de Bank Of Africa en 2008. 
Le choix stratégique du Groupe BMCE Bank de densifier 
sa présence en Afrique procède de sa volonté de mettre 
davantage en valeur le gisement exceptionnel de crois-
sance que recèle ce continent. A travers l’initiative de 
cette rencontre de haut niveau, le Groupe BMCE Bank 
entend également souligner que le Maroc représente un 
« pont » naturel et une plateforme appropriée pour l’in-
tensification des relations d’investissement et d’échanges 
entre la Chine et le continent africain.

CHINA -AFRICA INVESTMENT MEETINGS
‘’CHINE AFRIQUE: LE NEW DEAL’’

Depuis l’avènement de l’indé-
pendance territoriale (celle du 
peuple reste à réaliser), il nous est 
sorti   un thème appelé juridique, 
politique et administratif non pas 
pour le devenir de l’Algérie, mais 
pour justifier la main mise sur 
ce dernier par des prédateurs. A 
chaque fois, il est fait appel à un 
texte de lois qu’ils appellent « 
constitution ou loi fondamentale 
». Par son nombre, nous avons 
battu le record mondial. 
Faces à leurs échecs, à demi re-
connu sournoisement et suite à 
une prétendue  élection pour un 
autre mandat de trop à la magis-
trature  suprême découlant du 
putsch constitutionnel de 2008, 
le pouvoir récidive dans ses dé-
marches machiavéliques en uti-
lisant une kyrielle de slogans 
populistes dont ils ont la maitrise. 
Cette fois ci  il nous est sorti celui 
de consensus pour une énième 
révision constitutionnelle, les 
contours ont été préparés par les 
tenants du pouvoir réel. Est-ce un 
leurre de plus ?
Hors le thème révision constitu-
tionnelle ‘’consensuelle’’ utilisé  
n’a pas de sens juridique donné 
car cela suppose des arrières pen-
sées politiques qui veulent dire 
qu’il n’y a pas d’unité du déten-
teur de la souveraineté et qu’il y 
a un pacte entre plusieurs déten-
teurs. Ce qui sous entend que 
l’Algérie est dans une situation où 
son peuple et son état sont dans 
un processus de décomposition 
face à des seigneurs de guerre qui 
imposent leurs dictats et ce n’est 
pas ce qui est le cas chez nous 
où l’unité nationale prime avant 
tout, malgré les contraintes impo-
sées injustement par le pouvoir. 
Aussi, il faut oublier ce thème car 
si nous partons du principe que 
le pouvoir constituant en Algérie 
c’est le peuple, il y a donc un seul 
détenteur du pouvoir matérialisé 
par ce qu’on appelle la constitu-
tion qui représente les normes 
politiques juridiques et sociales 
qui s’imposent aux gouvernants et 

aux gouvernés.
Une constitution, outil cardinal 
dans la vie d’une nation, sup-
pose au préalable un compromis 
politique des acteurs sociaux. Ils 
doivent s’entendre sur un mini-
mum démocratique et républi-
cain, dégager un consensus sur 
le contenu de la loi cadre qui 
sera tranché par le détenteur de 
la souveraineté nationale, c'est-
à-dire le peuple. Là-dessus, il 
ne peut y avoir de tergiversation 
puisque c’est l’émanation d’un 
pacte de tous les acteurs avalisés 
par le seul souverain : le peuple. 
Une révision constitutionnelle 
n’est pas un acte administratif 
consistant à étaler sur le papier 
une série de textes d’articles de 
lois, sans portée pratique, révi-
sables ou amendables au gré des 
tenants des pouvoirs réels qui se 
sont succédés, depuis 1963, mais 
une œuvre réfléchie traduisant 
les réalités acceptables du pays. 
Elle n’a de sens en l’absence d’un 
substrat civilisationnel, d’une po-
litique constitutionnel que si elle 
accompagne tout l’ensemble du 
contenu de la loi fondamentale. 
C’est au préalable un ensemble de 
pratiques qui signifie qu’il y a une 
volonté:  
- d’instituer une véritable gou-
vernance et de réelles consulta-
tions citoyennes, propres,  plura-
listes et disputées honnêtement 
dans la transparence,
- d’apaiser le climat politique et 
social, 
- de restituer la religion à son ca-
ractère universel, 
- de redonner au parlement son 
pouvoir législatif, la réelle possi-
bilité de contrôle des politiques  
du pays et du gouvernement 
- d’affirmation de l’identité al-
gérienne composée d’arabité et 
d’amazighité qui n’est pas née du  
néant ou venue d’ailleurs, ne s’est 
pas recroquevillée sur elle même, 
elle s’intègre dans  l’universa-
lité, la modernité et rejette les 
archaïsmes,  
- donner de la considération aux 
partis politiques,
- de rendre le climat plus vivable 

en y instaurant le calme,
- d’officialisation de tamazight, 
au même titre que  l’arabe est 
un fait naturel et irréfutable du  
patrimoine original et immémo-
rial pour le devenir de l’Algé-
rie, il ne doit souffrir d’aucune 
contestation, ni d’omission  car 
elle n’est pas née ou venue d’ail-
leurs à l’exemple des autres qui se 
sont enfermées sur elles mêmes : 
ignorer cela, c’est bafouer le droit 
et cautionner les périls que cela 
génère, 
- de rendre effective la séparation 
des pouvoirs politiques, législatifs 
et judiciaires, exécutifs et    reli-
gieux,
- de rendre effective l’application 
de la déclaration universelle sur 
les droits de l’Homme ainsi  que 
les actes, chartes et conventions 
internationaux et africains,
- de mettre en pratique et pro-
mouvoir l’égalité citoyenne sans 
distinction de sexe, religion, lan  
Gue, social, économique, iden-
titaire, régional, de culte, de 
conscience et de croyance ou non   
d’organisation et manifestations 
pacifiques
- de mettre fin aux tracasseries 
administratives et au système bu-
reaucratique, à la concentration  
Des pouvoirs, à l’achat de la paix 
sociale à des fins politiques, aux 
divers influences,  
- de rendre la liberté d’action 
effective aux partis politiques et 
aux associations citoyennes ne 
rejetant pas la libre pensée, la 
croyance ou non de l’autre (c’et 
ce qui s’appelle vivre ensemble 
dans la citée dans la différence et 
l’acceptation de l’autre),
- de rendre la cité plus vivable en 
y instaurant le calme
Ce n’est qu’ainsi qu’il peut y avoir 
révision constitutionnelle effi-
ciente. Agir autrement n’est que 
turpitude, qu’autisme, cécité et 
fuite en avant nuisible pour le 
pays assis sur un volcan en voie 
d’éruption à tout moment.  

      *     Membre Fondateur de la 
Ligue Algérienne des Droits de 

l’Homme

 ENJEUX CONSTITUTIONNELLE  2014 EN ALGERIE 
Entre Méthode Machiavélique du Pouvoir  

et Réelle Méthode Démocratique
* Madjid Ait Mohamed

Prof. Said 
Charchira
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Les repré-
sentants du 
Mouvement 
National de 
l i b é r a t i o n 
de l'azawad 
( M N L A ) , 
Haut conseil 
pour l'unité 
de l'azawad 
( H C U A ) 
et Mouve-
ment arabe 
de l'azawad 
(MAA), réu-
nis à Alger 
dans le cadre 
des efforts 
engagés par 
l’Algérie pour rapprocher leurs 
vues à l’effet de réunir les condi-
tions de fixer la négociation avec le 
gouvernement du Mali :
Ayant procédé à une analyse pro-
fonde sur la situation politique, 
sécuritaire, humanitaire, écono-
mique, sociale et culturelle dans 
l’Azawad à la lumière des dévelop-
pements en cours ;
Profondément préoccupés par la 
situation de détresse dans laquelle 
se trouve les populations dans 
l’Azawad en l’absence d’une solu-
tion définitive au conflit qu’elle 
continue de subir ;
Convaincus que les évènements 
tragiques survenus dans la région 
de Kidal les 17 et 21 mai 2014 
démontrent que les efforts menés 
par la Communauté internatio-
nale pour stabiliser la situation au 
Mali resteront vains tant qu’une 
solution appropriée n’aurait pas 
été trouvé au problème de fond à 
savoir la prise en charge des aspi-
rations légitimes des populations 
de l’Azawad ;
Conscients des implications qu’en-
gendre les persistances de l’im-
passe actuelle sur la stabilité au 
Mali et toutes les régions du Sahel 
notamment devant la multiplica-
tion des acteurs internationaux ;
Conscients également que le rè-
glement du conflit est de nature 
à favoriser la lutte contre le fléau 
du terrorisme et activités connexes 
toujours présentes dans la région 
et facilite leur éradication ;
Persuadés que le recours à la force 
n’a jamais pu mener au règlement 
durable des conflits ;
Réitérant leur ferme volonté de 
faire aboutir les aspirations des 
populations de l’Azawad par la 
voie du dialogue et dans le respect 
des engagements pris en vertu des 
accords de paix antérieurs qui ont 
permis la préservation de l’inté-
grité territoriale du Mali ;
Désirés de s’engager avec le gou-
vernement du Mali de manière 
constructive sur la voie de la négo-
ciation d’une gouvernance nou-
velle et renouvelée qui :
1. reflète en droit et dans les faits 
la diversité géographique, éco-
nomique, sociale et culturelle du 
Mali et la spécificité de l’Azawad;

2. répond davantage aux aspira-
tions légitimes des populations de 
l’Azawad au plan polico-institu-
tionnel, militaro-sécuritaire, éco-
nomique et socio-culturel ;
3. tient compte des réalité locales, 
nationales, sous-régionales, conti-
nentales et internationales de 
l’heure ;
4. repose sur des mécanisme effi-
caces de garanties internationales 
de suivi et de l’accompagnement 
de la mise en œuvre des engage-
ments à convenir.
Exprimant leur désir d’unifier leur 
rangs, de promouvoir l’harmonie 
inter communautaire au sein de la 
société dans l’Azawad dans toutes 
ses composantes ;
Exprimant les besoins pressant 
pour une impulsion des efforts en-
gagés pour le règlement du conflit ;
Tenant compte de leurs lignes 
d’actions respectives, ont convenu 
de la démarche suivante :
1. Oeuvrer de bonne foi à la conso-
lidation du cessez-le-le feu du 23 
mai 2014 ;
2. S’engager avec le gouvernement 
du Mali dans une négociation sin-
cère et crédible sous l’égide d’une 
médiation externe à une date et 
un lieu à convenir d’un commun 
accord le plus tôt possible ;
3. Coordonner leur actions dans le 
cadre de toute démarche visant la 
recherche d’une solution pacifique 
et définitive avec le gouvernement 
du Mali avec l’accompagnement de 
l’Communauté internationale ;
4. Poursuivre dans le cadre de mé-
canismes appropriés leurs consul-
tations entamées sous l’égide de 
l’Algérie en vue de parachever 
avant le lancement du dialogue 
avec le gouvernement du Mali, le 
processus d’harmonisation de leur 
position communes des négocia-
tions.
Les Mouvements de l’Azawad re-
mercient le Président de la Répu-
blique d’Algérie et le Peuple Algé-
rien pour la facilitation et l’accueil 
fraternel.

Alger, 9 juin 2014
Signée par les Secrétaires géné-
raux du Mouvement National de 
libération de l'azawad (MNLA), 

Haut conseil pour l'unité de 
l'azawad (HCUA) et Mouvement 

arabe de l'azawad (MAA).

Alger accueille les 
mouvements d’Azawad et 

facilite leur dialogue avec le 
gouvernement Malien

A son excellence,
Mme. Navi PILLAY 
Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme Des 
NATIONS UNIES

Excellence,  
Permettez moi d’attirer votre attention sur le 
génocide subit par le peuple mozabite (amazigh 
autochtone) en Algérie. Les meurtres, la torture, 
l’injustice, le mépris, l’humiliation, la haine, la pro-
vocation et le racisme institutionnalisé du régime 
Algérien contre les Mozabites ont atteints leurs 
paroxysmes. Les services sécuritaires Algériens 
(polices, gendarmes et agents de renseignements) 
se comportent au M’zab comme une armée d’occu-
pation et violent toutes les règles élémentaires de 
respect  des droits humains, et piétinent toutes les 
lois nationales et internationales.
Depuis plus de six mois le régime Algérien mène un 
énième épisode d’ethnocide sous forme 
de guerre de terreur et d’usure contre les 
Mozabites, le peuple Amazigh autoch-
tone qui habite la région du Mzab de-
puis la nuit des temps, dans la wilaya de 
Ghardaïa à 600 km au sud d’Alger. Les 
Mozabites vivent une véritable tragédie 
humaine, depuis  plus de six mois, carac-
térisée par  des agressions planifiées par 
le régime Algérien et exécutées sous la 
couverture des services de sécurité algé-
riens  par des terroristes et intégristes 
islamistes arabophone du clan du terro-
riste notoire Belmokhtar Mokhtar, alias 
Bellaouar, à la solde du régime.

Excellence,
Après six mois de massacres le bilan 
est très lourd et les photos et vidéos té-
moignent de cela :
-  sept  jeunes mozabites assassinés et 
mutilés sauvagement, et à chaque as-
sassinat ce sont les services de sécurité qui sou-
tiennent les lynchages, en prêtant mains fortes aux 
assaillants. Les jeunes mozabites qui défendaient 
leurs maisons tombent en reculant devant l’inten-
sité des bombes lacrymogènes et balles de caout-
chouc avant de se faire faucher par les terroristes 
qui sont juste derrière les troupes des services de 
sécurité ; 
-  le cas du jeune mozabite « Hadjsaid Khaled » de 
35ans est très démonstratif de la haine et du ra-
cisme institutionnalisé. Khaled a été achevé par les 
policiers en tenue réglementaire qui l’ont rouillé 
de coups de matraques avant que les terroristes 
le tabassent et poignardent de plusieurs coups de 
poignards et de sabres et le  laissent inconscient 
jonché dans une flaque de sang ;
-   des centaines de blessés dont la majorité est 
atteinte gravement, et pour lesquels les services 
sécuritaires ont interdit, sous la menace de pour-
suites judiciaires, aux médecins et infirmiers mo-
zabites de porter secours et donner les premiers 
soins aux  Mozabites blessés lors des attaques des 
terroristes dans leurs quartiers ;
-  des centaines de familles exilées par force 
de leurs maisons pillées et incendiées et qui ne 
peuvent plus les regagner ;
-  des centaines de magasins pillés, vandalisé et  
incendiés en plein jour et sous la protection des 
services de sécurité ;
-  des milliers d’élèves et d’étudiants ne peuvent 
pas aller à leurs écoles et à leur université, par peur 
et à cause de l’insécurité ;
-  des dizaines de champs et palmeraies vandalisés 
et incendiés avec un nombre indéterminé de têtes 
de bétail massacré sauvagement ;
-  des cimetières historiques millénaires profanés, 
des mausolées historiques classés patrimoine mon-
dial par l’UNESCO vandalisés. 
Malheureusement, malgré l’accalmie plus que 

douteuse lors des élections présidentielle du 
17/04/2014, qui ne fait que confirmer la manipu-
lation totale par le régime Algérien des événements 
de Ghardaïa, le malheur des Mozabites ne s’est pas 
limité pas aux dégâts sus cités, et la guerre d’usure 
et sans pitié du régime Algérien contre le paisible 
peuple Mozabite prend une autre forme perverse 
d’apartheid, qui  consiste en des arrestations par 
dizaines sur base d’identité qui touche les Moza-
bites.

Excellence,
La parodie judicaire fait que les jeunes Mozabites 
qui défendaient leurs quartiers sont présentés au 
procureur de la république du tribunal de Ghar-
daïa sous des graves accusations par les mêmes  
éléments  des services sécuritaires. Ensuite c’est 
le tour des juges Algériens aux ordres du régime 
de prendre le relais dans cet apartheid contre les 

Mozabites et les condamnent à de lourdes peines 
de prison.
Le lundi 05/05/2014, le juge de la cour de Ghar-
daïa M. Fentiz, a condamné à des peines lourdes 
de prison ferme les Mozabites qui défendaient 
leurs quartiers contre les agressions sauvages des 
bandes terroristes en confirmant les condamna-
tions prononcées par M. Saih Abdelkader, le juge 
de première instance au tribunal de Ghardaïa. En 
même temps et dans la même juridiction, le juge 
d’instruction du tribunal de Ghardaïa, Bouzidaoui 
El khathir, a relâché cinq personnes d’origine arabe 
accusées de tentative d’assassinat du jeune Moza-
bite Babker Houcin, alors que ces cinq assassins ont 
été identifiés grâce à un film d’amateur partagé sur 
le net et les réseaux sociaux  qui les a pris en fla-
grant délit avec une vingtaine de terroristes alors 
qu’ils poignardaient  la victime à coups de couteaux 
et sabres.  

Excellence,
Le peuple mozabite otage d’un régime dictatorial, 
féroce et sans pitié vous sollicite pour une inter-
vention rapide afin d’appeler et agir pour mettre 
fin à cette guerre inutile, déséquilibrée entre un 
peuple pacifique désarmé démuni numérique-
ment 300000 âmes et un pouvoir  puissant dictato-
rial  pour le soulager de ses souffrances et  surtout 
mettre fin à cette tragédie humaine qui dure depuis 
plus de cinquante ans.
Le peuple mozabite amazigh autochtone aspire 
vivre en paix dans ses terres ancestrales et reven-
dique le droit de conserver et de jouir de son iden-
tité berbère et de sa  culture, en application des lois 
et traités internationales en vigueur.

En attendant, veuillez agréer, excellence, nos 
salutations les meilleures.

L'AMA demande L’intervention  de l'ONU 
pour mettre fin au génocide pratiqué 

par le régime algérien contre les mozabites
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Arrac - Arrache : les enfants
Arrar - Arrar : rejet 
Arrify - Arrify : le gaucher
Arru - Arru : écris !
Arruw - Arruw : le porc-épic
Arruy - Arruy : petit grain 
Arry - Arry : découvrir, dénuder, dé-
pouiller
Arrytt - Arryth : renvoyer 
Arslan - Arslan : ils ont entendu
Artal - Artal : prêter
 Arus - Arus : se poser
Arwal - Arwal : se sauver
Arway - Arway : mélange
Arwy - Arwy : perturber
Arzaz - Arzaz : guêpe
Arz - Arze : casser
Arzq - Arzeq : bienheureux
Arzuz - Arzuz : bourdon
Asaq - Asaq : maigre jambes
Asaru - Asaru : film
Asawn - Asawen : une montée
Ascalis - Ascalis : chef numide (82 av 
.J.C.)
Asfsaf - Asefsaf : le peuplier
Asfiran - Asfiran : trieur, exemple : tirer 
les lentilles
Asfran - Asfran : trier
Asvar-  Asghar : bois
Asvun- Asghun- : bijoux 
Asirm- Asirem : espoir 
Askeur- Askeur : chef Amazigh 
Askur- Askour : perdreaux
Aslaff- Aslaff : caresse, flatterie
Aslm- Aslem : poisson
Aslmmy- Aslemmy : variété de poisson
Asly- Asly : entendre
Asmd- Asmed : génial
Asmy- Asmy : lorsque
Asrag- asrag: collier
Asrif- asrif: tomber, affaisser
Ass-ass:  jour

Assa-assa: surveillance
Assac- assach: gardien
Assadl- assadl: bâtonnet place dans la bouche 
de l’agneau pour le server
Assafu- assafu: bout de bois brûlé
Assalu- assalu: déblayer un passage dans la 
neige
Assaly- assaly: montage d’un element ou fini-
tion d’une maison
Assam- assam: jaloux
Assarf-assarf: affaisser, pilier
Assaru- assaru: tresse formée de plusieurs fils 
de laine 
Assastid- assastid: citoyen d’un lieu

Oss: ässe: garder
Assd- assd: venir
Assn-assn : apprends
Assnan- assnan: une épine 
Assni- assni: l’autre jour
Assur- assour: le mur
Astay- astay: passer au tamis
Astru- astru: piège à fil pour 
les oiseaux
Astrubal- astrubal: fils de 
Massinissa
Asurif- assurif: grand pas 
enjambée
Asyan- asyan: terre vallonnée
Atad- atad: le doigt
Atadalmac- atadalmac: le ma-
jeur
Atavr- ataghr: de taghrift: 
crêpe épaisse
Atrass- atrass: l’homme
Attlay- athlay: usurpateur
Attvir- attvir: pigeon
Atissy- atissy: dormer
Atrih- atrih: recevoir une 
correction
Attaf- attaf: attraper; tenir
Attu- attu: le vent
Auris- auris: region de l’est 
de l’algérie

Afagus- avagus: ceinture
Afahri- avahri: une brise
Afany- avany: paraître
Afcir- avchir: le porteur d’une bonne nou-
velle
Afndu- avndou: vigne grimpante
Afrnay- avernay: l’étranger

* dictionnaire des noms et prénom bérbères 
de Shamy CHEMINIS

Les prénoms masculains amazigh

arinass  vandi
illis n racid vandi adast yaj rbi ifkas tivzi n tudrt 
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Taract
Imvëi inu apllu d timvëit inu tapl-
lut :
Ar awn/awnt sumurv mrawt d snat n tna-
fisint zeg ti-n jpa nna kkant tteyarant 
s ils aoëab taf ad tessudcm/tes-
sudcmt tiwengimin nnun/nnunt s tevëi 
nsent.asirm inu ad inzzev uy-a talle-
nin nnun/nnunt.            

 Imilz : ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
ⴰⵢⴻⵔⵢⴰⵏ 2964/2014

******************

Jpa d ubuÄngal.
Ikka jpa ar ittepmal abuÄngal aha isev 
zi dis cigan day yiri umzzenz ad iÄmu 
vif s ,aha yuzn as iyma s mar ad as yacr 
abuÄngal.kud idda jpa s tgemmi, isers 
abuÄngal g yat tkafut illasn.tenna as tmer-
cilt :
-Ma ani abuÄngal a jpa ?
Inna jpa :
-Sersev t g tkafut n tgemmi.
Tenna tmercilt:
-hat tllas tkafut,ddu cey awey i d ca 

zi dis.
Idda jpa s tkafut.g ulextu ddev ikcem  
imicr s tgemmi far ad yacr abuÄngal.
illiv yucey s unmili n jpa irwel s tkafut 
bac ad isenpuffer.asag ikcm jpa s uza-
fr aha issigg abuÄngal far ad as yawv.
illiv yiwv I ca igger I ufus n imicr 
aha iïïaf t day inzev t,iseqsa t:
-Ma atta cey?
Inna imicr:
-nec abuÄngal.
Iëoeb jpa aha iddu s tmercilt nnes day 
yini as :
-Içië aseknd n imzzenza.
Tenna tmercilt s uÄuhllu:
-Mayd twettesd a jpa?!
Inna jpa:
-ur ssinv man imci-dda isemys umzzenz 
argaz ddev d ubuÄngal am is t iga.
Tenna tmercilt:
-Man imci-dda t i tiwid s di?
Inna jpa:kkiv g ubrid ar ttininv:”aqq ma 
tta uskkin ddev isettuln g tezg°awt?ur 
ttuyaqqilv ad t I zzenzv I umzzenz nnes”.
IXUGGEC jpa imicr yuwi t s umzzenz n 
ubuÄngal aha yini as:
-is ur tGåid I ëebbi?ma ani imci-dda 
tgid alley I tezzenzid argaz ddev amm 
is iga abuÄngal?
Inzev umzzenz iyma s Çaë s aha Iskurk°ec 
g umeÇÇuv nnes:

-Mayd imsarn ?
Inna umicr:
-hat izutf jpa aävaë inu aha nniv as:” nec 
abuÄngal”.
Iwejjev umzzenz s unya amajjeyal aha inna 
I iyma s:
-Id ur ac nniv qqim d tallefin?
Itter umzzenz asexned n jpa aha ifka as 
yat tbuÄngalt g wallad n imicr.isuqref 
jpa aha issutr as ad isemys argaz d 
ubuÄngal taf ad yawey azal nnes igan amur 
nnes.bbujjin medden mar ad iÇiën mayd 
imsarn.incer umzzenz ar ittesemyas 
ger urgaz d ubuÄngal ,issenpuffer as-
fuzzeg nnes day ifek I jpa aÇaÇa  n urgaz 
zi ubuÄngal.s umdaz ixuggec jpa abuÄn-
gal.kud yavul s tgemmi nnes ikcm as yan 
uvatir aÄaë nnes aha issenÄf t.asag t 
issufv ar isnimmir ëebbi .tenna as 
tmercilt nnes:
-mayd imsarn a jpa?annayv c tavuld s uÄaë 
inssisn s uÇuv ma xef da tesnimmird 
ëebbi?
Inna as jpa:
-Ar t i snimmirv idde^v ddiv s uzir 
.mer lsiv ibureksen inu adyali igba t 
uzzu.

 * Avazaf mupmmad.

Itsent n tenfusin  n  Jpa s tmazivt

MAG IDDA AGHUDU N TNKDA
USSAN AD GAR TIGURI N KRA N IMAWSASN 
IMvRABIYN JJLxN INITN N TINAUT TASRTAYT 
UGGAR LLI YAD GAN ABLA IWALIWN IMSDSAYN
KIGAN N TIZI AS IFRK AZOGAY S TAMNAWT N 
TINDI
WAHLILLI AS TSYAFA  TAZOGAYT S  AWUDDR 
N  TUGT N TIvARIWIN N UFGAN :
MAYD ATTNT  IGAN/
ASSGMI ID WAR ANMvUR UDMAWAL
TAMASSANT ID TAR TAFGANIT
TASRTIT TAMZLUDT xF TASILA
TASBBABT WAR TINDI
TAGRAT NNA G UR TLLI TAWURI
TADFI WAR AWGD
GGUTNT TIvAWSIWIN LLI DDANT WAR UvUL
ASWUTTU N TIZZLA ADAx D IKKAN
TAvRMA N UGDUD UR TIGA ADFIR ABUKAD
NNAN IZAYKUTN AGAR AY GA WANNI TTALvN TAvAWSA 
NNA UR IFRS
UR JJU ISNFLUL AFGAN AZLI WALA AMUD NNS
TINDRT N TAvRMA TINDI TAFGANITE ASST IGAN
TISURA N UvUDU N UFARS D TNKDA UR TIGA 
ABLA IGIY N ANSTI AMUFAY N TINDI YATTUYN.

* Imakor xADIJA

ASvAN ID TAR TIZIDRT
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saod din loutmani, asnbaÄ n tvaw-
siwin n brra d umyawas ikkan, g 
usmukkn asnbaÄ anggaru, dart i 
mar ittini is ila ad  uttusmutty 
wassav n « lmavrib aloarabi » 
vr « lmavrib amqran ».
- d tsul tsnbⴹtt tamvrabit tumç 
g pmd laplimi, g tmazant tamattut 
usnam, d ntta ayd tga ad ibdda 
xf ussiÄn imzdav g ctambir 
d iddan, llig sull wiss d it-
tinin is yukr idrimn ugdud, am 
uylli d iddan g unqqis amajgal 
issaÄinn, d altu ntta ag sfrvn 
ankt imzdav imazivn, iddv iga 
zg ukabar asrtan aorab, llig 
isiggwz ankt nsn vrs amur n 
28,4% zg imzdav g ussiÄn n 2004.
- d altu gan tt lagrimat n tmprayin 
watig d kamuyat d kiran… d tn-
fulin n tvzi wuzzaln d iyddatn 
yilll, lla ytwakka mayd digs 
iggwudin, i ymattasn inbdadn n 
tsnbaÄ , igan zg idj uçur usvan 
d tsga uvlluy !
- d wn iran ad ikccim vr kra n 
twuri g tmasayt, lla twaggn in-
qqisn xf ismmstayn imazivn, 
am uylli d yiwi usnbaÄ n tivri 
tmafllat dvi lpsn dawdi.
tamsummrt tamazant
d mvar, nkni imvnasn imazivn 
isgdudn imsnarsn, add nawi 
yits issuturn am mskwit usinag 
agldan i tdlsa tamazivt, d tba-
dut tamazivt, hat twakksn as i 
wsinag inbdadn ugraw ns ams-
diwr, tavul tbadut tamazivt 
ami ur tlli g ur virs tasdramt 
ns d unngza imswuruwn digs dg 
tdabut ur igin vas tins.
D xf izddayn uwanak amvrabi 
dart i tutrawin iorrimn umus-
su n 20 fbrayr 2011, d altu amus-
su amaziv, sumata asissn s tma-
zivt is tga tunsibt g  tmnÄawt n 
1 yulyuz 2011, hat lla ysul usis-
sn ad iga vas tivmi xf iflwan 
am kraÄ isggwasn aya. D mvar 
izri uzmz ad lla suln-tt tvaw-
siwin izdin s tmnÄawt mi yla ad 
kcmn tt tawri am uzrf amsnay d 
warratn d tmazanin i wsizzl n 
trasalt i tmazivt, tad igan tut-
layt n afriqya tamzwarut, d tsul 
tsnbⴰⵜ ur vurs aydra asrtan g 
uyad  d tsul tamma g :
ht t p: //vox ma roc.blog. lemonde.
fr/2012/02/11/nouveaux-elements-
dans-laffaire-des-5-cadavres-dal-ho-
ceima

Ussgdl i wsnuccg n tmazivt s 
wawal d tirra, g tsntutin uwanak 
amavrabi am lbarlaman, dad ad 
nkti mas ijran i massa tabrla-
manit fatîma cahu(tabaomrant) d 
umblamani oabd ltîf uommu.
-Tamazivt ur illin ula iskkil ns 
g idrimn d takaÄ tanamurt d tn-
fult uprruy.
-Ur tddi tvuri n tmazivt vr 
dat d ur tzri vr tvri tama-
fllat ikkan ad isfÄ tanuzvi i 
ycirran imçyann.
-Asikkm  ur itwaggn i tmazivt g 
usfaÄ i tnuvi ixatarr d twtmin 
dg usays issgmi.
-Asbdda usikkm n tmazivt i 
ymassn umsawÄ ussvad d içri 
d tsrtit uzilal ivudan, nisin i 
sur tumiç tmazivt izrfan ns g 
uzmz uzarug lmavrib, yiwÄn 58 
usggwas.
-Sull inkrafn isrtan imazivn su-
mata msⵟfa usay d pamid aoduc, 
g tbniqt  umknas, g ur t yiwi 
digsn usqqimu anamur izrfan 
ufgan d tsnbⵟ  n tvdmt d tlilla, 
d ur tturçim tvawsa nsn altu, d 
uyad ag kkan kigan ifrruvn, ur 
id am uylli itwaggn i ynkrafn 
isrtan igan wi wzⵟlmÄ amassas 
aoarab nvd asalafi anslm.
-D tsul tvawsa n smus inçlamn 
imazivn (oimad alqadi, jawad 
bnqddur, jamal salimi, samir 
buozzawi, d nabil jaofr) ittus-
vusn g pusima g ivuyan imsnarasn 
n 20 fbrayr 2011, isul imuttl, 
d ur igi uwanak tirzi imqur 
ad yisin mayd ikkan, va ibddin 
xf tmasayt uya, d irifiyn fvn 
kigan n sfrat ad svuyn ttr ad 
isinn mayd msin wis igan aya. D 
altu mnvit itwaggn i psini g ayt 
buoyac, d karim coaib g sfru, 
d kamal ommari d mupmd budrwa 
g usfi d fadwa aloarwi g suq 
sbt, d kigan inkraf  umussu 20 
fbrayr, igan tivawsiwin ittfr 
g tnzzufa timvrabiyin d tvdmt 
lla tddu s imannan ! raoa amgrad 
lumund izdin d unqqis ad :
-Sul wis fddanin tavuri zg ima-
zivn, g kigan n tvawsiwin zigsn 
tt tutlayt tamazivt, ur da tgin 
kra n twuri d nitni ag ttettan 
avri lbulis dat ubrlaman am 
uylli ittavn islmadn.
-Isul uzilal awd g wawas itga 
uwanak i sinima d tçuri d tsvu-
nin d tdlsa d udlis amaziv d 

tmsmunin..
-Assgdl i yits n tinawin d tgu-
riwin tggan tt tmsmunin timazi-
vin, am ibddi tra tmgrawt nv ad 
tg »agraw amaÄlan amaziv »  xf 
iwtta gr lmavrib d dzayr g 
9 fbray izrin, ittawsn i ymça-
biyn idzyriyn d ufttuk iwtta, 
d ibddi ya awr rin tsnbaÄ lma-
vrib.
-Akraf itwagan i ymvnasn imazivn 
xf umya am uylli ikkan i samir 
lmrabêtt g pusima imsasan d 
twada dd tgid vr lmavrib.
-arruzn d ucaca itwaggan i ym-
zdav imazivn am uynna ikkan g 
buoyac d imzurn, d imiÄr, d 
ayt sgugu g mrirt d ayt baha g 
wadda d targist…
-Sull lla twakkasn ikalln i tqbi-
lin timazivin s wanaÄn dd izri 
umsdurry. D tga trçm tsnbⴰⵟ 
ugnsu tingiri yad « amsawal ana-
mur xf ikalln n djmaot » pma ad 
tsmutty izrfan d wanaÄn igan win 
icalln ad. D am uynna illan g usnfar 
umsawal , tra tsnbⴰⵟ ad tsvim 
i yat tstratijit ismsuyan ikal-
ln d iyddatn n tqbilin d inbdadn  
d middn  mi gan winsn. Maca aya 
dur inni vas vr kigan tmukrisin 
g usnuccg ikalln ad d twizi d 
taÄa gr tqbilin , tkks amur i 
ymzdav mi yga winsn , tn itadjan 
ad muddun…
-Assinf itwagn i ydvar n taysi 
am uylli ikkan i wdvar n « sidi 
oabd rapman » g tgmmi tumlilt, 
mi yavul uzmz ns vr dat umzruy, 
yavul ad ig abdduz, d altu 
sift ihrcn g llan idvar n taysi 
am tmÄlt n yusf bn tacfin g mr-
rakc…
tamsummrt tamazant tamatut
lla nsnimmir digm tamasyt ad 
tgid i tvawsa yad, pma ad tsq-
sad tisnbaÄ lmavrib, pma ad 
tsmutty isnuccugn ns i tvawsa 
yad, tzrkti izrfan ufgan zg 
waflla, zigsn wis  izdin s ina-
murr d trbbao timazivin, d 
nssirm ad tamçd tamsummrt ta-
mazant azrkti d txitrt nm vir-
nr..

* racid raha
anmvur ugraw maÄlan amaziv
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tmsummrt tamsdna nabi 
bilay
tamazant tamatut izrfan 
ufgan  vr tmtta munnin

tavawsa :  Anqqis xf 
waddad izrfan ufgan d 
unamur d trbbao d im-
zdav imzwura imazivn 
g tgldit lmavrib

tamsummrt tamazant
irvud av ad issm 
nsnnbgu g tmazirt nv ta-
mazva, d niri ad  nalv 
i twada d tgid vr 
lmavrib, pma ad am 
nrar awnul vrs içlamn 
izrfan ufgan issa-
van inamurr d imzdav 
imzwura imazivn, nttr 
zigm ad tsnucgd ayad 
d tmawast d tsnbaÄ 
lmavrib.
Irçm wawaÄ ugllid 
amaynu mupmd wis sÄis 
g 1999, issirim ixa-
trr, llig iga  tamgrawt 
ussvdm d umlava, d 
yiwi zg tirmt n tma-
zirt nnun tamzwarut 
afriqya tanaddat, pma 
ad isnuccg içlamn 
imqrann g usays izrfan 
ufgan g isggwasn uga-
ri, g tnb^tt udiktaturi 
yufÄn passan wis sin.
Tamgrawt ad ayd yudjan 
yits inçlamn ad ssiwl 
inin aynna asn illan g ix-
fawn nsn g ixubn tn yuvn 

zg uya, ittufru yasn 
s mayd idrusn, imil 
ur djin tviy ad tnzv 
amsriÄ i wfgan issivn 
imzdav imazivn g rif 
gr isggwasn n 1958 d 
1959, d ifsti tga xf 
mmnvit tasrtant itwa-
gn i ynbdadn udfrir 
udraf sumata anmvur ns 
g rif obbas lmsaodi, 
d altu talli yuvn imr-
zan imazivn am imrzi 
wawal bujmoa hbbaz…
d sull imasayn igan aya 

dur illi masn innan amya.
D ur id am uyn ikkan g 
afriqya tanaddat, llig 
iwÄn imzdav imzwura 
vr tnbⴰtt igan timi-
tar  umlava anamur –bla 
wiss ismuttin uçu 
nsn yurzzun ad d kkin 
nnag imzdav imzwura- 
itwabbi ubrid zg 
dat inamurr imazivn, 
igan mani zg iggwudi 
g imzdav lmavrib, g 
llan kigan inçlamn isg-

gwasn ugari, ad awÄn 
vrs idvarr n tnbⴹtt, 
dvn g wansiwn ittⴹrftn 
d idurar, s ur viyn 
ad skwit timgrawin 
tisrtaniyn nsn , am uylli 
yuvn akabar asgdudan 
amaziv amavrabi, igdl 
uwanak lmavrib,  g uzmz 
llig tudja kigan ika-
barr isrtann xf wuçu 
adyuluji aorab anslm.
tmsummrt tamsdna tama-
tut
d mvar illa g tmnÄawt 

tavrabit  n 1 yulyuz 2011, 
dart i wmussu ior-
rimn n 20 fbrayr, mag 
sissin s tmagit tama-
zivt d mas tga tutlayt 
tamazivt  tamnÄawt, hat 
sulnn tsnbaÄ lmavrib, 
lla tga tasrtit  uzilal 
s i ymazivn, dg tussa 
ugar g walay iga uka-
bar amuslm igan akabar 
n tvdmt d tnflit.
D ar nttafa azilal ad g 
kigan iskkin digsn :

-illa g tmnÄawt tanamurt 
tamaynut n inamurn ima-
zivn, itwarin vas tao-
rabt d tfransist, illa 
waza s tifinav , askkil 
igan amzwaru uskkil 
g afriqya, iddv ur 
itwannay s walln, arm c 
ttusrsa dat usidd.
- lla ytmmuca i ynamurr nn 
mi itwina is gan zg tgl-
dit taorabt n saoudya 
d wuçu usvan itwassn 
s crfa, vr illa wuçu 
uvllu walmmas aorab, 

llasn tmmucan tt takaÄa-
tin itn itadjan ad asn  qÄun 
tt tsnbaÄ n tsggiwin d 
tnamurin askkn g udvar, 
aynna ur da ytwaggan i 
wmata g inamurr !
-dg ugnsu n tmsrit tagl-
dant, lla ytturura g 
idis ku yan d issufvn 
is iga amaziv, am pasan 
awrid, igan anmsawal 
arasal ikkan s wassav 
ugllid.
- d altu itwakks umaziv 

tmsummrt tamsdna nabi bilay
tamazant tamatut izrfan ufgan  

vr tmtta munninⴰⴰⴰⴰⴰ
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* Des pratiques ségrégationnistes et des répressions iné-
dites contre les populations Amazighes comme le cas des Ayt 
Bu Ayache, d’Imzuren, de Tinghir, d’ Imider, d’Ayt Sgugu à 
Mrirt, d’ Ait Baha au sud, à Targuist… ; 
* La continuation de la spoliation des terres collectives des 
tribus amazighes par des décrets de l’époque coloniale. Der-
nièrement le ministère de l’Intérieur a pris l’initiative de lan-
cer un dialogue national sur ce thème dans le but de réformer 
le cadre législatif et l’amélioration des procédures de gestion 
de ces terres collectives par les acteurs sociaux et politiques. 
Selon le projet de la plate-forme du dialogue, le ministère 
voudrait élaborer une stratégie en faveur de la promotion et 

de développement de ce patrimoine collectif au profit des 
communautés soulaliyates et de ses membres, ainsi que la 
consolidation du développement humain… Mais nos soup-
çons vont à l’encontre de ce qui est exprimé, et ça risque de 
compliquer encore plus  la gestion de ces terres et de porter 
sérieusement atteinte à la cohésion des communautés soula-
liyates, et par conséquent nuire les intérêts des ayant-droits 
et pousser ces populations rurales à un exode rural intolérant;
* Le délaissement des sites arquéologiques comme le site 
préhistorique casablancais de l’Homme de Sidi Abderrah-
mane transformé en décharges publics et le délabrement des 
monuments historiques comme le tombeau du Youssef Tach-

fine à Marrakech…
Excellence,
En vous remerciant de votre diligence à interpeller les auto-
rités marocaines afin qu’elles changent de cap et respectent 
effectivement les droits humains en général dont ceux des 
citoyens et populations amazighs, veuillez agréer, Excellence, 
l’assurance de notre considération fort distinguée.

Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe

Rabat 28 Mai/Mayu2964

Bonjour et merci de vous joindre à nous au-
jourd'hui.
Comme vous le savez, c'est ma première visite 
officielle au Maroc en tant que Haut-Commis-
saire des Nations Unies aux droits de l'homme. 
Je tiens à remercier Sa Majesté le Roi Moha-
med VI pour son invitation et pour la courtoisie 
et l'hospitalité dont j'ai bénéficié au cours des 
trois derniers jours. J'ai eu une audience avec 
Sa Majesté le Roi et j’ai rencontré le Premier 
ministre, les ministres des Affaires étrangères 
et de la coopération, de la justice et des liber-
tés, de l'Intérieur, et la Délégation Interminis-
térielle des droits de l'homme. J'ai également 
rencontré les présidents des deux Chambres du 
Parlement, un certain nombre de femmes juges, 
les membres du Conseil National des Droits 
de l'Homme (CNDH), le Conseil économique, 
social et environnemental, ainsi que des 
représentants de la société civile.
Le but de ma visite était d'approfondir 
la coopération entre mon bureau et le 
Gouvernement du Maroc, ainsi que de 
rencontrer d'autres partenaires impor-
tants sur le terrain, notamment le Conseil 
National des Droits de l'Homme (CNDH) 
et de la société civile, afin de mieux com-
prendre la situation actuelle des droits de 
l’homme dans le pays.
Au cours des 13 dernières années, depuis 
la dernière visite effectuée dans ce pays 
par un Haut- Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l'homme, le Maroc 
a fait de grands progrès évidents vers 
une meilleure promotion et protection 
des droits de l'homme. La Commission 
de l'équité et de la réconciliation, créée 
en 2004 pour enquêter sur les violations 
passées des droits de l'homme, a servi 
de catalyseur pour le grand nombre de 
réformes de grande ampleur qui ont eu 
lieu depuis.
Parmi ces réformes, il y a lieu de citer la Consti-
tution marocaine de 2011, une constitution pro-
gressive qui donne la primauté aux conventions 
internationales. Un certain nombre de grandes 
institutions nationales indépendantes ont éga-
lement été renforcées, notamment le Conseil 
National des Droits de l'Homme (CNDH) et le 
Médiateur. Plusieurs membres de l'opposition, 
auparavant détenus politiques, font maintenant 
partie du gouvernement, ainsi que la création 
de la délégation interministérielle des droits de 
l'homme qui est une évolution appréciable. Tous 
ces changements positifs, associés à la société 
civile dynamique du Maroc, ont amené à un 
large éventail de questions relatives aux droits 
de l'homme exprimées et résolues.
Plusieurs autres réformes clés, y compris la 
législation qui permettra la mise en œuvre des 
droits énoncés dans la Constitution, restent en 
suspens, tant au sein de l’exécutif que du légis-
latif. Ainsi, de nombreuses protections promises 
en vertu de la Constitution doivent encore se 
concretiser dans la réalité pour le peuple maro-
cain.
L'ensemble des projets de loi sur l'égalité des 
sexes et de la violence basée sur le genre, sur la 
justice militaire et sur la réforme judiciaire de-
vraient tous être rapidement présentés au Par-
lement. Je comprends que le paquet de réforme 
de la justice militaire devrait être examiné par 
la Chambre des représentants du Parlement 

prochainement. J'exhorte également les autori-
tés à adopter rapidement le plan national pour 
la démocratie et les droits de l’homme, établi 
par la CNDH, il y a plus de deux ans. Le pro-
jet de loi sur la presse annoncé par les autori-
tés devrait également être accéléré. Dans tous 
ces domaines, les attentes sont élevées quant à 
l'impact positif des réformes, mais celles-ci ne 
peuvent pas être satisfaites tant que les lois ne 
sont pas promulguées.
Dans d'autres cas, où de nouvelles lois pour pro-
téger les droits de l'homme ont été adoptées, la 
mise en œuvre et l'application doivent être plus 
robustes.
Par exemple, nous avons reçu des rapports selon 
lesquels des exceptions sont souvent accordées 
par des juges quant à la loi sur les mariages 
précoces fixant l age minimum de mariage a 

dix huit ans. Cela est contraire aux dispositions 
de la Convention sur les Droits de l enfant. Les 
organisations de la société civile se sont égale-
ment plaintes que la loi sur l'enregistrement des 
organisations n'est pas appliquée de façon cohé-
rente - et c'est particulièrement le cas au Sa-
hara occidental, où des retards administratifs et 
autres tactiques seraient utilisés pour empêcher 
l'enregistrement de certaines organisations.
Beaucoup de travail reste encore à faire pour 
engendrer la culture du respect des droits de 
l'homme dans toutes les institutions de l'État , 
au Maroc et au Sahara occidental , notamment 
parmi les officiers de justice, les agents d appli-
cation de la loi, du personnel pénitentiaire et 
des fonctionnaires de l'administration aux ni-
veaux national, régional et local.
Les vieilles habitudes et les pratiques tradition-
nelles néfastes ne peuvent jamais justifier les 
violations des droits de l'homme et ne devraient 
pas l'emporter sur le droit international ni sur la 
constitution et les lois marocaines.
Dans ce contexte , le Rapporteur spécial sur la 
torture , qui a visité le Maroc et le Sahara occi-
dental en 2012, ainsi que le Groupe de travail 
sur la détention arbitraire, qui l’a visité en Dé-
cembre 2013 , ont tous les deux, exprimé leur 
inquiétude à propos de l'utilisation de la torture 
et de mauvais traitements ainsi que la recevabi-
lité par les tribunaux des aveux extraits sous la 
torture. Le Comité des Nations unies contre la 

torture a également exprime sa profonde preoc-
cupation a ce sujet au Gouvernement du Maroc .
Sa Majesté le Roi Mohamed VI m'a informé 
qu'il ne peut pas tolerer la torture, bien qu'il 
ne puisse pas exclure qu'il existe des cas iso-
lés. D'autres responsables ont reconnu que la 
torture n'était pas une politique de l’Etat, mais 
qu’il faudra du temps pour éradiquer «les mau-
vaises habitudes». Des mesures, comme l'instal-
lation de la vidéosurveillance dans les commis-
sariats de police et la formation des agents, ont 
été proposees.
Le critère décisif de ces engagements est la 
responsabilité. L'impunité est le combustible 
le plus puissant pour les violations des droits 
de l'homme. Mais une seule poursuite de haut 
niveau des auteurs d'actes de torture ou de 
mauvais traitements enverra un signal fort aux 

fonctionnaires de l'État et au grand public mon-
trant que le Maroc , dans les faits, ne tolère pas 
l'utilisation de la torture ou d'autres traitements 
cruels , inhumains ou dégradants. Les alléga-
tions de torture doivent immediatement faire l 
objet d enquetes, sans exception, et les éléments 
de preuve obtenus sous la contrainte doivent 
être exclus, comme exigé explicitement par les 
lois internationales et marocaines. Le cas des 21 
prisonniers de Gdeim Izik en est un exemple, qui 
a besoin d'une enquête approfondie.
J'étais heureuse d'entendre que le Protocole 
facultatif à la Convention contre la torture a été 
ratifié par le gouvernement et le Parlement et 
j’attends avec impatience l'achèvement rapide 
par le Maroc des formalités et la mise en place 
du mécanisme national de prévention requis par 
le Protocole facultatif.
Les rapports sur l’usage excessif de la force par 
les agents d'application de la loi sont également 
préoccupants.
Les manifestations au Maroc ont lieu régulière-
ment, sans incident, y compris lors de ma visite. 
Cependant, il y a des cas où les agents d applica-
tion de la loi auraient utilisé une force excessive 
contre des manifestants pacifiques. L’un de ces 
incidents est survenu le 2 Août 2013 à Rabat, 
les coups de la police auraient été pris en vidéo. 
Cela doit faire l’objet d’une enquête approfon-
die.
Des allégations graves ont également été formu-

lées concernant la violence contre les migrants 
subsahariens par les forces de l'ordre maro-
caines. Ces allégations doivent aussi être soi-
gneusement étudiées et les autorités devraient 
veiller au respect des droits fondamentaux des 
migrants sub-sahariens, des réfugiés et des de-
mandeurs d'asile.
Bien que la liberte d expression soit respectee 
generalement au Maroc, il est regrettable d 
entendre que les journalistes et les bloggeurs 
sont vises ou se voient imposer des amendes, 
le retrait de l'enregistrement et même l'empri-
sonnement sur la base d’accusations forgées de 
toutes pièces pour avoir examiné des questions 
sensibles. Le cas d'Ali Anouzla est un exemple 
de l'application de la législation anti- terroriste 
trop large pour pénaliser la liberté d'expression.
En préparation de ma visite, une équipe tech-

nique de mon bureau a visité le Sahara 
occidental et m'a informé sur la situation 
des droits de l'homme. J'ai soulevé la fois 
les progrès qui ont été réalisés et les pré-
occupations des droits de l'homme dans 
la région au cours de mes rencontres ici à 
Rabat.
Mon équipe a été témoin des projets de dé-
veloppement et d'énormes investissements 
réalisés par l'Etat dans les domaines éco-
nomiques, sociaux et culturels. Cependant, 
lorsqu’il s’agissait de l'exercice des libertés 
d'expression, d'association et de réunion 
pacifique, ils ont noté une surveillance 
accrue par l'État, qui entrave la pleine 
jouissance de ces droits. J'encourage for-
tement le gouvernement à veiller à ce que 
les droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales soient protégés de manière égale 
au Maroc et au Sahara occidental.
Je salue les invitations qui ont été adres-
sées aux experts indépendants des droits 
de l'homme de l'ONU pour visiter le Sahara 
occidental, afin de leur permettre de four-

nir des conseils et de l'expertise technique pour 
une meilleure protection des droits de l'homme 
dans le territoire.
Le rôle joué par les commissions régionales de la 
CNDH au Sahara occidental est encourageant. 
Pour que le CNDH soit en mesure de promouvoir 
et protéger les droits de l'homme au Sahara oc-
cidental de manière efficace, il a besoin du sou-
tien complet des autorités locales et nationales 
qui doivent répondre rapidement aux plaintes. 
Mon bureau se tient prêt à fournir une assis-
tance dans ces domaines, à travers l'assistance 
technique et le renforcement des capacités, au 
profit des commissions régionales du CNDH.
Le Maroc connaît une transition importante et 
établit des normes élevées grâce à sa Constitu-
tion et ses lois. Au cours de mes discussions avec 
les autorités, y compris Sa Majesté le Roi Moha-
med VI et plusieurs ministres, il était évident 
qu’il existe une volonté politique au plus haut 
niveau, pour poursuivre les efforts afin de fixer 
les bases fermes et solides des droits de l'homme 
pour la société marocaine. Mon bureau est dé-
terminé à soutenir le Maroc en veillant avec 
vigilance à ce que ces normes élevées soient 
réalisées à travers la protection des droits de 
l'homme pour tous, y compris au Sahara occi-
dental.

Mme Navi Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, lors 
d'une conférence de presse à Rabat, le 29 mai 2014 déclare que: 

"L'impunité est le combustible le plus puissant pour les violations des droits de l'homme"

←
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A Son Excellence,
Mme. Navi PILLAY, Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux Droits de l’Homme
  
Excellence,
 
Nous avons l’honneur de vous souhaiter 
la bienvenue à notre région de Tamazgha 
(Afrique du Nord) et nous profitons de votre 
présence au Maroc pour attirer votre atten-
tion sur les violations des droits humains en 
ce qui concerne les citoyens et communau-
tés amazighs, (populations autochtones), en 
vous demandant de vous pencher sur cette 
question avec le gouvernement et les autori-
tés marocaines.
 
Sachez qu’avec l’avènement de nouveau roi 
Mohamed VI en 1999, un si grand espoir 
était ouvert lorsqu’ il a pris l’initiative de la 
création de l’instance Equité et Réconcilia-
tion, inspiré justement de l’exemple de votre 
pays d’origine qu’est l’Afrique du Sud, pour 
se pencher sur les graves violations des droits 
humains des années de plomb, sous le règne 
de défunt dictateur Hassan II. 

La dite instance a permis à certaines victimes 
de s’exprimer et de les récompenser par cer-
taines maigres compensations financières, 
mais elle n’a jamais osé aborder le crime 
contre l’humanité commis à l’encontre des 
populations amazighes civiles de la région du 
Rif durant les années 58-59, ni encore moins 
éclaircir les nombreux assassinats politiques 
commis à l’encontre des membres de l’armée 
de libération dont le chef Abbas Mesaâdi, ou 
des chercheurs amazighs comme le linguiste 
Boujemaâ El Habbaz…Les responsables des 
dits crimes ne se sont jamais inquiétés d’être 
traduit devant les tribunaux jusqu’à nos 
jours.

Tout à fait le contraire de ce qui s’est passé 
en Afrique du Sud où les populations autoch-
tones se sont accédées au pouvoir, comme 
un moyen de réconciliation nationale, les 
citoyens amazighs, qui conforme la majorité 
de la population marocaine et qui comptent 
parmi eux le plus grand nombre des victimes 
de ces années de plomb, sont privés d’accé-
der au centre de pouvoir, -à exception de 
ceux qui falsifient leur généalogie et ceux 
qui montrent un certain mépris envers les 
autochtones-, et sont condamnés à vivre aux 
marges et à se cantonner dans les régions 
périphériques et montagnards…privés du 
droit de création des formations politiques 
autochtones, comme ça était le cas de l’inter-
diction du Parti Démocrate Amazigh Maro-
cains (PDAM), alors qu’on autorise la créa-
tion des dizaines de partis politiques sur les 
bases exclusives de l’idéologie arabo-musul-
mane…
Excellence,

Même si la réforme de la Constitution maro-
caine du 1 juillet 2011, après les événements 
des jeunes du 20 Février, reconnaît défini-
tivement l’identité amazighe et le caractère 
officiel de la langue amazighe, malheureu-
sement les autorités marocaines continuent 
à pratiquer une politique d’apartheid anti-
amazigh, qui s’est aggravée par l’accession au 
pouvoir d’un parti islamiste, en l’occurrence 

le Parti de la Justice et de Développement 
(PJD). 

Cette politique de discrimination institu-
tionnalisée s’affiche par ces faits suivants :
- les nouvelles cartes d’identité na-
tionale des citoyens amazighs, écrites exclu-
sivement en arabe et en français, comportent 
la lettre « z » de la première écriture afri-
caine qu’est le tifinagh, invisible à l’œil nu 
mais détectable en la soumettant à une dense 
lumière. 
- Aux citoyens qui se croient d’origine d’Ara-
bie et de lignages religieux connu sous le nom 
de « shurfa », s’adjugeant des généalogies 
proche-orientales « Arabes », détiennent des 
cartes où  on exprime aux autorités de leur 

faciliter leurs taches administratives, au dé-
triment des citoyens courants ! 
- Même au sein du propre palais royal, toute 
personne qui manifeste son amazighité 
risque par être discriminé et écarté, comme 
s’est passé avec l’ancien porte-parole du roi, 
M. Hassan Aourid.
- Le ministre amazigh des Affaires Exté-
rieures Dr. Saaeddine El Othmani, qui avait 
proposé le changement du nom de dénomi-
nation raciste de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA) en Union du Grand Maghreb, a été 
rapidement évincé lors de dernier remanie-
ment gouvernemental.
- Le gouvernement marocain continue à 
maintenir à son poste M. Ahmed Lahlimi 
Alami, au Haut Commissaire au Plan, et il 
le charge de diriger l’opération de nouveau 
recensement de la population en septembre 
prochain, sachant qu’il est mis en cause par 
le rapport de la Cour des Comptes, dans le 
détournement des fonds publics, et en plus 
et du fait de son appartenance idéologique à 
une formation politique arabiste, il a falsifié 
délibérément le nombre des Amazighs, en les 
réduisant à un chiffre dérisoire de 28,4 % de 
la population lors de recensement de 2004!
- Les autorisations de circulation des moyens 
de transport (taxis, camions, bus…) ainsi que 
les permis d’exploitation des gisements mi-

niers et des richesses halieutiques sont sou-
vent octroyés et réservés prioritairement aux 
proches des cercles de pouvoir qui partagent 
les mêmes supposés généalogies religieuses 
et proche-orientales! 
- Pour accéder à un poste de responsabilité, 
les candidats Amazighs sont soumis à une 
certaine enquête détaillée des services de la 
police politique comme l’a dénoncé l’actuel 
ministre de l’Enseignement supérieur Dr. 
Lahcen Daoudi…

Excellence,

Même si, en tant que militants et démo-
crates pacifistes Amazighs, nous avons réussi 
à arracher quelques revendications comme 

la création de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe (IRCAM) et la Télévision Tama-
zight (TV8), la première vient d’être incom-
préhensiblement amputé des membres de 
son conseil d’administration et la deuxième 
ne compte plus avec un budget conséquent, 
ni avec des moyens humains ni une direction 
autonome ! 

Mais en ce qui concerne les engagements de 
l’état marocain suite aux revendications du 
Mouvement de la jeunesse du vingt février 
2011 et du mouvement amazigh, notamment 
la reconnaissance, dans la Constitution du 
1 juillet 2011, de l’Amazighe en tant que 
langue officielle pour tous les marocains, 
celle-ci est restée de façon abjecte une lettre 
morte, déjà depuis bientôt trois ans. Et en 
dépit du temps écoulé, les principes consti-
tutionnels qui devaient être traduits sous 
forme de loi organique, de décrets, arrêtés 
et circulaires d’applications du caractère 
officiel de la langue africaine et autochtone 
qu’est l’amazighe, le gouvernement ne mani-
feste aucune volonté politique et continue à 
œuvrer à :
* Interdiction de l’utilisation de l’amazighe, 
à l’écrit et à l’oral, au sein des différentes 
institutions de l’Etat marocain, dont le par-
lement avec les cas des députés Mme. Fatima 

Chahou (Tabaamrant)et de M. Abdellatif 
Ouammou ;
* Absence de la langue amazighe et de son 
écriture dans les nouvelles monnaies natio-
nales, les cartes nationales et passeports ;
- Absence d’évolution dans le dossier de 
l’apprentissage de l’amazighe, et le frein à sa 
généralisation dans l’enseignement primaire 
et secondaire, ce qui aurait pu contribuer 
efficacement à lutter contre le taux alarmant 
de l’analphabétisme des enfants
* Absence d’intégration de l’amazigh dans 
les programmes de l’alphabétisation des 
adultes et des femmes et dans la formation ;
* Frein d’intégration de l’amazigh dans les 
médias audio-visuels et absence totale de 
politique de « discrimination positive », sa-
chant que la langue amazighe a été privée de 
jouir de ses droits depuis l’indépendance du 
pays, soit depuis cinquante huit ans ;
* Les prisonniers politiques amazighs, no-
tamment Mustapha Oussaya et Hamid Aa-
douch continuent à être incarcérés à la pri-
son de Meknès depuis sept années, sans que 
le Conseil Consultatif des Droits Humains, ni 
le ministère de la Justice s’en préoccupent 
pour ouvrir de nouveau leur dossier juridique 
caractérisé par de nombreuses et graves ano-
malies; chose qu’ils ne ménagent pas lorsque 
il s’agit de prisonniers politiques d’extrême 
gauche « arabistes » ou de salafistes « isla-
mistes » !.
* Jusqu’à maintenant les cinq victimes ama-
zighes brûlées de la province d’Alhoceima 
(Imad Alqadi, Jawad Benqaddour, Jamal 
Salmi, Samir Lbouazaoui et Nabil Jaafar) 
lors des manifestations pacifiques du vingt 
février 2011 ne sont toujours pas éluci-
dés et l’état n’a diligenté aucune enquête 
approfondie pour délimiter les responsa-
bilités, chose que les populations civiles du 
Rif sortent à chaque fois dans les rues pour 
élucider ce drame.  De même les assassinats 
suspects de Kamal Hussaini à Ait Bouayach, 
de Karim Chaib à Sefrou, de Kamal Ammari 
et Mohamed Boudouroua à Safi, et de Fadwa 
Laaroui à Souk Sebt, et les procès de dizaines 
de prisonniers politiques du Mouvement du 
20 février sont restés sans suite dans les cou-
lisses des tribunaux marocains où la justice 
est malheureusement encore aux ordres ! 
* Diverses promotions de diplômés amazighs 
dans différents domaines et en  langue ama-
zighe sont confinées au chômage et subissent 
de continuelles répressions policières devant 
le parlement, à l’instar des sévices contres 
des enseignants.  
* La ségrégation continue à persister en ce 
qui concerne le soutien de l’Etat  au cinéma, 
à l’art, aux journaux, à la culture, aux auteurs 
amazighs et aux associations... 
* Interdiction de certaines activités associa-
tives, de manifestations comme le sit in que 
notre ONG, l’Assemblée Mondiale Amazighe 
voulait organiser à la frontière algéro-maro-
caine, le 9 février dernier, en solidarité avec 
les populations amazighes du Mzab algérien 
et en faveur de l’ouverture des frontières, a 
été formellement interdite par les autorités 
marocaines par écrit ; 
* Détention de certains militants amazighs 
sans motifs apparents comme il vient de se 
passer avec Samir El Morabit  à la ville d’Al-
hoceima juste au moment où vous arrivez au 
Maroc !

l’Assemblée mondiAle AmAzighe rencontre lA hAut-
commissAire des nAtions unies Aux droits de l’homme

←
LISEZ ET FAITES LIRE
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البلجيكي  العمل  حزب  ظل   1979 سنة  تأسيسه   منذ 
املاركيس الينيني ذات التوجه املاوي، معزوال او محارصا 
واملعامل  الجامعات  يف  امليدان   يف  حضوره  من  بالرغم 
يخيف  كان  خطابه  لكن  والجمعيات.  النقابات  و 
اىل  يدعو  الزال  و  دائما  كان  بحيث  الغربية  املجتمعات 
مؤسساتها  و  االمربيالية  ضد  النضال  و  جذرى  تغيري 
كالحلف االطليس و البنك العاملي... و الوقوف اىل جانب 

الشعوب املضطهدة.
اليسار  تجربة  من  تناسل  البلجيكي  العمل  وحزب 
 1968 ثورة  اىل  تاريخه  يرجع  والذي  البلجيكي  الجديد 
و  االوروبية  الدول  من  العديد  عمت  التي  و  الطالبية 
العاملية وكان يسمى انذاك ب »ابادا/ تي.بي.او« وهي 

تسمية فالمانية 100/100.

* االزمة االقتصادية
العديد  التي تعاني بها  املتواصلة  ان االزمة االقتصادية 
من الدول االوروبية واغالق العديد من املصانع وارتفاع 
اليسار  قيم  لعودة  رئيسيا  سببا  كان  البطالة.  نسبة 
النظيف و  الحزب  اكثر من هذا  التقرب  الناس  وتجرئ 
التقدم  هو  اليسار  عودة  اشارات  اوىل  وكانت  الصلب. 
عندما   ،2012 لسنة  البلدية  االنتخابات  يف  انجزه  الذي 
تمكن من الحصول عىل 61 مستشارا جماعيا موزعني 

عىل مجموع بلديات و جماعات بلجيكا.
هنا  املنظمة  الرأي  واستطالعات  التاريخ  ذلك  ومنذ 
وهناك بدأت تعطي تقدم اليسار الراديكايل وامكانياته 
االحد  امس  يوم  جاء  حتى  البلجيكية  الربملانات  دخول 
جهوية  انتخابات  بلجيكا  يف  اجريت  حيث  مايو   25
وفيدرالية وأوروبية كما هو الشأن يف كل الدول املشكلة 
اليسار قادم ليس  ان  للجميع  ليتأكد  االوروبي  لالتحاد 
يف بلجيكا فقط بل كل انحاء اوروبا بالرغم من التقدم 
لوبني  ملاري  بفرنسا  املتطرفة  الوطنية  للجبهة  املخيف 
عىل  التاريخ  يف  مرة  ألول  تتقدم  ان  استطاعت  التي 
االحزاب  الكالسيكية التي حكمت فرنسا يمني ويسار 
االشرتاكي  التوجه  ذات  االشرتاكي  الخزب  من  املكون 

الديمقراطي.

*  تغري تكتيكي يف سياسة احلزب
الخط  اىل  ايديولوجيا  االقرب  البلجيكي  العمل  حزب 
الستاليني، التقط االشارة جيدا مما جعله ينفتح اكثر 
من  الراديكالية  اليسارية  والتيارات  الفعاليات  عىل 
الخرض   حزب  من  ومنسحبني  وشيوعيني  تروتسكيني 
وضمهم اىل تحالف عريض سمي ب »بي. تي. بي - غو« 
اي حزب العمل البلجيكي /يسار، وهو يدخل انتخابات 
صناديق  لتأخذه  النفس  يف  الثقة  من  بكثري   ،2014
املؤسسات  اىل  التاريخ  يف  مرة  وألول  رسميا  االقرتاح 
صوت  اسماع  من  يتمكن  لكي  البلجيكية  الترشيعية 

والكادحني  العاملة  الطبقة 
عىل حد تعبريه.

* 8 برملانيني 
العمل  حزب  استطاع 
البلجيكي القفز من 3 يف املائة 
واحدة،  دفعة  املائة  يف   9 اىل 
راود  طاملا  حلم  حقق  وبذلك 
اجله  من  وناضل  مناضليه 
املؤسسات  اىل  الوصول  هو 
صوته  إلسماع  الترشيعية 
عمال  من  الكادحني  وصوت 
عن  وعاطلني  ومهاجرين 
له  تحقق  ما  وهذا   ، العمل 

األقل  عىل  بلجيكية  برملانات  ثالثة  يف  القوي  بدخوله 
برملان  يف  برملانيان  و  الفيدرايل  الربملان  يف  )برملانيان 
جهة والونيا، واربعة برملانيني  يف برملان جهة بروكسيل 
العاصمة(، يف حني فشل يف انتزاع اي مقعد له يف الربملان 

جهة فالندر.

بربوكسيلاملسلح عىل املتحف اليهودي * االنتخابات البلجيكية واهلجوم 
اليهودي  املتحف  عىل  املسلح  الهجوم  حادث  اتى 
التصويت  يف  الرشوع  قبل  واحدة فقط  ليلة  بربوكسيل 
اكثر  املتتبعني والخرباء يطرحون  العديد من  مما جعل 
املأساوي  الحدث  من عالمة استفهام حول دوافع هذا 
الجميع،  ادانه  الحدث  ابرياء.  اربعة  ضحيته  راح  الذي 
البلجيكية ان تسلط الضوء يف اقىص  العدالة  املني من 
ال  لكي  الهجوم  منفذي  منفذ/او  عىل  ممكنة  رسعة 
يمينية  املأساوي من طرف جهات  الحدث  يستغل هذا 
هو  ما  وكل  لألجانب  بعدائها  معروفة  وصهيونية 
الرتكية  والكردية   االمازيغية  العربية  بالثقافة  مرتبط 

واالسالمية .
وحسب بعض املحللني فان وقوع عملية مسلحة يف قلب 
العاصمة البلجيكية واألوروبية بروكسيل، بعد اقل من 
24 ساعة من االنتخابات األوروبية حدثا  ليس بربيء، 
وان ربما هناك جهات يمينية كانت تريد استغالل هذا 
الحدث للتأثري عىل االنتخابات وهذا ما فشلت فيه عىل 
االقل عىل املستوى القصري.....يف انتظار نتائج التحقيق 
التي بارشته الرشطة و العدالة البلجيكية مبارشة بعد 

الهجوم ضد زائري املتحف اليهودي.
)*( تعرف بلجيكا بتعدد برملانتها فباإلضافة اىل مجلس 
جهوية  برملانات  هناك  الفدرايل  والربملان  الشيوخ 

واملجموعات الثقافية ايضا.

االنتخابات البلجيكية: ألول مرة يف تاريخ بلجيكا 
اليسار الراديكايل  يدخل الربملانات )*( 

سعيد العمراني 
-بروكسيل

* بروكسيل/سعيد العمراني

املغربي،  الحزبي  املتبعني للشأن  يتبني ظاهريا لدى 
بان هناك حربا رضوسة و معلنة عىل االقل خطابيا 
و اعالميا بني حزبي االصالة و املعارصة و العدالة و 
والتنمية، و صلت اىل حد مطالبة رئيس الحكومة و 
االمني العام للعدالة و التنمية عالنية بحل حزب البام. 
لكن تلك "الحروب الخطابية" رسعان ما تحولت اىل 
البام  فحزب  املنخفضة.  االرايض  يف  سالم"  و  "برد 
حرضته  "ضخما"،  نشاطا  ينظم  لكي  الياته  حرك 
جميع االحزاب املغربية املمثلة يف الربملان و بتمثيلية 
رفيعة املستوى من وزراء و برملانيني )البام، العدالة 
و  التقدم  و  االشرتاكي  االتحاد  األحرار  التنمية،  و 
ملجلس  العام  االمني  اىل  باإلضافة   .... االشرتاكية 
ألجالية(، يف اطار مسرية "خرضاء" جديدة ...عفوا 

املطلقة  اغلبيتها  جالية  ضد  اجماع  لتشكيل  "صفراء" 
من اصول ريفية / شمال املغرب.

و السؤال اللغز هو ملاذا هذا االنزال الحزبي يف هولندا االن 
"تعليماته"  اعطى  من  و  بالضبط؟   التوقيت  هذا  يف  و 
للتحرك يف مسرية بطنية )نسبة اىل البطن( نحو االرايض 
)و  املشاغبني  الريفيني  من  ل"تحريرها"  املنخفضة 
املطالبني بتغيري سلوكهم عىل حد ترصيح سفري اململكة 
املغربية بهولندا(، و اسرتجاع هولندا اىل حظرية االنبطاح 

الكيل للمخزن و مشاريعه؟
ملاذا هولندا بالضبط اذن؟

ريفية  هولندا  يف  املغربية  الهجرة  ان  اثنني  يجادل  ال 
معه  حمل  الضخم  البرشي  التكتل  هذا  ان  و  بامتياز، 
و  تاريخهم،  حمل  و  هناك،  املنسيني  الناس  معاناة 
هولندا  مغاربة  جعل  مما  لغتهم،  و  ثقافتهم  و  تراثهم، 
دول  باقي  مع  مقارنة  الريف  قضايا  عىل  نشاطا  اكثر 
هولندا  يف  نظم  فقط،  االخريتني  السنتني  ففي  املهجر. 
اختلفنا  او  اتفقنا  )سواء  عليا   مستوىات  من  انشطة 
عىل طرق تنظيمها و تدبريها(. مستويات عليا من حيث 
التنظيم و املضمون او الحضور و املشاركني و املواضيع. 
فهولندا كانت مبادرة يف تخليد الذكرى الخمسينية لرحيل 
اب الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم ألخطابي مثال، 
يتعلق  و  جدا،  حساس  ملف  حول  ندوة  اضخم  تلتها  و 
من  الريف  بها  قصف  التي  السامة  الغازات  بملف  االمر 
بتواطؤ من موالي يوسف  و  االستعمارية  القوى  طرف 

ننىس  ان  دون  آنذاك.  الحماية  مغرب  حاكم  العلوي 
و عىل  السياسسني   املعتقلني  مع  التضامن  مهرجانات 
رأسهم معتقيل بني بوعياش و عىل انوزال و كذا التنديد 
بكل خروقات  قضايا حقوق االنسان يف املغرب كله و من 

اقصاه اىل اقصاه.
اذن ال يمكن ان يقرا انزال "احزاب امللك" بهذه الكثافة، 
إال يف اطار رد فعل النظام و مجالسة و ادواته ملسح كل 
املجهودات  التي بذلت و الرتاكمات التي بنيت من طرف 
تأسيس  اىل  الهادفة  و  املغاربة  الديمقراطيني  النشطاء 
و  الهوية  تحصني  عىل  تعمل  متعددة  ممانعة  ثقافة 

الثقافة و الذاكرة و الرتاث و لغات مغاربة هولندا.
واحدة  طاولة  عىل  اليوم  التنمية  و  العدالة  جلوس  ان 
البام و يف هولندا بالضبط، له مهندسه و مخططه   مع 
لنوعية  مأساوية  صورة  تعكس  و  مموله  و  ومحركه 
ان  البادي  و  للعادي  تبني  و  املغرب.  يف  األحزاب  رصاع 
ان  و  مرسحية  حزبي"  "رصاع  من  هناك  يجري  ما  كل 
هذا  امللك"،و  "احزاب  من  مشكل  واحد  حزب  املغرب  يف 
النوع  هذا  عىل  يتفق  ال  من  كل  و  وحده.  يحكم  االخري 
من التدجني فماله جهنم او يف احسن االحوال التهميش 
باستدعائهم  جنازته  يف  يغنون  ثم  و  البطيء  التقتيل  و 
ألملع النجوم و الفنانني  وهم يلبسونهم يلبسونهم علم 
اليوطي بالقوة و التهديد او االحراج ، و يقيدونهم برتكة 

اكيس ليبان ليغنوا ما يشاءون و ما ال يشاءون.....

مهرجان امستردام و سياسة االمجاع املخزين 

املركز  من  كل  نظم 
سطي  متو و ر و أل ا
والتنمية  للهجرة 
املغربية  واملنظمة 
يوم  اإلنسان  لحقوق 
الثالثاء 27 ماي 2014، 
املجتمع  مع  لقاء 
اإلعالم  ووسائل  املدني 
العارشة  الساعة  عىل 
املنظمة  بمقر  صباحا 
لحقوق  املغربية 

اإلنسان.
للقاء  كهدف  ووضع   
شكل  عىل  كان  الذي 
عرض  صحفية  ندوة 
األخرية  املستجدات 

البلدان  يف  املقيمني  املغاربة  املواطنني  لقضية 
الحكومة  قرار  ضوء  عىل  )هولندا(،  املنخفضة 
األرامل  تعويضات  من  التخفيض  الهولندية 
الندوة  يف  املتدخلون  وتناول  املغاربة،  واألطفال 
املهاجرين  اتجاه  الهولندية  الحكومة  سياسة 
ملف  ضمنها  املحاور،  من  مجموعة  خالل  من 
وملف  واألطفال،  األرامل  تعويضات  تخفيض 
مراقبة األمالك واملعلومات الشخصية، باإلضافة 
املجتمع  دور  وكذا  الثنائية،  االتفاقيات  مللف 

املدني.
ملف  يف  الحالية  التطورات  تناول  كذلك  وتم  هذا 
ومواقف  األمالك  ومراقبة  الثنائية  االتفاقيات 
الندوة  يف  املتدخلون  وحمل  املغربية،  الحكومة 
بعدم  يتعلق  فيما  املغربية  للحكومة  املسؤولية 
املهاجرين  له  يتعرض  فيما  بدورها  نهوضها 
تراجعا  ثمة  وأن  خاصة  بهولندا،  املغاربة 
كما  الهولندية،  املغربية  الثنائية  لالتفاقيات 
للمجتمع  يمكن  الذي  الدور  عىل  الندوة  ركزت 
املدني أن يلعبه من أجل ضمان حقوق املهاجرين 
وتحسني وضعيتهم ومواجهة بعض األطروحات 

العنرصية من قبل أحزاب هولندية معينة.
وتجدر اإلشارة إىل أن املهاجرين املغاربة تمكنوا 
من ربح دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية 
األرامل  تعويضات  من  التخفيض  قضية  يف 
واألطفال، ولكنهم حسب املركز األورومتوسطي 
وتدخل  للتضامن  حاجة  يف  والتنمية  للهجرة 
املركز  ويعمل  هذا  املغربية.  الحكومة 
مع  بالتنسيق  والتنمية  للهجرة  األورومتوسطي 
من  أوروبا،  يف  املغربي  املدني  املجتمع  جمعيات 
العالم،  ملغاربة  الكاملة  املواطنة  تحقيق  أجل 
وضمان حقهم يف املشاركة السياسية يف الربملان 
واملؤسسات الدستورية، وكذلك الدفاع عن قضايا 
الهجرة اتجاه الحكومات واملؤسسات الحكومية 

األوروبية واملغربية. 
املركز  رئيس  املنبهي  عبدو  وأكد  هذا 
مراقبة  أن  والتنمية  للهجرة  األورواملتوسطي 
أمالك الجالية املغربية بهولندا يف املغرب من قبل 
عىل  سلبي  بشكل  انعكست  الهولندية  الحكومة 
التعويضات التي يتلقونها، خاصة أن تلك املراقبة 
تتم وفق اتفاقية موجودة بني كال البلدين تعطي 
الحق لهولندا يف إجراء مثل تلك املراقبة، رغم أن 
ذلك  من  اتفاقية  وجود  تنفي  املغرب  الحكومة 

القبيل.
ويف نفس اإلطار أشار املنبهي كذلك إىل اإلنعكاس 
قبل  من  بالداخل  املغاربة  أمالك  ملراقبة  السلبي 
الشيوخ  بمساعدة  يتم  الذي  هولندا  حكومة 
يف  املغاربة  املهاجرين  وضعية  عىل  واملقدمني، 
البلد،  هذا  خدمة  يف  عمرهم  أفنوا  الذين  هولندا 
التعويضات عن من  حيث تقوم هولندا بتوقيف 

يثبت امتالكه ألمالك باملغرب.
 كما أكد ذات املتحدث عىل أن تعويضات مغاربة 
انتقاص  يتم  للمغرب،  عادوا  الذين  هولندا 
أربعني يف املائة منها، وندد املنبهي بنفي املغرب 
مغاربة  أمالك  بمراقبة  خاصة  اتفاقية  لوجود 
فيه  يتوفر  الذي  الوقت  يف  املغرب،  يف  هولندا 
عىل  والتنمية  للهجرة  األورومتوسطي  املركز 
إجراء  يف  ومقدمني  شيوخ  تعاون  تفيد  تقارير، 
الهتمامات  باالستماع  وطالب  املراقبة،  تلك 
فيما  هوالندا  يف  املغاربة  املهاجرين  وانشغاالت 
للعملة  يتعلق بذلك وعدم اعتبارهم فقط موردا 

الصعبة.
من جانبه قال عيل األزرق يف ذات الندوة، بأن عدم 
املغاربة  للمهاجرين  املغربية  الحكومة  التفات 
بهولندا، باإلضافة لخطورة إجراء مراقبة األمالك 
عليهم، جعلهم يشعرون بأن املغرب تخىل عنهم 
وبأنه يتآمر مع دولة أخرى ضدهم، وانتقد غياب 
تدبري جدي لقضية الهجرة، كما حذر من خطورة 
مصادقة مجلس الشيوخ الهولندي عىل مرشوع 
قانون يمنع تصدير التعويضات الهولندية خارج 

تراب االتحاد األوربي.
املغربية  الجالية  أن  املتحدث  ذات  وأضاف 
السادس  محمد  امللك  ملراسلة  مستعدة  بهولندا 
إسرتاتيجية  أي  غياب  ظل  يف  الخصوص،  بهذا 
حكومية للتعامل مع ملفهم، خصوصا وأن األمر 
الحكومة  مطالبة  حد  إىل  خطري  بشكل  تطور 
أمالك  عىل  يتوفرون  الذين  للمغاربة  الهولندية 
يف  تلقوها  التي  التعويضات  بإرجاع  باملغرب 

السنوات املاضية.
التطورات  بخصوص  األزرق  عيل  أضاف  كما   
مغاربة  اتجاه  الهولندية  السياسة  يف  األخرية 
للهجرة  األورومتوسطي  املركز  بأن  هولندا، 
والتنمية قدم دعوى قضائية ضد النائب الربملاني 
الذي  املتطرف،  اليميني  للحزب  املنتمي  فيلدرز 
اإلسالم  ضد  عنرصية  ترصيحات  وأعطى  سبق 
حال  يف  أنه  عىل  وأكد  خاصة،  واملغاربة  عامة 
سيتم  لها  الهولندي  القضاء  استجابة  عدم 
عىل  أكد  كما  األوروبي،  للقضاء  الدعوى  نقل 
تنامي  من  تعاني  بهولندا  املغربية  الجالية  أن 
العنرصية ومعاداة اإلسالم واملسلمني رغم وجود 
الهولندية  النيابة  وتلقت  هذا  ذلك.  تمنع  قوانني 
أكثر من خمسني شكوى ضد الربملاني الهولندي 
قبل أن تتوقف عن العد حيث أصبح العدد كبريا، 
حتى أن الرشطة أعدت قسيمة خاصة بمن يريد 
الوقت،  الختصار  فيلزر  ضد  بشكوى  يتقدم  أن 
االعتذار  األخري  هذا  فيه  يرفض  الذي  الوقت  يف 
وبأنه  عنرصية  تكن  لم  ترصيحاته  بأن  معتربا 

تحدث يف حدود القانون.
الحكومة  التي تعمل  القوانني  هذا ومن أهم من 
الهولندية عىل تطبيقها وتثري انتقادات تصل لحد 
أوردها  معطيات  حسب  بالعنرصية،  وصفها 

املركز األورومتوسطي للهجرة والتنمية:
املهاجرين  أرامل  تعويض  مستوى  تخفيض   -
بنسبة  اليتامى  أبنائهن  و  املغرب  يف  املقيمات 
تعويض  مستوى  مع  مقارنة  املائة  يف  أربعني 

األرامل املقيمات يف هولندا.
أبناء  األوالد(  تعويضات   ( مستوى  تخفيض   -
بلد  اعتبار  دون  املغرب  يف  املقيمني  املهاجرين 

إقامة ويل أمرهم بنسبة أربعني يف املائة.
التعويضني،  الهولندية تخفيض  الحكومة  وتربر 
تكاليف  بمستوى  التعويضني  ربط  يف  برغبتها 
مستوى  اعتماد  جانب  وإىل  املغرب،  يف  العيش 
التعويض  مستوى  لتحديد  ما،  بلد  يف  العيش 
هولندا  يف  العيش  تكاليف  مستوى  مع  مقارنة 
قانون،  اعتماد  الهولندية  الحكومة  تحاول 
أخرى  وتعويضات  التعويضني  تصدير  يمنع 
يف  سيؤدي  ما  األوربي،  اإلتحاد  خارج  دول  إىل 
الجالية  حرمان  إىل  تطبيقه  عىل  املوافقة  حالة 
تعويضاتها  عىل  الحصول  يف  حقها  من  املغربية 
اتفاقية  يف  عليه  منصوص  هو  كما  املستحقة، 
املغرب وهولندا  املوقعة بني  الضمان االجتماعي 

سنة 1972، يف حالة العودة إىل بلدانهم األصلية.
وتجدر اإلشارة إىل أن سياسة الحكومة الهولندية 
عنرصيا  إجراء  األوىل  اإلدارية  املحكمة  اعتربتها 
لالتفاقيات  ومخالفا  املغربية،  الجالية  حق  يف 

الثنائية املربمة بني هولندا والحكومة املغربية.
أخرى  إجراءات  تثري  اإلجراء  تلك  جانب  إىل 
واملخاوف،  االنتقادات  الهولندية  للحكومة 
رشعت  التي  الرضيبية  السياسة  كإجراء 
املهاجرين  عىل  تدريجيا  تطبيقها  يف  الحكومة 
املغاربة لرفع دخلهم اإلجمايل السنوي، إىل جانب 
حق الحصول عىل املساعدة املالية )للعاطلني عن 

العمل( خالل مدة البطالة.
ويبقى موقف الحكومة املغربية مما تتعرض له 
الجالية املغربية يف هولندا، محل انتقادات خاصة 
وأنها متهمة باالستسالم للرتقب واالنتظار وترك 
املطلوب  الجهد  بذل  دون  ملصريهم،  املهاجرين 
للتدخل لدى السلطات الهولندية من أجل ضمان 

حقوق املهاجرين املغاربة.

قضية مغاربة هولندا يف ندوة للمركز 
األورومتوسطي للهجرة والتنمية
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•فن الروايس 
امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت 
محمد السادس تنظم بلدية الدشرية الجهادية 
برشاكة مع عمالة انزكان أيت ملول و املديرية 
الجهوية لوزارة الثقافة بسوس ماسة درعة، 
دورته  يف  الروايس  لفن  الوطني  املهرجان 
شامخ«،  العزيز  عبد  املرحوم  »دورة  الرابعة 
بساحة   2014 يونيو  و15   13 أيام  ذلك  و 

سينالكو البريكوال بالدشرية الجهادية.
ويهدف هذا املهرجان اىل الحفاظ عىل املوروث 
األصالة  عنارص  تقوية  و  التقليدي  الغنائي 
و  الفن  هذا  رواد  تكريم  و  الروايس  فن  يف 
شيوخه، و يندرج يف إطاراملهرجانات الرتاثية 
الفنون  مجال  يف  الثقافة  وزارة  ترعاها  التي 

عىل الصعيد الوطني.

• ماسينيسا تجدد مكتبها
الثقافية  ماسينيسا  جمعية  عقد  إثر  عىل 
املكتب  وعقد  العادي،  العام  جمعها  بطنجة 
األول  اجتماعه  للجمعية  الجديد  التنفيذي 
ورهانات  تحديات  مختلف  تدارس  وبعد   ،
الساحتني  مستجدات  ضوء  عىل  املرحلة 
التنفيذي  املكتب  فإن  والدولية،  الوطنية 
يعلن  بطنجة  الثقافية  ماسينيسا  لجمعية 
للخط  الوفاء  والدويل  الوطني  العام  للرأي 
النضايل لجمعية ماسينيسا الثقافية املنسجم 
والتشبث  األمازيغية  الحركة  أرضية  مع 
بمبادئ وأهداف الجمعية. وااللتزام بمواصلة 
الحركة  مطالب  كل  تحقيق  حتى  النضال 
رأسها  وعىل  منقوصة  غري  كاملة  األمازيغية 
إقرار دستور ديمقراطي شكال ومضمونا يقر 
بالهوية األمازيغية للمغرب. والتنديد بالجرائم 
واملحاوالت  الريفيني  ضد  املمنهجة  املخزنية 
واملطالبة  الريف.  وتركيع  إلخضاع  الحقرية 
املواطن  قتل  جريمة  مالبسات  عن  بالكشف 
»كريم لشقر« وتحميل املخزن كامل املسؤولية 
عن هذه الجريمة الشنعاء. واملطالبة بإطالق 
رساح املعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية 
)حميد أعضوش، مصطفى أوسايا، مصطفى 
بوهني٠٠٠(، وكافة املعتقلني السياسيني )02 
الحاقد٠٠٠(٠ والتنديد  أبريل، معاد  فرباير، 6 
بقمع الحريات واستمرار مسلسل االعتقاالت 
الهادفة  الصورية  واملحاكمات  واالختطافات 
مع  والتضامن  الحرة.  األصوات  إلسكات 
ضد  كفاحهم  يف  وأزواد  ليبيا  الجزائر,  أمازيغ 
واملمارسات  اإلقصائية  الشمولية  األنظمة 
حقهم،  يف  املمنهجة  والعنرصية  اإلجرامية 
انتزاع  حتى  والعالم  ثمازغا  أمازيغ  كل  ومع 

كافة حقوقهم املرشوعة.
هذا وقد جاءت تشكيلة املكتب الجديد لجمعية 
ماسينسا الثقافية بطنجة عىل  الشكل التايل: 
الرئيس: محي الدين العيادي. نائبته: فاطمة 
مختاري.  فاطمة  العامة:  الكاتبة  بريك.  آيت 
نائبها: جمال الدين بلحاج.  أمني املال: أحمد 
السكاكي. نائبه: عزيز ورود.  مستشار 1: عبد 
الحدويش. السالم بلخدة.  مستشار 2: رشيد 

مستشار 3: عبد االله بليدان.

• فراش العمل الجمعوي بإغيل 
نمكون يزدان بمولود جديد

بجماعة  الجمعوي  العمل  فراش  ازدان 
بمولود  تنغري  إقليم  نمكون  إغيل 
للعمل  الجبل  أصدقاء  جديد,سمي«جمعية 

االجتماعي و الثقايف و البيئي و الريايض«.
من  بمبادرة  جاءت  الجمعية  تأسيس  فكرة 
يحدوهم  الذين  املنطقة  شباب  من  مجموعة 
األمل للنهوض بمنطقتهم و املشاركة الفعالة 
يف تنميتها و االنخراط يف كل مبادرة تهدف إىل 
تحقيق املنفعة العامة بالتعاون مع جمعيات 
و فعاليات و جهات وطنية و أجنبية لها نفس 

األهداف.
هذا,وبعد مناقشة جادة و مسؤولة أثناء عقد 
إغيل  جماعة  بمقر  التأسييس  العام  الجمع 
نمكون يومه األربعاء 11 يونيو 4102 ابتداء من 
الساعة السادسة مساء,و بحضور ممثل عن 
القانون  املصادقة عىل  بعد  املحلية,و  السلطة 
تشكيلة  للجمعية,جاءت  املنظم  األسايس 
املكتب املسري كما ييل: الرئيس:مصطفى ملو؛ 
نائبه:محمد أمرغن ؛ الكاتب:سعيد أيت موح؛ 
أزماد؛  املال:محمد  أمني  جرجي؛  نائبه:محمد 
أيت  املستشارون:ادريس  أولعال؛  نائبه:سعيد 

عيل، مصطفى أيت الحاج,ابراهيم أيت عيل 
عىل  الجمعية  مجموعة  إىل  لالنضمام 

الفايسبوك يرجى النقر عىل الرابط التايل:
/spuorg/moc.koobecaf.www//:sptth

/wsecsmfa

من هنا وهناك

من  بالزيارة  إذن  عىل  حصولهم  بعد 
للسجون  إلدارة  العامة  املندوبية  طرف 
ماي2014   14 األربعاء  يومه  ،قامت 
رئيسة  الشيخ  بن  أمينة  السيدة  من  كل 
باملغرب  األمازيغي،  العاملي  التجمع 
املعروفة   شاهو  فاطمة  الربملانية  والنائبة 
الرئيس  الراخا  رشيد  والسيد  بتبعمرانت، 
بزيارة  األمازيغي  العاملي  للتجمع  الدويل 
األمازيغية  للقضية  السياسيني  املعتقلني 
بسجن  أوسايا  ومصطفى  أعطوش  حميد 
عقوبة  يقضون  حيث  بأمكناس،   1 توالل 
إىل  منها  قضوا  سنوات  لعرش  بالسجن 
باطلة  باتهامات  سنوات  سبع  اآلن  حدود 
ال  وصورية  مارطونية  محاكمات  وبعد 
السياسية.  املحاكمات  نطاق  عن  تخرج 
اإلنسانية  املبادرة  بهذه  ننوه  وإذ  هذا 
الوجوه  هذه  طرف  من  املسبوقة  غري 
خاصة  ودوليا  وطنيا  املعروفة  األمازيغية 
السابعة  الذكرى  مع  تتزامن  الظرفية  وأن 
املعتقلني  دعم  لجنة  يف  فإننا  إلعتقالهم، 

السياسيني للقضية األمازيغية ندعوا كافة 
ذوي  و  األمازيغية  واإلطارات  الفعاليات 
واملعتقلني  الحقوقيني  من  الحية  الضمائر 
حذوهم  ليحذوا  السابقني  السياسيني 
بهذا  للتعريف  مماثلة  بمبادرات  ويقوموا 
عنه.   الغبار  نفض  و  التعسفي  االعتقال 
االلتفاف  إىل  الديمقراطيني  كل  ندعو  كما 
الدعم  أنواع  جميع  وحشد  امللف  هذا  حول 
اللذين  املعتقلني  لهذين  واملادي  املعنوي 
القضبان  وراء  شبابهما  زهرة  يقضيان 

رضيبة لنضالهم .
من  معتقلينا  براءة  عىل  نؤكد  األخري  ويف 
كل التهم املوجهة إليهم,كما نؤكد مواصلة 
املتاحة  الوسائل  و  السبل  بكل  لهم  دعمنا 

حتى إطالق رساحهم.
يف  أمانة  سنبقى  أنه  فيه  شك  ال  مما   «
أعناقكم، والدفاع عنا هو دفاع عن كرامة 
حميد  يشء«   كل  وقبل  أوال  منا  واحد  كل 

أعطوش

 جلنة دعم املعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية 
تنوه  بزيارة فعاليات أمازيغية للمعتقلني السياسيني

واقعة  من  تأكدنا  عقب 
األمازيغي  الناشط  اعتقال 
للنقابة  اإلقليمي  والكاتب 
واملهنيني   للتجار  الوطنية 
سمري  السيد  بالحسيمة 
بإهانة  واتهامه  املرابط، 
موظف عىل خلفية أنشطته 
وتحركاته  النضالية 
النقابية، وعقب إطالعنا عىل 
اإلطارات  مختلف  بيانات 
التي  باملنطقة  األمازيغية 
سمري  بإعتقال  نددت 
مع  تزامن  الذي  املرابط 
بمركز  املواطنني  أحد  وفاة 
الحسيمة  بمدينة  الرشطة 
جراء  وفاته  واحتمال 
يف  فإننا  للتعذيب،  تعرضه 
األمازيغي  العاملي  التجمع 
الوطني  العام  للرأي  نعلن 
لحملة  استنكارنا  والدويل  
والقمع  االعتقاالت 
التي  السجون  يف  والزج 
نشطاء  مختلف  طالت 
والحركات  املدني  املجتمع 
مناطق  بكل  اإلحتجاجية 
املغرب طوال الثالث سنوات 
الحكومة  عمر  من  املاضية 
الحاليني،  والربملان 
والربملان  الحكومة  ونحمل 
الخروقات  مسؤولية 
اإلنسان  لحقوق  الفظيعة 
باملغرب التي كانت وال زالت 

مبعث تنديد وإدانة دولية.
اإلطالق  رضورة  عىل  نشدد 
سمري  لرساح  الفوري 
األمازيغي  الناشط  املرابط 
ونندد  النقابي،  والفاعل 
يف  باملناضلني  بالزج 
واهية،  بتهم  السجون 
مع  تضامنا  عىل  ونؤكد 

ووقوفنا  املرابط  سمري 
بمختلف  لجانبه 
القانونية  الوسائل 

والسلمية.
فتح  رضورة  عىل  نؤكد 
وفاة  يف  فوري  تحقيق 
لشقر  كريم  املواطن 
ماي   27 الثالثاء  يوم 
الرشطة  بمركز   2014
الحسيمة،  مدينة  يف 
للعدالة  الجناة  وتقديم 
حدوث  تبث  إن 
خلفية  عىل  الوفاة 

ومحاسبة  تعذيب،  أعمال 
محليا  األمنيني  املسؤولني 

ومركزيا.
قرر  اإلطار  نفس  ويف 
البلدي  الثالثاء  سوق  تجار 
تحت  املنضوين  بالحسيمة 
لواء النقابة الوطنية للتجار 
محالتهم  إغالق  واملهنيني 
باملقر  وااللتحاق  التجارية 
 26 اإلثنني  يوم  النقابي 
ماي2014، عىل إثر اعتقال 
األمازيغي  النقابي  الناشط 
الكاتب  املرابط  سمري 
بتهمة  للنقابة  اإلقليمي 
قيامه  أثناء  موظف  إهانة  
التي  التهم  وهي  بعمله، 
اعتربتها ذات النقابة باطلة 

وملفقة يف بيان لها.
إرضاب  عىل  التجار  واتفق 
بيان  وإصدار  مفتوح 
املرابط  سمري  مع  تضامني 
للنقابة  اإلقليمي  الكاتب 
واملهنيني  للتجار  الوطنية 
بهذا  والتنديد  بالحسيمة 
كما  التعسفي،  االعتقال 
رساح  بإطالق  طالبوا 
سمري  اإلقليمي  الكاتب 

أو  قيد  بدون  فورا  املربط  
وزيري  وناشدوا  رشط، 
بالتحرك  والعدل  الداخلية 
إطالق  أجل   من  الفوري 
عىل  وشددوا  رساحه، 
استمرارهم يف النضال حتى 
مطالبهم  جميع  تحقيق 
النقابية وكذا حرية الكاتب 

اإلقليمي سمري املرابط.
جانب  إىل  املرابط  سمري 
فهو  نقابيا  فاعال  كونه 
ناشط أمازيغي أثار اعتقاله 
استنكارا واسعا يف صفوف 
حيث  األمازيغية،  الحركة 
موالي  جمعية  أصدرت 
األمازيغي  للمرسح  موحند 
بآيث حذيفة بيانا تضامنيا 
املرابط  باعتقال  وتنديديا 
رساحه  بإطالق  وطالبت 
بيانات  صدرت  كما  فورا، 
أخرى يف نفس االتجاه باسم 
مناضيل ومناضالت الحركة 
بالحسيمة،  األمازيغية 
الثقافية  ثيموزغا  وجمعية 
وأعضائها  واالجتماعية 
السابقني، هذه األخرية التي 
أحد  املرابط  سمري  يعترب 

مؤسسيها.

التجمع العاملي األمازيغي  يدين  اعتقال ناشط أمازيغي
 ووفاة مواطن مبركز الشرطة يف احلسيمة

أسفه  عن  أمازيغ«  »أزطا  املواطنة  أجل  من  األمازيغية  للشبكة  التنفيذي  املكتب  عرب 
التي ترشف عليها  التكوين  الحرف األمازيغي تيفناغ من برامج  وأستغرابه من إقصاء 
منصوص  هو  ما  حسب  والتضامني  اإلجتماعي  واإلقتصاد  التقليدية  الصناعة  وزارة 
التكوين يف شعبة  تنظيم  الوزارة عدد 1038.14 بخصوص  لقرار  الثانية  املادة  عليه يف 

فن الخط.
مقوماتها  وكل  األمازيغية  ينصف  بما  املذكور  القرار  يف  النظر  إعادة  أزطا   وطالبت 
لغة  لالمازيغية  والدستوري  االعتباري  الوضع  احرتام  عىل  والعمل  والفنية،  الهوياتية 
للجنسية  للحاملني  موجه  التكوين  لكون  اعتبارا  الوزارة،  وخطط  برامج  يف  وحضارة 
املغربية دون غريهم، وبأن حرف تيفناغ هو الحرف التاريخي والرسمي للغة األمازيغية 
والذي نال االعرتاف الدويل بعد تقعيده، كما عرف انتشارا شعبيا ورسميا مهما. وولكون 
أيضا هذا الحرف يستعمل منذ قرون يف الصناعة والتجميل كالوشم والنسيج والزرابي 

والفخار وغريها.

رسالة إىل وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامين بشأن إدراج حروف تيفناغ واملوروث اجلمايل 

األمازيغي يف التكوين

غري  وبشكل  األخرية  االونة  يف  تتعرض 
فيها  بما  باها  أيت  أشتوكن  مناطق  مسبوق 
أيت وادريم  إياللن  ) هاللة ( وقبيلة  ‘’ قبائل 
الصفا  بجماعة  وادميم  إيداوكران  وتريست 
الرعاة  هجمات  من  ملوجات  واداوكنيضيف؛ 
اإلبل  لقطعان  العنان  تطلق  التي  الرحل؛ 
تخريبا  لتعيت  الرؤوس؛  بآالف  تعد  واألغنام؛ 
األصليني؛  السكان  ممتلكات  يف  وفسادا 
واألركان  اللوز  أشجار  من  ومزروعاتهم 
وتجفيف  الزراعية؛  محاصيلهم  وإتالف  ؛ 
ممارستهم  إىل  إضافة  املائية  مواردهم 
االعتداءات الجسدية و اللفظية املهينة لسكان. 
املحلية؛  السلطات  أنظار  أمام  هذا  يحدث 
املواطنني  حق  لضمان  ساكنا؛  تحرك  لم  التي 
املترضرين يف الحماية؛ يف الوقت الذي تقوم فيه 
هده األخرية )السلطة(؛بمعاقبة كل من تسول 
حني  ويف  ؛  ممتلكاته  عن  يدافع  أن  نفسه  له 
األصليني من جني محاصيلهم  السكان  تمنع 

من األركان تحت ذريعة تطبيق القانون .
ويف هذا االتجاه فإن منظمة إزرفان وتنسيقية 
جمعيات املجتمع املدني لجهتي سوس ماست 
تضامنها  عن  تعرب  إد  سمارة؛  وأكلميم  درا 

واملتعرضني  املترضرين  للسكان  ومساندتها 
سوس  مناطق  وكل  املنطقة  بهذه  للحكرة 
والوطني  املحيل  العام  للرأي  لتعلن  الكبري؛ 

والدويل ما ييل :
بأمن  االستهتار  لسياسة  استنكارنا   *
أشتوكن  باقليم  القروية  الساكنة  واستقرار 
الدين  الكبري؛  سوس  مناطق  وكل  باها  أيت 
جحافل  مواجهة  يف  مصريهم؛  ليلقوا  تركوا 
قيمة  أية  يعريون  ال  الدين  الرحل  الرعاة 

للحرمات والقانون..
بمكيالني  والكيل  امليز  لسياسة  استنكارنا   *
ايت  أشتوكن  بإقليم  السلطات  تنهجها  التي 

باها يف حق السكان األصليني.
الجهات  عن  بالكشف  املطالبة  تجديدنا   *
الحقيقة التي تحمي مرتكبي الرعي الجائر.        
* مساندتنا للعمال الزراعيني بإقليم أشتوكن 
أيت باها يف محنتهم ضد االستغالل واإلقطاع؛ 
لقمع  للسلطة  العنيفة  للتدخالت  وشجبنا 

احتجاجاتهم املرشوعة.
* دعوتنا كل املحافل الدولية لحقوق اإلنسان 

لحماية السكان األصليني ببالدنا.    

 أشتوكن أيت باها تتعرض هلجمات الرعاة الرحل

نظمت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة بتنسيق مع  جمعية »ثذرين الثقافية« من مدينة 
مليلية السليبة وشبكة الجمعيات التنموية العاملة باملنتزه الوطني بمناسبة اليوم العاملي 
للبيئة، ويف إطار املهرجان البيئي يف دورته الثالثة تحت شعار: »السياحة البيئية يف خدمة 
مليلية  مدينة  من  الثقافية«  »ثذرين  جمعية  لوفد  خصصت  زيارة  املستدامة«،  التنمية 
السليبة إىل معرض للمنتجات التقليدية حيث تم التعرف عىل بعض املنتوجات التقليدية 
باملنطقة وتم إعطاء بعض الرشوحات حول طريقة صناعتها واستعمالها يف  القديمة 
العاملة  التنموية  الجمعيات  بزيارة مقر شبكة  الوفد  قام  ذلك  بعد  ثم  اليومية،  الحياة 
الشبكة وطريقة  الوطني للحسيمة وأعطيت رشوحات مستفيضة عن أهداف  باملنتزه 

اشتغالها بتعاون مع املجتمع املدني والسلطات املحلية وكذا أهم املشاريع املنجزة.
ويف املساء كان الجميع عىل موعد مع فرقة ريف إكسبريينس بدار الثقافة األمري موالي 
بأعذب  الوفد  الجديد بعنوان: »ثينفاس« حيث استمتع  ألبومها  الحسن يف حفل تقديم 
و   3riband و   street boys فرقتي  إيقاعات  الرقص عىل  و  الكلمات  أجمل  و  األلحان 

فرق أخرى.
أما يف اليوم املوايل فقد خصص لزيارة بعض األماكن باملنتزه الوطني للحسيمة بصحبة 
سوق  إىل  متجهني  صباحا  السابعة  يف  االنطالقة  فكانت   ،  R.O.D.P.AL شبكة  أعضاء 
قام  حيث  املكان  لزيارة  فنزلوا  مريقة«  »اللة  مزار  استوقفهم  الطريق  يف  و  روايض 
االطفال بإطعام الخبز لبعض السالحف التي تعيش يف املستنقع القريب من املزار أخذ 
صور تذكارية، ثم اتجهنا إىل قرية الصناع التقليديني بجماعة روايض و إطالع الوفد عىل 

اهم املنتوجات التقليدية التي تصنع بالقرية.
وبعد ذلك توجهنا إىل قرية أدوز العريقة حيث قدمت الجمعية للفقراء من القرية بعض 
املنتوجات الغذائية و بعض األلبسة املستعملة كما أعطيت رشوحات من طرف السيد 
عبد العزيز طليح عضو بشبكة R.O.D.P.ALعن البناء املعماري للقرية و مسجد أدوز و 
تحث عن بعض األولياء الصالحني كالشيخ عيل بن حسون، لتجه بعد ذلك لتناول الفطور 
باملأوى القروي بأذوز و من ثم قرر الوفد الذهاب إىل شاطئ بادس حيث استمتع األطفال 
برمال الشاطئ الذهبية و جمالية املكان و أقامت الجمعية غذاء عىل رشف الوفد الذي 
أتى من مدينة مليلية السليبة كعربون محبة و يف إطار تقوية أوارص التعاون و التواصل 

مجعية نوميديا تنظم املهرجان البيئي يف دورته 
الثالثة مبناسبة اليوم العاملي للبيئة

أساتذة  من  مجموعة  من  بطلب 
املعهد  نظم  بالريصاني  االبتدائي 
مع  برشاكة  ملكناس  الفرنيس  الثقايف 
دورة  تافياللت   مكناس  أكاديمية 
البيداغوجيا  و  الديداكتيك  يف  تكوينية 
الدورة  هذه  احتضنت   ، الحديثة 
و  ماي   31 يومي  لبطرني  مدرسة 
فاتح يونيو 2014، وتأتي هذه الدورة 
نظمها  التي  الربيعية  للجامعة  تتمة 
بكلية  املايض  ابريل  شهر  بالرشيدية 
الخبري  وأطرها  والتقنيات  العلوم 
حيث   ، صابر  ادريس  السيد  الرتبوي 
بلغ عدد املستفدين 30 أستاذ وأستاذة

املشاركة  شواهد  توزيع  تم  األخري  ويف 
تنظيم  استحسنوا  الذين  املستفيدين  عىل 
وتقدموا  بالريصاني  الدورات  هذه  مثل 
عىل  صابر  ادريس  للسيد  بالشكرالجزيل 
وكذلك  وتضحيته  السفر  مشاق  تحمله 
للمعهد الثقايف الفرنيس ملكناس عىل تلبية 
الطلب وأكاديمية مكناس-تافياللت وكذا 
نيابة إقليم الرشيدية باإلضافة اىل مدرسة 

التي  املساعدات  عىل  وأطرا  إدارة  لبطرني 
الدروة  هذه  إنجاح  سبيل  يف  قدموها 
ننىس  أن  دون  و...و...  للمقر  توفري  من 
األساتذة الذين بادورا وقدموا طلب تنظيم 
الدورة ويف مقدمتهم احماد صبريي ،خالد 
بوجناني  خالد  ابوالحامد  ،حسن  ابحري 
ويونس حجاجي وعبد ربه عبد املجيد بن 

عينوس.
* عبد املجيد بن عينوس

دورة تكوينية يف الديداكتيك والبيداغوجيا احلديثة 

املعهد  وباحثي  باحثات  جمعية  نظمت 
فكرية  ندوة  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
حول موضوع "قضايا ترسيم األمازيغية: 
الخميس  يومه  وذلك  نموذجا"،  الرتجمة 
29 مايو 2014 باملكتبة الوطنية للمملكة 

املغربية.
وقد تناول فيها الباحث محمد لعضمات 
التي  والصعوبات  اإلشكاليات  من  جملة 
مجال  يف  الرتجمة  موضوع  تعرتض 
التمثالت  عند  وقف  بحيث  األمازيغية؛ 
يف  املسؤولني  بعض  لدى  الثقافية 
مضامني  خالل  من  الدولة  مؤسسات 
والوثائق  اإلدارية   الطلبات  من  نماذج 
املختلفة. كما وقف عند ما سّماه الباحث 
ومظاهرها  الرتجمة  أزمة  بتجليّات 
الفضاءات  يف  حضورها  جرد  خالل  من 
االلكرتونية  املواقع  ويف  العمومية 
السياسية  األحزاب  بعض  وثائق  ولدى 

ومنظمات املجتمع املدني.
بجرد  الباحث  قام  أخرى  جهة  ومن 
مجموعة من النماذج املوفقة يف الرتجمة 
سليمة،  وبقواعد  األمازيغية،  اللغة  إىل 
هذا  يف  به  يحتذى  مثاالً  تكون  أن  يمكن 
مع  الحارضون  تفاعل  كما  املجال. 
تقديم  خالل  من  العلمية  الجلسة  هذه 
واالنتقادات،  املالحظات  من  مجموعة 
هذه  يف  الخلل  مكامن  عند  والوقوف 
اتخاذ  برضورة  مطالبني  التجربة؛ 
اإلجراءات الالزمة من أجل تحسني جودة 
الرتجمة إىل اللغة االمزيغية يف كل مناحي 
الحياة العامة من خالل صياغة ميثاق أو 
هذا  يف  االشتغال  تؤطر  للتحمالت  دفاتر 
بالنسبة  والحيوي  االسرتاتيجي  الورش 

ملرشوع النهوض باألمازيغية.
* عيل موريف

املطالبة  بتقنني جمال الترمجة إىل األمازيغية
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املجالية املحلية  للتنمية  التاريخية و االثرية رافعة  املعالم  تحت شعار " 
القروية  والجماعة  تويسيت  رشكة  مع  وبرشاكة  ابغور  جمعية  نظمت 
واالثرية  التاريخية  املواقع  تثمني   " موضوع  يف  علمية  ندوة  الحمام 
لتوظفيها يف التنمية املحلية" وذلك يوم السبت 07 يونيو 2014 بإعدادية 

14 يناير بتغزى .
القروية  للتنمية  ابغور  جمعية  رئيس  رحب  االفتتاحية  الجلسة  يف 
بالحضور ونوه بمجهودات االطراف املتفقة؛ رشكة تويسيت وكذا املعهد 
االيطايل للدراسات القديمة بالبحر املتوسط الذين ساهموا يف هذا اللقاء 
التاريخي االول من نوعه عىل مستوى جهة مكناس تافياللت وبعده بدأت 
اشغال الجلسة العلمية االوىل التي تراسها السيد حسن بونجمة مهندس 
جيولوجي برشكة تويسيت و بمداخلة االستاذة الباحثة االيطالية باملعهد 
Lorenza ilia manfredi  حول موضوع تثمني املأثر التاريخية انطالقا من 
التجربة االيطالية، ارسدت من خالله نموذج تثمني احدى املناجم القديمة 
وانعكاساتها  املشاريع  هذه  منها  مرت  التي  واملراحل  االيطالية،  واملدن 
السوسيو اقتصادية واملكانة التي تحتلها هذه املواقع حاليا عىل املستوى 
اىل املغرب عرب هذا املرشوع اغرم  التجربة  العاملي، وانتقلت اىل نقل هذه 
االسوار  برتميم  سنوات  خمسة  مدة  عىل  انجازه  مراحل  وقدمت  اوسار 
اخرى  مزايا  املرشوع  يتضمن  باملنطقة كما  اثري معدني  منتزه  وانشاء 

ستعود بالنفع عىل املنطقة .
لرشكة  املساعد  املدير  اوشطوبان  لحسن  للسيد  الثانية  املداخلة  اما 
برسد  بدأ  حيث  وثروة  حضارة  عوام  منجم  عرضه  خالل  من  تويسيت 
عبقرية  ابرز  كما  والتاريخية  الحضارية  ومكانته  عوام  منجم  اهمية 
القدماء يف استخراج املعادن باستعمالهم لتقنيات متطورة وكذا ألهمية 
عوام كمركز للصناعة املعدنية يف العصور الوسطى مستدال بذلك بشواهد 

مادية اثرية تؤكد ذلك.
 وبعده انتقل اىل دور املنجم يف التاريخ املعارص و اهميته االقتصادية يف 
انواع  من  مهمة  احتياطات  عىل  يتوفر  مازال  عوام  بان  ورصح  املغرب 
املعادن ) الرصاص ؛زنك ؛ الذهب ( واورد امام الحارضين ان الرشكة يف 
اطار مصالحتها مع املحيط ستلتزم بما عليها من االلتزامات يف املساهمة 

يف التنمية املحلية.
باحث  الحسني  اكىض  السيد  تراسها  التي  الثانية  العلمية  الجلسة  اما   
الجهوية  املندوبية  عن  العزاوي  محمد  السيد  بمداخلة  بدأت  التاريخ  يف 

واملأثر  الرتاث   " موضوع  حول  للسياحة 
 " املحلية  التنمية  يف  ودورها  التاريخية 
واملأثر  الرتاث  تثمني  كيفية  استعرض  حيث 
سياحي  كمنتوج  لتقديمها  التاريخية 
بالجهة  السياحية  املدارات  ضمن  وادماجها 
ثقافية  بمؤهالت  زاخر  االقليم  ان  وعرب 
وتراثية وتاريخية عىل جميع الفاعلني تركيز 
املوروث  اىل  واضافتها  لتثمينها  املجهود 
يف  سياحيا  قطبا  االقليم  لجعل  الطبيعي 

املغرب.
االثار  علم  يف  للباحث  االخرية  املداخلة  ويف 
كتابة  اعادة  بوكبوط حول موضوع  يوسف 
االثارية  االبحاث  من  انطالقا  املغرب  تاريخ 
حيث اثار انتباه الحضور بعرضه حيث اعترب 
ما كتب عن تاريخ املغرب غري مسلم به وان 
وال  الذاتية  من  تخلو  ال  التاريخية  الكتابة 
ذلك  ويتجىل  اصحابها  قناعات  عن  اال  تعرب 
من خالل ان االنسان القديم بشمال افريقيا 
تقدمه هذه الكتابات كانسان بدائي ومقيص 
بداية  ان  حيث  العاملية  الحضارة  بناء  من 
باستيطانه  يرتبط  املغرب  يف  االنسان  وجود 
من  االدعاءات  هذه  كل  وفندا  االرض  لهذه 

خالل االبحاث االثرية الحديثة التي اكدت بشكل قاطع ان االنسان القديم 
بشمال افريقيا كان عاقال متحرضا ساهم اىل جانب االخر يف بناء الحضارة 
العاملية وقدم شواهد مادية اثرية تم تحليلها باملختربات العاملية تؤكد ان 
والتمدين....  والتدجني  واملعمار  الطب  اىل  سبقا  كان  االمازيغي  االنسان 
حوىس  االستاذ  تراسها  التي  للمناقشة  االخرية  الجلسة  تلتها  ذلك  وبعد 
ازارو حيث صبت جل املداخالت بالتنويه والسبق للجمعية ابغور لتنظيمها 
لهذا النوع من الندوات وكذا بهذا اللقاء التاريخي الذي جمع بني اطراف 
تافياللت  مكناس  جهة  يف  نوعه  من  والفريد  ودولية  وطنية  و  محلية 
ولالشارة فقط فقد حرض هذا اللقاء اساتذة جامعني وباحثني بجامعات 
جهوية  وفعاليات  وروما  البيضاء  الدار  الرباط؛  فاس؛  مكناس؛  مغربية 

ووطنية ودولية وبعد االنتهاء من الندوة انتقل جميع الحارضين اىل مأوى 
حيث أقام مدير رشكة تويسيت مأدبة غذاء عىل رشف جميع الحارضين 
ومبارشة وبعد ذلك تم زيارة موقع اغرام اوسار واحدى املناجم القديمة .

ولإلحاطة علما فان املنظمني قاموا بتوجيه الدعوات الرسمية اىل وسائل 
االعالم التالية تمازيغت ؛ القناة االوىل ؛ القناة الثانية ؛ اإلذاعة االمازيغية 
الحركة  جريدة  اال  منها  يحرض  لم  ولألسف  املكتوبة  الجرائد  وبعض 

وجريدة العالم االمازيغي.
* اكىض الحسني     
باحث يف  تاريخ 

للنقابة  الجهوي  الفرع  نظم 
املوسيقية  للمهن  املغربية 
درعة  ماسة  سوس  لجهة 
امللكي  املعهد  مع  برشاكة 
واملديرية  األمازيغية  للثقافة 
اإلتصال. لوزارة  الجهوية 

لجائزة  العارشة  الدورة 
للموسيقى  بلعيد  الحاج 
تحت شعار: »عرشة سنوات 
واإلشعاع  اإلستمرارية  من 
06و07  مابني  الثقايف« 
تزنيت. بمدينة   2014 يونيو 

هذه  برنامج  وتضمن 
أنشطة  الثقافية،  التظاهرة 
من  متنوعة  وفنية  ثقافية 
ومعارض  ولقاءات  عروض 
األدبية  باملنشورات  خاصة 

والفنية. 
تنظيم  كذلك،  الثقافية  التظاهرة  هذه  وعرفت 
لألغنية  مستقبل  »أي  موضوع:  حول  درايس  يوم 
باحثني  أساتذة  بمشاركة  اإلعالم«  يف  األمازيغية 

وإعالميني وخرباء يف امليدان.
واختتم هذا امللتقى بتسليم جائزة هذه الدورة للفنان 
عيل فائق اعرتافا بعطائه الفني واإلبداعي يف مجال 
األغنية األمازيغية ومساهمته يف تحديثها وتطويرها 
من خالل تأسيس واملشاركة يف العديد من املجموعات 
العرصية من بينها »أمارك فيزيون« و »دنيا أمارك« 
الفنية  الفعاليات  بعض  تكريم  الدورة  هذه  ويتخلل 
إنجاح  يف  ساهمت  التي  والجمعوية  والثقافية 

الدوارات الجائزة. 
و احتضن فضاء خزانة مجلة أدليس »دار الخنبووبي« 
إطار  يف  شعرية،  أمسية   ،2014 يونيو  سادس  يوم 

لجائزة  العارشة  الدورة  فعاليات 
التي  للموسيقى،  بلعيد  الحاج 
للمهن  املغربية  النقابة  دأبت 
بمدينة  تنظيمها  عىل  املوسيقية 
سنة  منذ  ونواحيها  تزنيت 
2003، والتي تسلم فيها الجائزة 
أن  بعد  املرموقني،  الفنانني  أحد 
لكل  السابقة  الدورات  يف  منحت 
وفاطمة  مبارك،  عموري  من 
تبعمرانت، وعبد الهادي إزنزارن، 
وفاطمة  بيزماون،  وأحمد 
بلمودن،  ولحسن  تيحيحيت، 
والحسني  أرشاش،  شوهاد  وعيل 

الباز. 
األمسية  افتتحت  وقد  هذا      
الشعرية بكلمة ترحيبية للباحث 
مجلة  مدير  الخنبوبي  أحمد 
املنصة  عىل  تناوب  ثم  أدليس، 
الشعراء،  من  نخبة  الشعرية 
املتوجة  أروهال  خديجة  منهم 
بعدة جوائز عاملية يف اإلبداع، وعيل 

ومسعود  املناني،  الله  وعبد  بليهي،  ومحمد  الزهيم، 
مؤخرا  أصدر  الذي  يوفتن  نبيه  ومحمد  بولفكيت، 
بتقديمه  قام  اليقظ  الحالم  بعنوان  شعريا  ديوانا 

الباحث عبد الله زارو.
2012و2013  سنتي  التظاهرة  هذه  توقفت  وقد 
رغم  تنظيمها.  يف  واملساعدة  الدعم  غياب  بسبب 

مراسلة مختلف الجهات والرشكاء املعنيني.
من  مجموعة  بتحقيق  النقابة  تنوه  املناسبة  وبهذه 
جائزة  أحدثت  أجلها  من  التي  الهامة  املكتسبات 
الحاج بلعيد، من بني هذه املكتسبات إحدى توصيات 
الحاج  الرايس  اسم  بإطالق  املتعلقة  األوىل  الدورة 

بلعيد عىل املعهد املـوسيقي لتزنيت.
املسؤولة  الجهات  اإلطار  ذات  النقابة يف  تدعو   كما 
املنبثقة  التوصيات  باقي  بتفعيل  بالتعجيل  بتزنيت 
عن الدورات السابقة وخاصة إحداث قـرية الفنانني 

باملدينة.

الفنان علي فايق يتسلم جائزة احلاج بلعيد العاشرة  

أبراز  من  واحد  فايق  عيل  الفنان  يعد 
األمازيغية  األغنية  مجال  يف  الفنانني 
إقليم  ميلك  أيت  بقبيلة  ولد  الحديثة، 

أشتوكن أيت باها سنة 1965.
مع   1983 سنة  الفنية  بدايته  كانت 
إنشادن،  ومجموعة  شهرازاد  مجموعة 
دنيا  مجموعة  مع   1987 سنة  ويف 
عيل  أبدع  فيزيون«  »أمارك  ثم  أمارك، 
الناجحة  األغاني  من  مجموعة  فايق 
منها عيل سبيل املثال ال الحرص األغنية 
أكادير   « العاملي  الصيت  ذات  الشهرية 
من  أكثر  الفني  رصيده  ويف  إفاون«، 
سبعة أرشطة غنائية تتضمن مجموعة 

من األغاني الخالدة لرواد األغنية األمازيغية أمثال الحاج بلعيد، بوبكر أنشاد 
بودراع، فاطمو تاكرامت... وغريهم، كما شارك الفنان عيل فايق يف عدد من 
والوطني  الجهوي  الصعيد  عىل  والثقافية  الفنية  والتظاهرات  املهرجانات 

والدويل، ويف حفالت وإقامات فنية يف املغرب وبعض الدول األوروبية.

نبذة عن الفنان األمازيغي علي فايق

التوقيع على اتفاقية التعاون العلمية  بني مجعية ابغور للتنمية وشركة تويسيت و اجلماعة القروية احلمام  من جهة واملعهد االيطايل ISMA-CNR من جهة اخرى حول مشروع » تثمني 
مواقع اثرية بعوام ) اغرم اوسار ( وانشاء منتزه اثري معدين«

تعرضت مجموعة 
لألطر  إيمازيغن 
املرضبني  املعطلة 
الطعام  عن 
ملستشفى  با
قليمي  إل ا
ت  لخميسا با
أمس  يوم 
من  إلستفزازات 
السلطات  طرف 
وإدارة  املغربية 
أمام  املستشفى، 
الجمعية  ممثيل 
لحقوق  املغربية 
فرع  اإلنسان 
وقد  الخميسات، 
يف  التدخل  تسبب 
يف  املرضبني  حق 

إغماءات وإصابات طالت جميع املرضبني بدون 
استثناء وكذا بعض الحقوقيني.

املعطلة  األطر  رفض  بعد  األحداث  هذه  وأتت 
األمازيغية رفع إرضابهم عن الطعام وتشبتهم 
واملرشوعة  والعادلة  الديمقراطية  بمطالبهم 
حسب بيان لهم، واملتمثلة يف فتح تحقيق من أجل 
محاسبة املسؤولني عن ما وصفوها باملرسحية 
السلطة  بمباركة  واملاس  جماعة  أبدعتها  التي 
املحلية من أجل تشغيل املقربني منهم، وكذا ذوي 
النفوذ، وبناء عىل كل ما حدث عربت مجموعة 
تنديدها  عن  بواملاس  املعطلة  لألطر  إيمازيغن 
املرضبني  مناضليها  حق  يف  الهمجي  بالتدخل 
بالخميسات. اإلقليمي  باملستشفى  الطعام  عن 

وأدانت التدخل يف حق مناضيل الجمعية املغربية 
نددت  كما  الخميسات،  فرع  اإلنسان  لحقوق 
املخزني  بالتعامل  األمازيغية بما وصفته  األطر 
املمنهج من طرف املخزن يف امللفات االجتماعية 
مخزنة  أو  السيايس  االسرتزاق  تقبل  ال  التي 

املؤسسات.
املعطلةيف  لألطر  إيمازيغن  مجموعة  وأكدت 
بيانها تشبثها باالستمرار يف معركتها النضالية 
املجلس  وأمام  اإلقليمي  املستشفى  داخل 
مطالب  انتزاع  غاية  إىل  بواملاس  الجماعي 
)الوظيفة  واملرشوعة  العادلة  األمازيغية  األطر 
يسمى  ما  مرسحية  يف  تحقيق  فتح  العمومية، 
بالعرضيني لدى املجلس الجماعي(. إىل جانب رد 
االعتبار ملناضيل املجموعة املرضبني عن الطعام.

كما أكدت مجموعة إيمازيغن لألطر املعطلةعن 
الشعبية  الجماهري  جانب  إىل  بالنضال  تشبثها 
)الكرامة،العدالة،  تحقيق  غاية  إىل  األمازيغية 
لألطر  إيمازيغن  مجموعة  وختمت  الحرية(. 

املعطلة بواملاس بيانها بعبارة "نحن االمازيغ ال 
نستسلم قد ننترص أو نموت".

مجموعة  عضوة  عاليل  إليطو  ترصيح  ويف 
بريس  أمادال  ملوقع  املعطلة  لألطر  إيمازيغن 
الطعام  عن  إرضابهم  بموازاة  أنه  عىل  أكدت 
نظم  الخميسات،  ملدينة  اإلقليمي  باملستشفى 
املجلس  أمام  اعتصاما  املعطلني  وعائالت  أهايل 
يتم  أن  املنتظر  من  كما  لواملاس،  الجماعي 
تنظيم إحتجاج أمام عمالة الخميسات، وأكدت 
مجموعة  أعضاء  حالة  أن  عىل  املتحدثة  ذات 
إيمازيغن لألطر املعطلة وعائالتهم سيئة للغاية 
معربة  جدا،  باملزرية  األوضاع  وصفت  كما 
اإلعالمية  املنابر  مختلف  لتجاهل  أسفها  عن 
واإلطارات الحقوقية والجمعوية ملأساة أمازيغ 
إيمازيغن  مجموعة  أن  إىل  أشارت  كما  واملاس، 
لألطر املعطلة ستواصل خطواتها النضالية من 
أجل حقوق األطر األمازيغية العادلة واملرشوعة، 
ووجهت الدعوة لكل اإلطارات ملساندتها، مؤكدة 
عىل انخراط عدد من املهمشني إىل جانب املعطلني 
يف أشكالهم اإلحتجاجية، والذين يتواجد بعضهم 
عن  اإلرضاب  بعد  خاصة  للغاية  سيئة  حالة  يف 
الطعام ومختلف اإلستفزازات التي تعرضوا لها 

كحالة شخص يتجاوز عمره خمسني سنة.
متابعة  عىل  بريس  أمادال  يف  وسنعمل  هذا 
شامل  لتقرير  باإلضافة  الحقا  تطورات  أية 
أجل  من  واحتجاجاتهم  واملاس  أمازيغ  عن 
حقوقهم، من أجل تسليط املزيد من الضوء عىل 
التهميش  يطالها  التي  األمازيغ  مناطق  إحدى 
من  قريبا  تواجدها  من  الرغم  عىل  واإلقصاء 

عاصمة املغرب. 

جمموعة إميازيغن لألطر املعطلة بواملاس يف إضراب 
عن الطعام
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* أماين الوشاحي:
وكاتبة  باحثة 
حقوقية  وناشطة 
مواليد  من   -
بورسعيد  محافظة 
ألرسة   1973 عام 
مرصية  أمازيغية 
مغربية  أصول  ذات 
ألمازيغ  تنتمى 
حاصلة   - الريف 
بكالوريوس  عىل 

1995 - عملت باحثة  خدمة إجتماعية عام 
ىف علم نقد النص املقدس ثم صحفية وتعمل 
حاليا باحثة ىف الشأن األمازيغى، وهى رئيس 
عدد  ولها   ، املحلية  للثقافات  ميزران  مركز 
من املقاالت ىف الشأن األمازيغى - ولها رواية 
وثائقية هى )إنسان عىل األرض( .. إبتكرت 
أطلقت عليها  الالتينية  األبجدية  ىف  أحرف   6
)حروف فرخانة( .. شاركت ىف تصوير الفيلم 
الوثائقى  والفيلم  مرص(  )أمازيغ  الوثائقى 
مرص  أمازيغ  وفد  ترأست   .. ينزف(  )أزواد 

أمام لجنة الخمسني لتعديل الدستور.

* املغرب/ تسعديت ياسني
الجنوب  مواليد  من 
الجزائري  الرشقي 
بجاية  بوالية 
القبائل،  )منطقة 
 14 يف  الجزائر( 
هي   ،1949 نوفمرب 
عاملة  أنثروبولوجيا، 
دراساتها  تختص 
األمازيغي.  للعالم 
كمديرة  أيضا  تعمل 
العليا  املدرسة  يف 

يف  وعضو   )EHESS( االجتماعية  للعلوم 
االجتماعية يف كوليج  األنثروبولوجيا  مخترب 
دو فرانس. كما أنها  أيضا تدير املجلة التي 
تستعرض الدراسات األمازيغية »أوال« الذي 
عالم  مع   1985 عام  يف  باريس  يف  تأسست 
معمري  مولود  الجزائري  األنثروبولوجيا 
مدعوما من طرف العالم االجتماعي املشهور 
بيري بورديو. ألفت تاسعديت ياسني أكثر من 
تخصصها  يف  املقاالت  من  والعديد  كتابا   15
للعالم  األنرتوبولوجية  الدراسة  حول 
األمازيغي كما أبدعت تقاريرمختلفة يف هذا 

الصدد.

* مها اجلويني
كاتبة صحفية ، مسؤولة البحث و التوثيق يف 
الديمقراطية  للثقافة  التلييل  احمد  موسسة 
االمازيغي  الشباب  حركة  مؤسيس  احد   ،

بتونس
و باحثة يف مركز املوارد البرشية لدى املنظمة 

و  للحريات  العربية  
املساوة

منتدى  مؤسيس  من 
االمازيغيات  النساء 
افريقيا،  بشمال 
يف  مناضلة  وهي 
االمازيغية  الحركة 
وفاعلة  بتونس 
الثقايف  بالشان 
وعضوة  بتونس، 
الجمعيات  بعديد 

ناشطة  و  بتونس،  الثقايف  بالشان  املهتة 
سياسية يف فرتة حكم بن عيل

* املغرب / مريفيت اخلطايب
من مواليد 30 مارس 1961 م  تلقت تعليمها 
بأكاديمية بوردو يف ثانوية ديكارت يف الرباط 
يف شعبة الرياضيات والعلوم الطبيعية. وبعد 
والصيدلة  الطب  كلية  يف  لسنتني  دراستها  
آخرفتفرعت   منحا  ميولها  إتخذ   ، بالرباط 
تلقت  ,حيث  املوسيقى  مجال  إىل    1994 يف 

العديد من الشواهد و الجوائز. 
إىل   يف هذا الصدد  عمدت مريفيت الخطابي 
خلق مجلة  خاصة باألطفال باللغة الفرنسية 
تميزت   ,»Câlin magazine« ب  أسمتها 
لها  سمحت  كبرية  بمسرية  املجال  هذا  يف 
باملشاركة يف عدة دورات ، كالغناء وورشات  
العمل والتدريب يف نفس املجال.  أما يف ميدان  
البحث و املوسيقى ، فإنها أنتجت العديد من 
 Los Melodios de la vida  « مثل  األعمال 
.وهي  األطفال  إىل  مهنتها  نقل  تحب  »,كما 
أيضا من الذين يوظفون اللغة األمازيغية  يف 
إبداعاتهم, اليشء الذي  دفعها يف إنجاز إبداع  

تحت عنوان )أمودو د إتري ( .

* النزهة اباكريم نزهية من مدينة تيزنيت
اللغة  أستاذة   -
اإلنجليزية بالثانوية 
املسرية  التأهيلية 

الخرضاء بتيزنيت.
مبدعة  و  شاعرة   •
االنشودة  مجال  يف 
واالغنية  الرتبوية 

امللتزمة
مجال  يف  مبدعة   -
الرتبوية  األنشودة 
و  العربية  باللغتني 
)إصـدار  األمازيغية 

ست  يتضمن  الطفل  أنشـودة  ألبـوم 
 )2005 سنـة  األمازيغيـة  باللغة  أنـاشيـد 
و   2013 أكويان«  اغ  »سفلد  ألبوم  ،)اصدار 

يتضمن ثماني اناشيد تربوية(.
- شاعرة أمازيغية : أصدرت ديوان »ئسني« 

سنة 2012

و  هي  كورال  أناشيد  ملحنة  و  مؤلفة   -
عىل  الحاصل  الشباب،  و  للطفل  سيان  هو 
الجائزة الوطنية ملهرجان موسيقى الشباب 

سنة 2008. 
تيرتيت«  »تيزنيت  أغنية  ملحنة  و  مؤلفة   -
باللغة األمازيغية و مرشفة عىل فيديو كليب 

»تيزنيت تيرتيت« سنـة 2009
أكويان«  اغ  »سفلد  ألبوم  وملحنة  مؤلفة   -
باللغة  تربوية  أناشيد  لثماني  املتضمن 

االمازيغية
للثقافة  امللكي  املعهد  بتكريم  حظيت   -
 8 للمرأة  العاملي  اليوم  بمناسبة  االمازيغية 

مارس 2014
فاعلة جمعوية 

بني  ما  سيان  هو  و  هي  جمعية  رئيسة   -
ثقافية  اجتماعية  جمعية   ،  2012 و   2003

تربوية
للفرقة  املؤسسة  تاروزي  لجمعية  رئيسة   -

النحاسية 2011-2013
اإلنجليزية  اللغة  نادي  لجمعية  رئيسة   -

بتيزنيت ما بني 1997 و 2002

* حممد مالل
ازداد سنة: 1965ببتماللت بومالن دادس 

الفن  أستاذ 
التشكييل بورزازات

 ، *تشكيل 
موسيقى و شعر

ت  سا ا ر لد ا *
الجامعية باكادير 

 » TAZRA ART  « 
* رئيس جمعية

من  مجموعة   *
املشاركات الثقافية 
و  باملغرب  والفنية 
تشكيل,    : الخارج 

ورشات يف الرسم  و السيناريو, موسيقى و 
شعر

* 8 البومات موسيقية :
Angi, 2007 – Azmul, 2005 – Atwa-*

 reg, 2003 - Timlellay, 2001 –    Sellagh,
 1999 - Asif n dads, 1997 – azwu 2009

. ; amersal 2011
   Afafa“  « و”anzwum“  ديوانني شعري *

»تايري ن وكال« تكرم جمموعة من الفعاليات األمازيغية بتمازغا

السادس،   محمد  للملك  السامية  الرعاية  تحت 
13و14  يومي  وكال«   ن  »تايري  جمعية  نظمت 
القروية  والجماعة  تيزنيت  بمدينة   2014 يونيو 
األمازيغية  اللغة  لدسرتة  الثالثة  الذكرى  ألكلوا 
تحت شعار » دور املجتمع املدني يف تفعيل و أجرأة 
الطابع الرسمي لالمازيغية« ، برشاكة مع املجلس 
واملعهد  بتيزنيت،  اإلقليمي  واملجلس   ، البلدي 
اتصاالت  ورشكة   ، األمازيغية  للثقافة  امللكي 

املغرب بتعاون مع دار الصانع.  
األنشطة  العديد من  السنة  برنامج هذه  وتضمن 
واإلنسانية،  والفنية،  والثقافية،  الدينية،   : منها 
باملدرسة  دينيا  حفال  األول  اليوم  عرف  بحيث 
الذكرى  بمناسبة  بأكلوا  وكاك  سيدي  العتيقة 
خالل  تم  كما  األمازيغية،  اللغة  لدسرتة  الثالثة  
مجموعة  عىل  مالية  منح  توزيع  الديني  الحفل 
بهذه  الكريم  القرأن  يدرسون  الذين  الطلبة  من 

املدرسة العتيقة.
يونيو،   13 الجمعة  أي   ، اليوم  نفس  مساء  يف 

أقيمت  ندوة فكرية بعنوان  »دور املجتمع املدني 
لالمازيغية«  الرسمي  الطابع  أجرأة  و  تفعيل  يف 
شارك فيها نخبة من األساتذة من بينهم : األستاذ 
أحمد  واألستاذ  باحسني  أيت  الحسني  الباحث 
عصيد، ومحمد الشامي، واألستاذ خالد ألعيوض، 

وسري الندزة األستاذ أحمد بومزكو .
مع  شعرية  قرأت  الندوة  عرفت  فقد  ولإلشارة 
والفنان  تابعمرانت  فاطمة  والفنانة  الشاعرة 
بمدينة  الثقافة  بدار  أمالل.  موحى  الشاعر 

تيزنيت.
إبراهيم  األستاذ  صدر  تتويج  تم  الندوة  وخالل 
جمعية  منحت  كما  »أمزال«،  بجائزة  أخياط 
السنة  لهذه  أمدياز  جائزة  وكال«  ن  »تايري 

للشاعر موحى امالل.
وباملناسبة تم تكريم مجموعة من السيدات عىل 
مرييفيت  بينهم  ومن  السمراء،  القارة  مستوى 
من  ياسني  وتسعديت  املغرب،  من  الخطابي 
وأماني  تونس،  من  الجويني  ومها  الجزائر، 

نزهة  لألستاذة  باإلضافة  مرص  من  الوشاحي 
أباكريم من املغرب. 

معرض  نظم  التاريخي  الحدث  هذا  مع  وبموازة 
ملعرض  وزيارة  األمازيغية  املوسيقية  لآلالت 
باإلضافة  املالبس  عىل  االمازيغي  الحرف  طباعة 

لزيارة معرض للمالبس التقليدية االمازيغية.  
وكال  ن  تايري  جمعية  نظمت  الثاني  اليوم  ويف 
نجوم  من  مجموعة  أحيتها  كربى  فنية  سهرة 
فاطمة  الفنانة  بينهم  من  املغربية  األغنية 
ومجموعة   ، أماينو  أحمد  ومجموعة  تابعمرانت 
نساء  أحواش  ومجموعة  شهبوبي  مصطفى 
عيشات  أمنات  ملجموعة  باإلضافة  تيزنيت، 
الحفل  وسينشط  الحسانية،  األغنية  لعشاق 

الكوميدي والفنان االمازيغي رشيد أسالل.
جمعية  رسمتها  التي  لألهداف  ووفقا  وكعادتها 
الجمعية  التأسيس خصصت  تايري ن وكال منذ 
الدراسة  يف  املتفوقني  األيتام  لألطفال  مالية  منح 
الجمعية  وسهرت  تيزنيت،  إقليم  صعيد  عىل 

الوطنية  الرتبية  وزارة  مندوبية  مع  برشاكة 
عىل   وهدايا  مالية  منح  توزيع  عىل  بتيزنيت 
األطفال األيتام املتفوقني يف الدراسة خالل موسم 

. 2014 . 2013

مجعية تايري ن وكال ختلد الذكرى الثالثة
 لدسترة اللغة األمازيغية

- من مواليد 1941 بآيت صواب بأكادير
- أستاذ الرياضيات والعلوم التطبيقية سابقا

*مساهماته الجمعوية
- من مؤسيس الجمعية املغربية للبحث والتبادل 
الثقايف سنة 1967 وكاتبها العام منذ ذلك إىل اآلن

- بطل املغرب يف رياضة الزوارق الرشاعية سنة 
1969

- ممثل رئييس يف أول فيلم أمازيغي قصري سنة 
1972

عرصية  موسيقية  مجموعة  أول  مؤسس   -
أمازيغية »أوسمان« سنة 1974

- من مؤسيس جمعية الجامعة الصيفية بأكادير 
لدوراتها  التنظيمية  اللجنة  ورئيس   1979 سنة 

األربع 1980/1982/1988/1991
)بذور(  »أمود«  أمازيغية  مجلة  أول  مدير   -

الصادر عددها األول بتاريخ فرباير 1990
الصادر  )االتحاد(  »تامونت«  جريدة  مدير   -

عددها األول  بتاريخ فرباير 1994
األمازيغية  للجمعيات  وطني  منسق  أول   -

باملغرب 1993-1996 
األمازيغي  العاملي  الكونغرس  أشغال  رئيس   -

املنعقد بمدينة ليون الفرنسية صيف 1999
للثقافة  امللكي  للمعهد  اإلداري  املجلس  عضو   -
الثقافية  الشؤون  لجنة  ورئيس  األمازيغية، 
والرتبوية والتواصل باملجلس منذ تأسيسه سنة 

.2001
مساهماته الفكرية

سنة  باألمازيغية  )الرسالة(  »تابرات«  •ديوان 
1992

•كتاب »ملاذا األمازيغية ؟« سنة 1994
الراحلون  األمازيغي:  العمل  »رجاالت  •كتاب 

منهم« سنة 2004
•كتاب »األمازيغية هويتنا الوطنية« سنة 2007

•كتاب »النهضة األمازيغية« سنة 2012
واملجالت  الصحف  يف  املقاالت  عرشات  •نرش 

الوطنية حول القضية األمازيغية
•شارك يف العديد من الندوات الفكرية الوطنية يف 
مجال الثقافة الوطنية عامة واألمازيغية خاصة

وجمعيات  مؤسسات  عدة  من  تكريمه  •تم 
وطنية.

»تايري ت وكال«  تتوج األستاذ إبراهيم أخياط
»AMAZAL جبائزة »أمازال 
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لتحرير  الوطنية  الحركة  وقعت كل من 
أزاواد واملجلس األعىل لتوحيد أزاواد والحركة 
الثالثاء  يوم  الجزائر«  »إعالن  عىل  األزوادية  العربية 
مجددا  خالله  من  أكدت  الذي  املايض،  يونيو   10
التهدئة  دينامكية  تعزيز   « عىل  العمل  يف  إرادتها 

الجارية« و مبارشة الحوار »الشامل« مع مايل.
الجزائر فبهذا اإلعالن  أنباء  وحسب ما نقلته وكالة 
تجدد الحركات الثالث من شمال مايل )أزاواد( إرادتها 
ديناميكية  »تعزيز  نية«عىل  ب«حسن   العمل  يف 
»الشامل  الحوار  يف  والرشوع  الجارية«  التهدئة 
املاليون  به  طالب  لطاملا  الذي  ومايل  األزواديني  بني 
أنفسهم وكذا املجموعة الدولية« حسب بيان لوزارة  

الشؤون الخارجية الجزائرية.
إطار  يف  الجزائر  إعالن  عىل  املصادقة  وتندرج 
جزائرية  بوساطة  تمت  التي  التمهيدية  املشاورات 
بني  الشامل  الحوار  نجاح  رشوط  توفري  أجل  من 
الجزائر  أنباء  وكالة  وحسب  ومايل،  األزواديني 
الرسمية فإن الجزائر عازمة يف إطار آليات مناسبة 
ولقاءات منتظمة عىل مرافقة حركات أزواد من أجل 
املشرتكة  مواقفها  وتناسق  تقارب  مسار  استكمال 

للتفاوض قبل إطالق الحوار الشامل مع مايل.

وقد نقل نفس املصدر أن الجزائر تتهيأ يف نفس اإلطار 
الحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية اإلسرتاتيجية 
الثالث  املالية حول شمال مايل واالجتماع  الجزائرية 
بني  الحوار  مسار  حول  املستوى  الرفيع  للتشاور 

املاليني.
أسابيع  بعد  يأتي  اإلعالن  أن هذا  إىل  اإلشارة  وتجدر 
مايل  بني  كيدال  يف  عسكرية  مواجهات  اندالع  من 
ضد  للطوارق  احتجاجات  خروج  عقب  والطوارق 
للمدينة، وهي االحتجاجات  زيارة مسؤولني ماليني 
الرصاص  فيه  استعمل  شديد  بقمع  ووجهت  التي 
القوات  قبل  من  للدموع  املسيلة  والقنابل  املطاطي 
الفرنسية واإلفريقية، لتتطور ملواجهات مسلحة بني 
الجيش املايل وقوات الطوارق من مختلف التشكيالت، 
ومدينة  كيدال  مدينة  عىل  الطوارق  بسيطرة  انتهت 
السلطات  دفع  ما  منهما،  قريبة  ومناطق  ميناكا 
كون  عن  لإلعالن  املايض  ماي   18 األحد  يوم  املالية 
خاضوا  الذين  الطوارق  مع  حرب  حالة  يف  البالد 
خلفت  كيدال  مدينة  يف  املايل  الجيش  ضد  مواجهات 

ستة وثالثني قتيال ماليا بينهم ثمانية عسكريني.
يشغل  الذي  املوريتاني  الرئيس  يتدخل  أن  قبل  هذا 
ليتوسط  اإلفريقي  اإلتحاد  رئيس  منصب  كذلك 

أجل  من  ومايل  الطوارق  بني 
إذ  والتهدئة  النار  إطالق  وقف 
بهذا  ومايل  لكيدال  زيارة  برمج 
مكنت  وبالفعل  الخصوص، 
حمل  من  املوريتانية  املساعي 
الحكومة املالية عىل توقيع اتفاق 
الحركة  مع  النار  إطالق  لوقف 
واملجلس  أزواد  لتحرير  الوطنية 
والحركة  أزواد  لوحدة  األعىل 
بعثة  وأعلنت  األزوادية،  العربية 
»مينوسما«  مايل  يف  املتحدة  األمم 
»فرانس  وكالة  نقلته  بيان  يف 
يوم  تم مساء  أنه  دكار  برس« يف 
توقيع    2014 مايو   23 الجمعة 

النار بني حكومة مايل والحركة  اتفاق لوقف إطالق 
الحركات األزوادية، وأوضح بيان بعثة مينوسما أن 
عىل  »اتفقت  االتفاق  عىل  وقعت  التي  األطراف  كل 
وقف األعمال العدائية عىل كامل الرتاب املايل، والعودة 
يف   »2013 18يونيو  يف  املوقع  التمهيدي  االتفاق  إىل 
واغادوغو »من أجل استئناف املفاوضات فورا بدعم 

من األمم املتحدة ورشكائها اإلقليميني والدوليني«.

وأضاف البيان أن الحكومة املالية وحركات الطوارق 
املوقعة عىل االتفاق »اتفقوا كذلك عىل إطالق رساح 
اإلنسانية  العمليات  وتسهيل  وقت  أقرب  يف  األرسى 
واحرتام  آخرين،  إنسانيني  ورشكاء  املتحدة  لألمم 

مبادئ القانون اإلنساني املعمول به«.
ترصيح  يف  املوريتاني  الرئيس  أوضح  جهته  من 
للتلفزيون الحكومي املايل أن وقف إطالق النار دخل 

حيز التنفيذ فور توقيعه.

وساطة جزائرية إلهناء احلرب بني الطوارق ومايل

طابع  إصدار  تم 
مخلد  بريدي 
التاسعة  للذكرى 
إلنشاء  عرشة 
السامية  املحافظة 
يغية  ز ما لأل
بالجزائر يوم أمس 
بالجزائر  الثالثاء 
من  العاصمة 
طرف بريد الجزائر 
البيع  تقرر  فيما  
الطابع  لهذا  العام 
الذي يحمل الحرف 
»أزا«  األمازيغي 
مايو   31 ليوم 

املقبل.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء الجزائر فهذا 
املؤسسات  عن  ممثلون  حرضه  الحفل 
العمومية وشخصيات تاريخية وسياسية 
لربيد  العام  املدير  رصح  وقد  وثقافية، 
يوم  أنه   « محلول  العيد  محمد  الجزائر 
هام بالنسبة لربيد الجزائر الذي ال يمكنه 
تمرير  يريد  ألنه  الحدث  هذا  تفويت 
أن  علما  الجزائري  املجتمع  وأسس  قيم 

األمازيغية هي أحدها«.
لألمازيغية  السامية  املحافظة  بأن  وأكد 
يف  فعليا  املساهمة   « إىل  تسعى  بالجزائر 
ووصف  الجزائري«،  الثقايف  الرتاث  تثمني 
الجديدة  القطعة  هذه  إصدار  املتدخل 
بكونه إسهاما يف »ديمومة حدث تاريخي 

ما بني األجيال«.
من جهته  أوضح األمني العام للمحافظة 
عصاد  الهاشمي  يس  لألمازيغية  السامية 
تشجيعية  مبادرة  يمثل  اإلصدار  »هذا  أن 
للميض قدما يف مهمة الحفاظ عىل الثقافة  
قد  و  ترقيتهما«.  و  األمازيغيتني  والهوية 
كان هذا الحدث فرصة بالنسبة للمسؤول 
األول عن هذه الهيئة التي أسست بموجب 

 1995 مايو   27 يف  مؤرخ  رئايس  مرسوم 
شيئا   املحققة  االنجازات«   « ب  للتذكري 

فشيئا يف إطار الصالحيات املوكلة إليها.
بالتعريف  كذلك  األمر  يتعلق  كما 
مما  املحافظة  لذات  املقبلة  بالنشاطات 
»املتنقل«  و  »الوطني«  طابعيها  سيعزز 
باختتام  مذكرا  عصاد  السيد  حسب 
لقاء  بتنظيم  الجارية  السنة  نشاطات 
لكتابة  خصص  )بشار(  تاغيت  بمدينة 
وترجمة األمازيغية. وقد برمجت املحافظة 
املقبلة  السنة  مطلع  لألمازيغية  السامية 
بالتنسيق  مع وزارة الثقافة عقد الطبعة 
بمدينة  األمازيغي  الفيلم  ملهرجان  ال14 
تيميمون )أدرار( حسب املتحدث. و قد تم 
تسليم نماذج مشخصة للطابع الجديد يف 
املالك سالل  عبد  األول  للوزير  هدايا  شكل 
و كذا وزيرة الثقافة نادية لعبيدي رشابي 

عن طريق ممثليهما.
لربيد  معرض  تنظيم  تم  املناسبة  وبهذه 
الجزائر ببهو فندق السفري يتضمن مراحل 
من تاريخ الجزائر املعارص منها النضاالت 
الفرنيس   االستعمار  ضد  خوضها  تم  التي 
ثورة  اندالع  تاريخ   1954 بعد  و  قبل  ما 

التحرير الوطنية.

طابع بريد أمازيغي ختليدا لذكرى 
املحافظة السامية لألمازيغية باجلزائر

ساعيد 
الفرواح

األمازيغية  الثقافية  الحركة  عممت 
أجل  من  لإلحتجاج  نداء  بالجزائر 
املطالبة برتسيم األمازيغية ىف الدستور 
»سعيد  ساحة  ىف  وذلك  الجزائري، 
منطقة  يف  »بجاية«  بوالية  مقبل« 
 2014 يونيو   14 السبت  يوم  القبايل، 
ويأتي  صباحا،  العارشة  الساعة  عىل 
مسودة  تجاهلت  أن  بعد  النداء  هذا 
الدستور الجزائري مطلب ترسيم اللغة 
مشرتكا  قاسما  كانت  التي  األمازيغية 
بني جل التشكيالت السياسية بالجزائر 
كانت  معارضة  مشاربها  اختالف  عىل 
بتاتا  املسودة  ترش  لم  حيث  مواالة،  أم 
إىل هذا املطلب وقضية جعل األمازيغية 

لغة رسمية.
العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  وكان 
تعديالت  عن  أعلن  قد  بوتفليقة 
للمرة  انتخابه  فور  بالجزائر  دستورية 
الرابعة شهر أبريل املايض تهم عددا من 
الرغم  وعىل  الجزائري،  الدستور  بنود 
التي أطلقها عىل لسان  من كل الوعود 
مدير حملته االنتخابية عبد املالك سالل 
الوطنية  الهوية  مكانة  بتعزيز  حينها 
فإن  واإلسالمية،  واألمازيغية  العربية 
أعلن عنها بعد  التي  التعديالت  مسودة 
األمازيغية  ذكر  عىل  تأتي  لم  انتخابه 
الحركة  استنكار  أثار  ما  اإلطالق  عىل 
من  ومجموعة  بالجزائر،  األمازيغية 
التجمع  كحزب  منها  املقربة  األحزاب 

من أجل الثقافة والديمقراطية.
فمن جهته أعرب املكتب اإلقليمى لحزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
بمنطقة  الواقعة  ووزو  تيزى  والية  ىف 
القبايل األمازيغية عن أسفه واستيائه 
ىف  األمازيغية  إدراج   لعدم  الكبريين 

مسودة الدستور الجزائري الجديد.
السلطات  أن  الحزب  أعضاء  وأكد 
موضوع  إدراج  عدم  حاولت  الجزائرية 
اللغة  عىل  دستورية  صبغة  إضفاء 

األمازيغية يف مسودة الدستور الجديد، 
مع  أعمق  مشاورات  إحياء  أجل  من 
من  القبايل،  بمنطقة  سياسية  أطراف 
أجل املساومة عىل قضية وطنية، وهى 
أن  حقها  من  التى  الهوية  ثوابت  من 
ترقى إىل لغة رسمية جنبا إىل جنب مع 

اللغة العربية.
الثقافة  أجل  التجمع من  وأعرب حزب 
بأن  اعتقاده  عن  والديمقراطية 
كل  أطلقها  التي  الرنانة  الخطابات 
رئاسة  ديوان  مدير  أويحيى  أحمد  من 
الجمهورية، ورئيس الوزراء عبد املالك 
سالل خالل زيارتهما لتيزى أوزو أثناء 
العزيز  عبد  لصالح  االنتخابية  الحملة 
مجرد  املايض  أبريل  شهر  بوتفليقة 

وعود انتخابية.
خرباء  جل  يجمع  آخر  جانب  من 
أن  عىل  بالجزائر  الدستوري  القانون 
الدستور  مسودة  يف  املدرجة  التعديالت 
الذي  بالعمق  ليست  للنقاش،  املطروح 
تحدث عنه الرئيس بوتفليقة يف خطابه، 
كلمته  يف  ذكرها  التي  باملواصفات  وال 

بمناسبة أدائه اليمني الدستورية.
يف  املقرتحة  التعديالت  تتطرق  ولم 
تمهيدا  لألحزاب  سلمت  التي  املسودة 
طبيعة  إىل  املشاورات،  يف  للرشوع 

تضف  لم  كما  السيايس،  النظام 
الذي  األول  للوزير  مؤثرة  صالحيات 
ما  الوزراء،  بني  منسق  مجرد  بقي 
وحتى  القائم،  الرئايس  النظام  كّرس 
بنظام  للعمل  للعودة  اإلشارة  تمت  إن 
إعطاء بعض  الرئاسيتني مع  العهدتني 
ذلك  فإن  الربملان،  لغرفتي  الصالحيات 
حتى  وال  السياسية  الطبقة  يقنع  لم 
األوساط اإلعالمية، بـ«عمق« املراجعة 

الدستورية، حسب مواقفها األولية.
بـ«سطحية«  االعتقاد  ويطرح 
حول  التساؤالت  من  جملة  التعديالت 
يف  إليها  االحتكام  سيتم  التي  اآللية 
سيكتفي  هل  الجديد.  الدستور  إقرار 
رئيس الجمهورية بعرضها عىل غرفتي 
بسطحيتها؟  االعتقاد  ظل  يف  الربملان 
أم أنه مقتنع بأن التعديالت »عميقة«، 
ومن ثم يتعني عرضها عىل الجزائريني 

لالستفتاء عليها؟
الخاصة  املشاورات  انطلقت  وقد  هذا 
الجزائري  الدستور  مراجعة  بمرشوع 
بمشاركة  يونيو  فاتح  األحد  يوم  منذ 
وثالثني  سياسيا  حزبا  وخمسني  اثنني 
شخصية حسب بيان صادر عن رئاسة 

الجمهورية الجزائرية.

 مسودة الدستور اجلزائري تقصي األمازيغية وختلف 
انتقادات واسعة

يف خطاب ألقاه الرئيس التونيس منصف املرزوقي 
يف  قرطاج  بقرص  املايض  مايو   26 اإلثنني  يوم 
أكد  ألفريقيا  العاملي  اليوم  بمناسبة  تونس، 
اليوم،  أنه سعيد أن يحتفل بافريقيا يف هذا  عىل 
وأضاف "تعلمون إىل أي مدى أعترب انتماءنا نحن 
التونسيون إىل إفريقيا هو شئ رضوري، ويجب 
وأنا  به،  جدير  أنه  نعترب  الذي  املكان  يأخذ  أن 
يذهبون  عندما  التونسييني  أسمع  حني  أضحك 
أنهم  يقولون  بوركينافاصو  إىل  أو  السينغال  إىل 
هذا  أن  أعترب  ألنني  أضحك  إفريقيا،  إىل  ذاهبون 
الكالم دليل عىل عمق جهلهم بأن إفريقية الكلمة 
التي أعطت وتوسعت لتشمل القارة.. أن إفريقيا 
تونس،  يف  الغربي  الشمال  تعني  أمازيغية  كلمة 
مستعملة،  الكلمة  هذه  زالت  ما  اآلن  حد  وإىل 

وبالتايل فنحن أوىل األفارقة ونحن فخورون بذلك، 
لكن هذا الخلط يضيف املرزوقي "ما بني إفريقيا 
باعتبار أنها ما يوجد يف جنوب الصحراء ونحن، 
الهوية  صعوبة  نسميه  أن  يمكن  ما  عىل  دليل 
املرزوقي  حسب  التونسية  فالهوية  التونسية، 
"هوية مركبة وهذه الهوية تجعل التونسيني يف 
إىل  ننظر  وبالتايل  ومسلمون  عرب  الوقت  نفس 
الرشق األوسط، ونحن متوسطيون وبالتايل نحن 
ننظر إىل الضفة الشمالية للبحر األبيض املتوسط 
لكن  السنني،  آالف  منذ  صالت  بها  تربطنا  التي 
نحن كذلك جزء ال يتجزأ من إفريقيا وذلك كذلك 
منذ آالف السنني وهذا الفضاء الثالث هو الذي لم 
يقع استيعابه إىل حد اآلن يف الهوية التونسية"، 
حظ  لها  تونس  أن  أقول  "أنا  املرزوقي  وأضاف 

كبري وهو أنها متواجدة يف تقاطع ثالث 
األورومتوسطي،  الفضاء  فضاءات، 
والفضاء  اإلسالمي،  العربي  والفضاء 
بالنسبة  حظ  رضبة  وهذه  اإلفريقي، 
تثرينا  الفضاءات  هذه  كل  ألن  بلد  ألي 
وتفتح لنا عالقات مع شعوب ومع أمم، 
الشعوب،  هذه  مع  روابط  بيننا  وتنسج 
وهي الروابط التي سرتتكز عليها الثروة 
واألخالقية،  والرمزية  واملعنوية  املادية 
أن  يستبطنوا  أن  التونسيون  عىل  لذا 
يف  اإلفريقي  الفضاء  إدماج  عليهم 
أفارقة  بحق  أنفسهم  ويعتربوا  هويتهم 

وليس فقط كقضية مصلحة". 

الرئيس التونسي.. إفريقيا كلمة أمازيغية ال زالت مستعملة



إعداد 
رشيدة 

إمرزيك

عرضت القناة األملانية RTL 2 يف األسبوع 
برنامجها  إطار  يف  الشهر،  هذا  من  األول 
حلقتني  األحالم«  »فارس  أو  »تراوّمان« 
عن املغرب عنونت إحداهما بسوق الزواج 

يف املغرب.
وتمحور موضوع هذه الحلقة حول قصة 
حب تجمع بني إرفني، وهو مواطن أملاني 
مدينة  من  مغربية  فتاة  وهي  وحياة، 

خنيفرة. 
إرفني البالغ من العمر 39 عاما والذي لم 
العثور عىل رشيكة لحياته يف  يتمكن من 
موسم  يف  املغرب  إىل  املجيء  قرر  أملانيا، 

إملشيل للبحث عن »حبيبة« هناك. 
وقد حالفه الحظ لقائه بحياة البالغة من 
فقط  أيام  ثالثة  وخالل  عاما   23 العمر 
العالقة  تصبح  ـ  الربنامج  يصور  كما  ـ 
بينهما  وتنشأ  حميمة  عالقة  بينهما 

رابطة حب قوية.
ارفني  يستطيع  لم  أملانيا  إىل  عودته  بعد 
االملاني، نسيان حياة، ويقول يف الربنامج 
عالقة  عىل  املرأة  تكون  أن  »يخىش  إنه 
العودة«،  عليه  يجب  لذلك  آخرين،  برجال 
الربنامج:  يف  فتقول  األملانية  والدته  أما 
الفتيات،  من  النوع  بهذا  تثق  ال  »إنها 
وأن كل هم الفتاة املغربية هو القدوم إىل 
أملانيا، ثم الهرب والبحث عن رشيك آخر«.

ويف الجزء الثاني من الربنامج، تبدأ سلسلة 
والتقارب  الساخنة،  القبالت  مشاهد  من 
وصديقها  املغربية  حياة  بني  الجسدي 
األملاني، أمام أنظار سكان الحي الشعبي 
عائلة  أنظار  وأمام  خنيفرة  يف  والفقري 
كما  وأخواتها.  والديها  من  املكونة  حياة 
كمرأة  املغربية  املرأة  الربنامج  يصور 

أول  أحضان  يف  برسعة  ترتمي  سهلة، 
العابرين.

حياة، بطلة الحلقة، تربر عالقتها باألملاني 
بكون »الرجل املغربي رجل متخلف يرغب 
بينما  املرأة،  من  األطفال  إنجاب  يف  فقط 
كإنسان«.  الالئقة  املعاملة  يعاملها  ال 
إضافة إىل ذلك فإن الكثري من الترصيحات 
الدبلجة  مع  تتطابق  ال  حياة  قالتها  التي 
الحلقة  عىل   املرشفني  وكأن  األملانية، 
كالمها  من  بعض  تحوير  يف  يرغبون 
تماشيا مع السياق الدرامي الذين يرغبون 

يف رسمه.
األحالم  »فارس  برنامج  حلقة  أن  كما 
للمرأة  إساءة  فيها  تكن  لم  األملاني«، 
بصفة  واألمازيغية  عامة  بصفة  املغربية 
فقط، وإنما للمغرب وسياحته، إذ يظهر 
الربنامج جانبا ضيقا من املغرب، يتماىش 
مع تصورات بعض األملان، أي املغرب كبلد 
أن  وكيف  متحرض،  وغري  وبئيس  فقري 
سكانه »مقرفون« يأكلون السمك برأسه 
مشاهد  يف  جاء  كما  وزعانفه،  وديله 
متعددة خالل الربنامج، من خالل تصوير 
إعداد  أثناء  أو  السوق  يف  األملاني  جولة 

حياة للعشاء.
»الحب  له  كشعار  يحمل  الذي  والربنامج 
إطار  يف  يدخل  برنامج  هو  حدود«،  بال 
من  يتتبع  والذي  الواقع  تلفزيون  برامج 
مواطنني  قصص  روبورطاجات  خالل 
يبحثون عن رشكاء لحياتهم خارج  أملان 

أملانيا.
*مواقع

اإلساءة للمرأة األمازيغية 
يف برنامج أملاين
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نساء املغرب األمازيغيات املحمالت برتاثهن وتقاليدهن، 
مؤسسة  تنظمه  معرض  خالل  من  باريس،  إىل  ينتقلن 
»بيار بارجيه-إيف سان لوران« يف باريس، منذ منتصف 
املقبل،  يوليو   20 لغاية  ويستمر  املايض،  مارس  شهر 
تحت عنوان »نساء املغرب األمازيغيات«، والذي يحتفي 
ويعطي  للمغرب  األمازيغي  والفني  الثقايف  باإلرث 
املوعد الكتشاف دور املرأة األمازيغية يف املحافظة عليه 
واستمراريته  تواصله  لضمان  الزمن  من  قرون  طيلة 
سماته  من  والتغري  التطور  صار  زمن  يف  األجيال  بني 

األساسية.
العاهل  رعاية  تحت  جاء  الذي  املعرض  هذا  ويدخل 
التي  السياسة  إطار  يف  السادس،  محمد  امللك  املغربي، 
األخرية  السنوات  خالل  املغربية،  اململكة  تنتهجها 
واملتمثلة يف تصدير ثقافتها للخارج، وخاصة إىل أوروبا 
والتعريف برتاثها وتقاليدها، من خالل نشاطات ثقافية 
وفنية متنوعة تسجل حضوراً ثقافياً يف الساحة الدولية، 
للتعريف  واألوروبي  الغربي  للجمهور  فرصة  وتعطي 
إرثه  بتقاسم  له  والسماح  الثقافية،  املغرب  بمقومات 
بذلك  فيكون  دياره،  عقر  يف  وهو  وجوهه،  بمختلف 

تحفيزاً له عىل دق أبواب اململكة يوماً.
الفرنسيان  وتأثر  عشق،  كذلك  املعرض  هذا  ويعكس 
املشهوران، رجل األعمال بيار بارجيه، ورشيكه مصمم 
األزياء الشهري إيف سان لوران، بالثقافة املغربية، منذ 
اقتناء  بدآ يف  1966، حيث  للمغرب عام  األوىل  زيارتهما 
يف  املتنوع  والفني  الثقايف  الرتاث  تعكس  مجموعات 

املغرب.
واملخطوطات  بالصور  غنياً  الثري  املعرض  هذا  وجاء 
وجوها  وأروقتها،  رفوفها  بني  حملت  التي  والتعابري، 
وتعابري وابتسامات نسوية من مختلف املدن والطبقات 
من  جزءاً  ثناياها  بني  حملت  املغرب  يف  االجتماعية 
للنساء  الكلمة  وأعطت  املغربية،  األمازيغية  الهوية 
اليوم  لغاية  عليه  وحافظن  الرتاث،  هذا  حملن  اللواتي 

خاصة يف املناطق الداخلية والريفية.
الغوص  األمازيغيات«  املغرب  »نساء  معرض  ويحاول 
رئيسة،  مواضيع  عرب  األمازيغي  الثقايف  اإلرث  رحلة  يف 
املغربية،  األمازيغية  املرأة  حول  بورتريه  بني  توزعت 
تتمتع  كانت  حيث  التاريخية،  العصور  عرب  ودورها 
املجتمع  يف  مرشفة  بمكانة  ،وتحظى  واسعة  بحرية 

يف  مهاراتها  عىل  الثاني  املوضوع  يف  لنعرج  املغربي، 
يف  مسريتنا  ونختتم  اليدوية،  والحرف  الحيل  صناعة 
املعرض حول صور من أزياء املرأة املغربية األمازيغية، 
ألوانها  بني  تراثية  ملسة  عىل  تحافظ  تزال  ال  التي 

وأشكالها.
املغرب  »نساء  بمعرض  الخاصة  املجموعات  وتنحدر 
األمازيغيات« من املتحف األمازيغي لحديقة »ماجوريل« 
برويل«  »كي  ومتحف  املغرب(،  وسط  )جنوب  بمراكش 
الفرنسية باريس، ومتحف »بارغوان«  العاصمة  وسط 
وكذلك  فرنسا(،  رشق  )جنوب  فريون  لكلريمون- 
بالرتاث  يهتمون  ألشخاص،  خاصة  مجموعات  من 

األمازيغي يف املغرب.

األمية  محو  مرشوع  إطار  يف 
ومواصلة  للمرأة،  القانونية 
أجل  من  الجمعية  لنضاالت 
الحقوق  وحماية  النهوض 
نظمت  للمرأة،  اإلنسانية 
األمازيغية  املرأة   صوت  جمعية 
لفائدة  تكوينية  »امسيل«ورشة 
نزيالت السجن املدني بسال حول 
القانونية  »الضمانات   : موضوع 

خالل  من  املرأة  حقوق  لحماية 
القانون  و  األرسة  مدونة 

الجنائي« 
وذلك يوم الجمعة  30 ماي 2014 

بالسجن املدني بسال.
والذي  النشاط  هذا  عرف  كما 
عرش  مرور  بمناسبة  نظم 
سنوات من تطبيق مدونة األرسة، 
لفائدة  تكوينية  ورشة  تنظيم  

الصحفيات، التقنيات واإلداريات  
األمازيغية  والتلفزة  باإلذاعة 
األرسة  مدونة  موضوع:»  حول 
التطبيق:  من  سنوات  عرش  بعد 
املعيقات والرهانات« بتعاون  مع 
القناة األمازيغية  وذلك يوم األحد 
أوسكار  بفندق   2014 يونيو   1

الرباط .

املرأة األمازيغية سفرية للتراث والتقاليد 
األمازيغية بباريس

صوت املرأة  األمازيغية  تنظم ورشة تكوينية لفائدة 
نزيالت السجن املدين بسال

أصدرت الدكتورة ” نضار األندليس” كتابا 
تحت عنوان : شخصيات نسائية  من تاريخ 
شمال افريقيا القديم  ، والذي هو يف األصل 
الدكتوراة   أطروحة  من  وثان  اول  فصل 
للباحثة األستاذة “نضار األندليس “، تحت  
 ” القديم  إفريقيا  شمال  يف  املرأة   ” عنوان 
 ،24/05/2011 بتاريخ  نوقشت  التي   ،

بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية 
محمد الخامس بالرباط.

يف  النسائية   الشخصيات  يتناول  الكتاب 
»النساء  عىل  الضوء  ملقية  الفرتة،  تلك 
التقليدي،  دورهن  حدود  تخطني  الالئي 
وزعامات  أسطوريات  بطالت  إىل  فتحولن 
االمازونات  كقائدة  التاريخ،  يف  أنثوية  
واملحاربة  ميدوزا   والكوكنة  مرينا   امللكة 
ورد  التي  األسماء  احد  وهي  أسبوتي  
الالتيني   لألدب  ملحمة  أطول  يف  ذكرها 
للشاعر سيليكيوس االيطايل ، التي تتحدث 
أشعل  التي  الثالث  البونيقية  الحروب  عن 

فتيلها القائد القرطاجي “هانيبال “.

امللك  تقلدت  املرأة  ان  املؤلفة   وتضيف 
مشكلة تجربة فريدة من نوعها يف تاريخ 
شمال افريقيا القديم، وتذكر يف هذا اإلطار 
وكيلوبرتا  وصوفونيسب  ديدون  امللكات 
اللواتي  النساء  هؤالء   ... وديهيا  سيليني 
أكثر  من  الحكم  بنظام   ” عالقتهن  ظلت 
جديرة  تجربتهن  معتربة  غموضا،  األمور 

يف  وايجابياتها  سلبياتها  يف  بالدراسة 
من  تعاني  افريقيا  شمال  كانت  مرحلة  
السياسية  األوضاع  نتيجة  اضطرابات 

واالقتصادية ..
عىل  ويساعد  الذاكرة،  يف  يحفر  فالكتاب 
التقليدي  التاريخ  تتجاوز  رؤية  تأسيس 
الذي كان يحرم املغاربة من معرفة عمقهم 
من  ابتداء  للمغرب  التاريخ  طغيان  بسبب 
كانت  حيث  فقط،  االدريسية  الدولة  عهد 
تاريخ  اىل  بنا مبارشة  تنتقل  التاريخ  كتب 
الجزيرة  وعن نسائها  غافلة عن املنجزات 
التي حققتها النساء بجغرافية مطلة عىل 

حوض  املتوسط واألطليس.

املرأة يف مشال إفريقيا القدمي، كتاب جديد 
للدكتورة “نضار األندلسي”

بعد أن راج  عىل نطاق واسع خرب 
تيفيور  األمازيغية  الفنانة  رفض 
العلم  حمل  بوسنان"  "إيمان 
يف  ألغانيها  أدائها  أثناء  املغربي 
بالعاصمة  مؤخرا  أقيم  مهرجان 
فرقة  نفت  أمسرتدام،  الهولندية 
تكون  أن  للموسيقى  تيفيور 
قد  بوسنان"  "إيمان  الفنانة 
خالل  املغربي  العلم  حمل  رفضت 
الحفلة التي أحيتها يف أمسرتدام يف 

إطار مهرجان "تويزا".
نفسها  الفنانة  أوضحت  كما 
أنها  مختلفة  ترصيحات  يف 
راج  ما  وتفصيال  جملة  تنفي 
بالعكس  بل  لها،  اتهامات  من 
العلم  مع  تعاملت  تيفيور  فإن 

بكل  املغربي  الوطني 
احرتام،ووجهت فرقة 
انتقادات  تيفيور 
ولطريقة  للصحافة 
بشكل  للخرب  تناولها 
مغلوط وغري صحيح، 
حادثة  وتضخيم  
عادية ال تثري أي شك.

الفنانة  وعربت  هذا 
اعتزازها  عن  تيفيور 
وثقافتها  بهويتها 
أن  ونفت  األمازيغية، 
أن  أو  تكون سياسية 
تكون تحمل خلفيات 

سياسية.

تيفيور تنفي
 أن تكون قد رفضت محل العلم املغريب هبولندا
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* بقلم: عبد الحكيم الصديقي

 تمسك بمخياله الكوني الرحب، فهانت عليه سمياءات 
اإلبداع  فضاء  يف  بريشته  حلق  الفانية،  األرض  أهل 
وتخصصت  عطاءاته،  فتميزت  األمازيغي،  الشعري 
أمواج  من  اليوم  عاصم  ال  بأن  قلمه  فأقر  إبداعاته، 
من  املنبثق  األدبي  اإلبداع  سفينة  إال  والتقهقر  التأخر 

هوية اإلنسان بما هو إنسان.
فلماذا الشاعر األمازيغي موحى ابن ساين؟

واضحة  وشهادة  كونية،  يقظة  إبداعاته  يف  ملست  ألني 
عن  تنبئ  شهادة  وتظنياته،  العرص  أساطري  وجه  يف 
نتج  وما  التقليداني،  التيه  نمط  من  التحول  إرهاصات 
عنه من انحطاط متكرر، إىل روح التغيري السارية عرب 
أبيات شعره األمازيغي الحر، الذي ينزف ما بني معزف 
مكسور، وخابية مشقوقة، مرتنما مع القلوب الضارعة 
باملعاناة واأللم، مغرتبا يف الخلوات، يلتقط آللئ األرسار 

عىل التالل وبني الهضاب.
* باقة من أعامله الشعرية 

»UR NNIGH« أو »لن أكون« هو عنوان لقصيدته األوىل 
التي قطع رستها سنة 2002، قرضها شاعرنا يف عنفوان 

أبناء  املستضعفني من  الشموع عىل  فيها  شبابه، وزع 
األمازيغ... نفخ الروح يف القلوب الواهية، وأتاح لها أن 
تتلقى قبس الحياة من جديد، عىس أن تستطيع اإلبصار 
أبياتها يقظة  يف رهبة هذا الظالم، تحمل القصيدة بني 
بلسان  أدبية  شعرية  بلغة  محبوكة  فلسفية  فكرية 
كليتها قنطرة نحو منعطف  أمازيغي مبني،  تشكل يف 
يمتطي  فكأنما  ذهب،  من  بمداد  التاريخ  سجله  جديد 
شاعرنا صهوة برق أو براق، وما من مسلك يسلكه أو 

بيت يطرقه إال ويرتك فيه أثرا من يقظة.
تكلم  أدبية  رعشات  شاعرنا  ارتعش   2012 سنة  يف 
أصغى  وربما  الريح،  نشيد  وعزف  الطري،  بمنطق  فيها 
يف بعض خلواته إىل رعشاته فدونها يف قراطيس، فكان 
أول ديوان شعري أمازيغي دبجته أنامله، عنونه بعنوان 
»TIYSAS« أو »رعشات« فهاهو يوزع مرة أخرى عرب 
قصائده القناديل، وبقية من أمل خري، بني املستضعفني 
املهمشة،  األبواب  خلف  القابعني  جلدته،  بني  من 
يحتسون مرارة االنتظار، منذ دخول هذا الزمن الكسيح، 
فال ريب أن يتصدر ديوان شاعرنا قائمة الحاصلني عىل 

جائزة اتحاد كتاب املغرب فرع الراشيدية.
* الديوان احلدث 

بستانه  يف  الورد  مهرجان  ضمن  الورود  قلعة  يف  هناك 
الثاني والخمسني، تفتحت وردة أخرى لشاعرنا موحى 
ابن ساين ذات عبق أمازيغي طاهر، »AWNUL«  ديوان 
األمازيغية،  األدبية  الساحة  به  تتعزز  جديد  شعري 
أن  خاللها  من  رأيت  عديدة  قصائد  دفتيه  بني  يحمل 
شاعرنا حقا ظاهرة إبداعية يف عالم الشعر األمازيغي، 
انطالقا من ريادته يف قرضه، إذ جعل اإلبداع فيه وجهته، 
فأحدث ديوانه نظرية شعرية جديدة يف الكتابة األدبية 
الطويلة  القصيدة  بني  واملعارصة  األصالة  بني  تجمع 
 »AWNUL« ديوان  تقرأ  ملا  إنك  القصرية،  والقصيدة 
تشعر كأنما هذه القصائد تخاطبنا ألنها كتبت لزماننا، 
أو كأنما كتبها شاعرنا للتو عىل إثر أحداث هي واقعة 
يف  تسأل  تكاد  وال  بعد...،  لهيبها  من  نخرج  وملا  اآلن، 
حرية الفجيعة: كيف الخروج من مأزق التيه؟ حتى تجد 
من  تنتشلك  بالجواب،  إليك  تسبق   »AWNUL« قصائد 
افتح  أن  وجدانك  وتوقظ  واالضطراب،  الحرية  ظلمات 
بصريتك لتتحرر من أزمتك الحضارية الحالية، وتحلق يف 

آفاق الحقائق تنشد اليقني. 

  

الشاعر األمازيغي موحى ابن ساين: التاريخ األديب والديوان احلدث

محارضة  املزار  الحي  بدار  جليل  سعيد  الباحث  ألقى 
إىل  الشفاهية  من   : األمازيغي  الشعر   « موضوع  يف 
الكتابية«،بحضور ثلة من الباحثني والطلبة واملهتمني 
نادي  نظمه  الذي  اللقاء  يف  األمازيغي  والرتاث  بالشعر 

أبعاد يوم السبت 10 ماي 2014.
و استهل الباحث محارضته بتقديم للموضوع حدد فيه 
مجموعة من املنطلقات النقدية واملنهجية والفلسفية 
املساعدة عىل مقاربة املوضوع وتأطريه وفهمه يف إطار 
عام تُفهم من خالل عملية انتقال كل الثقافات البرشية 
الجماعية  باألنا  املرتبط  األصل  التي هي  الشفوية  من 
تمثل  التي  الكتابية  إىل  والعفوية  )القبيلة،العشرية...( 
مرحلة متقدمة من الثقافة تنحو فيها منحى الـتأمل 
مفاهيمي  مدخل  إىل  انتقل  والصنعة...ثم  الفردي 
ملقاربة  األساسية  املفاهيم  بالضبط  فيه  تناول 
،الكتابية  الشعر،الشفاهية  مفهوم  ومنها  املوضوع 
تاريخ  عن  ملحة  تقديم  إىل  بعدها  انتقل  ،القول...ثم 
مقاربة  خالل  الشعر،من  األمازيغي،وبخاصة  األدب 
الشعر  وازدهار  لنشأة  والطقويس  الجماعى  املنشأ 
»الرايس«  الجوال  الشاعر  استقالل  ثم  ب«أسايس« 
عن الجماعة ظاهريا مع بقاء والئه الفني والعاطفي 
للجماعة/القبيلة أو الجهة )إحيحي،ألبسري،أشتوك،أوت

اصورت...( ،ويف حديثه عن مكانة الشعر بني األجناس 
الشعر  جعلت  التي  املقومات  أبرَز  األمازيغية  األدبية 
تسعى  إنها  األخرى،بل  األدبية  األجناس  قمة  يتبوأُ 
استمراريتها  عىل  تحافظ  كي  الشعر  إىل  االنتساب  إىل 
الذي  اإليقاع  أن  ذلك  )األلغاز،األمثال،األسطورة...( 
الحفظ  عىل  يساعد  عامل  الشعري  القول  يوفره 
وتحفيز الذاكرة بما يقاوم النسيان،ثم تحدث بتفصيل 
عن الشعر األمازيغي الكالسيكي من خالل خصائصه 
الشكلية واملضمونية،ومن ذلك الغنائية )ّلغا،تّييْْت...(، 
يف  إال  الشاعر وظيفته  يؤدي  )ال  الجماعية  االحتفالية 
واملتلقي  املرسل  دور  فيه  يتكامل  جماهريي  محفل 
وفق طقوس تقليدية صارمة« أسايس«(،الوزن )تاالل

تُخرج  )إمي،أمّزوْغ  ايْت،أسيف،أسّقوْل...(،الشفاهية 
الجماعية(،االن امللكية  إىل  الخاصة  امللكية  من  الشعر 

تقادم،ذوبان  كلما  بصاحبه  فتاحية،التلوينات،الجهل 
التأريخ  الجماعية،صعوبة  الهوية  يف  صاحبه  هوية 
حركة  مسألة  يف  ؤمارَك(،..و  ن  )توّكرضا  له،االنتحال 
إىل أن عملية  الكالسيكية أشار  املتون الشعرية  تدوين 
التدوين مدينة لثلة من الباحثني األجانب فمنذ أواسط 
عىل  األجانب  الدارسني  من  العديد  انكب  م   19 القرن 
بدوافع  خاصة  عامة،والشعر  األمازيغي  األدب  تدوين 
ذلك  ،ومن  استعمارية  استكشافية  معرفية،أو  علمية 
أعمال دوالبورت 1840 ،شتوم 1895، ال ووست 1930 
،جوستينار 1936...وبعد االستقالل كانت هناك أعمال 
 1972 َكاالْن  بوليْت  و  َكاالْن  ليونيل  من  لكل  علمية 
...وواصلها باحثون كعمر أمارير،أحمد عصيد ،محمد 
ماحا،وسعيد  إحيا،الحنفي  بن  مستاوي،الحسني 
بني  تراوح  التي  »تازنزارت«  قصائد  حول  كيكش 
الباحث  تطرق  بعدها  ثم  و«الحداثة«،  الكالسيكية 
للشعر األمازيغي الحديث أو ظاهرة الديوان الشعري،يف 
الشعري  الديوان  نشأ  بحسبه  إذ  وإشكالياتها  نشأتها 
بهموم  والوعي  والكتاب  املثقفني  تجربة  مع  الفردي 
والثقافة  الهوية  عن  الدفاع  أو  )مستاوي(  الشعب 
من  ُمستاوي  محمد  التجربة  بدأ  من  األمازيغة،وأوُل 
ئمطاون«  د  و«تاضسا   1976 سنة  »إسكراف«  خالل 
 1986 ؤنزار«  »تاسليت  يف  إدبلقاسم  1979...،فحسن 
،ثم عيل صدقي أزايكو يف »تيميتار« 1989 و »إزمولن« 
أجكون  ُجهادي،والحسني  الحسني  ليتبعهم   ،1995
وعبد الله حافيظي ومحمد وخزان الساحيل وإبراهيم 
األلفية  بعد  ما  إىل  بيزران....وصوال  ومصطفى  أوبال 
بقوة  يسعون   « »ئمديازن  شباب/  ظهر  حيث  الثانية 
إىل التمزيغ املطلق للنصوص واستعمال اللغة املعيارية 
والقطيعة مع النمط الكالسيكي ونجد كال من محمد 
أروهال...وامُلالحظ  وخديجة  املناني  الله  عبد  أوسوس 
)كالسيكي،حديث(  الشكل  يف  متعددة  تجارب  أنها 
ذلك طرح جملة من  لكن  والروافد...  اللغة  و  والحرف 
»الحداثي«  الشعر  نشأة  ارتباط  ـ   : أن  منها  املشاكل 
األمازيغية،ال  والثقافة  والهوية  اللغة  عن  بالدفاع 
ذاتها،يجعله  األمازيغية  الثقافة  داخل  أدبية  بحركية 
مجرد بيانات إديولجية من خالل عناوين )تاماَكيت،تا

مازغا،إزرفان،أنزَكوم...(،والشعر ليس بالرضورة ذلك. 
ـ نشأ يف إطار إحياء اللغة والسعي لتداول لغة معيارية، 
لبناء  الكتاب  من  لكثري  املترسع  السعي  إىل  أدى  مما 
الريف  يف  املستعمل  أو  واملهجور  الغريب  من  نصوص 
أشبه  لغوية  نصوص  إنتاج  ذلك  عن  فنتج  والقبائل، 
يُذيل  والتداولية)بعضهم  اإلفهام  إىل  تفتقر  بالطالسم 
الديوان بمعجم لرشح املفردات !!!(،ويغيب فيها أي أثر 
املعجمية،والشعُر  للعضالت  استعراضا  وتبدو  لإليقاع 
إىل  أدى  والغربي،مما  العربي  باألدب  التأثر  ـ  ذلك.  غري 
اإلسقاطية وغربة النصوص، والتقليد هروبا فقط من 
األمازيغية من  النصوص  !!!،وبعض  آفة  الرتاث وكأنه 
هذا الصنف تحتاج إىل ترجمة إىل العربية أو الفرنسية 

حتى يتم بالكاد فهُمها،والشعر يأبى ذلك.
* عن نادي أبعاد بدار الحي املزار أيت ملول 

 الشعر األمازيغي
 من الشفاهية
 إىل الكتابية

أـ املسارح واملدرجات األمازيغرومانية: 
تُؤكد املعطيات التاريخية عىل أن املسح األركيولوجي 
عمراني  وتطور  نظم  وجود  يُظهر  املغاربية  لآلثار 
يبدو أنه عرف إنتعاشا وتألقا كبريين خالل الفرتتني 
يف  اإلغريق  أّن  ريب  و"ال  والرومانية،  اإلغريقية 
أقىص رشق املغرب القديم قد نقلوا إىل تلك املنطقة.. 
ولعّل  املرسح،  وأولها  اإلغريقية  الحضارة  مظاهر 
امللك ماسينيسا الذي تفتح عىل الحضارة اإلغريقية 
اإلغريق  للفنانني  إستقدامه  عن  املصادر  وتحدثت 
اململكة .  بعواصم  املرافق  قد شيد مثل هذه  يكون 
خالل  كبري  بشكل  إزدهرت  حجرية  مسارح  وهي 
ومازالت  أفريقيا،  شمال  ربوع  يف  العصور  هذه 
النبوغ  بقايا هياكلها وآثارها شاهدة عىل مظاهر 
أهمها  بني  ومن  القديم،  األمازيغي  والثقايف  األدبي 
نجد مرسح قرطاج ودگة بتونس، تيمگاد بالجزائر، 
سرباتا بليبيا، ليكسوس باملغرب، إضافة إىل مرسح 
الجّم.. والذي يقع حاليا يف والية املهدية يف تونس.. 
ويمثل مرسح "الجم" رابع أكرب مرسح روماني يف 
أن نشاهدها  التي يمكن  الهامة  املعالم  أّما  العالم، 
 )Amphithéâtre(باملوقع من بينها املرسح الّدائري
.. ويرجع بناؤه إىل بداية القرن الثاني بعد املسيح.. 
وهو من أبرز وأكرب املسارح الدائرية التي تم بناؤها 

بشمال أفريقيا يف العهد الروماني .
واملبارزات  للتسلية  مرتعا  املسارح  هذه  كانت 
من  النبغاء  هؤالء  فيها  يجتمع  واألدبية،  الفكرية 
اإلبداعية.  إنتاجاتهم  لعرض  األمة  وفناني  أدباء 
ذات  الحديثة  األركيولوجي  املسح  تقنيات  وتفيدنا 
املحاكات التقريبية للعصور القديمة عىل أن بعض 
ألف   40 إىل   30 بني  ما  إىل  تسع  كانت  مدرجاتها 
متفرج. ويمكن أن نتخيل أنها كانت تعج بصيحات 
وزمري  ناحية،  كل  من  شديدة  وجلبة  عظيمة 
العروض،  نهاية  أو  بدء  ترقبات  عن  يعلن  األبواق 
املتفرجني،  هتافات  وضجيج  تصفيقات  وسط 
القول.  املستملح من  القهقهات من سماع  وذيوع 
يتم  البدائي عامة، فكان  للمرسح  الحال  وكما هو 
تقييم العمل املرسحي بردة األفعال لدى الجمهور، 
معه  التجاوب  يتم  دائما  القيم  املرسحي  فالعمل 
بالتصفيقات والتعبريات املتمثلة يف رضا املتتبعني، 
فيتم إعادته وعرضه بني حني وآخر. أما املرسحيات 
فتقابل  ورضاه  الجمهور  إستحسان  تنال  ال  التي 
املوسم  من  حذفها  فيتم  واإلستنكار،  بالصفري 
املرسحي. وعن ميزة الصخب والضوضاء يف األجواء 
يف  الريطوريقا  أهمية  إىل  مونصو  يلمح  األدبية 
أن  يعتقد  بل  للمغاربيني..  واألدبية  اليومية  الحياة 
مالءمة  األكثر  األدبي  األسلوب  هي  الريطوريقا 
السلوك  لهذا  املغاربي  وحب  املغاربية.  للشخصية 
راجع، يف نظر مونصو، إىل حبه للضجيج واألجواء 
الجماهريية . وترى الباحثة األمريكية هاملتون أن 
الغوغائية،  بأسلوب  يتميز  نفسه  الروماني  األدب 
واإلطناب  والضجيج  الصخب  اىل  يميل  "بحيث 

واملبالغة يف كل يشء ".
بشغف  يتابع  القديم  املغاربي  الجمهور  فكان 
ويستمعون  واملآيس..  املالهي  صنف  يف  مرسحيات 
الشعراء  الحكايات ويستمتعون بقصائد  إىل مغني 
ـ  إتجهوا  قد  الشعراء  "معظم  أن  إذ  املتجولون، 
حينها ـ نحو املرسح ألن املرسحية تبلورت يف هذه 
ورئيس  ومنشد  جوقة  بني  حوار  مجرد  من  األونة 
إىل  عددها  وصل  شخصيات  بني  حوار  إىل  الجوقة، 
وقمة  وبداية  درامية  عقدة  هناك  وأصبح  أربعة 
أدبي  نص  إلينا  ينقل  واضحة  صورة  ويف   . ونهاية 
التي  الفرجة  أنواع  إىل  أبوليوس  خالله  من  يشري 
كانت قائمة حينئذ، قائال: "إني إعتدُت إرتداء عباءة 

ممثّل املأسات الّطويلة أو ثوب ممثل امللهات الفاقع 
وصفه  إىل  باإلضافة   ." املربقش  املهّرج  جلباب  أو 
هذه   . ميثولوجي  ملشهد  راقص  لعرض  الدقيق 
مثلها  نسخ  لعل  املرسحية  والشخصيات  األحداث 
هي التي كانت تسيل الجمهور وتؤثث جنبات هذه 
املسارح التي بقيت مدرجاتها وأعمدتها حتى اليوم 

شاهدة عىل عظمتها.

ب ـ املكتبات األمازيغورومانية:
أيضا بنماذج من  الرومانية  العمارة  كما إحتفظت 
س(:  )الكسندر.  عنها  يقول  قديمة  مكتبة  رفوف 
العرص  من  اليوم  إىل  حفظت  مكتبة  أفضل  "إن 
الروماني فهي تلك التي إكتشفت يف آثار املستوطنة 
يف  الجزائر(  يف  اليوم  )تيمگاد  ثاموغاد  العسكرية 
امَلعلم  هذا  ويعترب   . الشمالية"  بأفريقيا  نومديا 
هيكل  كأفخم  اآلثار  علماء  طرف  من  املصنّف 
القديم  بمرسحها  "ثاموگادي"  مدينة  يتوسط 
وساحة الفوروم املمتدة، وتنفرد مكتبة تيمقاد بني 
املتقاطعة  الزوايا  ذات  األخرى  الرومانية  املكتبات 
النصف  الشكل  ذات  مطالعتها  بقاعة  عموديا، 
دائري بقطر يصل إىل12  مرت.. ويعتقد الخرباء أّن 
املكتبة كانت تتسع لحوايل3000  مخطوط، وأخذت 
يف الزمن القديم؛ هيئة قراطيس ملفوفة كانت ترتب 
عىل رفني محفورين داخل جدار القاعة ، التي أحيط 
فناؤها األمامي بصف من األعمدة أعاد علماء اآلثار 
الرئييس فيقود  الكتبة  أما باب  املحدثون ترميمها. 
عرش  إثنا  يزينها  دائرية  نصف  واسعة  صالة  إىل 
هذه  وخالل  املكتبة  قبو  تحمل  الرخام  من  عمودا 
يتوسط  الكتب..  حفظ  كوات  توجد  كانت  األعمدة 
الصالة تمثال لإللهة آثينة وقد بنيت هذه املكتبة يف 
عهد اإلمرباطور )تراجان( حوايل عام 100 ميالدية . 
األمازيغي  التاريخ  التي يذكرها  أبرز األحداث  ومن 
بالكتب  النوميدية  امللكية  األرسة  إهتمام  القديم، 
عىل  عملهم  بجالء  يفرس  ما  وهذا  والُكتّاب، 
فيها  تَُصّف  وخزائن  ملكتبات  رفرف  تخصيص 
بني  من  أغلبها  يف  كانت  التي  الكتب  من  اللفائف 
يشري  املعنى  نفس  ويف  الحربية.  واألسالب  املغانم 
دبوز بقوله: "فرح مصيبسا )148ـ119 ق.م( وهو 
إبن ماسينيسن بتلك الخزائن التي نقلت إىل نوميديا، 
من  ونجاتها  عليها،  لحصولهم  كبريا  شعبه  وفرح 
بأحسن  الغنائم  من  فازوا  إنهم  والتدمري..  الحرق 
مما أخذه الرومان. لقد كان الرببر أكثر نضوجا من 
الرومان، وأعلم منهم إلختيارهم للكتب من الغنائم 
". وشكلت هذه الكتب التي كانت يف أغلبها مكتوبة 
الفكر  تطور  يف  أساسيا  مرجعا  البوينية  باللغة 
ـ  ميس  بن  يقول  ـ  حظنا  حسن  ومن  األمازيغي. 
أن بعض كتب التاريخ أوردت بعض املعلومات عن 
العرص.  هذا  يف  املعروفة  البوينية  املؤلفات  بعض 
05 ق.م(  ومن بينها كتاب البحارة حانون )القرن 
يف  هاملكون  وكتاب  حانون..  رحلة  عنوان:  تحت 
التاريخ.. وكتاب  الرحالت.. ومؤلفات هيمبسال يف 
ماكون يف الفالحة . هذه املطويات لعلها هي نفسها 
رفوف  أثثت  التي  املؤلفات  بني  من  كانت  التي 
املكتبات األمازيغية بعدما تم نسخها وتداولها بني 

املهتمني.

ت ـ احلاّممات األمازيغرومانية:
تشري الشواهد واملعطيات األثرية إىل أن الحّمامات 
القرطاجية  الحضارتني  يف  كبرية  شهرة  إكتسبت 
هذه  سعت  مستعمراتها  إمتداد  فعىل  والرومانية، 
األعمدة  تؤكد  حّمامات  تشييد  إىل  اإلمرباطوريات 
عىل  اليوم  حتى  القائمة  املائية  القنوات  ومجاري 

براعة تقنياتها الهندسية 
املياه  نقل  يف  املستعملة 
تسخينها  وطريقة 
مرافقها  بني  وتوزيعها 

املتعددة. 
أفريقيا  شمال  وتشتهر 
املعالم  هذه  من  بالعديد 
أهمية  إكتست  التي 
السكان  حياة  يف  كربى 

بقرطاج  أنطونيوس  حّمامات  مثل  اإلجتماعية، 
بحيث  بالّريجيا.  بمدينة  العموميّة  الحّمامات  أو 
كانوا  ففيها  إليهم،  اإلجتماع  مراكز  "أحب  كانت 
يرضبون مواعيد اللقاء . ولم تكن الحّمامات فقط 
بل  واملجون.  والرتفيه  واللهو  لإلستحمام  مكانا 
كما  الثقافية،  والصناعة  للتنوير  مؤسسة  كانت 
وأندية  للسماع  ومراكز  صالونات  بمثابة  كانت 
ورسومات  بمنحوتات  مزينة  وأدبية،  فكرية 
يف  غاية  فسيفسائية  بلوحات  ومحاطة  إبداعية 
اإلنتهاء  «بعد  عقون:  ذ.  يقول  والروعة.  الجمال 
حسب  املستحم  يتوّجه  والتدليك  اإلغتسال  من 
يميل  الذي  الرتفيهي  النشاط  متابعة  إىل  هوايته 
أو  الخطباء  أحد  إىل  اإلستماع  أو  كاملطالعة  إليه 
التمتع  أو  الفلسفة  أو  السياسة  يف  نقاش  حضور 
مرتعا  كانت  وكما   .« الفنية  التحف  بمشاهدة 
التجارية واإلسرتسال  تشهد يوميا عقد للصفقات 
بني  واملعلومات  واألفكار  لألراء  وتبادل  الجدل  يف 
يشري  بحيث  الشعب،  وعامة  واألدباء  الفالسفة 
الحمامات كانت عامة مثلها مثل  أن  إىل  املؤرخون 
والبدنية.  الفكرية  املبارزات  ومدرجات  املسارح 
املواطنة  الذين "نالوا  األمازيغ  وربما إستفاد منها 
الذين  أولئك  خاصة  مبكر  وقت  منذ  الرومانية 
أشهر  بني  ومن   . لإلحتالل  مقاومة  أي  يبدوا  لم 
األمازيغي  الفيلسوف  نجد  الحمامات  هذه  رواد 
إىل  إعرتافاته  خالل  من  يشري  الذي  أغوسطني 
أنا  "بينما  بقوله:  الثقافية،  األماكن  هذه  إرتياد 
أنني  إىل  يشري  ما  يفَّ  والدي  الحظ  الحمامات،  يف 
وطئت عتبة الشباب ". ونجد كذلك الروائي الكبري 
الذهبي(  )الحمار  روايته  يف  يشري  الذي  أبوليوس، 
الواسع للحمامات  ويف أكثر من موقع إىل اإلنتشار 
فقراتها:  أحد  يف  ويقول  الرومانية.  املستعمرات  يف 
«.. ثّم خذي ضيفي إىل أقرب حّمام، فهو تعٌب من 
رحلته الّشاقة الّطويلة »، إذا كانت رواية  )الحمار 
الذهبي( ذات معطى أسطوري لكن باملقابل اليمكن 
نفي دالالتها التاريخية، فالنص عىل أهميته يفيدنا 
الحّمامات وكثرتها والتي كانت  إنتشار هذه  أن  يف 
ربما متاحة ملجموع فئات املجتمع. وهذا ما يفرس 
من  واإلستفادة  الشعب  من  العامة  إلتقاء  فرصة 
التي كانت تقام بشكل  األدبية  الندوات والجلسات 

روتيني.
ث ـ عظمة األمكنة تأكيد عىل اإلزدهار األديب:

لنا  توحي  وعمرانية  أثرية  ملعالم  معطيات  وهي 
راقية،  وأدبية  فكرية  إجتهادات  بوجود  خلفياتها 
تخيلية  صورة  تكوين  عىل  تساعدنا  تفاصيلها 
لواقع أدبي مزدهر. فاملنطق السليم يدعون للتأكيد 
عىل أنه اليمكن أن نتصور وجود رصوح ملؤسسات 
مشيدة  وحّمامات  ومكتبات  مسارح  من  ثقافية 
موازية  أدبية  ثروة  وجود  بدون  البذاخة  بهذه 
وإنتشار متباين للرأي وإختالف واضح يف التيارات 
الفكرية السائدة خالل هذه العصور الشاهدة عىل 
بقيت  والتي  األمازيغرومانية.  الحضارة  عظمة 

لوقت طويل مركزا مهما للحياة األدبية والفنية. 
* كاتب أمازيغي، إسبانيا.

معامل التطور األديب يف املجتمع األمازيغي القدمي

سعيد بلغريب*
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